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MOTTO

۟ ُت ِلغَ ٍد ۖ َوٱتَّق
۟ ُىا ٱتَّق
۟ َُيَٰٓأَيُّ َها ٱلَّرِينَ َءا َمن
ُ ٱَّللَ َو ْلت َن
ْ س َّما قَدَّ َم
َّ ٱَّللَ ۚ ِإ َّن
َّ ىا
َّ ىا
َبر ِ ََا ت َ ُْ ََ ُىن
ٌ َ ِۢٱَّللَ َر
ٌ ظ ْر نَ ْف
Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan
hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah,
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (QS.
al-Hasyr : 18)
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ABSTRAK

Kepala Madrasah perlu mengetahui cara membangun komitmen kerja guru.
Dengan adanya pengontrolan kinerja dan adanya komitmen oleh kepala Madrasah
kepada para guru, maka Madrasah Aliyah Swasta Al-Ihsaniyah Muaro Jambi bisa
bekerja lebih efisien dengan program kerja yang telah di terapkan. Berdasarkan
pengamatan ini penulis ingin mencari kebenaran tentang bagaimana cara
madrasah ini membangun komitmen. Terdapat tiga hal yang ditanyakan dalam
skripsi ini, yaitu: (1) Bagaimanakah pola kepemimpinan kepala madrasah dalam
membentuk komitmen kinerja guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AlIhsaniyah Muaro Jambi? (2) Apa saja kendala yang di hadapi oleh kepala
madrasah dalam membentuk kinerja guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AlIhsaniyah Muaro Jambi? dan (3) Bagaimana strategi kepala madrasah untuk
mengatasi kendala dalam membangun komitmen kinerja guru di Madrasah Aliyah
Swasta (MAS) Al- Ihsaniyah Muaro Jambi? Untuk menjawab tiga hal ini, peneliti
melakukan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa:
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Dengan pendekatan tersebut, peneliti
berhasil memperoleh temuan penelitian, sebagai berikut: (1) Pola kepemimpinan
di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi adalah pola
kepemmpinan demokratis. Hal ini berdasarkan beberapa indikator sebagai berikut:
(a) Kepala madrasaha selalu menyerap aspirasi masjelis guru dalam membentuk
komitmen kerja guru; (b) Kepala madrasah tidak gegabah dalam bersikap dan
mengambil keputusan terkait membentuk komitmen kerja guru; (c) Kepala
madrasah selalu mengakomodasi seluruh kekuatan yang ada secara oby1ektif, dan
setiap ada suatu permasalahan dalam membentuk komitmen kerja guru yang
solid.(2) Kendala-kendala yang dialami Kepala Madrasah dalam meningkatkan
komitmen kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro
Jambi adalah sebagai berikut: (a) Adanya karakter dan kompetensi yang beragam
dari majelis guru yang ada, (b) Kurang intensifnya komunikasi antara kepala
madrasah dan majelis guru, (c) Belum optimalnya aspek perencanaan kepala
madrasah; dan (3) Beberapa strategi yang dilakukan oleh Kepala Madrasah dalam
meningkatkan komitmen kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AlIhsaniyah Muaro Jambi dengan menerapkan beberapa strategi yaitu sebagai
berikut: (a) Kepala madrasah memberikan motivasi kepada majelis guru agar
meningkatkan komitmen kerja mereka; (b) Kepala sekolah melakukan inovasiinovasi tertentu di dalam upaya meningkatkan komitmen kerja majelis guru di
madrasah tersebut; (c) Kepala sekolah melakukan kerjasama yang baik dengan
berbagai pihak agar terjadi peningkatan komitmen kerja guru di marasah tersebut.
Kata kunci: Kepemimpinan, Kepala Madrasah, Komiten Kerja.
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ABSTRACT

Madrasah principals need to know how to build teacher work commitments. With
performance control and commitment by the headmaster of Madrasas to the
teachers, the Madrasah Aliyah Private Al-Ihsaniyah Muaro Jambi can work more
efficiently with the work program that has been implemented. Based on this
observation the writer wants to find the truth about how this madrasa builds
commitment. There are three things that are asked in this thesis, namely: (1) What
is the pattern of madrasa head leadership in shaping the commitment of teacher
performance in the Private Aliyah Madrasah (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi?
(2) What are the obstacles faced by the madrasa head in shaping the performance
of teachers in the Al-Ihsaniyah Muaro Jambi Private Madrasah (MAS)? and (3)
What is the madrasa head's strategy to overcome obstacles in building teacher
performance commitments in Al-Ihsaniyah Muaro Jambi Private Madrasah
(MAS)? To answer these three things, researchers conducted a qualitative
approach with data collection techniques in the form: observation, interviews,
and documentation. With this approach, researchers succeeded in obtaining
research findings, as follows: (1) The pattern of leadership in Madrasah Aliyah
Private (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi is a democratic leadership pattern.
This is based on several indicators as follows: (a) The madrasaha head always
absorbs the aspirations of the teacher assembly in forming the work commitment
of the teacher; (b) The madrasa head is not rash in his attitude and making
decisions related to forming teacher work commitments; (c) The madrasa head
always accommodates all the existing strengths objectively, and every time there
is a problem in forming a solid teacher work commitment. -Ihsaniyah Muaro
Jambi is as follows: (a) There are diverse characters and competencies of the
existing teacher assemblies, (b) Lack of intensive communication between the
madrasah headmaster and the teacher assembly, (c) The aspects of madrasah
head planning are not yet optimal; and (3) Some strategies undertaken by the
Head of Madrasa in increasing teacher work commitments in Madrasah Aliyah
Private (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi by implementing several strategies, as
follows: (a) Madrasa head gives motivation to the teacher assembly to increase
work commitment they; (b) The principal made certain innovations in the effort to
increase the work commitment of the teacher assembly in the madrasa; (c) The
headmaster conducts good cooperation with various parties to increase the work
commitment of teachers at the school.
Keywords: Leadership, Head of Madrasah, Work Commissioner.
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BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan aspek yang tidak bisa terlepas dari semua
sendi kehidupan manusia, baik pendidikan dalam arti makro maupun
pendidikan dalam arti mikro, karena setiap individu manusia mengalami
proses

pendidikan. Fenomena tersebut memberikan indikasi bahwa

pendidikan memegang peranan dalam menyediakan sumberdaya manusia
yang

berkualitas,

bahkan

sangat menentukan

berhasil

tidaknya

pembangunan. Secara lebih arif dapat dikatakan bahwa pendidikan yang
bermutu dapat menghasilkan kualitas pendidikan yang bermutu. Melalui
pendidikan dapat dikembangkan juga kemampuan pribadi, daya fikir, dan
tingkah laku yag lebih baik. (Barnawi & Mohammad Hasan, 2012, hal. 1)
Pendidikan harus diarahkan untuk menghasilkan kualitas manusia
yang mampu bersaing, di samping memiliki budi pekerti yang luhur.
Untuk mencapai tujuan tersebut, banyak hal yang saling berkaitan selain
komponen-komponen yang memang terdapat dalam sistem pendidikan itu
sendiri. Salah satu komponen penting untuk mencapai tujuan pendidikan
nasional adalah Kepala Madrasah.
Perbaikan kualitas pendidikan tidak terlepas dari peran Kepala
Madrasah sebagai pemegang kebijakan yang mampu menciptakan iklim kerja
yang kondusif.

1

2

Kepala Madrasah merupakan personel sekolah yang bertanggung
jawab terhadap seluruh kegiatan–kegiatan sekolah. Ia mempunyai wewenang
dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan
pendidikan dalam lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kepala Madrasah
selain bertanggung jawab atas kelancaran jalannya sekolah secara teknis
akademis

juga

bertanggung

jawab

atas segala

kegiatan,

keadaan

lingkungan madrasah dengan kondisi dan situasinya serta hubungan
dengan masyarakat sekitar. (Barnawi & Mohammad Hasan, 2012, hal.80).
Secara

lebih

spesifik, kepala madrasah dituntut

untuk

mampu

menggerakkan guru secara efektif, membina hubungan baik antara warga
madrasah agar tercipta suasana yang kondusif, menggairahkan, produktif,
kompak serta 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 yang berkualitas. Keberhasilan dalam upaya pengembangan
kinerja guru juga sangat ditentukan oleh Kepala madrasah mulai dari
merencanakan,

melaksanakan, mengawasi

atau

mengendalikan

serta

menyelaraskan semua sumber daya pendidikan. Guru mempunyai peranan
dalam mentransformasikan input pendidikan sehingga menghasilkan output
yang baik tentunya dengan proses yang baik seperti kegiatan belajar yang
sesuai dengan kurikulum, dan adanya kompetensi dari guru, sehingga
diharapkan adanya peningkatan kualitas dalam proses belajar mengajar.
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Hal ini berarti, pendidikan yang baik dan unggul tetap akan bergantung
pada kondisi kompetensi guru.( Barnawi & Mohammad Hasan, 2012, Hal. 2).
Keberhasilan pendidikan di madrasah sangat ditentukan oleh
keberhasilan Kepala madrasah dalam mengelola tenaga kependidikan yang
tersedia di madrasah. Kepala madrasah merupakan pemimpinan pendidikan
tingkat satuan pendidikan yang harus memiliki dasar kepemimpinan yang
kuat. (Mulyasa. 2012, hal. 16). Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan
dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala madrasah yang
menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien.
Kepala madrasah sebagai
berpengaruh

pimpinan

tertinggi

yang

sangat

dan menentukan kemajuan madrasah harus memiliki

kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi, dan luwes dalam
melaksanakan tugasnya. Kepemimpinan Kepala madrasah yang baik harus
dapat mengupayakan peningkatan kerja guru melalui program pembinaan
kemampuan tenaga kependidikan. Oleh karena itu Kepala madrasah harus
mempunyai

kepribadian

atau

sifat-sifat

dan

kemampuan

serta

keterampilan-keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga pendidikan.
Dalam perannya sebagai seorang pemimpin, harus dapat memperhatikan
kebutuhan dan perasaan orang-orang yang bekerja sehingga kinerja guru
selalu terjaga. (Gunawan I & Benty, 2017, hal. 30)
Menurut Wood, et.All, komitmen pada organisasi mengacu pada
sejauhnya seseorang mengidentifikasikan diri dan perasaannya untuk menjadi
bagian dari organisasinya. Sedangkan keterlibatan mengacu kepada kesediaan
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seseorang untuk bekerja keras dan menerapkan upayanya melampaui harapan
pekerjaan normal. Menurut Robert T.Golembiewski menyatakan bahwa
komitmen pada organisasi adalah pengkondisian orang untuk mencapai suatu
tujuan, dengan dua langkah penting, yakni: meyakinkan bahwa pelaku
organisasi mampu untuk mencapainya walau memang tidak selalu sepenuhnya
tercapai. Sementara itu menurut Mulyana Surya Atmaja, komitmen pada
organisasi akan tercermin dalam pelaksanaan tugas dan fungsi dalam
pelaksanaan program organisasi. (A.Khalik, 2017, hal.12).
Sesuai dengan hasil observasi awal yang dilakukan oleh peneliti
diperoleh keterangan bahwa di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah
Muaro Jambi dalam pelaksanaan tugas mendidik, terdapat beberapa
permasalahan sehingga guru mempunyai kinerja rendah, yang ditandai
dengan; (1) Guru tidak sesuai dalam bidang studi yang di ampu, (2) Guru
belum memenuhi standard studi pendidikan Strata-I/S-I, (3) Guru terlambat
dalam menerima pembayaran honor (4) Guru belum mampu menyusun
Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) dan silabus yang akan diterapkan
kepada para peserta didik.
Berdasarkan hasil pengamatan tampak adanya beberapa majelis guru
yang mengajar mata pelajaran yang tidak sesuai dengan bidang ataupun latar
belakang keilmuan yang dimiliki oleh guru tersebut. Meskipun kasus yang
seperti ini jumlahnya tidak banyak, akan tetapi tetap saja menjadi masalah
komitmen kerja di sekolah tersebut. (Observasi tanggal 12 Januari 2020).
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Di samping persoalan di atas, juga ada sebagian guru yang belum
menamatkan program pendidikan S.1 mereka. Artinya, guru tersebut masih
dalam status sebagai mahasiswa tingkat akhir di dalam suatu perguruan tinggi
akan tetapi pada saat yang sama telah menjadi pendidik pula di sekolah
tersebut. Dalam pengamatan peneliti, kondisi ini juga menjadi masalah
komitmen kerja di sekolah tersebut, karena paling tidak hal ini akan
menggangu konsntrasi guru tersebut untuk menjalankan tugas-tugasnya
dengan baik. (Observasi tanggal 01 Januari 2020).
Kemudian, ada pula persoalan dalam hal manajemen keuangan di
sekolah. Yang paling peneliti lihat adalah adanya keterlambatan dalam
menunaikan honor guru-guru non-PNS yang ada di sekolah tersebut. Berbagai
macam alas an muncul; mulai dari kesulitan keuangan, sampai dengan factor
pandemic covid-19 yang terjadi beberapa bulan terakhir ini. Hal ini tentu saja
akan berakibat langsung dan tidak langsung terhadap komitmen kerja guru di
sekolah. (Observasi tanggal 02 Januari 2020).
Indikator persalahan komitmen kerja yang selanjutnya yaitu terkait
dengan kemampuan guru dalam membuat RPP atau bahkan RPH. Dari
pengamatan awal di lapangan, peneliti melihat bahwa masih ada guru-guru
yang belum mampu menyusun RPP sesuai dengan kriteria dan pedoman yang
standard. (Observasi tanggal 09 Januari 2020). Inilah emmpat buah indicator
persoalan komitmen kerja yang peneliti peroleh pada saat melaksanakan
grand tour ke sekolah tersebut.
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Berdasarkan hasil grand tour di atas, tampak bahwasanya ada
permasalahan dalam komitmen kerja guru di sekolah tersebut. Dan tentu saja,
hal ini tidak terlepas dari bagaimana manajemen dan kepemimpinan kepala
madrasah dalam menyikapi hal tersebut. Disinilah letak keterkaitan antara
komitmen kerja dengan kemampuan kepala madrasah untuk mengatasi
masalah yang ada, khususnya mengenai komitmen kerja guru yang ada,
sehingga kondisi kinerja guru menjadi lebih efisien dan professional.
Kepala madrasah perlu mengetahui cara membangun komitmen kerja
guru. Dengan adanya pengontrolan kinerja dan adanya komitmen oleh kepala
madrasah kepada para guru, maka Madrasah Aliyah Swasta Al-Ihsaniyah
Muaro Jambi bisa bekerja lebih efisien dengan program kerja yang telah di
terapkan. Berdasarkan pengamatan ini penulis ingin mencari kebenaran
tentang bagaimana cara madrasah ini membangun komitmen.
Dari permasalahan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian
dalam bentuk skripsi dengan

judul: “KEPEMIMPINAN KEPALA

MADRASAH DALAM MEMBANGUN KOMITMEN KERJA GURU DI
MADRASAH ALIYAH SWASTA (MAS) AL-IHSANIYAH MUARO
JAMBI.”

B. Fokus Masalah
Agar pembahasan yang dipaparkan oleh penulis lebih terfokus, maka
penulis membatasi permasalahan yang akan diteliti, Bagaimana Kepala
madrasah dalam membangun komitmen dengan mencapainya kerja guru yang
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lebih efektif kepada para peserta didik di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AlIhsaniyah Muaro Jambi .
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang
diteliti dalam penelitian ini adalah:
1

Bagaimana kondisi komitmen kerja guru di di Madrasah Aliyah Swasta
(MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi?

2

Bagaimanakah kepemimpinan kepala madrasah dalam membentuk
komitmen kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah
Muaro Jambi?

3

Bagaimana strategi kepala madrasah untuk mengatasi kendala dalam
membangun komitmen kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AlIhsaniyah Muaro Jambi?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas adapun tujuan dan kegunaan
penelitan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Penelitian
Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Untuk menjelaskan kondisi komitmen kerja guru di di Madrasah
Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi.
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b. Untuk

menguraikan

kepemimpinan

kepala

madrasah

dalam

membentuk komitmen kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Al-Ihsaniyah Muaro Jambi.
c. Untuk mendeskripsikan strategi kepala madrasah untuk mengatasi
kendala dalam membangun komitmen kerja guru di Madrasah Aliyah
Swasta (MAS) Al- Ihsaniyah Muaro Jambi.
2. Kegunaan Penelitian
Adapun yang menjadi kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:
a. Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan
langsung serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang
diperoleh selain studi di perguruan tinggi.
b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi pembaca
dan pihak–pihak yang berkepentingan dalam mengetahui pengaruh
kepemimpinan

kepala

madrasah

dan

fasilitas

kerja

terhadap

membangun komitmen guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al –
Ihsaniyah Muaro Jambi.
c. Hasil penelitian dapat digunakan sebagai input bagi pimpinan dalam
menentukan

kebijakan–kebijakan

yang

berhubungan

dengan

kepemimpinan kepala madrasah dalam kaitannya dengan peningkatan
komitmen kinerja guru.
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d. Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna
meningkatkan kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AlIhsaniyah Muaro Jambi.

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
1. Konsep tentang Kepala Madrasah (Sekolah)
Kepala sekolah tersusun dari dua kata yaitu: a. Kepala; dan b.
Sekolah. Kepala dapat diartikan sebagai ketua atau peimpin dalam satu
organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan sekolah adalah sebuah
lembaga yang merupakan tempat menerima dan memberi pelajaran.
(Karwati, 2013, hal.37).
Secara etimologi, kepala sekolah adalah seorang guru yang
memimpin suatu sekolah; guru kepala. (Sugono, 2018, hal. 671)
Secara terminologi, sebagaimana dijelaskan oleh Karwati dan
Priansa, kepala sekolah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi
tugas untuk memimpin suatu sekolah, tempat diselenggarakanya proses
belajar mengajar atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang meberi
pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. (Karwati, 2013, hal. 37)
Asmani mendeskripsikan bahwa kepala sekolah adalah jabatan
fungsional yang diberikan oleh lembaga yang menaungi sekolah; bisa
yayasan di bawah naungan kementerian agama atau kementerian
pendidikan nasional atau yang lainya melalui mekanisme pemilihan,
penunjukan, maupun yang lainya kepada seseorang dengan segala
perimbangan yang matang agar mampu menjalankan tugas dan tanggung
jawab besarnya dalam memimpin sekolah. (Asmani, 2012. hal.18)
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Ramayulis

mendeskripsikan

bahwa

kepala

sekolah

adalah

pemimpin sekolah atau lembaga dimana tempat menerima dan
memberikan pelajaran. Sementara itu, Rahman sebagaimana dikutip oleh
Ramayulis menjelaskan bahwa kepala sekolah adalah seorang guru
(jabatan fungsional) yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural
(kepala sekolah) di sekolah. (Ramayulis, 2013. hal. 409)
2. Kepemimpinan Kepala Madrasah
Kepemimpinan berasal dari kata pemimpin, yang artinya seorang
pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan, khususnya kecakapan
dan kelebihan di satu bidang, sehingga dia mampu mempengaruhi orang
lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas tertentu demi pencapaian
satu atau beberapa tujuan.
Selain itu pemimpin dapat didefinisikan sebagai orang yang
mendapat amanah, serta memiliki sifat, sikap, dan gaya yang baik untuk
mengurus atau mengatur orang lain (Ramayulis, 2017, hal. 183)
Dalam Islam istilah kepemimpinan sering diidentikkan dengan
Khilafah, dan orangnya disebut Kholifah dan Ulil Amri yang orangnya
disebut Amir yang artinya Pemegang Kekuasaan (Suprayogo, 2004, hal.
161). Sebagaimana Firman Allah SWT dalam Surah An-Nisa‟ ayat 59
yang berbunyi:

۟ ُُٱَّللَ َوأ َ ِطب
۟ ُُيََٰٓأَيُّ َها ٱلَّرِينَ َءا َمنُ َٰٓى ۟ا أ َ ِطب
َّ ىا
ٍَىء
ُ ٱلر
َّ ىا
ْ سى َل َوأ ُ ۟و ِلى ْٱْل َ ْم ِر ِمن ُك ْم ۖ فَئِن تَنَزَ ْعت ُ ْم فِى ش
ْ ٱَّللِ َو ْٱلبَ ْى ِم
َّ ِ َسى ِل إِن ُكنت ُ ْم تُؤْ ِمنُىن
َّ فَ ُردُّوهُ إِلَى
ﺴ ُن ت َأ ْ ِوي ًل
ِ ٱل َء
ُ ٱلر
َّ ٱَّللِ َو
َ ْار ِر ۚ ذَلِكَ َرب ٌْر َوأَح
Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
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kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.
(QS. An-Nisa : 59)

Dari segi istilah terdapat beberapa pengertian kepemimpinan,
diantaranya (Ramayulis, 2017, hal. 185):
a. Terry: kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi orang-orang agar
suka berusaha mencapai tujuan kelompok.
b. Howard W. Hoyt: kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi
tingkah laku manusia kemampuan untuk membimbing orang.
c. Horold Koontz: kepemimpinan adalah kemampuan untuk menggiatkan
orang lain melalui pengaruh kepribadian dengan jalan pengembangan
hubungan (komunikasi) untuk mencapai suatu tujuan.
d. John Rebert Beshline: kepemimpinan adalah seni-seni untuk mendesak
keinginan kita kepada orang lain, sehingga mereka dapat tunduk,
patuh, percaya, dan hormat serta mau berkerja sama dengan setia.
e. Prof. Dr. Sarwono: kepemimpinan adalah tingkah laku untuk
mempengaruhi orang lain agar mereka mau memberikan kerja sama
dalam mencapai suatu tujuan yang menurut pertimbangannya adalah
perlu dan bermanfaat.
Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa hubungan antara sesama
dalam

suatu

kelompok

sangat

menentukan

mekanisme

kerja

kepemimpinan dalam rangka pencapaian tujuan sehingga mutlak harus
dipertimbangkan. Seorang pemimpin dalam instansi pemerintah misalnya
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harus mampu memberikan arahan, bimbingan, dan petunjuk kepada
jajaran yang berada dibawahnya sehinnga efektifitas tujuan yang telah
ditetapkan sebelumnya dapat terwujud.
Pimpinan

di

madrasah

mempunyai

kemampuan

untuk

mempengaruhi orang lain agar ia mau mengikuti tujuan madrasah atau
organisasi. Mempengaruhi orang lain dimaksudkan untuk mengubah
tingkah laku orang atau bawahan agar menyatukan tindakannya ke arah
sasaran yang hendak dicapai. Adapun kepemimpinan pendidikan saat ini
adalah kepemimpinan yang didasarkan pada jati diri bangsa yang hakiki
yang

bersumber dari nilai–nilai

budaya dan agama, serta mampu

mengantisipasi perubahan–perubahan yang terjadi dalam dunia pendidikan
khususnya dan umumnya atas kemajuan–kemajuan yang diraih di luar
system madrasah. ( Ibem Marta Fauzi, 2016, hal. 16)
Kepemimpinan memiliki kedudukan yang menentukan di sekolah.
Oleh karena itu, pemimpin diperlukan orang yang terampil mengatur,
memberi pengaruh, menata, mendamaikan, memberi penyejuk, dan dapat
menetapkan tujuan yang tepat. mensyaratkan hal–hal yang dimiliki kepala
madrasah untuk mendukung kepemimpinannya.
Kepala Madrasah merupakan pemimpin pendidikan tingkat satuan
pendidikan yang harus memiliki dasar kepemimpinana yang kuat. Untuk
itu

setiap

kepala

sekolah

harus

memahami

kunci

sukses

kepemimpinannya, yang mencakup sekolah efektif, sepuluh kunci sukses
kepemimpinan kepala sekolah, model kepemimpinan kepala sekolah yang
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ideal, masa depan kepemimpinan kepada sekolah, harapan guru terhadap
kepala sekolah, dan etika kepemimpinan. (Mulyasa. 2015, hal.16).
Kinerja kepemimpinan kepala madrasah merupakan upaya yang
dilakukan serta hasil yang dapat dicapai oleh kepala madrasah dalam
mengimplementasikan manajemen sekolah untuk mewujudkan tujuan
pendidikan secara efektif dan efisien, produktif, dan akuntabel. Oleh
karena itu, kepala madrasah memiliki posisi yang sangat penting dalam
menggerakkan manajemen sekolah agar dapat berjalan sesuai dengan
tuntutan masyarakt dan perkembangan ke butuhan zaman, khususnya
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Pentingnya
kepemimpinan kepala madrasah ini perlu lebih ditekankan lagi, terutama
dalam kaitannya dengan kebudayaan otonomi daerah dan desentralisasi
pendidikan.
3. Tugas, Fungsi, dan Kunci Kepemimpinan Kepala Madrasah
Ada beberapa macam Tugas dan Fungsi Kepala Madrasah dalam
penjelasan Aswarni sujud, moh. Saleh dan tatang M amirin dalam (AA.
Ketut Jelantik, 2015, hal. 68) menyebutkan bahwa fungsi kepala madrasah
adalah sebagai berikut :
a. Perumusan tujuan kerja dan pembuatan kebijakan Madrasah
b. Pengaturan tata kerja madrasah, yang mengatur pembagian tugas dan
mengatur petugas pelaksana, menyelenggaran kegiatan.

15

c. Pensupervisi kegiatan madrasah, meliputi: mengatur kegiatan,
mengarahkan

pelaksanaan

kegiatan,

mengevaluasi

pelaksnaan

kegiatan, membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksanaan.
Tugas pokok dan fungsi kepala madrasah sebagai pemimpin
pendidikan adalah:
a. Perencanaan madrasah dalam arti menetapkan arah sebagai lembaga
pendidikan dengan cara merumuskan visi, misi, tujuan dan strategi
pencapaian.
b. Mengorganisasikan madrasah dalam arti membuat struktur organisasi,
menetapkan staf dan menetapkan tugas dan fungsi masing–masing
staf.
c. Menggerakkan staf dalam artian memotivasi staf melalui internal
marketing dan memberi contoh eksternal marketing.
d. Mengawasi dalam arti melakukan supervisi, mengendalikan dan
membimbing semua staf dan warga madrasah.
e. Mengevaluasi proses dan hasil pendidikan untuk dijadikan dasar
pendidian dan pertumbuhan kualitas, serta melakukan problem solving
baik secara analitis sistematis maupun pmecahan masalah secara
kreatif dan menghindarkan serta menanggulangi konflik.
Pendekatan yang digunakan oleh seorang pemimpin dalam
menjalankan fungsi kepemimpinan bervariasi, tergantung faktor-faktor
yang mempengaruhinya diri seorang pemimpin (Saiful Bahri, 2010, hal,
48). Secara garis besar, pendekatan kepemimpinan dapat diklasifikasikan
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menjadi empat kelompok, antaralain: (1) Teori Kepemimpinan yang
ditinjau berdasarkan orang (Person-Based Theories), yaitu kepemimpinan
yang didasarkan pada pendekatan orang, (2) Teori Situasional (Situational
Theories),yaitu kepemimpinan yang tergantung pada kesiapan pengikut.
(3) Teori Terpencar (Dispersed Theories), yaitu Teori Kepemimpinan
yang dipertimbangkan untuk melawan teori yang berdasarkan pada orang.
(4) Teori Pertukaran (Exchange Theories), yaitu Teori Kemampuan
pemimpin untuk mengartikulasikan suatu visi yang atraktif bagi masa
depan.
Ada beberapa macam kunci kesuksesan kepemimpinan kepala
madrasah, diantaranya ialah (AA. Ketut Jelantik, 2015, hal. 68):
a. Visi yang utuh.
b. Tanggung jawab.
c. Keteladanan.
d. Memberdayakan staf.
e. Mendengarkan orang lain.
f. Memberikan layanan prima.
g. Mengembangkan orang.
h. Memberdayakan sekolah.
i. Fokus pada peserta didik.
j. Manajemen yang mengutamakan praktis.

4. Tipe-tipe Kepemimpinan
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Pengelolaan sekolah harus benar-benar dipimpin oleh seorang
Kepala Madrasah yang mempunyai acceptability, karena keberhasilan
pendidikan sangat ditentukan oleh gaya kepemimpinan kepala madrasah
dengan motor penggerak aktivitas yang ada dalam mencapai tujuan.
Pada era globalisasi ini paradigm kepala sekolah sebagai hanya
manajer kurang cocok, tetapi selain sebagai manajer, kepala sekolah harus
mampu menjadi seorang pemimpin yang menggerakkan bawahannya dan
mengarahkan dalam pencapaian tujuan. Menurut Warren Bennis dan
Robert Towsend, seperti yang dikutip Soejipto membedakan antara
pempin dan manajer. Pemimpin adalah orang yang melakukan hal-hal
yang benar, dan manajer adalah orang yang melakukan hal-hal dengan
benar. Sucipto Raflis Kosasi, 2007, hal. 65)
Ditinjau dari pelaksanaan tugas maka kepala sekolah dalan
menjalankan kepemimpinannya dikenal dengan 3 tipe kepemimpinan yang
masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :
a. Tipe Otokrasi/Otoriter
Otokrasi merupakan pemerintahan atau kekuasaan yang
dipegang oleh seseorang yang berkuasa secara penuh dan tidak
terbatas masanya. Sedangkan yang memegang kekuasaan disebut
oktorat yang biasanya dijabat oleh pemimpin yang berstatus sebagai
raja atau yang menggunakan system kerajaan. (Partanto & Dahlan,
2014, Hal. 952). Sedangkan di sekolah bukan raja yang menjadi
pemimpinakan tetapi kepala sekolah yang memiliki gaya seperti raja
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yang berkuasa mutlak dan sentral dalam menentukan kebijakan
sekolah.
Jadi, tipe otoriter semua kebijaksanaan “policy” semuanya
ditetapkan pemimpin, sedangkan bawahan tinggal melaksanakan tugas.
Semua perintah, pemberian dan pembagian tugas dilakukan tanpa
konsultasi dan musyawarah dengan orang-orang yang dipimpin.
Pemimpin juga membatasi hubungan dengan stafnya dalam situasi
formal dan tidak menginginkan hubungannya yang penuh dengan
keakraban, keintiman serta ramah tamah. Kepemimpinan otokrasi ini
mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang selalu harus
dipatuhi. Pemimpin selalu mau berperan sebagai pemain tunggal pada
“one on show” (Kartono, 2008, hal.38).
b. Tipe Laissez-Faire
Kepala Madrasah/Sekolah sebagai pemimpin bertipe LaissezFaire menghendaki semua komponen pelaku pendidikan menjalankan
tugasnya dengan bebas. Oleh kareana itu, tipe kepemimpinan bebas
merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia
bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara
berbagai kegiatan diserahkan kepada bawahan.
Jadi, pengertian Laissez-Faire adalah memberikan kepada
orang lain dengan prinsip kebebasan, termasuk bawahan untuk
melaksanakan tugasnya dengan bebas sesuai kehendak bawahan dan
tipe ini dapat dilaksanakan disekolah yang benar-benar mempunyai
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sumber daya manusia dengan baik dan mampu nerancang semua
kebutuhan sekolah dengan mandiri (Sutarto, 2010, hal.77). Jika
pemimpin otokratis mendominasi, maka tipe pemimpin Laissez-Faire
ini menyerahkan persoalan sepenuhnya pada anggota.
c. Tipe Demokratis
Kepemimpinan Demokratis adalah Kepemimpinan berdasarkan
musyawarah untuk mufakat yang mana dalam penerapannya, kepala
sekolah yang demokratis menyadari bahwa dirinya merupakan bagian
dari kelompok, memiliki sifat terbuka, dan memberikan kesempatan
kepada para tenaga kependidikan untuk ikut berperan aktif dalam
membuat perencanaan, keputusan, serta menilai kinerjanya. Kepala
Madrasah/Sekolah

yang

demokratis

memerankan

diri

sebagai

pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk, serta bantuan kepada para
tenaga kependidikan. Oleh karena itu, dalam rapat sekolah, kepala
sekolah ikut melibatkan diri secara langsung dan membukan interaksi
dengan teanaga kependidikan, serta mengikuti berbagai kegiatan rapat
sekolah. (Mulyasa, 2009, hal. 270).
5. Prinsip-prinsip Kepemimpinan
Sebagai pemimpin tentunya prinsip-prinsip kepemimpinannya
harus dipahami dalam rangka mengembangkan sekolahnya. Prinsipprinsip kepemimpinan secara umum antara lain:
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a. Konstruktif: Kepala sekolah harus memberikan dorongan dan
pembinaan kepada setiap guru dan stafnya untuk mengembangkan
kemampuannya secara optimal.
b. Kreatif : Kepala sekolah jangan terjebak kepada pola-pola kerja lama
yang dikerjakan oleh kepala sekolah sebelumnya, namun dia harus
selalu kreatif mencari-cari gagasan baru dalam menjalankan tugasnya.
c. Partisipatif : Memberikan kepercayaan kepada semua pihak untuk
selalu terlibat dalam setaip aktivitas sekolah.
d. Kooperatif : Kepala sekolah harus senantiasa bekerja sama dengan
semua komponen yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan.
e. Delegatif : Kepala sekolah berupaya memberikan kepercayaan kepada
staf untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan
deskripsi tugas/kjabatannya.
f. Integratif : Untuk menghasilkan suatu sinergi yang besar, kepala
sekolah harus mengintegrasikan semua kegiatannya agar tujuan
sekolah tercapai.
g. Rasional & Objektif : Kepala sekolah berupaya untuk menjadi
pemimpin yang bijak dalam melaksanakan tugasnya dan bertindak
berdasarkan pertimbangan rasio dan obyektif, bukan dengan
emosional.
h. Pragmatis : Kepala sekolah dalam menetapkan kebijakan dan target
harus mendasarkan pada kondisi dan kemampuan real yang dimiliki
sekolah.
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i. Tidak memaksakan untuk melakukan kegiatan diluar kemampuan dan
target.
j. Keteladanan : Kepala sekolah sebagai seorang figure yang patut
memberikan keteladanan kepada seluruh staf, guru, dan para siswa.
Oleh karena itu, kepala sekolah harus senantiasa menunjukkan
perilaku-perilaku yang baik dan mampu menunjukkan perilakunya
sebagai pemimpin.
k. Adaptable & Fleksibel : Kepala sekolah harus mampu beradaptasi dan
fleksibel dalam menghadapi situasi baru dan juga menciptakan kondi
si kerja yang mendukung staf untuk cepat beradptasi. (Wahjosumidjo,
2009, hal. 24)
6. Komitmen Kerja Guru
Kata komitmen berasal dari bahasa latin commitere, to connect,
entrust the state of being obligated or emotionally, impelled, yaitu
keyakinan yang mengikat sedemikian kukuhnya sehingga membelenggu
seluruh hati nuraninya dan kemudian menggerakkan perilaku menuju arah
yang diyakininya (Solomon,dalam Darmawan 2013:169). Secara umum
komitmen mengacu pada satu tingkatanpenerimaan dalam organisasi.
Komitmen menjelaskan hasil yang disetujui dari sebuah keputusan atau
meminta dan membuat sebuah usaha yang baik untuk menjalankan
keputusan secara efektif. (Solomon,dalam Darmawan 2013:169).
Komitmen kerja guru merupakan salah satu kunci yang turut
menentukan

berhasil

tidaknya

suatu

organisasi

yang

ada

di
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madrasah/sekolah untuk menciptakan tujuannya. Dalam tahapan kali ini
penulis mengarahkan komitmen kerja guru yaitu kepada tenaga pendidik
yang merupakan kemampuan yang di tunjukkan oleh tenaga pendidik
dalam melaksanakan tugas atau pekerjaannya, sehingga tenaga pendidik
dapat dikatakan baik dan memuaskan apabila tujuan yang dicapai sesuai
dengan standar yang di terapkan (Heriyanto, 2010, hal. 22).
Guru harus dapat memiliki kemampuan untuk melaksanakan tugas
dengan menghasilkan hasil yang memuaskan, guna tercapainya tujuan
madrasah yang efektif.
Menurut Mulyana Surya Atmaja, dkk dalam (A.Khalik, 2017, hal.
14) menyebutkan komitmen terhadap organisasi akan tercermin dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi dalam pelaksanaan program organisasi.
Berdasarkan kajian di atas, maka yang dimaksud dengan komitmen
kerja guru adalah keinginan guru untuk mempertahankan keanggotaannya
dalam organisasi sekolah dan bersedia berusaha keras bagi pencapaian
tujuan organisasi sekolah dan kualitas pendidikan yang lebih baik, dengan
indikator efektif, kontinuitas (kesinambungan) dan normatif.
Faktor–faktor yang dapat mempengaruhi sebuah komitmen kerja
guru agar lebih baik (Mangkunegara, 2010, hal. 67) ialah :
a. Faktor Kemampuan
Secara kemampuan para tenaga pendidik dari kemampuan
potensi (IQ) dan kemampuan reality (knowledge + skill). artinya
tenaga pendidik yang memilii latar belakang pendidikan yang tinggi
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dan sesuai dengan bidangnya serta terampil dalam mengerjakan
pekerjaan sehari – hari, oleh karena itu, di tetapkan adanya keahlian
dengan penempatan yang seusai agar dapat membantu efektivitas suatu
pembelajaran.
b. Faktor Pencapaian Belajar Mengajar
Agar dapat tercapainnya proses belajar mengajar sesuai dengan
komitmen tenaga pendidik yang kita harapkan ialah adanya: (1)
Penguasaan bahan (RPP dan Silabus), (2) Mengelola program belajar
mengajar, (3) Mengelola kelas, (4) Menguasai landasan–landasan
pendidikan, (5) Menggunakan media atau sumber belajar, (6)
Mengelola interaksi belajar mengajar, (7) Menilai prestasi terhadap
para peserta didik yang berprestasi guna keperluan pengajaran, (8)
Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan,
(9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi madrasah.

Adapun beberapa komponen komitmen kerja guru/organisasional
meliputi hal-hal sebagai berikut (Ahmad Faishol, 2013, hal. 47):
1) Affective Commitment, terjadi apabila guru ingin menjadi bagian dari
organisasi sekolah karena adanya ikatan emosional.
2) Continuance commitment, muncul apabila guru tetap bertahan pada suatu
organisasi sekolah karena membutuhkan gaji dan keuntungan-keuntungan
lain, atau guru tidak menemukan pekerjaan lain.
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3) Normative Commitment, timbul dari nilai-nilai dalam diri guru. Guru
bertahan menjadi anggota organisasi sekolah karena adanya kesadaran
bahwa komitmen terhadap organisasi sekolah merupakan hal yang
seharusnya dilakukan.
Konsep komitmen merupakan salah satu aspek penting dari humanresource management. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Guest (Ahmad
Faishol, 2013, hal. 47) bahwasanya kebijakan HRM (human-resource
management) didesain untuk memaksimalkan intergasi organisasi, komitmen
pegawai, fleksibilitas, dan kualitas kerja.

B. Studi Relevan
Sepanjang yang penulis ketahui bahwa telah ada beberapa penelitian
sebelumnya mengangkat tema yang sama berkaitan dengan Kepemimpinan
Kepala Sekolah dalam Membangun Komitmen Kerja Guru diantaranya yaitu:
1. Peneliti yang dilakukan oleh Mas‟ul Khusnah yang berjudul Strategi
Kepala Madrasah Dalam Membangun Komitmen Guru dalam Organisasi.
Penelitian ini membahas tentang Komitmen guru terhadap organisasi
sekolah, yaitu proses pada individu dalam mengindetifikasikan dirinya
dengan nilai-nilai aturan dan tujuan organisasi. Adapun letak persamaan
penelitian Khusnah dengan skripsi ini terletak pada laporan penelitiannya,
sama-sama dalam bentuk skripsi. Kemudian dari sisi metodologi yang
digunakan sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif. Akan tetapi
meskipun dari sisi objek penelitian mirip, yaitu sama-sama membahas
tentang komitmen guru di sekolah, tetap saja antara penelitian Khusnah
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tersebut dengan skripsi ini terdapat perbedaannya, antara lain dari sisi
tahun penelitiannya, Khusnah dilaksanakan pada tahun 2018 sedangkan
skripsi ini pada tahun 2019/2020.
2. Penelitian yang di lakukan oleh Teguh berjudul Perilaku Kepemimpinan
Kepala Sekolah dalam Peningkatan Partisipasi Kerja Guru. Penelitian ini
membahas tentang Kepala Sekolah yang efektif mempromosikan
kolaborasi dan pengambilan keputusan bersama melalui pengembangan
komunitas belajar. Sis persamaan antara peneltian Teguh dengan skripsi
ini adalah dari sisi objek kajian sama-sama menekankan pada kerja guru di
sekolah, akan tetapi, secara pelaoprannya terdapat perbedaan, di mana
penelitian Teguh dalam bentuk jurnal ilmiah, sedangkan peneliti dalam
bentuk format skripsi. Kemudian dari segi tahun juga berbeda, Teguh
melaksanakan risetnya pada tahun 2016 sedangkan skripsi ini dilakukan
pada tahun 2019/2020.guru

BAB III
METODE PENELITIAN
A. Pendekatan Penelitian
Metode

penelitian

yang

digunakan

untuk

mengkaji

tentang

Kepemimpinan kepala madrasah dalam Membangun Komitmen Kerja Guru di
Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi adalah metode
penelitian kualitatif.
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat
pospositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek alamiah
(Sugiyono. 2013, hal. 15). Penelitian kualitatif ini digunakan untuk
mendapatkan data yang mendalam, suatu data yang mengandung makna (data
yang sebenarnya, data yang merupakan suatu nilai dibalik data yang tampak).
Penelitian ini berorientasi pada upaya memahami fenomena secara
menyeluruh. Menggunakan observasi terstruktur serta interaksi komunikasi
sebagai alat pengumpulan data, terutama wawancara mendalam, dan peneliti
menjadi instrumen utamanya.
Oleh

karena

mendeskripsikan

itu,

keadaan

dalam
atau

penelitian
fenomena

ini,
yang

peneliti

bermaksud

sebenarnya

tentang

“Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Membangun Komitmen Kerja Guru
di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi” dengan
mengadakan observasi atau pengamatan lapangan untuk memperoleh data dan
informasi selengkap mungkin yang berkaitan erat dengan objek penelitian.
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B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting/Tempat Penelitian
Tempat penelitian ini terletak di Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Al-Ihsaniyah, Desa Sarang Burung, Kecamatan Jambi Luar Kota,
Kabupaten Muaro Jambi. Alasan peneliti melakukan penelitian lembaga
tersebut adalah untuk mencari tahu bagaimana Kepemimpinan Kepala
Madrasah dalam Membangun Komitmen Kerja Guru di Madrasah Aliyah
Swasta Al-Ihsaniyah Muaro Jambi.
2. Subjek Penelitian
Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah kepala
madrasah, pegawai, guru, dan semua pihak yang terlibat pada
Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Membangun Komitmen Kerja
Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi.
Subjek penelitian ini dipilih dengan menggunakan teknik
purposive sampling, dimana teknik pengambilan sampel sumber data
dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang
tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau
mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti
menjelajahi obyek-obyek/situasi sosial yang diteliti (Sugiyono. 2016, hal.
218).
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C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
a. Data Primer
Data

primer

merupakan

sumber

data

yang

langsung

memberikan data kepada pengumpulan data (Sugiyono. 2016, hal.
225). Data primer disini adalah data yang berupa informasi, peristiwa
atau tindakan yang berkaitan dengan sekolah. Bentuk data primer
penelitian ini meliputi data yang berkaitan dengan Kepemimpinan
Kepala Madrasah dalam Membangun Komitmen Kerja Guru di
Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi.
Dalam hal ini peneliti mengumpulkan data berupa informasi
tentang perencanaan, dan implementasi Kepemimpinan Kepala
Madrasah dalam Membangun Komitmen Kerja Guru di Madrasah
Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi.
b. Data Sekunder
Data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung
memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat orang
atau dokumen (Sugiyono. 2016, hal. 225). Data sekunder yang
diperlukan ialah:
1) Sejarah berdirinya Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah
Muaro jambi
2) Dokumentasi Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro
jambi.
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2. Sumber Data
Sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan,
maka yang dijadikan sumber data adalah sebagai berikut :
a. Untuk mendapatkan data tentang proses Kepemimpinan Kepala
Madrasah, maka sumber datanya adalah Kepala Madrasah, para Guru,
Staf, dan Siswa.
b. Untuk memperoleh data tentang cara membangung komitmen guru,
maka sumber datanya adalah Kepala Madrasah, para Guru, Staf, dan
Siswa.
D. Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian
kualitatif ini adalah:
1. Wawancara
Wawancara

digunakan

untuk

memperoleh

data

tentang

perencanaan dan implementasi Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam
Membangun Komitmen Kerja Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Al-Ihsaniyah Muaro Jambi.
Wawancara disini mempunyai arti suatu percakapan, tamya jawab
lisan antara dua orang atau lebih yang duduk berhadapan secara fisik dan
diarahkan pada suatu masalah tertentu. Jenis wawancara yang digunakan
bebas tapi terstruktur. Artinya, wawancara yang digunakan adalah
beberapa pertanyaan yang telah dipersiapkan, akan tetapi pertanyaan
tersebut suatu saat bisa bertambah yang masih berhubungan dengan
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permasalahan yang dibahas. Hal ini dapat menghindari dari pembicaraan
yang kaku dan kurang terarah.
2. Dokumentasi
Dokumentasi

digunakan

untuk

memperoleh

data

tentang

perencanaan dan implementasi Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam
Membangun Komitmen Kerja Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Al-Ihsaniyah Muaro Jambi dengan sumber data.
3. Observasi
Observasi digunakan data untuk memperoleh data tentang
Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Membangun Komitmen Kerja
Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi.
Observasi merupakan metode yang sengaja dan sistematis

tentang

fenomena sosial dan gejala-gejala alam dengan pengamatan dan
pencatatan.
E. Teknik Analisis Data
Teknik analisis data yang digunakan penulis adalah model analisis
diskriptif, dengan melibatkan tiga aktivitas, yaitu :
1. Reduksi data
Karena data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka
perlu dicatat secara rinci dan teliti. Untuk itu pelu segera dilakukan
analisis data melalui reduksi data. Data yang sudah dikumpulkan
kemudian dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, yaitu mengenai
gambaran

Kepemimpinan

Kepala

Madrasah

dalam

Membangun
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Komitmen Kerja Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah
Muaro Jambi.
2. Penyajian Data
Dalam penyajian data ini dilakukan dalam bentuk uraian singkat,
bagan, tabel, dan sejenisnya. Penyajian data yang disajikan dalam bentuk
uraian, yaitu tentang Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Membangun
Komitmen Kerja Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah
Muaro Jambi.
3. Penarikan Kesimpulan
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif ini merupakan hal-hal yang
ditemukan berupa deskriptif atau gambaran suatu obyek tentang
perencanaan Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Membangun
Komitmen Kerja Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah
Muaro Jambi.
F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Peneliti menggunakan teknik triangulasi yang digunakan sebagai alat
untuk memeriksa kebsahan data dalam penelitian ini. Triangulasi adalah
teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.
Diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding
terhadap data tersebut (Moleong. 2010, hal. 74)
Menurut Denzin (1978) sebagaimana yang dikutip oleh Moleong
(2010) membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan
yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori.
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Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaanperbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu study
sewaktu mengumpulkan data tentang berbagai kejadian dan hubungan dari
sebagai pandangan. Dengan kata lain, bahwa dengan triangulasi, peneliti
dapat me-recheck temuannya dengan jalan membandingkannya dengan
berbagai sumber, metode, atau teori. Dari keempat triangulasi ini yang
peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah dengan teknik triangulasi
sumber.
Menurut Patton (1987) yang dikutip (Moleong.2010), triangulasi
dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat
kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang
berbeda dalam penelitian kualitatif.
Pengujian data dengan teknik triangulasi sumber ini dapat dicapai
dengan cara :
1.

Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.

2.

Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.

3.

Membandingkan keadaan dan prespektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang
berpendidikan

menengah

atau

tinggi,

orang

berada,

orang

berpemerintahan.
4.

Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.

BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan Umum
1. Gambaran Umum Madrasah
Madrasah merupakan lembaga pendidikan yang mendidik peserta
didik menuju ke arah suatu sistem pendidikan yang lebih baik. Madrasah
merupakan nama lain dari sekolah, yang mempelajari tentang agama islam.
Banyak katagori madrasah dalam lembaga pendidikan yaitu madrasa
ibtidaiyah, Tsanawiyah, Aliyah, Mu‟allimin, Mu‟allimat serta Diniyah.
Lembaga pendidikan madrasah memberikan para siswanya nilai-nilai
agama yang tinggi, akhlak yang mulia, sehingga tidak terjerumus di lembah
kenakalan yang semakin marak akhir-akhir ini. Melihat realita yang ada, baik
secara filosofis maupun budaya bangsa kita sangat mengedepankan nilai-nilai
agama, pribadi luhur, dan akhlak mulia.
Pengertian madrasah Aliyah adalah sekolah yang wajib mengambil
konsentrasi sama halnya seperti SMA. Kosentrasi jurusan di ambil pada kelas
XI, jurusan yang di ambil biasanya IPA, IPS dan sastra jika ada. Madrasah
Aliyah kebanyakan muridnya adalah beragama muslim dan khusus wanita
wajib menggunakan hijab. Mata pelajaran madrasah Aliyah kebanyakan
tentang agama misalnya Bahasa arab, hadist, tajuid, aqidah, fiqih, dan sejarah
Islam.

Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi adalah
Madrasah Aliyah Swasta yang terletak di Provinsi Jambi, yang beralamat
di Jl. Haji Abdul Ghafar, Desa Sarang Burung RT.09/RW.02, Kecamatan
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Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi. Madrasah Aliyah Swasta AlIhsaniyah ini berdiri pada 17 Juni 2007. Madrasah ini berada dibawah
naungan yayasan. Madrasah ini telah mengalami dua kali pergantian
ketuaa yayasan, ketua yayasan yang menjabat pertama adalah M. Ayub,
S.Pd.I pada tahun 2007-2017, pada tahun berikut nya 2017-hingga saat ini
diganti ketua yayasannya yaitu Bapak Amirudin, S.Pd.I. .Madrasah
didirikan ini karena ada beberapa sebab salah satunya adalah banyak anak
yang ingin melanjutkan sekolah SMA/MA tetapi letak sekolah cukup jauh
dari rumah mereka. Akhirnya didirikanlah MAS Al-Ihsaniyah agar mereka
tidak jauh-jauh untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
Sebagai suatu lembaga pendidikan formal selalu melakukan
perubahan-perubahan dan inovasi baik secara fisik maupun

potensi

profesionalisme guru yang bertujuan untuk dapat meningkatkan kualitas
pendidikan serta melahirkan siswa-siswi yang berpotensi dan intelektual,
yang dilandasi iman dan taqwa. Dalam hal ini didukung oleh kebijakan
kepala madrasah dalam upaya mengembangkan madrasah yang berkualitas
seperti kedisiplinan, pengembangan ekstrakurikuler, serta pembelajaran
dan sebagainya.

2. Visi dan Misi Madrasah
Pengertian Visi adalah serangkaian kata yang menunjukkan
impian, cita-cita atau nilai inti sebuah organisasi, perusahaan atau instansi.
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Visi merupakan tujuan masa depan sebuah instansi, organisasi, atau
perusahaan. Visi juga adalah pikiran-pikiran yang ada di dalam benak para
pendiri. Pikiran-pikiran tersebut adalah gambaran tentang masa depan
yang ingin dicapai.
Jika visi adalah gagasan mengenai tujuan utama, maka Misi
adalah tahapan-tahapan yang harus dilalui untuk mencapai visi tersebut.
Selain itu, misi juga merupakan deskripsi atau tujuan mengapa
perusahaan, organisasi atau instansi tersebut berada di tengah-tengah
masyarakat.
Misi juga bisa dikatakan sebagai Penjabaran sebuah visi. Jika visi
hanya dituliskan dalam satu kalimat saja, maka misi akan dijabarkan
dengan beberapa kalimat yang mudah untuk dipahami pembaca atau siapa
saja yang melihatnya. Adapun Visi dan Misi pada Madrasah aliyah Swasta
(MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi adalah :
a. Visi Madrasah
Kurikulum disusun untuk memungkinkan penyesuaian program
pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di madrasah. MAS
Al-Ihsaniyah sebagai unit penyelenggara pendidikan, juga harus
memperhatikan dan mengantisipasi perkembangan dan tantangan masa
depan beriman, sempurna, berpikir cerdas, disiplin, terampil dan
berakhlaq mulia
b. Misi Madrasah
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1) Membentuk generasi yang memiliki akidah yang kuat berkarakter
cerdas, kreatif, santun dan berbudi luhur, sehat dan berpengetahuan
serta terampil melalui pendidikan terpadu yang seimbang dan
berkelanjutan.
2) Menyelenggarakan pendidikan islam yang mampu memberikan
bekal

pengetahuan sikap mandiri

dan

keterampilan

mengantarkan peserta didik untuk siap memasuki

yang

gerbang

pendidikan selanjutnya.
3) Menjadi pelopor small islamic environment (lingkungan islami) di
Madrasah
3. Struktur Organisasi
Salah satu bagian yang penting dari keberadaan madrasah sebagai
system adalah adanya struktur organisasi madrasah. Pembentukan
organisasi madrasah adalah merupakan bagian dari pedoman dan arah
kepemimpinan yang menunjukkan adanya pembagian tugas, koordinasi,
dan kewenangan dalam jabatan. Berdasarkan data yang diperoleh dari tata
usaha, maka dapat dikemukakan struktur organisasi Madrasah Aliyah
Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi adalah sebagai berikut:
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4. Data Tenaga Pendidik
Tenaga pendidik atau Guru merupakan suatu komponen yang paling
penting di dalam Sekolah/Madrasah. Karena guru merupakan fondasi yang
utama melaksanakan tugas mengelola sekaligus faktor yang menentukan
kelangsungan proses belajar mengajar di kelas, sehingga guru juga adalah
komponen yang utama dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
Dengan demikian, maka jumlah dan mutu guru menjadi ukuran bagi
perkembangan pendidikan. Dalam penelitian ini, guru yang dimaksud adalah
guru di Madrasah aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi. Guruguru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi memiliki
kualifikasi pendidikan Strata Satu (S-1) sebanyak 16 orang, dan 1 orang yang
tidak memiliki kualifikasi pendidikan Strata Satu (S-1). Data ini diperoleh dari
hasil observasi peneliti serta berdasarkan dokumen yang diberikan pihak
madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai tenaga yang professional, guru
memegang peran dalam pencapaian tujuan pembelajarannya. Berdasarkan
hasil observasi diperoleh data Tenaga Pendidik Madrasah Aliyah Swasta
(MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi, sebagai berikut:
Tabel 1
Data Tenaga Pendidik Madrasah
NO

NAMA

IJAZAH

MENGAJAR
MATA
PELAJARAN

SERTIFIKASI
SUDAH/BELUM

PNS/
HONORER

1

Hamdi

S1

PENJAS

Belum

PNS

2

Sukri Awalani, S.Pd.I

S1

BAHASA
INDONESIA

Belum

Honorer

3

Zainudin, S.Pd.I

S1

MTK

Belum

Honorer
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4

Sri Puji Astuti, S.Pd

S1

BAHASA
INGGRIS

Belum

Honorer

5

Bahardi, S. Pd

S1

FIQH

Belum

Honorer

6

Harianto

SLTA

SOSIOLOGI

Belum

Honorer

7

Munawaroh, S.Pd.I

S1

PKN

Belum

Honorer

8

Anggraini Puspita
Sari, S.Pd.

S1

PND

Belum

Honorer

9

Arnain Fauzi, S.Pd.I

S1

A. AKHLAK

Belum

PNS

10

Rizky Widia W, S. Pd

S1

EKONOMI

Belum

Honorer

11

Adil Andri, S.Pd

S1

SEJARAH

Belum

Honorer

12

M. Saiki, S. Pd.I

S1

TIK

Belum

Honorer

13

Masyana, S.Pd

S1

SKI

Belum

Honorer

14

Amiruddin

SLTA

Belum

Honorer

15

Azmil Umur, S.Sy

S1

Belum

Honorer

16

Zuryati, S.Sos

S1

Belum

Honorer

17

Kosirin, S.Ag

S1

Belum

Honorer

BAHASA
ARAB
QUR‟AN
HADIST
SEJARAH
INDONESIA
GEOGRAFI

Sumber: Data Madrasah tahun ajaran 2019/2020.
5. Data Tenaga Kependidikan
Tenaga Kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan
diri dan diangkat untuk menunjang Penyelenggaraan Pendidikan. Tenaga
Kependidikan

bertugas

melaksanakan

administrasi,

pengelolaan,

pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses
pendidikan pada satuan pendidikan. (Pasal 39 UU No.20 Tahun 2003 Tentang
Sisdiknas).
Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan
pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium,
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teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan tenaga kebersihan.

Berdasarkan hasil observasi diperoleh data Tenaga Kependidikan Madrasah
Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi, sebagai berikut:
Tabel 2
Data Tenaga Kependidikan Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Al-Ihsaniyah Muaro Jambi
NAMA

IJAZAH

TUGAS

PNS /
HONORER

1

Zainudin, S.Pd.I

S.1

waka kurikulum

Honorer

2

Zuryati, S. Sos

S.1

tata usaha

Honorer

3

Kosirin, S.Ag, M.Pd

S.2

bendahara

Honorer

4

Sukri Awalani, S.Pd.I

S.1

pembina osis

Honorer

5

Sri Puji Astuti, S.Pd

S.1

operator

Honorer

6

Azmil Umur, S,Sy

S.1

waka kesiswaan

Honorer

NO

Sumber: Data Madrasah tahun ajaran 2019/2020.

6. Data Siswa-siswi
Berdasarkan hasil observasi diperoleh data siswa-siswi kelas
X,XI,XII Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi,
sebagai berikut:
Tabel 3
Data Siswa-Siswi Kelas X, XI, dan XII Madrasah Aliyah
Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi
NO

NAMA

1.

ALVAL HARIZKI

JENIS
KELAMIN
LAKI-LAKI

KELAS
X
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2.

ASMAUL HUSNA

PEREMPUAN

X

3.

AMELIA

PEREMPUAN

X

4.

ALVIN GULO

LAKI-LAKI

X

5.

DELA PUSPITA

PEREMPUAN

X

6.

DIAN MAYA SARI

PEREMPUAN

X

7.

DIMAS PRIA RAMADHAN

LAKI-LAKI

X

8.

FITRIANI

PEREMPUAN

X

9.

IMEL DWIYANTI

PEREMPUAN

X

10.

INDAH FITRI

PEREMPUAN

X

11.

INDRIANI

PEREMPUAN

X

12.

IRFAN NULHAKIM

LAKI-LAKI

X

13.

MUTIA

PEREMPUAN

X

14.

M. FAJRIN

LAKI-LAKI

X

15.

M. AMRI

LAKI-LAKI

X

16.

M. SYARIFHIDAYATULLAH

LAKI-LAKI

X

17.

M. RAMANTINO

LAKI-LAKI

X

18.

M. FATHUR RACHMAN

LAKI-LAKI

X

19.

M. REA SAPUTRA

LAKI-LAKI

X

20.

MUNIZZATUZZAHROH

PEREMPUAN

X

21.

M. RIFKI AL-FAREZI

LAKI-LAKI

X

22.

M. SOHDI

LAKI-LAKI

X

23.

MUHAMMAD ADDIN

LAKI-LAKI

X

24.

NAFSIATUL KAMILAH

LAKI-LAKI

X

25.

NOVITA SARI

PEREMPUAN

X

26.

NURJANAH

PEREMPUAN

X

27.

NURHASANAH

PEREMPUAN

X

28.

NURJANNAH

PEREMPUAN

X
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29.

PERBRIANTI

PEREMPUAN

X

30.

RAMADHAN

LAKI-LAKI

X

31.

RAHMAT RUDHO

LAKI-LAKI

X

32.

RIFKI ABDI

LAKI-LAKI

X

33.

SRI HARMINI

PEREMPUAN

X

34.

SULISTIA NINGSIH

PEREMPUAN

X

35.

ANTON SYAFI‟I

LAKI-LAKI

XI

36.

AWANDA ERNA

PEREMPUAN

XI

37.

FENNY FEBRIANTI PUTRI

PEREMPUAN

XI

38.

MUHAMMAD KANASTAIN

LAKI-LAKI

XI

39.

M. ALI SOBRI

LAKI-LAKI

XI

40.

M. FAJRIN

LAKI-LAKI

XI

41.

M. ROYHAN

LAKI-LAKI

XI

42.

MUHAMMAD ZIDAN

LAKI-LAKI

XI

43.

NOLA AMELIA

PEREMPUAN

XI

44.

ROHMADHANI

LAKI-LAKI

XI

45.

SHINTA AMELIA PUTRI

PEREMPUAN

XI

46.

SEPNITA NUR AIDI

PEREMPUAN

XI

47.

ULYA

PEREMPUAN

XI

48.

WULAN DESI RATNASARI

PEREMPUAN

XI

49.

ARDA YUSINTA RANI

PEREMPUAN

XI

50.

A. JUANDA PUTRA SAURY

LAKI-LAKI

XI

51.

ANIES FARERA ESA

LAKI-LAKI

XI

52.

FAJRI AL-BADRI

LAKI-LAKI

XI

53.

ISTIQOMAH

PEREMPUAN

XI

54.

M. SYAPUTRA

LAKI-LAKI

XI

55.

MAHARANI

PEREMPUAN

XI

56.

MULIA AGUSTINA

PEREMPUAN

XI
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57.

NUGRAHA FEBRIWIJAYA

LAKI-LAKI

XI

58.

NANIK KURNIA NINGSIH

PEREMPUAN

XI

59.

NENI YUNI

PEREMPUAN

XI

60.

NURHALIZAH

PEREMPUAN

XI

61.

PATMAWATI

PEREMPUAN

XI

62.

RAHAYU

PEREMPUAN

XI

63.

WAHYU RAMADHAN

LAKI-LAKI

XI

64.

ALDO FIRMANSYAH

LAKI-LAKI

XII

65.

EVA SUSANTI

PEREMPUAN

XII

66.

FERI GUNAWAN

LAKI-LAKI

XII

67.

HERPINA

PEREMPUAN

XII

68.

INDAH PERMATA

PEREMPUAN

XII

69.

INTAN NURAINI

PEREMPUAN

XII

70.

MAHIRO

LAKI-LAKI

XII

71.

M. JANGCIK AL-RAFI

LAKI-LAKI

XII

72

M.RIFKI

LAKI-LAKI

XII

73.

M. RASYID

LAKI-LAKI

XII

74.

NURHAYATI

PEREMPUAN

XII

75.

RIDHO AKBAR

LAKI-LAKI

XII

76.

SANI EFENDI

LAKI-LAKI

XII

77.

SRI MAHARANI

PEREMPUAN

XII

78.

SELVI ANGGRAINI

PEREMPUAN

XII

79.

SUCIATI

PEREMPUAN

XII

80.

ANIDA

PEREMPUAN

XII

81.

AHMAD KHUSAIRI

LAKI-LAKI

XII

82.

DENI DARMAWAN

LAKI-LAKI

XII

83.

DESI WULANDARI

PEREMPUAN

XII

84.

DELLA PUSPITA

PEREMPUAN

XII
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85.

FITRIA

PEREMPUAN

XII

86.

MISBAHUL FAJRI

LAKI-LAKI

XII

87.

M. FEBRIANSYAH

LAKI-LAKI

XII

88.

NURUL BADRI

LAKI-LAKI

XII

89.

NUR AZIZAH

PEREMPUAN

XII

90.

NURMALA

PEREMPUAN

XII

91.

NURLIANI

PEREMPUAN

XII

92.

RAHMAT TAUFIK. S

LAKI-LAKI

XII

93.

SAIPUL ANWAR

LAKI-LAKI

XII

94.

SRI MULYANI

PEREMPUAN

XII

95.

SITI FATIMAH

PEREMPUAN

XII

96.

WIDIA

PEREMPUAN

XII

97.

WIRANTI ANGGRAINI

PEREMPUAN

XII

Sumber : Laporan Kurikulum Madrasah tahun ajaran 2019/2020.

B. Temuan Khusus
1. Kondisi Komitmen Kerja Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Al-Ihsaniyah Muaro Jambi
Dalam proses menggali informasi seputar masalah komitmen guru di
dalam proses penerapan pemebalajaran di Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Al-Ihsaniyah Muaro Jambi, penulis melakukan sesi wawancara dengan guru
bidang studi secara langsung. Adapun hasil wawancara penulis dengan (Guru
Bahasa Indonesia, 15 Maret 2020) adalah sebagai berikut:
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“Dalam proses belajar mengajar di kelas, seorang guru yang menjadi
center of knowledge dikelas tersebut. Sehingga interaksi antara siswa
dengan guru sangat pasif dan bahkan suasana kadang-kadang tidak
kondusif, dikarenakan kadang-kadang suara guru terbatas untuk bisa
didengar oleh siswa apalagi santri di kelas tersebut mencapai 34 orang
sehingga siswa justeru ngobrol atau melakukan sesuatu tanpa
memperhatikan guru. Pembelajaran di sekolah ini dilakukan dengan
menggunakan metode ceramah.”
Sebagaiamana hasil wawancara dengan guru di atas mengenai
komitmen kerja dalam penerapan pembelajaran di kelas, salah seorang guru
lainnya menerangkan sebagai berikut:
“Sebelum pembelajaran, setiap guru sudah menyiapkan rancangan
pembelajaran untuk satu kali pertemuan, adapun dalam pembuatan
rancangan pembelajaran, saya membuat rancangan pembelajaran
sebanyak satu semester. Akan tetapi dalam hal perencanaan
pembelajaran untuk satu kali pertemuan, saya sendiri mengalami
kesulitan atau terdapat kendala dalam pembuatan perencanaan,
khsusnya dalam merumuskan indikator pembelajaran yang ingin
dicapai dalam proses belajar mengajar. Seperti kendala dalam
merumuskan indikator, dikarenakan pelajaran sangat merujuk kepada
masalah yang ada di dunia nyata di sekeliling siswa.”
Ketika penulis ingin menelusuri mengenai buku pegangan siswa dalam
melakukan proses belajar mengajar, maka salah seorang guru Ibu Zuryati,
S.Sos (Guru Sejarah Indonesia, 15 Maret 2020) memberikan keterangan
sebagai berikut:
“Materi yang menjadi bahan pembelajaran diambil dari buku
pembelajaran kurikulum K-13 yaitu sudah sesuai dengan kurikulum
sekarang yang terbaru. Hanya saja jumlah buku tidak mencover
seluruh jumlah siswa yang ada di sini.”
Dari hasil wawancara dengan seorang guru Pak Kosirin, M.Pd (Guru
Geografi, 15 Maret 2020), penulis menemukan beberapa hal dalam sistem
penilaian pada mata pelajaran adalah sebagai berikut:
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“Evaluasi dalam pembelajaran dilakukan dengan berbasis kelas.
Karena untuk mengetahui seberapa jauh peserta didik telah memiliki
kompetensi atau kemampuan yang diharapkan oleh guru bidang studi.
Penilaian dilakukan terhadap proses dan hasil belajar secara
berkesinambungan, yakni mencakup semua kompetensi dasar dengan
menggunakan indikator yang ditetapkan oleh guru. Berkesinambungan
dalam arti semua komponen indikator dibuat soalnya, hasilnya
dianalisis untuk menentukan kompetensi yang telah dimiliki dan yang
belum. Contohnya yaitu: pertanyaan lisan di kelas, kuis, tugas
kelompok, ulangan, tugas rumah, tugas individu, ulangan harian .”
Berdasarkan hasil observasi penulis di lapangan, mengenai sistem
evaluasi pembelajaran, penulis memperoleh temuan bahwa dalam hal
melakukan evaluasi terhadap komitmen kerja guru dalam proses KBM, ratarata guru di sana melakukan evaluasi KBM dengan berbasis kompetensi.
Maksudnya adalah, bahwa evaluasi selalu mengacu kepada kompetensi yang
ingin dicapai dan kemudian hasilnya ditindaklanjuti dengan program remedial
atau pengayaan. Tingkat berpikir yang digunakan dalam mengerjakan soal
penilaian mencakup mulai yang rendah sampai yang tinggi. Pada jenjang ini,
tingkat berpikir yang dimaksud mencakup pemahaman, aplikasi dan analisis.
(Observasi tanggal 20 Maret 2020)
Selain itu berdasarkan wawancara penulis dengan guru lainnya
mengenai sistem evaluasi mata pelajaran di sekolah, penulis memperoleh
keterangan bahwa system evaluasi juga dilakukan dengan sistem monitoring.
Berikut penjelasan guru Bapak Sukri Awalani, S.Pd.I berikut, (Guru Bahasa
Indonesia, 20 Maret 2020) sebagai berikut :
“Monitoring dan bimbingan terhadap efektivitas proses penerapan
pembelajaran selalu dilakukan secara individu dan berkelanjutan.
Penilaian ini berguna untuk mengetahui kedudukan atau posisi siswa
dalam kompetensi yang ditetapkan secara nasional.”
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Terkait dengan system evaluasi penerapan pembelajaran mata
pelajaran di sekolah ini penulis juga melakukan wawancara dengan Kepala
Sekolah, Bapak Hamdi, S.Pd.I (Kepala Madrasah, 20 Maret 2020) sebagai
berikut:
“Penilaian terhadap hasil belajar disesuaikan dengan tujuan yang telah
ditetapkan. Oleh karenanya, bentuk dan teknik penilaian dipastikan
dapat mengukur ranah yang dimaksud yaitu kognitif, afektif, dan
psikomotorik. Evaluasi pencapaian hasil belajar pada aspek kognitif
digunakan agar gurumengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan
yang telah disajikan oleh guru, agar mengetahui bagian mana yang
belum dikuasai oleh siswa sehingga ada usaha untuk mempelajari lagi
sebagai upaya perbaikan, dan berguna untuk penguatan bagi siswa
yang sudah memperoleh skor tinggi serta menjadi dorongan untuk
belajar lagi. Caranya yaitu dengan membuat label spesifikasi yang
mampu menunjukkan konsep atau sub konsep kompetensi dasar mana
yang belum dikuasai oleh siswa. Dilihat dari tes lisan di kelas dan hasil
ulangan harian yang telah dilaksanakan. Evaluasi pencapaian hasil
belajar pada aspek psikomotorik pada studi mata pelajaran yang ada
yaitu dilakukan dengan menilai keterampilan siswa di kelas seharihari. Adapun evaluasi pencapaian hasil belajar pada aspek afektif pada
bidang studi pelajaran tersebut yaitu dengan menilai minat siswa pada
mata pelajaran ini. Beberapa indicator yang dapat dinilai dari minat
siswa diantaranya; rajin mengikuti pelajaran, rajin mengajukan
petanyaan, catatan rapid an lengkap, memiliki buku selain buku wajib,
dan senang membicarakan dan membaca buku pelajaran.”
Evaluasi yang digunakan dalam pelaksanaan pembelajaran pada
program yang ada MAS Al-Ihsaniyah Muaro Jambi diambil dari nilai hasil
UTS, UAS, ulangan harian, tugas-tugas yang diberikan oleh guru dan dari
ulangan blok yang dikoordinir oleh madrasah. (Observasi tanggal 19 Maret
2020)
2. Kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap Kerja Guru di Madrasah
Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi
a. Kepala Madrasah Menyerap Aspirasi dari Guru
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Kepala Madrasah merupakan profil sentral sebagai pemimpin
dalam dunia pendidikan. Kepala Madrasah tidak hanya sekedar
sebagai kepala yang selalu berhak menonjolkan kekuasannya saja,
akan tetapi lebih ditanamkan fungsinya sebagai pemimpin. Lembaga
pendidikan senantiasa mendambakan profil pemimpin yang ideal dan
dapat dijadikan contoh bagi kelompok yang dipimpinnya, karena dunia
yang dipimpinnya adalah dunia pendidikan.maka Kepala Madrasah
harus mampu menjadi contoh bagi para Tenaga Pendidik dan Tenaga
Kependidikan yang ada di Madrasahnya. Berdasarkan data yang
diperoleh

di

lapangan,

Kepemimpinan

yang

terjadi

adalah

Kepemimpinan yang Demokratis. Sebagaimana hasil wawancara
dengan Guru Senior di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah
Muaro Jambi, Bapak Sukri Awalani, S.Pd.I berikut, (Guru Bahasa
Indonesia, 15 Maret 2020) :
“Bapak Hamdi dalam memimpin selalu berorientasi pada
bawahan/tugas yaitu setiap guru diberikan beban kerja,
diberikan kesejahteraan sesuai dengan kerjanya, diberikan
tunjangan dan honor yang sesuai dan mengacu pada aturan
pemerintah.”
b. Berhati-hati dalam Membuat Keputusan
kepala madrasah ikut melibatkan diri secara langsung dan
membuka interaksi dengan tenaga pendidikan, serta mengikuti
berbagai kegiatan rapat sekolah. Sehingga apa yang menjadi tugas
merupakan hasil keputusan sbersama dapat dilaksanakan dengan
sbaik-baiknya. Dan juga, dengan sikap pemimpin kepala madrasah
membuka otonomi terhadap guru

yang seluas-luasnya untuk
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meningkatkan prestasi siswa. Seirama dengan pengungkapan Ibu
Zuryati, S.Sos (Guru Sejarah Indonesia, 19 Maret 2020) :
“Tidak hanya mengatur, Bapak Hamdi lebih sering turun
langsung untuk membimbing dan memberi arahan kepada
seluruh guru, sehingga guru mendapatkan aspirasi dan lebih
terarah, seperti rapat madrasah, dan lain sebagainya. Beliau
pasti hadir dan menyampaikan apapun dengan baik tanpa
membuat guru-guru merasa tidak nyaman ataupun
tersinggung.”
c. Mengkoordinasikan Seluruh Potensi yang Ada dalam Membentuk
Komitmen Kerja Guru
Hal ini senada dengan pendapat yang disampaikan oleh Bapak
Kosirin, S.Ag. M.Pd, (Guru Geografi, 20 Maret 2020):
“Bapak Hamdi, sebagai Kepala Madrasah menganggap dirinya
sebagai bagian dari Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
dan bersama-sama berusaha bertanggung jawab akan terlaksana
tujuan bersama, tapi gaya kepemimpinannya adalah demokratis
dengan membagi tugas yang sama rata, yaitu mengajak
terhadap tugas yang telah dibagi perindividu.”
Berdasarkan keterangan wawancara di atas, maka diketahui
bahwasanya kepala madrasah mulai melakukan koordinasi dengan
majelis guru. Cara yang ditempuh antara lain adalah dengan jalan
meminta majelis guru memberikan saran-saran, lalu kemudian kepala
madrasah mengambil tindakan atas potensi-potensi yang ada pada
SDM di madrasah tersebut. (Observasi tanggal 11 Maret 2020).

3. Kendala dan Strategi Kepala Madrasah dalam Mengelola Komitmen
Kerja Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro
Jambi
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a. Kendala Kepala Madrasah dalam Mengelola Komitmen Kerja
Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro
Jambi
Kendala-kendala
meningkatkan

Kerja

yang
dalam

dialami

Kepala

melaksanakan

Madrasah

dalam

Kepemimpinannya,

sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Hamdi, S.Pd (Kepala
Madrasah, 21 Maret 2020):
“Pasti dalam melaksanakan tugas ada yang namanya hambatan,
namanya saja berbuat dengan orang banyak, pasti ada kendala.
Namun, saya selalu mengupayakan solusi yang tepat, agar
Madrasah bisa berjalan dengan baik dan bermanfaat untuk siswasiswi dan juga guru-gurunya.”
1) Karakter dan Kompetensi Guru yang Beragam
Namun, masih kurang maksimalnya Kepala Madrasah dalam
membina dan membimbing para guru, sehingga masih ada beberapa
orang guru yang kurang disiplin dalam bertugas, terlambat datang dan
pulang lebih awal, kondisi seperti itulah yang menjadi permasalahan di
lembaga pendidikan Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah
Muaro Jambi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Sukri
Awalani, S.Pd.I (Guru Bahasa Indonesia, 24 Maret 2020) :
“Sebenarnya, Kepala Madrasah sudah cukup memberi teguran
dan sanksi kepada guru yang kurang disiplin, terkadang
gurunya saja yang mengabaikan sehingga datang lambat dan
pulang lebih cepat. Mungkin Kepala Madrasah kedepannya
harus lebih memperhatikan, dan lebih tegas dalam pemberian
sanksi maupun teguran.”
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Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AlIhsaniyah Muaro Jambi tetap menetapkan organisasi yang efektif yaitu
dengan teaching by doing atau perintah dengan secara langsung,
karena perintah secara langsung oleh Kepala Madrasah dianggap
efektif, melihat guru-guru sebagai sosok manusia yang banyak contoh
figure bagi siswa, metode ini belum memotivasi guru-guru untuk
bersikap disiplin karena masih ada penyimpangan guru dari perintah
secara langsung. Oleh karna itu, supaya hal-hal tersebut dapat
terlaksana. (Observasi tanggal 11 Februari 2020)
Adanya

sebagian

guru

yang

belum

maksimal

dalam

penguasaan materi. Penguasaan Materi Pelajaran sangat diperlukan
oleh seorang guru, karena hal ini akan memudahkan si guru untuk
memahamkan peserta didik. Namun, kadang-kadang penguasaan
materi dilupakan oleh guru. Seumpama yang diungkapkan oleh Bapak
Hamdi, S.Pd.I (Kepala Madrasah, 2 April 2020):
“Penguasaan Materi itu sangat diperlukan, tapi kadang-kadang
guru itu lalai untuk melaksanakannya. Mungkin karena faktor
kesibukan dari guru itu, menjadikan persiapan guru saat
mengajar berkurang, contohnya dalam masalah penguasaan
materi.”
Senada yang diungkapkan oleh Bapak Azmil Umur, S.Sy
(Kepala Madrasah, 2 April 2020):
“Untuk memaksimalkan pembelajaran, salah satu yang harus
dimiliki seorang guru saat mengajar adalah persiapannya.
Kalau guru siap, maka dalam pembelajarannya lancar, salah
satu dengan guru menguasai materi pembelajaran. Ada
beberapa sebab guru tidak menguasai materi, mungkin
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persiapannya kurang matang, atau mungkin latar belakang
pendidikan guru tidak sesuai dengan materi pelajaran.”
Ada beberapa hal yang menyebabkan guru tidak menguasai
materi, mungkin karena persiapan menjaganya belum matang maupun
karena latar belakang pendidikannya tidak sesuai dengan tugas
mengajarnya, sehingga materi materi yang disampaikan tidak dikuasai
dan biasanya membuat guru tidak maksimal dalam mengajar.
Setiap guru diberikan tugas untuk membuat RPP dan perangkat
mengajar lainnya agar sebelum mengajar, guru mempunyai persiapan
apa yang akan dilakukan saat mengajar. Dengan adanya persiapan guru
pada saat mengajar akan lebih matang dalam proses belajar mengajar.
Dan terhadap guru yang mengajar bidang study tidak sesuai dengan
latar

belakang

pendidikannya.

Kepala

Madrasah

memberikan

kebijakan kepada para guru untuk mengajar sesuai dengan
kemampuannya dan kesanggupan melaksanakan tugas mengajar
berdasarkan pengalaman mereka. Namun, tetap harus meningkatkan
profesionalismenya. Dalam meningkatkan profesionalisme, guru
disarankan untuk banyak melakukan diskusi-diskusi, pelatihan,
penataran, study banding, study lanjutan, belajar mandiri, dan bahkan
mungkin mendatangkan tutor dari instansi terkait untuk sharing
pengalaman. (Observasi tanggal 11 Maret 2020)
Berdasarkan

hasil pengamatan penulis tentang perencanaan

pengajaran, ada guru yang mengajar tanpa menggunakan rencana
pembelajaran, disamping kurangnya guru dalam peguasaaan materi,
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kepala sekolah juga tidak mempersoalkan guru yang mengajar tanpa
membuat rencana pembelajaran dan tidak adanya sanksi yang dibuat
kepala sekolah untuk guru yang mengajar tanpa membuat rencana
pembelajaran sebelum para guru mengajar di dalam kelas.
2) Kurang Intensif Interaksi Kepala Madrasah-Guru
Berdasarkan pengamatan di lapangan, penulis memahami
bahwa faktor penghambat bagi kepala sekolah terhadap berbagai
macam faktor penghambat, diantaranya dapat berupa faktor kurang
hubungan kepala madrasah dengan instansi terkait dan kurang
harmonisnya hubungan guru dan kepala madrasah. Oleh sebab itu,
dalam meningkatkan komitmen kerja guru di madrasah tersebut
menimbulkan kesulitan bagi kepala madrasah. Faktor sarana dan
prasarana yang merupakan basis guru dalam mengajar juga begitu
tersedia, padahal faktor ini sangat diperlukan di samping komitmen
kerja guru sebagai pengajar. (Observasi tanggal 11 Februari 2020)
Sesuai dengan pengamatan penulis, ketika mengadakkan
penelitan, memang terlihat kepala sekolah masih kurang maksimal
memberikan motivasi kepada guru terutama dalam membuat rencana
pembelajaran dan terlihat juga kepala madrasah masih kebingungan
dalam menata manajemenya sebagai seorang kepala madrasah, dan
kurangnya pemahaman dan wawasan yang luas dalam bidang
perencanaan kualitas pengajaran yang unggul dan kiat-kiat untuk
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meningkatkan kualitas pengajaran guru. (Observasi tanggal 30 Januari
2020).
Kemudian, ada pula faktor penghambat yang menyangkut
fungsi koordinasi dan pemberian motivasi tersebut. Hal ini sesuai
dengan wawancara yang dilakukan sebagai berikut:
“Menurut pendapat saya masalah faktor penghambat kepala
madrasah dalam meningkatkan komitmen kerja guru di sekolah
ini, disini saya kurang begitu memahami tentang apa itu faktor
penghambatnya, yang jelas saya melihat sendiri kalau kepala
madrasah kami jarang sekali berada di sekolah ini, kami di
dalam lokal ini setiap hari selasa ada interaksi dengan kepala
sekolah, akan tetapi selama belajar-mengajar, kepala madrasah
jarang masuk ke dalam lokal kami, sehingga selalu diganti
dengan guru yang lain, malah terkesan jarang belajar, inilah hal
yang menyedihkan bagi kami.”
Sistem koordinasi adalah usaha mengkoordinasikan sumber
daya yang ada, koordinasi dapat dilakukan dengan pemberian perintah,
tanggung jawab dan musyawarah, untuk mewujudkan situasi yang
harmonis dalam mewujudkan cita-cita sekolah.
Berdasarkan hasil pengamatan penulis tersebut dapat dipahami
bahwa perencanaan kepala sekolah dalam usaha meningkatkan kualitas
pengajaran belum dilakukan secara optimal, kepala madrasah sebagai
pemimpin madrasah yang patut dicontoh dan diteladani oleh guru
belum diwujudkan. Hal ini tergambar ketika situasinya kepala sekolah
sendiri saja dan belum melibatkan guru dalam aktivitas kegiatan
pengajaran

yang juga

tidak

membuat

(Observasi tanggal 08 Februari 2020)
3) Aspek Perencanaan Masih Lemah

rencana

pembelajaran.
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Salah satu kendala kepala madrasah ini adalah proses
rekrutmen tenaga pengajar dan penempatan guru yang tidak sesuai
dengan kompetensi guru tersebut. Proses perencanaan penerimaan
guru yang dilakukan oleh kepala madrasah di sini masih belum
berasas

pada

mempengaruhi

kebutuhan
perencanaan

sekolah
kepala

tersebut.
madrasah

Hal

inilah

terkait

yang

masalah

rekrutmen guru dan akhirnya kepala madrasah hanya menerima saja
guru yang mau mengajar di madrasah tersebut.
Dari hasil observasi di atas dikatkan bahwa perencanaan kepala
madrasah dalam mendayagunakan sumber daya dan mendapatkan
sumber daya yang berkualitas yang memenuhi kebutuhan penerimaan
guru terdapat kesulitan hal ini seperti yang dituturkan oleh kepala
madrasah dibawah ini:
”Terkait dengan perencanaan saya dalam upaya meningkatkan
kualitas pengajaran adalah sulitnya mendapatkan guru yang
sesuai dengan kebutuhan di sekolah ini, jadi saya sebagai
kepala madrasah hanya bisa memanfaatkan tenaga pengajar apa
adanya, meskipun terbatas hal ini yang menjadi faktor yang
amat sulit dan sekaligus menyulitkan untuk meningkatkan
pengajaran yang berkualitas dan menuntut komitmen kerja
yang mumpuni.”
Dari hasil wawancara diatas dapat diidentifikasikan guru yang
mengajar di sekolah terkesan mengajar apa adanya, tanpa ada
pengawasan dari kepala sekolah secara intens. Hal ini dapat dikatakan
salah satu kelemahan dan kendala kepala madrasah adalah pengawasan
dan pertanggungjawaban yang menyangkut masalah perencanaan
pengadaan dan pengajaran, pertanggung jawaban termasuk unsur
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manajemen untuk mengetahui sampai dimana keberhasilan tugas yang
diberikan kepada seseorang. Pada hakikatnya, satu sistem pendidikan
sekolah akan dapat bekerja secara efektif jika seperangkat aturan main
yang

disepakati

dan

diterima

memiliki

dukungan

dalam

melaksanakanya. Intinya adalah membagun kerjasama yang solid.
Berdasarkan observasi di lapangan, koordinasi yang dilakukan belum
cukup intensif. (Observasi tanggal 09 Februari 2020).

b. Strategi Kepala Madrasah dalam Mengelola Komitmen Kerja
Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro
Jambi
1) Memotivasi Majelis Guru
Kepala Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro
Jambi telah menjalankan tugasnya dengan baik, yaitu memberikan
dorongan kepada guru-guru agar aktif bekerja menurut prosedur dan
metode tertentu, sehingga pekerjaan itu berjalan dengan lancar dan
mencapai sasaran yang telah ditentukan. Untuk dapat menjalankan
tugasnya dengan baik. (Observasi tanggal 03 Maret 2020)
Kepala Madrasah harus memiliki keterampilan-keterampilan,
tidak saja di bidang administrasi saja, melainkan juga harus memiliki
kemampuan memimpin, mengorganisir, mampu memberi motivasi,
dan dorongan kepada guru, tenaga kependidikan, serta para siswa
untuk belajar lebih giat. Sehingga, siswa dapat memperoleh pretasi
dengan baik dan keberhasilan madrasah pun juga akan meningkat
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dengan cepat. Sebagaimana wawancara dengan Bapak Sukri Awalani,
S.Pd.I (Guru Bahasa Indonesia, 20 Maret 2020):
“Jika guru berprestasi, maupun memiliki kedisiplinan yang
lebih, beliau mencatat di buku pribadinya, lalu
mengumumkannya di hadapan guru-guru dan para siswa pada
saat upacara.”
Berbeda dengan hasil wawancara dengan Bapak Hamdi, S.Pd.I
(Kepala Madrasah, 20 Maret 2020):
“Ya , saya memberikan support dan reward berupa pakaian
atau baju dinas atau pakaian olahraga, tetapi saya tidak
memberikan kepada seluruh guru. Rewardnya tidak
diumumkan, khawatir yang lain merasa tersisih.”
2) Melakukan Inovasi dan Supervisi
Untuk mengembangkan madrasah menjadi perfoma yang baik,
agar menghasilkan lulusan yang cerdas. Salah satu upaya yang dilakukan
Kepala Madrasah adalah Pembinaan Staf, dalam hal ini adalah
meningkatkan kerja guru. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Bapak
Hamdi, S.Pd.I (Kepala Madrasah, 20 Maret 2020):
“Keberhasilan atau kegagalan guru dalam meningkatkan mutu
pendidikan dapat dirasakan oleh masyarakat, melalui kualitas
lulusannya. Untuk itu, saya ingin memberdayakan kualitas kerja
guru, agar guru mempunyai profesionalismeserta ertos kerja yang
tinggi dalam pendidikan.”
Kepala Madrasah sebagai supervisor mempunyai peran dan
tanggung jawab memantau, membina, dan memperbaiki proses belajar
mengajar di kelas atau di madrasah. Supervisi sebagai upaya pemberian
bantuan kepada guru untuk mewujudkan situasi belajar yang lebih baik.
Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan kegiatan
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supervisi secara berkala yang dapat dilakukan melalui kunjungan kelas
untuk mengamati proses pembelajaran secara langsung. Kegiatan supervisi
tersebut untuk mengetahui bagaimana guru dalam memilih dan
menggunakan metode, media yang digunakan, dan keterlibatan siswa
dalam proses pembelajaran. Melalui hasil supervisi ini dapat diketahui
kelemahan sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan pembelajaran,
tingkat penguasaan kompetensi guru yang bersangkutan, selanjutnya
diupayakan solusi pembinaan dan tindak lanjut tertentu, sehingga guru
dapat memperbaiki kekurangan yang ada, sekaligus mempertahankan
keunggulan dalam melaksanakan pembelajaran. (Observasi tanggal 19
Maret 2020)
Sebagaimana hasil wawancara dengan Bapak Hamdi, S.Pd.I
(Kepala Madrasah, 20 Maret 2020) :
“Jadi, saya sifatnya membantu Bapak/Ibu Guru. Prosesnya
mengajar di kelas, dilihat, dan dinilai. Setelah temuan
permasalahan, maka perlu diadakan pelatihan. Selain kunjungan
kelas kita juga wawancara, apa yang menjadi permasalahan
Bapak/Ibu Guru. Dan itu semua dilakukan tiap semester minimal
satu kali.”
Pernyataan Kepala Madrasah di dukung oleh pernyataan dari
Bapak Azmil Umur, S.Sy (Guru Qur‟an, 20 Maret 2020):
“Kepala Madrasah aktif dalam melakukan supervisi. Kepala
Madrasah juga sangat terbuka dengan para guru. Setiap
permasalahan apapun beliau siap untuk membantu. Dalam
melakukan supervisi, beliau meneliti terlebih dahulu RPP dari
guru, setelah itu masuk ke kelas untuk melihat proses mengajar
yang dilakukan oleh guru tersebut, sudah sesuai atau belum.
Catatan-catatan akan diberikan setelah kegiatan mengajar selesai.
Selain memberikan catatan, beliau juga memberi solusi jika
terdapat permasalahan.”
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3) Membangun Kerjasama kepada Stakeholder
Strategi lainnya yaitu kepala sekolah dalam peningkatan
kualitas pengajaran guru sudah mulai mau diarahkan untuk
menempatkan guru sesuai dengan bidangnya. Selain itu pula sudah
dimulai terlihat kepala sekolah mau mengadakan semacam lobi
kepihak pemerintah untuk diadakanya pelatihan terhadap para majelis
guru dalam rangka pelatihan desain perencanaan pengajaran sebelum
guru mengajar. Hal ini sesuai dengan pendapat kepala madrasah
berikut ini:
“Strategi yang selama ini dapat saya lakukan dalam
meningkatkan kualitas pengajaran guru di sini, berupa
pemberian motivasi serta koordinasi berupa perintah agar
setiap guru membuat rencana pembelajaran sebelum mengajar.
Meskipun hal ini belum terwujud secara optimal, mengingat
sarana dan prasarana yang terbatas, sehingga kegiatan
pengajaran kurang begitu berjalan dengan optimal.”
Pernyataan kepala madrasah tersebut mengindikasikan bahwa
kepala sekolah sudah akan mulai berupaya untuk melakukan beberapa
pembenahan tentang manajemenya dalam rangka meningkatkan
kualitas komitmen kerja guru di madrasah tersebut; salah satunya
dapat menetapkan salah seorang guru yang mengajar sesuai dengan
kompetensi keilmuanya dan juga akan melakukan hubungan dengan
pihak pemerintah terkait dengan pelatihan kepada para majelis guru.
(Observasi tanggal 09 Februari 2020)
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C. Analisis Peneliti
Berdasarkan hasil pengamatan penulis ketika mengadakan penelitian
di lapangan, tentang perencanaan Kepala Madrasah dalam membangun
komitmen kerja para majelis guru terlihat sedikit kurang. Hal ini diindikasikan
ketika kepala madrasah kurang memperhatikan persiapan guru sebelum
mengajar. Kepala sekolah belum dapat menempatkan para guru sesuai dengan
kompetensi keilmuanya. Selain itu kepala sekolah belum secara optimal
membuat perencanaan pengajaran yang mengerah pada kurikulum mutakhir.
Dan yang lebih memprihatinkan lagi, campur tangan kepala sekolah dalam
pengajaran yang dilakukan guru didalam kelas tidak dapat diawasi guna
mengefektifkan proses pembelajaran itu. Hal ini terlihat ketika kepala sekolah
sangat jarang sekali mengawasi guru ketika pembelajaran

tersebut

berlangsung di dalam kelas.
Kepala sekolah belum menciptakan perencanaan peningkatan kualitas
pengajaran guru secara optimal sebagaimana diharapkan sesuai dengan teori
yang dibangun. Salah satu kelemahan dari kepala sekolah adalah lemahnya
responibilitas kepala sekolah dengan pengelolaan rencana pengajaran yang
diharapkan oleh guru, maupun komponen sekolah. Padahal pada hakekatnya
penguasaan manajemen berbasis perencanaan merupakan unsur yang paling
penting untuk mewujudkan sekolah berprestasi, yakni sejauh mana
pelaksanaan yang ditugaskan kepada guru dapat diakukan dengan optimal dan
sesuai dengan komitmen kerja yang disepakati dengan mengacu kepada
standard madrasah.
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Terkait

dengan

Kepemimpinan

Kepala

Madrasah

dalam

Meningkatkan Komitmen Kerja Guru, Kepala Madrasah Madrasah Aliyah
Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi menerapkan strategi sebagai
berikut sebagaimana dijelaskan dalam paragraph di bawah ini.
Pertama, yaitu kepala sekolah mencoba untuk meningkatkan
kedisiplinan. Yaitu memberikan contoh tauladan tentang pentingnya
kedisiplinan waktu. Beliau datang ke Madrasah kurang dari jam 7, dengan
harapan dapat dicontoh oleh para guru, staf dan para siswa. Dalam
kaitannya untuk meningkatkan komitmen kerja guru, mereka diharapkan
disiplin waktu dalam melaksanakan tugas mengajar, terutama waktu
masuk jam pelajaran, maupun akhir jam pelajaran, karena waktu sangat
berharga bagi anak didik.
Kedua, memberi motiivasi. Yaitu dengan memberikan motivasi
bagi guru untuk bekerja keras demi meningkatkan mutu pendidikan.
Kepala Madrasah mengusahakan untuk memperhatikan, menghargai, dan
menciptakan suasana yang menyenangkan. Sehingga, hal ini dapat
menjadi dorongan agar bekerja lebih giat.
Ketiga, yaitu dengan memberikan penghargaan. Yaitu memberikan
penghargaan kepada guru yang berprestasi dalam melakukan tugas
mengajarnya, baik dengan berupa kata-kata bijak, pujian ataupun dengan
memberikan pelayanan dan fasilitas sesuai dengan apa yang mereka
butuhkan, serta memberi kemudahan-kemudahan kepada guru, demi
meningkatkan semangat dalam melaksanakan tugas mereka. Penghargaan
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atas tugas yang dilaksanakan guru dengan baik akan memotivasi guru
untuk lebih giat dan tangkas dalam rangka mencapai tujuan berikutnya.
Keempat, kepada sekolah melayani dengan transparansi/terbuka,
yaitu memberikan penjelasan apa saja yang berkaitan dengan kemajuan
Madrasah, serta pentingnya partisipasi guru dalam membentuk Madrasah
menjadi lembaga yang sesuai dengan visi, misi, dan tujuannya.
Kelima, dengan strategi kekeluargaan. Yaitu menumbuhkan rasa
kekeluargaan yang erat, antara kepala madrasah dengan dewan guru.
Sehingga, antara satu dengan yang lain saling mengerti masalah-masalah
yang dialami satu dengan lainnya, dengan menciptakan rasa itu maka akan
menumbuhkan rasa kebersamaan.
Keenam,
Musyawarah

dengan

merupakan

bermusyawarah
jalan

terbaik

untuk

mencari

soslusi.

yang

ditempuh

dalam

menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan
Madrasah. Sehingga, beliau selalu melaksanakan musyawarah rutin, baik
setiap bulan, menjelang semester ataupun akhir tahun.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam
Membangun Komitmen Kerja Guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AlIhsaniyah Muaro Jambi yang berlokasi di Desa Sarang Burung, peneliti dapat
mengambil kesimpulan sebagai berikut:
1. Bentuk komitmen kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AlIhsaniyah Muaro Jambi secara umum sudah cukup baik, meskipun masih
ada beberapa kendala. Komitemen kerja yang sudah baik seperti: guru
sudah mampu memberikan evaluasi dengan baik kepada siswa di sekolah
dengan mengacu kepada aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik.
Kemudian, guru juga sudah disiplin dalam memberikan KBM di sekolah.
Namun masih terdapat beberapa kendala dalam komitmen kerja itu,
seperti: adanya sebagian guru yang belum mampu membuat laporan RPP
dan LKH dengan baik, kemudian proses KBM masih berpusat pada guru,
sehingga minim diskusi yang terjadi.
2. Kepemimpinan kepala madrasah dalam membangun komitemen kerja
optimal terhadap guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah
Muaro Jambi dilakukan dengan cara: (a) Kepala madrasah selalu
menyerap aspirasi masjelis guru dalam membentuk komitmen kerja guru;
(b) Kepala madrasah tidak gegabah dalam bersikap dan mengambil
keputusan terkait membentuk komitmen kerja guru; (c) Kepala madrasah
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selalu mengakomodasi seluruh kekuatan yang ada secara obyektif, dan
setiap ada suatu permasalahan dalam membentuk komitmen kerja guru
yang solid.
3. Adapun

kendala-kendala

yang

dialami

Kepala

Madrasah

dalam

meningkatkan komitmen kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta (MAS)
Al-Ihsaniyah Muaro Jambi adalah sebagai berikut: (a) Adanya karakter
dan kompetensi yang beragam; (b) Kurang intensifnya kominkasi yang
dilakukan antara pihak kepala madrasah dan majelis guru, dan (c) belum
optimalnya aspek perencanaan oleh kepala madrasah. Sedangkan strategi
yang diambil untuk mengatasi kendala tersebut adalah: (a) Kepala
madrasah memberikan motivasi kepada majelis guru; (b) Kepala sekolah
melakukan inovasi-inovasi; (c) Kepala sekolah melakukan kerjasama yang
baik dengan berbagai pihak agar terjadi peningkatan komitmen kerja guru
di marasah tersebut.
B. Saran-saran
Beberapa saran dan rekomendasi yang dapat penulis sampaikan
berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini adalah:
1. Saran bagi Kepada Kepala Madrasah
Dalam usaha meningkatkan komitmen kerja guru, serta dalam
rangka mencapai Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah, sebaiknya Kepala
Madrasah:
a. Mengadakan diskusi, pelatihan, seminar pendidikan, study banding
dalam pengembangan kompetensi keguruan.
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b. Mengadakan supervise pelaksanaan programpengajaran dalam proses
pendidikan secara continue.
c. Menambah sarana dan prasarana serta fasilitas sumber belajar.
2. Saran bagi Majelis Guru
a. Guru mengikuti diskusi, pelatihan, penataran, seminar pendidikan,
study banding, study lanjut, serta belajar mandiri.
b. Membentuk kelompok kerja guru sebagai sarana komunikasi agar
dapat sharing pengalaman dalam mengajar.
3. Saran bagi Peneliti lainnya
Kepada peneliti yang akan datang, diharapkan penelitian mengenai
kepemimipinan kepala madrasah dalam rangka meningkatkan komitmen
kerja guru, supaya dikaji lebih lanjut dengan berbagai metode penelitian
yang lain agar diperoleh penemuan-penemuan baru sehingga dapat
dimanfaatkan oleh pihak lembaga pendidikan demi terselenggaranya
pendidikan yang berkualitas.
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A. Pedoman Observasi
Peneliti melakukan observasi di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AlIhsaniyah Muaro Jambi. Peneliti melakukan observasi untuk menemukan
kategori-kategori

upaya

kepemimpinanan

kepala

madrasah

dalam

meningkatkan komitmen kerja guru. Adapun yang penulis observasi yaitu:
1. Peneliti mengamati pola kepemimpinan Kepala Madrasah di Madrasah
Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi.
2. Peneliti mengamati komitmen kerja guru di Madrasah Aliyah Swasta
(MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi.
3. Peneliti mengamati langkah-langkah yang diambil oleh pimpinan
madrasah dalam mengatasi problem komitmen kerja guru di madrasah;
4. Peneliti mengamati apa saja langkah yang diambil oleh kepala madrasah
untuk mempengaruhi majelis guru agar mencapai tujuan bersama;
5. Peneliti mengamati bagaimana cara yang dilakukan oleh kepala sekolah
dalam mempengaruhi guru agar mau bekerjasama dengan baik;
6. Pentliti mengatamati bagaiman cara kepala madrasah dalam menengahi
jika ada konflik antar guru dalam hal bekerjsama untuk mencapai tujuan
madrasah;
7. Peneliti mengamati hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk penelitian
ini.
B. Pedoman Wawancara
Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur yaitu
secara terencana dengan berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah
dipersiapkan sebelumnya melalui IPD ini. Adapun pedoman wawancara
tersebut adalah sebagai berikut:

1.

Pertanyaan kepada Kepala Madrasah
a. Pertanyaan terkait Pola Kepemimpinan Kepala Madrasah
1) Bagaimana cara bapak melakukan supervisi terhadap komitmen
kerja guru di madrasah ini?
2) Bagaimana

cara

bapak

melakukan

perencanaan

untuk

merangcang komitmen kerja guru yang solid dan bertanggung
jawab?
3) Bagaimana cara bapak mengorganisir jalannya program-program
yang dapat menunjang komitmen guru di madrasah ini untuk
bekerja dengan disiplin?
4) Bagaimana cara bapak mengevaluasi apa yang sudah dilakukan
oleh madrasah terkait pembenahan komitmen kerja guru di
madrasah ini?
5) Apakah ada teguran ataupun sanksi apabila dijumpai adanya
pelanggaran terhadap komitmen kerja oleh oknum guru tertentu?
6) Pertanyaan lain yang dianggap relevan.
b. Pertanyaan terkait Kendala-kendala Mamanej Komitmen Kerja
Guru
1) Apa saja kendala yang ditemui dalam tahap perencanaan
tersebut?
2) Apa saja kendala yang dihadapi dalam tahap pengorganisasian
tersebut?
3) Apa saja kendala yang dihadapi pada tahap pelaksanaan program
komitmen kerja guru di madrasah ini?
4) Apa saja kendala yang dihadapi saat melaksanakan tahap
evaluasi?
5) Pertanyaan lain yang dianggap relevan.
c. Pertanyaan terkait dengan strategi yang diambil untuk
Mengatasi Kendala di Manajemen Komitmen Kerja Guru
Madrasah

1) Bagaimana cara bapak memberikan motivasi kepada majelis guru
untuk membentuk komitmen kerja yang baik?
2) Adakah inovasi-inovasi yang bapak lakukan untuk merombak
komitmen kerja guru menjadi lebih baik?
3) Apakah ada upaya kerjasama dengan stakeholder untuk mencapai
komitmen kerja guru yang optimal?
4) Pertanyaan lain yang dipandang relevan.
2.

Pertanyaan kepada Majelis Guru
a. Pertanyaan terkait Komitmen Kerja
1)

Bagaimana cara Bapak/Ibu Guru dalam meningkatkan kinerja?

2)

Bagaimana cara Bapak/Ibu Guru dalam mengatur proses
pembelajaran di Madrasah Aliyah Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah
Muaro Jambi?

3)

Bagaimana cara Bapak/Ibu Guru dalam pemberian Motivasi
agar siswa/i lebih tertarik dalam belajar?

4)

Pertanyaan lain yang dipandang relevan.

b. Pertanyaan terkait Respon Guru terhadap Manajemen Kepala
Madrasah
1)

Apakah Kepala Madrasah mendorong Pengembangan Karier
Studi Lanjut kepada Guru?

2)

Bagaimana Kepala Madrasah memacu Guru untuk memberikan
gagasan-gagasan inovatif untuk kemajuan Madrasah?

3)

Bagaimana pola kepemimpinan kepala madrasah menurut anda?

4)

Pertanyaan lain yang dipandang relevan.

C. Pedoman Dokumentasi
Dokumentasi digunakan untuk data penunjang, karena merupakan
sumber data yang stabil, dan bersifat alamiah. Jadi, dokumentasi yang penulis
dapatkan berupa :
1. Peneliti mendokumentasikan momen saat melakukan wawancara kepada
informan;

2. Peneliti meminta soft copy/hard copy tentang profil Madrasah Aliyah
Swasta (MAS) Al-Ihsaniyah Muaro Jambi;
3. Peneliti memotret letak geografis Madrasah Aliyah Swasta (MAS) AlIhsaniyah Muaro Jambi dari sisi batas wilayah bangunan sekolah;
4. Peneliti mendokumentasikan hal-hal lainnya yang dipandang perlu untuk
menunjang penelitian ini.

5. Peneliti mendokumentasikan hal-hal lain yang dipandang perlu.
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