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Judul

: Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Memotivasi

Guru Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Batang Hari

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gaya kepemimpinan kepala madrasah
dalam memotivasi guru untuk meningkatkan kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah
Negeri 1 Batang Hari.Penelitian ini merupakan Kualitatif, sedangkan pengumpulan
datanya dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Latar belakang
masalah dalam penenlitian ini bahwa gaya kepemimpinan kepala madrasah dapat
meningkatkan motivasi ke pada guru dan staf agar menjalankan kinerja secara
efektif.

Gaya kepemimpinan demikratis

dapat digunakan karena gaya

kepemimpinan tersebut mampu meningkatkan kinerja guru dan staf serta yang
diharapkan kebijakan dan komitmen kepala sekolah untuk memberikan kesempatan
kepada guru untuk menyampaikan gagasannya yang berkaitan dengan tugasnya,
dan memberikan peluang kepada guru untuk lebih meningkatkan profesinya,dan
memaksimalkan fungsionalisme kepala madrasah dalam meningkatkan motivasi
guru dengan selalu memberikan reward, harapan dan penghargaanatas segala upaya
yang guru kerjakan.

Kata kunci: Gaya kepemimpinan, Motivasi guru.
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xi

This study aims to determine the leadership style of madrasah principals in
motivating teachers to improve teacher performance at Madrasah Tsanawiyah
Negeri 1 Batang Hari. This research is qualitative, while data collection is done
by observation, interviews, and documentation. The background of the problem
in this research is that the leadership style of the head of madrasah can increase
motivation for teachers and staff to carry out performance effectively. The
democratic leadership style can be used because this leadership style can improve
the performance of teachers and staff and it is hoped that the principal's policies
and commitment to provide opportunities for teachers to convey their ideas
related to their duties, and provide opportunities for teachers to further improve
their professions, and maximize head functionalism. madrasah in increasing
teacher motivation by always providing rewards, hopes and appreciations for all
the efforts that the teacher does.

Keywords: leadership style, teacher motivation.

DAFTAR ISI

xii

HALAMAN JUDUL ...................................................................................... i
NOTA DINAS ................................................................................................. ii
PENGESAHAN .............................................................................................. iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI............................................... iv
PERSEMBAH ................................................................................................ v
MOTTO .......................................................................................................... vi
KATA PENGANTAR .................................................................................... vii
ABSTRAK ...................................................................................................... viii
ABSTRACT .................................................................................................... ix
DAFTAR ISI ................................................................................................... x
DAFTAR TABEL .......................................................................................... xi
DAFTAR GAMBAR ......................................................................................
DAFTAR LAMPIRAN ..................................................................................

BAB I PENDAHULUAN
A. LatarBelakangMasalah .........................................................................

1

B. Rumusan Masalah ................................................................................

4

C. Fokus penelitian ...................................................................................

4

D. TujuanPenelitian ..................................................................................

4

E. KegunaanPenelitian .............................................................................

5

BAB II KAJIAN TEORI
A. Kajian teoritik ......................................................................................

6

1. Gaya kepemimpinan ........................................................................

6

2. Motivasi Guru ..................................................................................

12

B. Studi Relavan ......................................................................................

20

BAB III METEDOLOGI PENELITIAN
A. Metode Penelitian ................................................................................

xiii

23

B. Setting Penelitian ................................................................................

23

C. Jenis dan Sumber Data .........................................................................

24

D. Teknik Pengumpulan Data ...................................................................

25

E. Teknik Analisis Data ............................................................................

27

F. Triagulasi ............................................................................................

29

G. Jadwal penelitian ..................................................................................

30

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Temuan umum ....................................................................................

31

1. Sejarah singkat dan geografis ...........................................................

31

2.Visi dan Misi ......................................................................................

34

3. Struktur organisasi ............................................................................

35

4. Keadaan tenaga pendidik dan kependidikan .....................................

36

B. Temuan khusus ....................................................................................

40

BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan ..........................................................................................

50

B. Saran.....................................................................................................

50

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN
xiv

A. Latar Belakang Masalah
Salah satu hal yang menunjang dan sekaligus terpenting dalam
proses pendidikan adalah guru. Guru merupakan orang yang penting dan
dominan terlibat langsung dengan peserta didik. Karena itu guru mempunyai
tugas yang cukup besar dalam mendidik dan mengajar peserta didik. Berhasil
atau tidaknya proses mengajar ditentukan dari kemampuan guru tersebut.
Didalam pelaksanaan tugasnya, guru banyak terbentur dengan berbagai
masalah, yang mengakibatkan menurunya motivasi kerja seperti kondisi kerja
yang kurang nyaman dan kurang adanya perlakuan yang sesuai dan jujur dan
kurang adanya pengakuan dan penghargaan.Motivasi adalah pemberian daya
penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau
bekerja sama, bekerja efektif dan terintegrasi dengan segala daya upayanya
untuk mencapai kepuasan (Hasibuan, 2009: 219).
Robbins dalam Riduwan (2010: 147) berpendapat bahwa motivasi
kerja guru diukur dalam dua dimensi, yaitu motivasi eksternal dan motivasi
internal. Motivasi eksternal meliputi: hubungan antarpribadi, penggajian atau
honorarium, supervisi kepala sekolah, dan kondisi kerja. Motivasi internal
meliputi: dorongan untuk bekerja, kemajuan dalam karier, pengakuan yang
diperoleh, rasa tanggung jawab dalam pekerjaan, minat terhadap tugas, dan
dorongan untuk berprestasi. Menurut Moekijat (2002) menyatakan bahwa
motivasi adalah suatu daya pendorong atau perangsang untuk melakukan
sesuatu.Pandangan kerja dan bekerja dewasa ini, bukanlah seperti pandangan
konservatif yang menyatakan bahwa kerja jasmaniah adalah bentuk hukuman
sehingga tidak disukai orang.Akan tetapi dewasa ini, kerja dan bekerja sudah
menjadi kebutuhan.MenurutMangkunegara (2011: 93) motivasi merupakan
dorongan yang timbul pada diri seseorang yang menggerakkan untuk
melakukan sesuatu. Guru yang mempunyai motivasi kerja yang tinggi akan
setantiasa bekerja keras untuk mengatasi segala jenis permasalahan yang
dihadapi dengan harapan mencapai hasil yang lebih baik. Menurut Steyn
(2002:

251-254)

“argusthateffectiveprincipals
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are
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abletocreateanethosthatgeneratesmotivatedandsuccessfulteachersandstimulat
edandinspiredlearners in aneffectiveschoolsetting” (kepala sekolah yang
efektif mampu menciptakan etos, menghasilkan guru untuk termotivasi dan
sukses serta peserta didik yang diransang agar terinpirasi dalam pengaturan
sekolah yang efektif.
Motivasi guru dalam ekerjatidak hanya berwujud kepentingan
ekonomis saja, tetapi biasanya juga berbentuk kebutuhan psikis untuk lebih
melakukan pekerjaan secara aktif.Menurut Dimyati (2006) “motivasi adalah
dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku manusia”.
Motivasi sering kali dikatakan menjadi kunci bagi kreativitas kerja.Kreativitas
kerja dapat ditingkatkan dengan motivasi kerja yang tinggi, pengetahuan dan
keahlian dalam melakukan tugas dan peran positif yang dimiliki seseorang.Di
sekolah guru memiliki tugas meningkatkan mutu proses dan hasil pendidikan.
Guru berkewajiban untuk menciptakan out put pendidikan yang berkualitas,
yaitu siswa. Untuk itu tugas guru tidaklah ringan, karena berhubungan dengan
manusia, bukan benda. Maka dari itu, diperlukan motivasi yang tinggi pada diri
guru agar semua harapan itu terwujud dalam mendidik dan mengajar di
sekolah. evaluasi dan supervisi perlu dilakukan untuk memantau kestabilan
motivasi guru dalam mengajar, agar selalu dalam kondisi yang optimal. Adalah
tugas kepala sekolah meningkatan motivasi kepada guru agar bisa bekerja
secara maksimal dalam mengajar. Dengan demikian, terlaksana atau tidaknya
program pendidikan di sekolah sangat tergantung pada kecakapan dan
kebijaksanaan kepala sekolah sebagai seorang pimpinan dengan gaya
kepemimpinanya (Purwanto, 2006, hlm. 101).Pemimpin bertanggung jawab
untuk kesuksesan stafnya tanpa kegagalan (Pramono, 2013, hlm. 17).
Termasuk juga memastikan guru memiliki motivasi yang tinggi dalam bekerja
sesuai dengan program madrasah yang sudah ada.
Seberapa besar guru dalam melaksanakan tugas pekerjaan yang
menjadi tanggung jawabnya sangat tergantung pada keseimbangan antara
prokdutivitas kerja dan kesejahteraan yang diperolehnya. Usaha untuk
meningkatkan kinerja guru bukanlah pekerjaan yang mudah karena kinerja
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guru dipengaruhi oleh banyak faktor diantaranya skill,lingkunngan kerja dan
motivasi pimpinan, secara tegas kinerja guru yang paling dominan disebabkan
oleh kesiapan mental seseorang untuk memacu diri dan berprestasi guna
memperoleh segala yang diharapkan. Dengan demikian, unsur-unsur kepuasan
merupakan rangsangan untuk memacu tumbuhnya niat seseorang untuk
berprestasi.
Peningkatan motivasi ini merupakan salah satu langkah awal yang
dapat mendorong terciptanya reformasi, dalam dunia pendidikan. Khususnya
di MTsN 1 Batang Hari. Oleh karena itu dalam melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya sebagai guru maka diperlukan upaya untuk meningkatkan
motivasi kerja guru.
Madrasah Tsanawiyah Negeri 1 Batanghari merupakan salah satu
lembaga pendidikan umum yang berstatus negeri yang terdapat di Muara
Bulian. Dengan ingin mengetahui gaya kepemimpinan apa yang digunakan
oleh kepala Madrasah MTs N 1 Batang Haridan Mencermati perkembangan
motivasi kerja guru, masih mengalami kesejangan dan berbagai permasalahan.
Dalam pelaksanaan tugas mendidik, guru memiliki sifat san perilaku yang
berbeda, ada yang bersemangat dan penuh tanggung jawab, juga ada guru yang
dalam melakukan pekerjaan itu tanpa dilandasi rasa tanggung jawab, selain itu
juga ada guru yang sering membolos, datang tidak tepat waktu dan tidak
mematuhi perintah. Kondisi guru seperti itulah yang menjadi permasalahan
disetiap lembaga pendidikan formal. Dengan adanya guru yang mempunyai
kinerja rendah, sekolah akan sulit untuk mencapai hasil seperti yang
diharapkan dari guru. Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka
penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dalam bentuk penulisan
skripsi yang berjudul: Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam
Memotivasi Guru di MadrasahTsanawiyah Negeri 1 Batanghari

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, bagaimana
motivasi kerja guru, maka peneliti merumuskan permasalahan pada penelitian
ini sebagai berikut:
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1. BagaimanaGaya kepemimpinankepala madrasah dalam motivasi guru di
MTs Negeri 1 Batang Hari?
2. Bagaimana strategi kepala madrasah dalam motivasi guru di MTs Negeri 1
Batang Hari?
3. Apa saja faktor penghambat kepemimpinan kepala madrasah dalam
memotivasi guru di MTs Negeri 1 Batang Hari?
C. Fokus Penelitia
Supaya penelitian ini tidak meluas, maka fokus penelitian ini difokuskan pada
bagaimana seorang pemimpin memberikan motivasi dan menggunakan gaya
kempemimpinan yang tepat terhadap guru. Hal ini guna meningkatkan kinerja
para guru dalam melaksanakan tugas di MTs Negeri 1 Batang Hari.

D. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian adalah sebagai berikut :
1. Agar dapat mengetahui gaya kepemimpinan yang digunakan kepala
madrasah dalam memotivasi guru di MTs Negeri 1 Batang Hari .
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kepemimpinan kepala madrasah
dalam memotivasi guru di MTs Negeri 1 Batang Hari .
3. Untuk mengetahui solusi kepala madrasah mengatasi kendala dalam
motivasi guru di MTs Negeri 1 Batang Hari .
E. Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan dari penelitian ini,diharapkan penelitian ini
mampu memberikan banyak manfaat bagi beberapa pihak diantaranya:
1.

Bagi sekolah, Penelitian ini merupakan referensi baru tentang motivasi
kerja guru.

2.

Bagi guru, penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan untuk
memingkatkan motivasi kerja.

3.

Bagi akademis. Penelitian ini dapat menjadi tambahan referensi
(keustakaan) dan masukan bagi pihak-pihak yang memerlukan informasi
mengenai motivasi kerja guru.
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4.

Bagi Pihak yang terkait dengan penyelengaran sekolahpenelitian ini dapat
dijadikan dasar pertimbangan dalam penyelenggaraan pembelajaran.

5.

Bagi peneliti, sebagai persyaratan guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu
(S1) dalam ilmu Manajemen Pendidikan Islam pada Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan Univeristas Islam Negeri STS Jambi.

\

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Kajian Teoritik
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Untuk menegaskan arah skripsi ini, maka peneliti membahas teori
yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas menjadi landasan
dalam penelitian.
1. Gaya Kepemimpinan
Gaya adalah kesanggupan untuk berbuat dan sebagainya;
kekuatan,sikap, gerakan,tingkat laku, sikap yang elok; gerak-gerik yang
bagus (Anonim 2008, hlm. 443). Hal sama juga dikemukakan oleh Veithzal
Rivai bahwa gaya artinya sikap, gerakan, tingkah laku, sikap yang elok,
gerak-gerik yang bagus, kesanggupan untuk berbuat baik (Rivai, 2006: 64).
Menurut

Thoha,

dikutip

E.

Mulyasa,

menyatakan

bahwa

gaya

kepemimpinan merupakan norma perilaku yang digunakan seseorang pada
saat orang tersebut mencoba mempengaruhi perilaku orang lain seperti yang
dilihat (Mulyasa, 2005: 108). Indikator gaya kepemimpinan kepala sekolah
merupakan pola perilaku seorang pemimpin yang khas pada saat
mempengaruhi karyawannya/bawahannya, apa yang dipilih pemimpin
untuk dikerjakan, cara pemimpin bertindak dalam mempengaruhi anggota
kelompok membentuk gaya kepemimpinannya.
Seorang pemimpin itu harus memiliki sifat dan bertingkah laku
(gaya) yang baik sehingga para bawahan menjadi nyaman berada di
lingkungan kerjanya. Seorang pemimpin mempunyai otoritas yang lebih
tinggi di dalam suatu lembaga atau organisasi pendidikan. Kepemimpinan
sebagai salah satu fungsi manajemen merupakan hal yang sangat penting
untukn mencapai tujuan organisasi. Dengan amat berat seolah-olah
kepemimpinan dipaksa menghadapi berbagai macam faktor seperti: struktur
atau tatanan, koalisi, kekuasaan dan kondisi lingkungan organisasi,
sebaliknya kepemimpinan rasanya dapat dengan mudah menjadi satu alat
penyelesaian luar biasa terhadap persoalan apa saja yang sedang menimpa
suatu organisasi. Untuk segala tingkah laku, kebijakan yang dilakukan oleh
seorang pemimpin dalam suatu organisasi sangat mempengaruhi akan
keberhasilan lembaga atau organisasi tersebut. Jenis gaya adalah:

8

a. Gaya eksekutif(executive),yaitu gaya kepemimpinan yang banyak
memberikan perhatian pada tugas-tugas pekerjaan dan hubungan kerja.
b. Gaya pengembangan (develover), yaitu gaya kepemimpinan yang
memberikan perhatian maksimum terhadap hubungan kerja dan
perhatian yang minimum terhadap tugas-tugas pekerjaan.
c. Gaya otokrasi yang baik (benevolenautocrat), yaitu gaya kepemimpinan
yang memberikan peraian maksimum pada hubungan kerja.
d. Gaya birokrat (bereucrat), yaitu gaya kepemimpinan yang memberikan
perhatian minmum terhadap tugas maupun hubungan kerja dalam situasi
yang tepat (Rivai, 2006: 45).
Banyak studi yang sudah dilakukan untuk melihat gaya
kepemimpinan seseorang. Salah satunya yang terkenal adalah yang
dikemukakan oleh Blanchard, yang mengemukakan 4 gaya dari sebuah
kepemimpinan. Gaya kepemimpinan ini dipengaruhi oleh bagaimana cara
seorang pemimpin memberikan perintah, dan sisi lain adalah cara mereka
membantu bawahannya. Menurut LudlowandPanton (1996: 43-60),
Keempat gaya tersebut adalah:
a. Directing yaitu gaya tepat apabila kita dihadapkan dengan tugas yang
rumit dan staf kita belum memiliki pengalaman dan motivasi untuk
mengerjakan tugas tersebut. Atau apabila anda berada di bawah tekanan
waktu penyelesaian. Kita menjelaskan apa yang perlu dan apa yang harus
dikerjakan.

Dalam

situasi

demikian,

biasanya

terjadi

over-

communicating (penjelasan berlebihan yang dapat menimbulkan
kebingungan dan pembuangan waktu). Dalam proses pengambilan
keputusan, pemimpin memberikan aturan –aturan dan proses yang detil
kepada bawahan. Pelaksanaan di lapangan harus menyesuaikan dengan
detil yang sudah dikerjakan.
b. Coaching yaitu pemimpin tidak hanya memberikan detil proses dan
aturan kepada bawahan tapi juga menjelaskan mengapa sebuah
keputusan itu diambil, mendukung proses perkembangannya, dan juga
menerima barbagai masukan dari bawahan. Gaya yang tepat apabila staf
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kita telah lebih termotivasi dan berpengalaman dalam menghadapi suatu
tugas. Disini kita perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk
mengerti tentang tugasnya, dengan meluangkan waktu membangun
hubungan dan komunikasi yang baik dengan mereka.
c. Supporting yaitu sebuah gaya di mana pemimpin memfasiliasi dan
membantu upaya bawahannya dalam melakukan tugas. Dalam hal ini,
pemimpin tidak memberikan arahan secara detail, tetapi tanggung jawab
dan proses pengambilan keputusan dibagi bersama dengan bawahan.
Gaya ini akan berhasil apabila karyawan telah mengenal teknik – teknik
yang dituntut dan telah mengembangkan hubungan yang lebih dekat
dengan anda. Dalam hal ini kita perlumeluangkan waktu untuk
berbincang-bincang, untuk lebih melibatkan mereka dalam penganbilan
keputusan kerja, serta mendengarkan saran – saran mereka mengenai
peningkatan kinerja.
d. Delegating

yaitu

sebuah

gaya

di

mana

seorang

pemimpin

mendelegasikan seluruh wewenang dan tanggung jawabnya kepada
bawahan. Gaya Delegating akan berjalan baik apabila staf kita
sepenuhnya telah paham dan efisien dalm pekerjaan, sehingga kita dapat
melepas mereka menjalankan tugas atau pekerjaan itu atas kemampuan
dan inisiatifnya sendiri.
Keempat gaya ini tentu saja mempunyai kelemahan dan
kelebihan, serta sangat tergantung dari lingkungan di mana seorang
pemimpin berada, dan juga kesiapan dari bawahannya. Maka kemudian
timbul apa yang disebut sebagai ”situational leadership”. Situational
leadership

mengindikasikan

bagaimana

seorang

pemimpin

harus

menyesuaikan keadaan dari orang–orang yang dipimpinnya. Sedangkan
Sondang P Siagian (2006: 17-25) berbagai studi tentang gaya
kepemimpinan dengan masing-masing sebagai berikut:
a. Gaya Kepemimpinan Otoriter
Seorang pimpinan yang otoriter akan bertindak sendiri dan
memberitahukan kepada bawahannya bahwa ia telah mengambil
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keputusan tentang dan para bawahannya hanya berperan sebagai
pelaksanaan karena mereka tidak dilibatkan sama sekali dalam proses
pengambilan keputusan. Menurut Kartini, ciri-ciri khasnya adalah (a)
memberikan perintah yang dipaksakan dan harus dipatuhi orang lain,
tidak mentolerir saran dan kritik, (b) menentukan policy atau kebijakan
untuk semua pihak tanpa konsultasi dengan para anggota, (c) tidak
pernah memberikan informasi mendetail tentang rencana-rencana yang
akan datang, akan tetapi memberi tahukan pada setiap anggota kelompok
langkah-langkah segera yang harus langsung diambil, (d) memberikan
pujian atau kritik pribadi terhadap setiap anggota kelompoknya dengan
inisiatif sendiri, (e) sikap selalu kelompok, (f) dia semisal sistem
pemanas kuno yang memberikan energinya tanpa mempertimbangkan
iklim emosional.
Pemimpin gaya ini sangat suka di puji maka akan terbentuklah
di sekelilingnya orang yang suka memuji dan penjilat, karena dia suka
dipuji maka seringkali tanpa disadari dia kendalikan oleh kelompok
tukang puji dan tukang jilat ini. Kelompok ini merupakan kelompok
penekan (pressure group) yang pada hakekatnya ikut berkuasa.
Mengutamakan

orientasi

penyelesaian

tugas

yang

menjadi

tanggungjawab para bawahannya, kurang memperhatikan pada
hubungan yang harmonis dengan bawahan. Orientasi kepemimpinannya
adalah orientasi kekuasaan bukan orientasi relasional. Unsur manusia
sering diabaikan dan bersifat diktator
b. Gaya Kepemimpinan Paternalistik
Seorang pimpinan Paternalistik menunjukkan kecenderungankecenderungan bertindak sebagai berikut; mengambil keputusan
cenderung sendiri kemudian berusaha ”menjual” keputusan kepada para
bawahan dengan harapan bahwa para bawahan dapat menjalankan
meskipun mereka tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.
Hubungan dengan bawahan lebih banyak bersifat ”bapak” dan
”anak”. Dia bertindak sebagai bapak karena itu dia mencintai orang-
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orangnya serta menghormatinya, sering menganggap dia selalu benar dan
menganggap bawahan selalu kurang. Oleh karena itu, harus mematuhi
semua perintahnya atau tidak boleh membantah kepemimpinan ini
cenderung untuk mengikuti kemauan sendiri tidak mau dibantah dan
mudah tersinggung. Gaya kepemimpinan ini banyak terdapat di dalam
kepemimpinan yang masih bercorak gemenschaaf yaitu nilai adat
kekeluargaan masih dominan (nepotisme).
Dengan kata lain, hubungan yang terjadi antara atasan dan
bawahan seperti seorang yang sudah dewasa degan orang yang belum
dewasa, baik dilihat dari tingkah pengetahuan maupun dari segi
kematangan psikologis dan ini merupakan suatu kelemahan pimpinan,
karena jika seorang pimpinan menganggap atau memperlakukan
bawahan sebagai orang-orang yang belum dewasa maka ia tidak akan
memberikan kesempatan kepada bawahan untuk menggunakan daya
inovasi dan kreativitasnya semaksimal mungkin, padahal secara ilmiah
hubungan antara atasan dengan bawahan seharusnya berdasarkan
persepsi bahwa tingkat kedewasaan kedua belah pihak adalah sama.
c. Gaya Kepemimpinan Kharismatik
Seorang pimpinan yang kharismatik memiliki daya pikat yang
tinggi sehingga kepemimpinannya diterima dan diakui oleh para
pengikutnya biasanya jumlahnya besar. Dalam mengambil keputusan
mungkin saja bertindak otoriter yaitu mengambil keputusan secara
sendiri tanpa melibatkan para bawahannya dan menyampaikan
keputusan itu kepada orang lain untuk dilaksanakan. Akan tetapi ada juga
menggunakan gaya demokratis dalam arti kata mengikutkan para
bawahannya dalam proses pengambilan keputusan.
Sejarah membuktikan bahwa, pimpinan kharismatik sering
egoisme yang besar artinya perilakunya menunjukkan sikap self centered
dan bahkan tidak sedikit yang dihinggapi penyakit megalomania, hal ini
disebabkan kekaguman para pengikutnya. Hubungan dengan para
bawahan hanya sebatas relasional bukan orientasi kekuasaan. Dengan
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kata lain dalam banyak hal pemimpin yang kharismatik menggunakan
teori Machiavelli yang mengatakan, antara lain bahwa ”pangeran” harus
mampu menimbulkan kesan di kalangan bawahannya bahwa ia seorang
”yang murah hati”, meskipun kenyataannya tidak demikian.
d. Gaya Kepemimpinan Laissez Faire
Pemimpinan ini menganggap para bawahan sebagai orangorang yang sudah matang dan dewasa baik dalam arti teknis dan mental,
oleh karena itu kehadirannya sebagai pimpinan hanya sebagai simbol
keberadaan organisasi ketimbang sebagai pembina, pengarah dan
penggerak . Oleh sebab itu, dalam menjalankan roda kepemimpinan gaya
laissez faiare lebih mengutamakan kepuasan bawahan secara psikhologis
dan simbolis ketimbang kebutuhan kebendaan, karena kebutuhan
kebendaan merupakan imbalan yang pelaksanaanya bukan urusan
pimpinan.
e. Gaya Kepemimpinan Demokratis
Gaya

kepemimpinan

demokratis

dalam

pengambilan

keputusan tercermin sikap pengikut sertakan para bawahan dalam
seluruh proses demokratis meliputi; (a) memberikan perintah sesudah
berkonsultas dengan kelompok dan sesudah masalahnya didiskusikan
secara matang sampai disetujui oleh semua kelompok atau sebahagian
besar kelompok, (b) tidak pernah memerintahkan anggotanya yang
dipimpinya tanpa memberi tahukna skema kerja terlebih dahulu, (c)
selalu memberikan pujian atau peringatan pada bawahannya demi
kepentingan kelompok, (d) berpartisipasi aktif dalam kelompok seperti
anggota lainnya. Pemimpin demokratis telah merupakan pembimbing
yang baik bagi kelompok, dia menyadari bahwa tugasnya ialah
mengkoordinasi pekerja dari semua bawahanya dengan menekan rasa
tanggungjawab dan kerja sama yang baik pada setiap anggota organisasi
atau lembaga yang dipimpinnya bukan masalah individual atau pribadi
akan tetapi kekuatan organisasi atau lembaga terletak pada partisipasi
aktif setiap warga dalam lembaga itu.
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Sesuai dengan karakteristik dan gaya kepemimpinannya, tipe
pemimpin yang paling ideal adalah kepemimpinan demokratik.Meskipun
kepemimpinan demokratik tidak selalu merupakan kepemimpinan yang
paling efektif dalam kehidupan organisasional, namun kepemimpinan
demokratik tetap dipandang sebagai pemimpin yang terbaik karena
kelebihan-kelebihannya

mengalahkan

kekurangan-

kekurangannya.Pemimpin yang demokratik memperoleh pengakuan
yang tulus dari bawahan atas kepemimpinannya sehingga pemimpin
yang demokratik menjadi pemimpin yang disegani dan dihormati, bukan
pemimpin yang ditakuti.
Fungsi kepemimpinan merupakan gejala sosial, Karena
berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk sosail.
Menurut Hadari Nawawi fungsi kepemimpinan memiliki arti.

2. Motivasi Guru
Motivasi adalah sesuatu yang mendorong seseorang untuk
menunjukkan perilaku tertentu. Kesuksesan suatu organisasi tergantung dari
aktifitas dan kreativitas SDM. Tugas seorang manajerlah untuk selalu
menciptakan kondisi sedemikian rupa, sehingga para guru dan staf
senantiasa bergairah dalam melakukan pekerjaannya. Dengan kata lain,
manajer dituntut untuk selalu sanggup memotivasi orang guru dan staf agar
mereka bekerja sesuai dengan program dan mecapai tujuan yang ditetapkan.
Kemyataannya, tidak semua manajer mampu mengatasi persoalan atau
tantangan yang dihadapinya. Salah satu karakteristik utama yang harus
dimiliki oleh seorang pemimpin adalah kemmapuannya dalam memotivasi
orang lain dalam mencapai tujuan atau misi dari organisasinya.
Dalam

kehidupan

sehari-hari,

istilah

motivasi

memiliki

pengertian yang beragam, baik yang berhubungan dengan perilaki individu
mauopun perilaku organisasi. Motivasi merupakan unsur penting dalam diri
setiap manusia yang sangat berperan dalam setiap usaha manusia dalam
mencapai tujuannya. Keberhasilan pekerjaan guru, dapat ditentukan oleh
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motivasi kera yang dimilikinya. Guru yang memiliki motivasi untuk
mengajar tinggi cenderung prestasinya pun akan tinggi pula, sebaiknya guru
yang memotivasi mengajarnya rendah, akan rendah pula cara kernjanya
mengajar. Mengapa demikian? Sebab motivasi merupakan penggerak ataui
pendorong untuk melakukan tindakan tertentu. Tinggi rendahnya motivasi
dapat menentukan tinggi rendahnya usaha atau semangat seseorang untuk
beraktivitas, dan tentu saja tinggi rendahnya semangat menentukan hasil
kerja yang diperolah.
Istilah motivasi (motivation) berasal dari bahasa latin yakni
movere yang berarti ‘menggerakkan” (tomove). Menurut McDonald yang
dikutip

oleh

Oemar

Hamalik

(2011:

“motivationisanenergychangewithinthe

158)
person

characterizedbyaffectivearousalandanticipatorygoalreaction”.“Motivasi
adalah perubahan energi dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai
dengan

timbulnya

perasaan

dan

reaksi

untuk

mencapai

tujuan”.MenurutHilgard yang dikutip oleh Wina Sanjaya (2006:29) yakni
“Motivasi adalah suatu keadaan yang terdapat dalam diriseseorang yang
menyebabkan seseorang melakukan kegiatan tertentu untuk mencapai
tujuan tertentu”.Jadi motivasi kerja merupakan suatu dorongan yang dapat
menyebabkan seseorang melakukan kegiatan atau bekerja untuk mencapai
tujuan.
Menurut Sardiman (2011: 73), “Motivasi berpangkal darikata
“motif” yang diartikan daya penggerak yang ada di dalam diriseseorang
untuk melakukan aktivitas-aktivitas tertentu demitercapainya suatu tujuan”.
Marno (2008: 22) mendefinisikanmotivasi sebagai suatu keadaan yang
membuat motif bergerak sesuai dengan kebutuhan yang dimiliki oleh
masing-masing individu.Menurut Hamzah B. Uno (2008: 1) mendefinisikan
motivasi sebagai kekuatan, baik dari dalam maupun dari luar yang
mendorong seseorang untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan
sebelumnya.Sementara itu, Malayu S.P Hasibuan (2003: 95) menyatakan
bahwa “Motivasi adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan

15

kegairahan kerja seseorang, agar mereka mau bekerjasama, bekerja efektif
dan terintegrasi dengan segala daya upayanya untuk mencapai
kepuasan.”Jadi motivasi adalah hal yang mendorong seseorang melakukan
sesuatu untuk mencapai tujuan.
Pendapat lain dikemukakan oleh McDonald dalam Sardiman
(1986: 73) mengartikan motivasi adalah perubahan energi dalam diri
seseorang yang ditandai dengan munculnya feeling dan didahului dengan
tanggapan terhadap adanya tujuan. Hamzah (2008: 3) menjelaskan istilah
motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan yang
terdapat dalam diri individu, yang menyebabkan individu tersebut bertindak
atau berbuat.Motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat
diinterpretasikan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan dorongan, atau
pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu.
Oemar Hamalik (2004: 173) menjelaskan motivasi dapat berupa
dorongan-dorongan dasar atau internal dan intensif diluar individu atau
hadiah. Motivasi adalah proses membangkitkan,mempertahankan, dan
mengontrol

minat-minat.

Pendapat

lain

mengenai

motivasi

juga

dikemukakan oleh Dimyati dan Mudjiono (2009: 80) yang mengatakan
bahwa motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan
dan pengarahkan perilaku manusia, termasuk perilaku belajar. Berdasarkan
pengertian mengenai motivasi di atas dapat disimpulkan bahwa motivasi
merupakan suatu dorongan yang dimiliki seseorang untuk melakukan
sesuatu, dan juga sebagai pemberi arah dalam tingkah lakunya, salah
satunya dorongan seseorang untuk belajar.
Motivasi merupakan bagian penting dalam setiap kegiatan, tanpa
motivasi tidak ada kegiatan yang nyata. Para pegawai akanbekerja dengan
sungguh-sungguh apabila memiliki motivasi yang tinggi. Apabila pegawai
memiliki motivasi yang positif, dia akan memperlihatkan minat,
mempunyai perhatian, dan tanggung jawab terhadap tugasnya sehingga
kinerja mereka meningkat. Hal ini sejalan dengan dengan pendapat E.
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Mulyasa (2003: 120) bahwa motivasi dibutuhkan pada kegiatan-kegiatan
yang berkaitan langsung dengan peningkatan kinerja.
Berdasarkan definisi di atas, dalam penelitian ini motivasi kerja
didefinisikan sebagai suatu yang mendorong seseorang untuk bekerja dan
mencapai tujuan tertentu.Sebagaimana motivasi kerja guru adalah sesuatu
yang mendorong seorang guru untuk melaksanakan atau melakukan
tindakan serta menyelesaikan tugas tugas dengan baik yang merupakan
tanggung jawabnya sebagai guru di sekolah demi mencapai suatu tujuan
tertentu.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, sebagaimana dijelaskan
Mujtahid dalam bukunya yang berjudul “Pengembangan Profesi Guru”,
definisi guru adalah orang yang pekerjaan, mata pencaharian, atau
profesinya mengajar(Mujtahid, 2011, hlm 33).(Sri Minarti, 2013, hlm. 107108). mengutip pendapat ahli bahasa Belanda, J.E.C. Gericke dan T.
Roorda, yang menerangkan bahwa guru berasal dari bahasa Sansekerta yang
artinya berat, besar, penting, baik sekali, terhormat, dan pengajar. Sementara
dalam bahasa Inggris dijumpai beberapa kata yang berarti guru, misalnya
teacher yang berarti guru atau pengajar, educator yang berarti pendidik atau
ahli mendidik, dan tutor yang berarti guru pribadi, guru yang mengajar di
rumah, atau guru yang memberi les.
Dalam pengertian yang sederhana, guru adalah orang yang
memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik. Kemudian guru dalam
pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di
tempat-tempat tertentu, tidak harus di lembaga pendidikan formal, tetapi
bisa juga di masjid, di surau atau mushola, di rumah dan sebagainya
(Djamarah, 2010: 31). (Supardi, 2014: 8). dalam bukunya yang berjudul
“Kinerja Guru” menjelaskan pengertian guru menurut Undang-Undang
Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, bahwa
guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar,
membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta
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didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan
menengah jalur pendidikan formal.
Selanjutnya dalam literatur kependidikan Islam, banyak sekali
katakata yang mengacu pada pengertian guru, seperti murabbi, mu’allim,
dan muaddib. Ketiga kata tersebut memiliki fungsi penggunaan yang
berbedabeda. Menurut para ahli bahasa, kata murabbi berasal dari kata
rabba yurabbi yang berarti membimbing, mengurus, mengasuh, dan
mendidik. Sementara kata mu’allim merupakan bentuk isim fa’il dari
‘allama yu’allimu yang biasa diterjemahkan mengajar atau mengajarkan.
Hal ini sebagaimana ditemukan dalam firman Allah sebagai berikut:

Artinya: Dan Dia mengajarkan kepada Adam nama-nama (benda-benda)
seluruhnya, kemudian mengemukakannya kepada para Malaikat
lalu berfirman: "Sebutkanlah kepada-Ku nama benda-benda itu
jika kamu mamang benar orang-orang yang benar!"7 (Q.S. AlBaqarah (2): 31)

Allah mengajarkan kepada Adam nama semua benda, termasuk
mangkuk besar. Kemudian mengemukakan nama-nama benda tersebut
kepada para malaikat.Dengan demikian, ‘allamadisini diterjemahkan
dengan mengajar. Profesi mengajar yang ditekuni guru perlu dilakukan
dengan motivasi tinggi, agar bisa menghasilkan hasil kerja yang memuaskan
lembaga pendidikan.
Motivasi dapat dibedakan berdasarkan jenis-jenisnya.Ada jenis
motivasi yang terjadi karena keinginan seseorang yang ingin mendapatkan
sesuatu. Jenis motivasi lain yaitu motivasi yang yang terjadi karena
seseorang tersebut ingin mengejar target yang telah ditentukan agar berhasil
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sesuai dengan apa yang diharapkan. Biggs dan Telfer dalam Sugihartono,
dkk (2007: 78) menjelaskan jenis-jenis motivasi belajar dapat dibedakan
menjadi empat macam, antara lain: a) Motivasi instrumental; b) Motivasi
sosial, peserta didik belajar untuk penyelenggarakan tugas; c) Motivasi
berprestasi; dan d) Motivasi instrinsik.
Motivasi Instrumental merupakan dorongan yang membuat
peserta didik belajar karena ingin mendapatkan hadiah.Motivasisocial
menjadikan peserta didik lebih terlibat dalam tugas.Peserta didik belajar
untuk meraih keberhasilan yang telah ditentukan, karena peserta didik
memiliki motivasi berprestasi, dan peserta didik memiliki rasa ingin belajar
dengan keinginannya sendiri karena mendapatkan dorongan dari motivasi
instrinsik. Ngalim Purwanto (2003: a) menyebutkan bahwa motivasi
mengandung tiga komponen pokok: b) menggerakan;c) Motivasi juga
mengarahkan atau menyalurkantingkahlaku;d)Menopang dan menjaga
tingkah laku”.
Motivasi memiliki fungsi bagi seseorang, karena motivasi dapat
menjadikan

seseorang

mengalami

perubahan

kearah

yang

lebih

baik.Motivasi juga dapat mendorong seseorang untuk melakukan
sesuatu.Sardiman (2007: 85) menjelaskan motivasi akan mendorong
seseorang

untuk

melakukan

sesuatu,

karena

motivasi

memilikifungsiseperti:a) mendorong manusia untuk berbuat, jadi sebagai
penggerak atau motor yang melepaskan energi. Motivasi dalam hal ini
merupakan motor penggerak dari setiap kegiatan yang akan dikerjakan; b)
menentukan arah perbuatan, yakni kearah tujuan yang hendak dicapai.
Dengan demikian motivasi dapat memberikan arah dan kegiatan yang harus
dikerjakan sesuai dengan rumusan tujuannya; dan c) menyeleksi perbuatan
yakni menentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dikerjakan yang
serasi guna mencapai tujuan, dengan menyisihkan perbuatan-perbuatan
yang tidak bermanfaat lagi bagi tujuan tersebut.”
Oemar Hamalik (2004: 175) menjelaskan fungsi motivasi antara
lain : mendorong timbulnya kelakuan atau suatu perbuatan. Perbuatan
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belajar akan terjadi apabila seseorang tersebut memiliki motivasi, sebagai
pengarah, artinya dapat menjadi jalan agar mampu menujuarah yang ingin
dicapai, sebagai penggerak, berfungsi sebagai mesin bagi mobil. Besar
kecilnya motivasi akan menentukan cepat atau lambatnya suatu pekerjaan.
Berdasarkan fungsi motivasi diatas dapat disimpulkan bahwa
fungsi motivasi adalah memberikan arah dalam meraih apa yangdiinginkan,
menentukan sikap atau tingkah laku yang akan dilakukan untuk
mendapatkan apa yang diinginkan dan juga sebagai mendorong seseorang
untuk melakukan aktivitas.
Di dalam lembaga motivasi berperan sangat penting dalam
meningkatkan kinerja guru. Tujuan dalam memberikan motivasi kerja
terhadap guru agar guru dapat melaksanakan tugasnya secara efektif dan
efisien. Dengan demikian berarti juga mampu memelihara dan
meningkatkan moral, semangat dan gairah kerja, karena dirasakan sebagai
pekerjaan yang menantang (Irmim, Soejitno. hlm, 71). Program dengan cara
ini suatu organisasi dapat mendorong berkembangnya motivasi berprestasi
dalam suatu perusahaan, yang akan memacu tumbuh dan berkembangnya
persaingan sehat antara individu/tim kerja dalam suatu lembaga. Tetapi
dalam individu setiap manusia tidak semua guru termotivasi lewat
lingkungan kerjanya yang biasa disebut dengan motivasi eksternal, tetapi
ada juga guru termotivasi lewat lingkungan kerjanya yang biasa disebut
dengan motivasi eksternal, tetapi ada juga pegawai yang temotivasi dalam
dirinya sendiri (motivasi internal) tanpa adanya motivasi khusus yang dia
dapatkan dalam lingkungan kerjanya.
Orang termotivasi dapat dilihat dari ciri-ciri yang ada pada diri
orang tersebut. Ciri-ciri orang termotivasi anatara lain tidak mudah putus
asa dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, selalu merasa ingin membuat
prestasinya semakin meningkat. Sardiman (2009: 83) mengemukakan
motivasi yang ada pada setiap orang itu memiliki ciri-ciri sebagai berikut:a)
Tekun menghadapi tugas; b) Ulet menghadapi kesulitan; b) Menunjukkan
minat terhadap macam-macam masalah; d) Lebih senang bekerja mandiri;
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d) Cepat bosan pada tugas-tugas yang rutin; d) Dapat mempertahankan
pendapatnya; e) Tidak mudah melepaskan hal yang diyakini itu; (8) Senang
mencari dan memecahkan masalah.
H. Djali (2009: 109-110) menyebutkan bahwa individu yang
memiliki motivasi yang tinggi memiliki karakteristik sebagai berikut:a)
Menyukai situasi atau tugas yang menuntut tanggung jawab pribadi; b)
Memilih tujuan yang realistis; c) Mencari situasi atau pekerjaan dimana ia
memperoleh umpan batu dengan segera dan nyata untuk menentukan baik
atau tidaknya hasil atau pekerjaannya; d) Senang berkerja sendiri dan
bersaing untuk mengungguli orang lain; e) Mampu menggunakan pemuasan
keinginannya demi masa depan yang lebih baik; f) Tidak tergugah untuk
sekedar mendapatkan uang, status atau keunggulannya tetapi lambang
prestasilah yang dicarinya”.
Hamzah B.Uno (2008: 23) mengemukakan bahwa ciri-ciri
atauindikator motivasi antara lainadanya hasrat dan keinginan berhasil;
adanya dorongan dan kebutuhan dalam belajar, adanya harapan dan cita-cita
masa depan, adanya penghargaan dalam belajar; dan adanya kegiatan yang
menarik dalam kegiatan;belajaradanya lingkungan belajar yang kondusif.
Tujuan

memberikan

motivasi

bahwa

motivasi

seseroang

dipengaruhi oleh stimulasi kekuatan intrinsik yang ada pada diri
seseorang/individu

yang

bersangkutan,

stimulasi

mungkin

dapat

mempengaruhi motivasi, tetapi iyu sendiri mencerminkan reaksi individu
terhadap stimuli tersebut. Adapun tujuan memberikan motivasi menurut
Hasibuan yaitu: 1) mendorong gairah dan semangat kerja bawahan. 2)
meningkatkan moral dan semangat kerja bawahan 3) meningkatkan
loyalitas dan kestabilan bawahan 4) meningkatkan kedisiplinan bawahan 5)
menciptakan suasana dan hubungan kerja yang baik 6) mempertinggi rasa
tanggungjawab bahawan terhadap tugas-tugasnya.
Fungsi memberikan motivasi yaitu : 1) meningkatkan hasil kerja 2)
mempercepat proses penyelesaian pekerjaan 3) sebagai sarana pencapaian
tujuan dan pengembangan prestasi.
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Bentuk-bentuk motivasi yaitu : 1) motivasi instrinsik adalah motivasi
yang menjadi sifat, datangnya dari dalam individu sendiri atau berfungsinya
tudak perlu di rangsang dari luar, karena dalam diri setiap individu sudah
asa dorongan (drive) untuk melakukan sesuatu. 2) motivasi ekstrinsik ini
timbul bukan berasa dari dalam diri individu, melainkan terjadi karena
adanya pengaruh dari luat arau datang dari luar. Rangsangan dari luar dapat
berupa anjuran, paksaan, imbalan, pengaruh lingkungan dan sebagainya. 3)
motivasi terdesak ini muncul dalam kondisi mendesak atau terjepit dan
munculnya serentak, menghentak dan cepat sekali hadir dalam perilaku
individu. 4) motivasi ipleksosbud-hankam berhubungan dengan idiologi,
politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan. Yang sering
muncul dari berbagai bentuk motif ini adalah motivasi sosial, karena
manusia adalah makhluk sosial (widyatun, 1999 hlm 114).
B. Studi Releva
Sepanjang yang peneliti krtahui bahwa telah ada beberapa penelitian
sebelumnya meneliti tentang tema yang sama berkaitan dengan motivasi
kerja guru yaitu penelitian yang dilakukan:
1. Skripsi Rahayu UIN susan Kalijaga Yogyakarta 2008, dengan judul
“pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap motivasi kerja
karyawan pada RSUD Purworejo”. Penelitia ini, bertujuan untuk
mengetahui pengaruh kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap
motivasi kerja karyawan dan faktor manakah diantara variabel penelitian ini
paling dominan berpengaruh yang poditif dan signifikan antara variabel
kepemimpinan dan lingkungan kerja terhadap variabel motivasi kerja
karyawan dari variabel kepemimpinan dominan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap motivasi kerja karyawan (Rahayu, 2008).
2. Skripsi shofi’unnafi UIN sunan Kalijaga Yogyakrta 2014, yang berjudul “
Hubungan antara kepemimpinan islam dengan motivasi kerja karyawan
Baitul Mall wat Tamwil (BMT) Bina Ikhsanul Fikri Yogyakarta. Skripsi ini
menjelaskan

bahwa

penerapan

gaya

kepemimpinan

islam

dapat

meningkatkan motivasi kerja karyawan. Karena motivasi tidak bisa tumbuh
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dengan sendirinya tanpa ada faktor yang mempengaruhi seta tanpa ada yang
menjembatani, salah satunya melalui penerapan kepemimpinan islam yang
diharapkan mampu meningkatkan motivasi karyawam di BMT Bina
Ikhsanul Fikri Yogyakarta (Shofi’unnafi, 2014).
3. Setyawan Pambudi (2009) dalam penelitianya yang berjudul Hubungan
motivasi kerja dan disiplin kerja dengan kinerja guru di SMK 1 Pengasih
Kabupaten Kulon Progo”. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa
motivasi kerja memberikan hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja
guru di SMK 1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Disiplin kerja
memberikan hubungan positif dan signifikan terhadap kinerja guru di SMK
1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo. Motivasi kerja dan disiplin kerja secara
bersama-sama memberikan hubungaan signifikan terhadap kinerja guru di
SMK 1 Pengasih Kabupaten Kulon Progo sebesar 31,1%.
4. Penelitian ini dilakukan oleh Purnomo Budi Seriyawan dan Waridin tahun
2006, dengan judul “Pengaruh disiplin kerja karyawan dan Budaya
Organisasi terhadap kinerja di Devisi Radiologi RSUP dokter kariadi
Semarang”. Dengan teknik sempling sensus hasil penelitian terdapat
pengaruh secara signifikan displin kerja karyawan dan budaya organisasi
secara bersama-sama berpengaruh secara positif terhadap kinerja karyawan.
5. Tina Retnaningtyas (2006) dalam penelitiannya yang berjudul “Hubungan
antara iklim kerja di sekolah dan motivasi kerja dengan kinerja guru MAN
Yogyakarta III”. Pada penelitian ini ditemukan hasil bahwa terdapat
hubungan yang positif antara iklim kerja di sekolah dengan kinerja guru
MAN Yogyakarta III. Terdapat hubungan yang positif antara motivasi kerja
dengan kinerja guru MAN Yogyakarta III. Terdapat hubungan yang positif
antara iklim kerja di sekolah dan motivasi kerja secara Bersama-sama
dengan kinerja guru MAN Yogyakarta III.
6. Suryani Dewi Pratiwi (2013) dari Universitas Sebelas Maret Surakarta
dalam jurnal penelitiannya yang berjudul Pengaruh Motivasi Kerja,
Kepuasan Kerja, Kepemimpinan Kepala Sekolah Menurut Persepsi Guru,
dan Iklim Sekolah Terhadap Kinerja Guru Ekonomi SMP Negeri Di
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Kabupaten Wonogiri‖. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa nilai
probabilitas lebih besar dari 0,05 sehingga H0 diterima, maka dapat
disimpulkan bahwa (1) terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja
guru, (2) terdapat pengaruh dari kepuasan kerja terhadap kinerja guru, (3)
terdapat pengaruh dari kepemimpinan kepala sekolah menurut persepsi guru
terhadap kinerja guru, (4) terdapat pengaruh iklim sekolah terhadap kinerja
guru, dan (5) terdapat pengaruh dari motivasi kerja, kepuasan kerja,
kepemimpinan kepala sekolah menurut persepsi guru dan iklim sekolah
secara bersama-sama terhadap kinerja guru ekonomi SMP Negeri di
Kabupaten Wonogiri (Jurnal Pendidikan Insan Madiri: Vol. 1 No. 1
((2013)).
Dari telaah purtaka diatas, dapat dijelaskan bahwa motivasi keseorang
karyawan sangat berkaitan dan mempunyai hubungan yang erat dengan
gaya kepemimpinan yang diterapkan pimpinan diperusahaan maupun
organisasi. Dari keseluruhan kripsi tersebut memiliki kesamaan pada fokus
penelitian yaitu gaya kepemimpinan yang diberikan pemimpin dalam
memotivasi guru dan pegawai staf yang bertujuan untuk meningkatkan
kinerja guru di MTs N 1 Batang Hari, serta metode yang digunaklan dalam
penelitisn ini yaitu kualitatif.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian
Penelitian yang penulis lakukan melalui pendekatan kualitatif
deskritip dengan metode interaktif (studi kasus)..Kualitatif deskriftif
merupakan masalah atau temuan dilapangan sesuai dengan apa yang terjadi
(apa adanya), dengan objek penelitian yaitu motivasi kerja guru di MTs Negeri
1 Batangari.Berdasarkan fokus dan tujuan penelitian yang penulis kemukakan
diatas, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif.Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriftif berupa ucapan atau tulisan dan prilaku yang
dapat diamati dari orang-orang (objek itu sendiri).Pada penelitian kualitatif,
data yang dikumpulkan umumnya berbentuk kata-kata, gambaran-gambaran,
dan kebanyakan bukan berbentuk angka-angka.
Peneliti mengadakan pengamatan atau wawancara langsung
terhadap objek atau subjek penelitian, oleh karena itu peneliti terjun langsung
kelapangan dan terlibat langsung.tujuan menggunakan pendekatan deskriptif
kualitatif pada penelitian ini adalah untuk mendiskripsikan Motivasi Kerja
Guru MTs Negeri 1 Batanghari.

B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Pemilihan lokasi penelitian pada MTs Negeri 1 Batanghari ini
atas dasar sebagai berikut: MTs Negeri 1 Batanghari merupakan salah satu
madrasah yang unggul dalam bidang prestasi yang diraih siswa maupun
guru atau staf madrasah tersebut, dan belum adanya penelitian yang
betemakan gaya kepemimpinan kepala madrasah dalam memotivasi guru di
MTS Negeri 1 Batanghari .
2. Subjek Penelitian
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Subjek penelitian adalah orang yang memberikan informasi tentang hal-hal yang
diteliti atau orang yang banyak memberikan informasi, sekaligus paham dengan
masalah yang diteliti.Adapun yang menjadi subjek penelitian ini adalah Kepala
Sekolah, guru MTs Negeri 1 Batanghari serta tiga orang siswa yang diambil dengan
menggunakan carapurposivesampling.Purposive sampling adalah teknik yang
didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang ada dalam poulasi yang diperkirakan erat
sangkut pautnya dengan ciri-ciri tertentu yang ada dalam populasi yang sudah
diketahui sebelumnya. (Moleong (2010): Muthohar, 2013:15). Maka ditetapkan
informasi kunci (key informan) adalah kepala seokolah, dan guru MTs Negeri 1
Batanghari, sedangka 3 siswa dijadikan informan tambahan.Dalampurposive
sampling sampel yang ditentukan berdasarkan pada ciri tertentu yang dianggap
memunyai hubungan erat dengan masalah yang diteliti tentang motivasi kerja guru
di MTs Negeri 1 Batanghari.

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data primer
Data primer adalah data yang diambil langsung dari peneliti
kepada sumbernya, tanpa adanya perantara, sumber yang dimaksud dapat
berupa benda, situs, atau manusia. Teknik pengumpulan data primer ini
tergantung dari jenis data yang diperlukan, jika yang diperlukan tentang
manusia, maka peneliti dapat memperolehnya dengan menyiapkan
seperangkat alat instrumen melakukan observasi langsung terhadap
subjek atau setting yang diteliti.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang bukan diusahakan sendiri
pengumpulannya oleh peneliti, misalnya dari biro statistik, majalah,
koran, keterangan-keterangan atau publikasi lainya. Jadi, data sekuder
berasal dari tangan kedua, ketiga dan seterusnya, artinya melewati satu
atau lebih pihak yang bukan peneliti sendiri. Oleh karena itu, data
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sekuder yang penulis maksud adalah data yang diperoleh dari data yang
terdokumentasi yang ada hubungannya dengan pembahasan judul skripsi
ini, adapun data sekuder yang dimaksud ialah sebagai berikut:
1) Historis dan geografis MTs Negeri 1 Batanghari
2) Visi dan misi MTs Negeri 1 Batanghari
3) Struktur organisasi MTs Negeri 1 Batanghari.
4) Data guru dan siswa MTs Negeri 1 Batanghari.
5) Keadaan sarana dan prasarana MTs Negeri 1 Batanghari
c. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian ini adalah subjek dimana data
doperoleh. Sumber data digunakan untuk mempermudah proses
penelitian, adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini, yaitu:
1) 2 orang guru MTs Negeri 1 Batanghari.
2) 1 orang staf MTs Negeri 1 Batanghari.
3) 3 orang siswa MTs Negeri 1 Batanghari.

D. TeknikPengumpumpulan Data
Menurut Sugiyono (2010: hal 63) menyatakan pada penelitian
kualitatif pengumpulan data dilakukan pada natural setting dan metode
pengumpulann data lebih banyak pada wawancara mendalam dan
dokumentasi. Mengacu pada pengertian tersebut, metode pengumpulan data
sebagai suatu cara untuk memperoleh data melalui beberapa tahapan, yaitu:
wawancara, dan dokumentasi. Langkah-langkah tersebut berfungsi untuk
mempermudah peneliti dalam proses pemerolehan data. Selanjutnya dijelaskan
oleh Sugiyono (2009: hal 225) bahwa pengumpulan data dapat diperoleh dari
hasil wawancara, dokumentasi, dan gabungan/triagulasi. Pada penelitian ini
menggunakan teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara dan
dokumentasi. Teknik pengumpulan data digunakan untuk memperoleh data
dan informasi sebagai bahan utama yang relevan dan objektif. Teknik yang
penulis gunakan dalam penelitian ini adalah:
1.

Observasi
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Observasi diartikan sebagai pengamatan pencatatan secara sistematik
terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.Pengamatan dan
pencatatan

dilakukan

terhada

obyek

ditempat

terjadi

atau

berlangsungyapristiwa-pristiwa, sehingga observasi berada Bersama objek
yang diselidiki, disebut observasi langsung. Sedangkan observasi tidak
langsung

adalah

pengamatan

yang

dilakukan

tidak

pada

saat

berlangsungnya suatu pristiwa yang akan diselidiki, misalnya peristiwa
tersebut diamati melalui film, rangkainslide, atau rangkaian foto.
(Margono, 2009 (Muthohar, 2013, hlm 18).Peneliti menggunakan metode
observasi untuk melihat kontribusi gaya kepemimpinan kepala madrasah
dalam memotivasi guru di MTs Negeri 1 Batanghari.
2.

Wawancara
Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh
pewawancara

(interviewer)

untuk

memperoleh

informasi

oleh

terwawancara. Wawancara yang dilakukan penulis melalui cara
pendekatan menggunakan petunjuk umum wawancara, yaitu jenis
wawancara yang mengharuskan penulis membuat kerangka dan gari besar
pokok-pokok yang dirumuskan dan tidak perlu dipertanyakan secara
beruntun yang berkenaan dengan kontribusi gaya kepemimpinan kepala
madrasah dalam memotivasi guru di MTs Negeri 1 Batanghari.
3.

Dokumentasi
Menurut Gottshchalk dalam buku Djaman’an Satori yang
brjudulMetodologi penelitian Kualitatif mengungkapkan bahwa para ahli
sering mengartikan dokumen dalam dua pengertian, yaitu: pertama,
sumber tertulis bagi informasi, bagi sejarah, sebagai kebalikan dari pada
kesaksian lisan, artefak, peninggalan-peninggalan terlukis, dan petilasanpetilasan arkeologis, kedua, diperuntukkan bagi surat perjanjian, undangundang, hibah, konsensi dan lainnya. Dokumentasi yang penulis gunakan
untuk memperoleh semua data-data yang berhubungan dengan gambaran
umum MTs Negeri 1 Batanghari.
a.

Historis dan geografis MTs Negeri 1 Batanghari
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b.

Visi dan misi MTs Negeri 1 Batanghari

c.

Struktur organisasi MTs Negeri 1 Batanghari.

d.

Data guru dan siswa MTs Negeri 1 Batanghari.

e.

Keadaan sarana dan prasarana MTs Negeri 1 Batanghari

E. Teknik Analisis Data
Untuk melakukan analisis data secara kualitatif maka penulis
melakukan analisis dengan menggunakan metode:

1.

Reduksi Data
Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak, untuk
itu perlu dicatat secfara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan makin
lama peneliti di lapangan, maka jumlah data akan makin banyak, komplit
dan rumit. Untuk itu diperlukan analisis data melalui reduksi data.
Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok,
mempfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan
membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi
mampu memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah
peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya
bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik
seperti komputer dengan memberikan kode-kode pada aspek tertentu.
Dalam mereduksi, data setiap peneliti akan dipandu oleh tujuan yang
dicapai. Tujuan utama dalam penelitian kualitatif adalah pada temuan.
Oleh karena itu, peneliti melakukan kegiatan pengumpulan data lapangan
dengan observasi, wawncara, dan studi dokumentasi. Selanjutnya, data
hasil penelitian tersebut direduksi dengan cara memilah hal pokok yang
mendukung penelitian serta data yang kurang sesuai direduksi (Sugiyono,
2013, hlm 243). Proses reduksi ini mempermudah peneliti mengumpulkan
data selanjutnya bila data masih diperlukan.

29

2.

Penyajian Data
Langkah selajutnya setelah data direduksi adalah penyajian
data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dengan
menggunakan tabel, grafik pictogram dan sebagainya. Melalui penyajian
data tersebut, maka data terorganisasikan dan tersusun dalam pola
hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami. Penyajian data
dilakukan dengan menggambarkan hasil reduksi dalam bentuk teks yang
bersifat naratif atau uraian singkat tentang evaluasi kinerja.Penyajian data
ini berfungsi memudahkan peneliti dalam memahami dan menarik
kesimpulan sementara (Sugiyono, 2013, hlm 249).

3.

Penarikan Kesimpulan
Langkah selanjutnya setelah menyajikan data adalah penarikan
kesimpulan (Sugiyono , 2013, hlm.252). kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, dan berubah bila tidak ditemukan
bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data
berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap
awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat
peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang
dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian
kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan
masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena
seperti telah dikemukakan di atas bahwa masalah dan rumusan masalah
dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang
setelah peneliti berasa di lapangan. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif
merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan
dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih
remang-remang atau bahkan gelap, sehingga setelah diteliti menjadi jelas.
Tahap ini digunakan untuk menjawab permasalahan-permasalahan
mengenai motivasi kerja guru di MTs Negeri 1 Batanghari.
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F. Triangulasi Data
Teknik keabsahan data yang penulis gunakan ialah Teknik
trianggulasi data. Tringgulasi adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang
memanfaatkan sesuatu lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu.Tekniktrianggulasi yang paling banyak
digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya (Moleong, 2010
(Muthohar, 2013, hlm. 21).Menurut DenzindanMoleong, membedakan empat
macam trianggulasi sebagai Teknik pemeriksaan yang memanfaatkan
penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Kemudian menurut patton,
masih dalam Moleong, Trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan
dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh
melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif, hal itu dapat
tercapai dengan jalan:
1.

Membedakan data hasil pengamatan dengan hasil data wawancara

2.

Membandingkan apa yang dikatakannya orang didepan umum, dengan apa
yang dikatakannya secara pribadi.

3.

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

4.

Membandingkan keadaan perspektif seorang dengan berbagai pendapat
dan pandangan lain, orang biasa, orang pemerintahan.

5.

Membandingkan hasil wawancara denganisi suatu dokumentasi yang
berkaitan.
Berdasarkan Teknik trianggulasidiatas, maka dimaksud untuk

mengecek kebenaran dan keabsahan data-data yang diprolehdilapangan
tentang gaya kepemimpinan kepala madrasah dalam memotivasi guru di MTs
Negeri 1 Batanghari dari sumber hasil observasi, wawancara maupun melalui
dokumentasi, sehingga dapat dipertanggungjawabkan seluruh data yang
diprolehdilapangan dalam penelitian tersebut.
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G. Jadwal Penelitian
Penelitian dilakukan dengan pembuatan proposal, kemudian
dilanjutnya dengan perbaikan hasil seminar proposal skripsi. Setelah
pengesahan judul dan izin riset, maka penulis mengadakan pengumpulan data,
verifikasi dan analisis data dalam waktu yang berurutan. Hasilnya penulis
melakukan konsultasi dengan pembimbing sebelum diajukan kepada sidang
munaqasah. Hasil sidang munaqasah dilanjutkan dengan perbaikan dan
penggandaan laporan penelitian skripsi. Adapun jadwal kegiatan dapat dilihat
pada tabel berikut ini:
Tabel 1
Jadwal Penelitian
Bulan
No KEGIATAN

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

2020

2020

2020

2020

2020

2020

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1. Pembuatan

x x x

Proposal
2. Perbaikan

x x

Hasil Seminar
3. Pengumpulan

x x x x x x

Data
4. Verifikasi dan

x x x x x

Analisa Data
5. Konsultasi

x x x

pembimbing
6. Perbaikan skripsi

x x x X x

7. Penggandaan
Laporan
Catatan: Jadwal Berubah Sesuai Waktu
NB : Jadwal penelitian ini bersifat tentatif : akan berubah sesuai dengan kondisi

X x

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. TEMUAN UMUM
1. Sejarah Singkatdan Letak Geografis
Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Bulian adalah merupakan
hasil Relokasi dari Madrasah Tsanawiyah Negeri Tanjung Pauh Kabupaten
Kerinci yang pada awalnya direlokasikan atau ditempatkan di Kecamatan
Muara Tembesi Kabupaten Batang Hari.Akan tetapi berdasarkan
pertimbangan dan usul dari Bapak Bupati Kabupaten Batang Hari pada saat
itu dijabat oleh bapak Drs.H.HasipKalimuddin Syam kepada kantor
Departemen Agama dan dilanjutkan ke Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi Jambi mengharapkan MTs Negeri yang direlokasikan dari
Tanjung pauh Kabupaten Kerinci tersebut ke Kecamatan Muara Tembesi,
direlokasikan Ke Muara Bulian Sebagai Ibu Kota Kabupaten Batang Hari.
Dengan pertimbangan sebagai berikut:
a. Muara Bulian Merupakan Pusat Pemerintahan dan Pendidikan
b. Di Muara Bulian belum ada Madrasah Tsanawiyah
c. Muara Bulian Merupakan Ibu Kotanya Kabupaten Batang Hari
Akhirnya tepat Tanggal 18 Agustus 1981 MTs Negeri Muara
Bulian Diresmikan oleh bapak Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil)
Departemen Agama Provinsi Jambi yaitu bapak Drs.H.A.Munir,SA.yang
juga dihadiri oleh bapak Bupati Kabupaten Batang Hari bapak
Drs.H.HasipKalimuddinSyam,peresmian tersebut bertempat di Sekolah
Dasar Negeri No.30/I (center) Muara Bulian.
Untuk kelansungan Kegiatan Belajar Mengajar maka dibutuhkan Kepala
dan guru serta para siswa dan siswi MTs Negeri Muara Bulian,maka
tepatnya tanggal 24 Juni 1981 dilantik lah bapak KH. IBRAHIM HAR,BA
sebagai Kepala MadrsahTsanawiyah Negeri

Muara Bulian

yang

pertama,yang pada waktu itu bapak KH.IbrahimHAR,BAjuga menduduki
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jabatan kasi pendidikan pada kantor Departemen Agama Kabupaten Batang
Hari.
Pada tahun pelajaran 1981-1982 mulai lah proses kegiatan
Belajar Mengajar berlangsung pada MTs Negeri Muara Bulian,yang pada
waktu itu masih menepati atau belajar di Sekolah Dasar Negeri 30/I (Center)
Muara Bulian.Pada tahun ini MTs Negeri Muara Bulian telah menerima
Siswa-Siswi Baru alhamdulillah pada tahun 1981/1982 mendapatkan 52
(lima puluh dua) orang siswa dan siswi yang direkrut atau diterima dari
anak-anak putus sekolah dan pindahan serta ada juga yang menjadi siswa
murni atau mendaftarkan diri secara langsung ke sekretariat MTs Negeri
Muara Bulian yang pada waktu itu bertempat di kantor Departemen Agama
Kabupaten Batang Hari.Sementara itu ruang kegiatan Belajar dan Mengajar
baru satu lokal atau baru kelas I (satu).
Untuk mensukseskan kegiatan Belajar dan mengajar maka bapak
KH.IbrahimHAR,BAmengambil Kebijakan untuk minta bantuan kepada
guru SMP Muara Bulian, guru SD Negeri 30/I,dan ada juga dari pegawai
Kantor Departemen Agama Kabupaten Batang Hari untuk Menjadi tenaga
Pengajar pada MTs Negeri Muara Bulian tersebut.Tenaga pengajar pada
tahun ini semua nya masih sebagai Tenaga Honorer .
Seiring dengan bergulirnya waktu dan semakin banyak nya minat
para siswa untuk masuk ke MTs Negeri Muara Bulian, maka pada tahun
1981-1982 Bapak bupati Drs.H.HasipKalimuddin Syam Mendirikan atau
membangun bangunan yang diperuntukan untuk MTs negeri Muara Bulian
yang berdomisili atau bertempat di Teratai sebanyak 2 (dua) unit yang terdiri
6 (enam) ruang atau kelas termasuk ruang guru dan ruang kepala
Madrasah,bagunan ini dilakukan dengan dua tahapan tahap pertma 1 (satu)
unit yang terdiri dari 3 (tiga) kelas/ruangan dan tahapan kedua juga 1 (satu)
unit dan jumlah kelas yang sama pula 3 (tiga) kelas.Tepatnya pada tahun
1982

Kegiatan Proses Belajar Mengajar berlangsung aatau pindah di

gedung yang baru yang bertempat di Teratai.
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Pada tahun 1983/1984 MTs Negeri Muara Bulian mendapatkan
pembebasan tanah yang berlokasi di Hutan Lindung Muara Bulian (tepatnya
di depan Kantor PLN) dan pada tahun itu juga dibangun gedung Kegiatan
Belajar dan Mengajar sebanyak 1 (satu) unit terdiri dari 3 (tiga)
kelas,pembangunan ini bersumber dari dana Anggara Pendapat Belanja
Daerah (APBD) Departemen Agama Republik Indonesia.
Pada tahun 1985 kegiatan proses Belajar dan Mengajar berpindah
kelokasi yang baru yaitu di Jalan Sultan Thaha Hutan Lindung Muara Bulian
sampai saat sekarang.Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Bulian terletak
di kawasan Jalan.SultanThahano : 28 RT.15 RW.04 Hutan Lindung
Kelurahan Rengas Condong Kabupaten Batang Hari Provinsi Jambi,dengan
luas lokasi 18.998 Meter.Dengan posisi Geografis sebagai berikut:

35

a. Sebelah Utara berbatasan dengan Perumahan Warga
b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Perumahan Warga
c. Sebelah Barat berbatasan dengan Perumahan Warga
d. Sebelah Timur berbatasan dengan Perumahan Warga

2. Visi dan Misi
a. Visi Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Bulian
KOMPETITIF DALAM MUTU BERPIJAK PADA AKHLAQUL
KARIMAH
(Menjadikan

Madrasah

Tsanawiyah

Negeri

Muara

Bulianyangmemilikidaya saing dalam mutu akademik dan non akademik
diatas fondasi sikap dan prilaku yang terpuji/Akhlaqul Karimah).

b. Misi Madrasah Tsanawiyah Negeri Muara Bulian
1) Meningkatkan mutu manajemen pengelolaan Madrasah
2) Meningkatkan mutu profesionalisme dan kinerja Tenaga Pendidik dan
Kependidikan
3) Meningkatkan Mutu Prestasi akademis dan non akademis siswa
4) Meningkatkan intensitas kemitraan kepada masyarakat dan dunia
usaha
5) Mengembangkan dan meningkatkan kwalitas unit-unit organisasi
Madrasah
6) Menciptakan Lingkungan Belajar yang kondusif dan relegius
7) Meningkatkan mutu sarana dan prasarana Madrasah
8) Meningkatkan Kewirausahaan Madrasah.
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3. Struktur Organisasi MTs Negeri 1 Batang Hari
STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI 1 BATANGHARI TAHUN 2020
KOMITE

Kepala Madrasah
Erman, S.Pd.I, M.Pd
Kaur TU
Hanafi

Bendahara
Supriyanto. S

Staf TU
Nazarwita

Staf TU
M. Chusaini

Staf TU
Ikafitriyanti, S.Pd

Staf TU
Ria Fitriani, S.Pd

Staf TU
NoveliaSilvira, SE

Staf TU
Farid Dani

Staf TU
Yusnidar

Satpam
KhotibHuzuaini

Satpam
Zandri

Satpam
Juli Ade Saputra

Staf TU
Welly Ervin Nanda

Waka Kurikulum
Henny Hartati, ST. MM

Waka Kesiswaan
AtiArtarini.MZ,SE,M.A

Waka Humas
Mukhtar, S.Ag, M.Pd

Waka Sapras
Harjono, S.Pd, M.Pd

GURU
SISWA-SISWI
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4. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan MTs Negeri 1 Batang
Hari
a. Kepemimpinan kepala sekolah
1) KH. IBRAHIM HAR,BAMasaBaktitahun 1981 s/d 1983
2) Drs. ABD.MANAN SYAFI’I Masa Bakti tahun 1983 s/d 1987
3) Drs. MOHD.DAMIRIMasa Bakti tahun 1987 s/d 1992
4) Drs.IBRAHIM.ZPeriode tahun 1992 s/d 1994
5) Drs.M. NAJMIPeriode tahun 1994 s/d 1999
6) Drs.ALJUFRIPeriode tahun 1999 s/d 2002
7) Drs. THOIF, M.Pd.IPeriode tahun 2002 s/d 2006
8) Drs. RADEN AKHMAD Periode tahun 2006 s/d 2009
9) Drs. HARAMIN ISAPeriode tahun 2009 s/d2019
10) ERMAN,S.Pd.I, M.Pd Periode tahun 2019 s/d sekarang

b. Keadaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan
1) Data Guru
No

Jumlah Guru

L

P

Ket

1

25

8

17

PNS

2

11

3

8

GHT

3

1

-

1

G IV

37

11

26

2) Guru PNS

Jumlah Guru PNS

L P Jml

Gol I

Jumlah Guru
PNS

L

P

Jml

0

Gol III/c

2

3

5

1 1

Gol III/d

1

4

5

Gol II/b

0

Gol IV/a

3

7

10

Gol II/c

0

Gol IV/b

1

Gol II/a

0

1

Gol II/d

0

Gol IV/c

0

Gol III/a

0

Gol IV/d

0

Gol III/b

1

2 3

0

Jumlah

Jumlah

8

17

25

3) Pegawai PNS
Jumlah
Pegawai PNS

L

P

Jumlah Pegawai

Jml

Gol I

PNS

L

P

Jml

0

Gol III/c

0

1

Gol III/d

0

Gol II/b

0

Gol IV/a

0

Gol II/c

0

Gol IV/b

0

1

Gol IV/c

0

0

Gol IV/d

0

Gol II/a

Gol II/d

1

1

Gol III/a
Gol III/b

1

1

2

Jumlah

3

1

4

0
Jumlah

0

0

0

4) Guru Non ASN dan Pegawai Non ASN
Jmh Guru NON
ASN

L

P

3

Jml

Jmh

Pegawai

NON ASN

3
8

Jumlah

L
5

8
11

Jumlah

Jml
5

4

4
9

5. Siswa-Siswi MTs Negeri 1 Batang Hari
No

Kelas

Laki-Laki

Perempuan

Jumlah

1

VII

78

94

172

2

VIII

88

81

169

3

IX

84

111

195

250

286

536

Jumlah

P

Dari jumlah siswa/I 536 orang terbagi dalam 15 rombongan
belajar atau 15 kelas dengan rincian sebagai berikut:
No

Kelas

1

Kelas VII.a

2

Kelas VII.b

3

Kelas VII.c

4

Kelas VII.d

5

Kelas VII.e

6

Kelas VIII.a

7

Kelas VIII.b

8

Kelas VIII.c

9

Kelas VIII.d

10

Kelas VIII.e

11

Kelas IX.a

12

Kelas IX.b

13

Kelas IX.c

14

Kelas IX.d

15

Kelas IX.e

Jumlah

Laki-laki

perempuan

Jumlah

78

94

172

88

81

169

84

111

195

250

286

536

6. Keadaan Sarana dan Prasarana
Keadaan Gedung,
Sarana Prasarana

Baik

Rusak

Rusak

Rusak

Ringan

Sedang

Berat

Jml

Ruang Kelas

15

15

Ruang Kamad

1

1

Ruang Guru

0

Ruang TU

1

1

Ruang Lab. IPA

1

1

Ruang

Lab.

1

1

Ruang Lab. Bahasa 1

1

Ruang Lab. Kimia

0

Komputer

Ruang
Perpustakaan

1

1

Ruang Ketrampilan

0

Ruang Seni

0

Ruang UKS

1

1

Aula

0

Ruang Perpus

1

1

Sanggar Pramuka

0

Mushola / T.Ibadah 1

1

WC

11

5

16

Kamar Mandi

0

Kantin

0

Parkir

1

1

R.Penjaga

1

1

Pagar

418

418

Tempat Olahraga
Ruang BK

Keadaan

0
1

Sarana

Pendidikan
Bangku utk 1 siswa

Baik
422

1

Rusak

Rusak

Rusak

Ringan

Sedang

Berat

76

40

Jml
538

Bangku utk 2 siswa

0

Bangku utk 4 siswa

0

Meja Siswa

253

Lemari
Rak Buku 2 sisi
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11

299
0

1

1

Papan Tulis

0

Komputer Kantor

0

Komputer Siswa

48

48

Rangka Manusia

0

Alat Peraga

0

PKn

0

Bahasa Indonesia

0

Matematika

0

IPA

0

IPS

0

Atlas

0

Globe

0

Tape Recorder

0

Bola volley

0

Bola sepak

0

Tenis Meja

0

Raket

0

Matras

0

Kasur

0

Obat obat

0

Laptop

3

3

Printer

2

2

Meja Setengah Biro 5

5

B. Temuan Khusus Dan Pembahasan
1. Bagaimana Gaya kepemimpinankepala madrasah dalam motivasi guru di
MTs Negeri 1 Batang Hari?
Kepemimpinan gaya demokratis adalah kemapuan mempengaruhi orang
lain agar mau bekerjasama untuk memcapai tujuan yang telah ditetapkan
dengan cara berbagai kegiatan yang akan dilakukan dan ditentukan bersama

antara pimpinan dan bawahan. Pemimpin yang demikratik biasanyan
memandang perannya selaku koordinator dan integrator dariberbagai unsur
komponen organisasi. Pemimpin menempatkan dirinya sebagai pengontrol,
pengatur dan pengawas dari organisasi tersebut dengan teori demokratis ini
pun memiliki suatu kelebihan, dimana setiap tugas dan wewenang dari
pengurus organisasi tersebut diatur sedemikian rupa, sehingga jelas bagianbagian tugasnya dari masing-masing pebgurus, yang mana nantinya tidak
akan terjadi campur tangan

antar bagian dalam organisasi tersebut,

pembagian tugas ini juga sangat efisien dan efektif bila diterapkan dalam
suatu organisasi dimana tujuan utama dari organisasi adalah tercapainya
tujuan dan kepentingan bersama.
Dalam Gaya Kepemimpinan Demokratis, seorang pemimpin
biasanya diminta pendapat atau nasehat dari anggota bawahannya sebelum
mengambil keputusan. Anggota bawahannya didorong untuk lebih kreatif
dan diberi kesempatan untuk menyampaikan saran atau gagasan merekan
meskipun keputusan akhir masih berada di tangan pimpinannya. Keputusan
terakhir yang diambil pada dasarnya merupakan kesepakatan anggota
bawahannya dengan pemimpinnya. Pegawai yang bekerja di bawah Gaya
Kepemimpinana Demokratis ini cenderung lebih bersemangat dan kepuasan
kerja, dan memiliki produktifitas yang tinggi. Namun disisi negatifnya, gaya
kempemimpinan demikratis ini akan kurang efektif jika dihadapkan dengan
permasalahan atau situasi yang mengharuskam pemimpinnya mengambil
keputusan dengan cepat. Kekuatan posisi menjelaskan sejauh mana
kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh pemimpin karena posisinya
ditetapkan dalam organisasi untuk menanamkan serta memiliki akan arti
penting dan nilai tugas-tugas mereka masing-masing, kekuatan posisi juga
menjelaskan sampai sejauhmana pimpinan menggunakan otoritasnya dalam
memberikan hukuman dan penghargaan (reward), promosi dan penurunan
pangkat.
Dalam memimpin di MTs Negeri 1 Batanghari ada beberapa hal yang di
lakukan pimpinan dalam memberikan motivasi kerja terhadap guru di MTs

Negeri 1 Batanghari. Berdasarkan wawancara peneliti kepada sebagaimana
penuturaan oleh Bapak Emran, M.Pdkepala madrasah MTs Negeri 1
Batanghari :
“Gaya kepemimpinan yang digunakan di MTs N 1 Batang Hari ini
ialah gaya kepemimpinan Demikratis. Langkah-langkah kepala
madrasah dalam memotivasi kguru dan kary salah satunya
meneladani sososk inspiratif dalam gaya kepemimpinan yaitu
andragogi ( pendekatan orang dewasa ). Dalam meningkatkan
kinerja guru pemimpin memberikan motivasi, se,imar, dan reword.
Motivasi sering dilakukan pada saat rapat dan terkadang pemimpin
memberikan motivasi secara Face to face kepada guru. Pemimpin
juga memberikan reword kepada guru baik secara ucapan terima
kasih, seminar, cindera mata, dan pendidikan lanjutan (khursus).
Untuk menjalin hubungan kerjasama anatara pemimpin kepada guru
dan staf, pemimpin membuat kegiatan dihari-hari besar seperti HUT
RI , hari Kartini Dan ulang tahun MTs N 1 Batang Hari”.

Berdasarkan observasi penelitia dilapangan bahwa kepemimpinan
disini memiliki komunikasi yang baik terhadap guru dan stafnya. Hal ini
dilihat dari pemimpin yang memberikan motivasi kepada para pegawai baik
secara menyeluruh atau face to face (individu). Pimpinan juga memiliki
loyalitas yang baik, ini dapat dilihat ketika pemimpin memberikan reword
kepada pegawainya.
MTs Negeri 1 Batang Hari Dalam Kepemimpinan sebagaimana
penuturan oleh Bapak Hanafi sebagai Kaur TU di MTs N 1 Batang Hari
sebagai berikut :
“Gaya kepemimpinan yang digunakan pemimpin yaitu gaya
demokratis dan untuk mengetahui gaya kepemimpinan pimpinan
tersebut adalah orang yang melihatnya. Dalam mwningkatkan
kinerja guru dan staf pimpinan juga memberikan seperti arahan yang
harus dikerjakan untuk menunjang kinerja guru dan stafnya sehingaa

kinerja mengajar dan administrasi berjalan lancar dan untuk
memperkuat motivasi kerja guru dan staf memacu diri agar
mencapai prestasi dan memberikan tanda kepada guru dan staf yang
memilki kemampuan lebih, pemimpin memberikan reword kepada
guru dan staf yang berprestasi. Adapun strategi yang digunakan
pemimpin untuk meningkatkan kualitas kinerja pegawai yaitu
dengan selalu berupaya dengan cara memberikan pendidikan formal
dan informal agar guru dan staf disini menjaga kestabilan yang
mereka dapatkan, dalam mengikuti pelatihan dan pendidikan dalam
meningkatkan kinerja guru dan staf sejauh ini belum ada hambatan”.

Berdasarkan observasi penelitian dilapangan bahwa kepemimpinan
dalam meningkatkan kinerja guru di MTs N 1 Batang Hari disini berdasarkan
standar kopetensi pegawai. Hubungan pimpinan dan bawahan, strategi yang
digunakan untuk meningkatkan kualitas kinerja agar mampu menjaga
kestabilan kinerja yang mereka dapatkan.
Selanjutnya, penjelasan disambung oleh Bapak Supriyanto S,
sebagai Bendahara di MTs N 1 Batang Hari sebagai berikut :
“Gaya kepemimpinan di MTs N 1 Batang Hari disini baik, sopan,
tegas, disiplin, dan bisa melindungi bahawahannya, dekat sama
bawahannya dan selalu memberikan masukan-masukan atau arahan
untuk bisa profesional dalam bekerja”.

Dari wawancara tersebut dikemukakan bahwa kepala madrasah MTs
N 1 Batang Hari ini bijaksana dan memberikan contoh yang baik kepada
pegawainya dan tidak hanya sekedar memberikan perintah dan larangan
tetapi juga harus menjadi contoh kepada para guru dan stafnya.
Setiap pemimpin pada dasarnya memilki perilaku yang berbeda
dalam memimpin atau sering disebut dengan gaya kepemimpinan. Gaya
kepemimpinan

yang

digunakan

oleh

seseorang

pimpinan

dalam

mempengaruhi perilaku orang lain sesuai dengan keinginannya itu

dipengaruhi oleh sifat pemimpin itu sendiri. Pemimpin dengan gaye
kepemimpinan yang baik akan menciptakan motivasi yang tinggi didalam diri
bawahan, sehingga dengan motivasi tersebut akan timnul semangat kerja
bawahan itu. Kepemimpinan mempunyai hubungan yang sangat erat dengan
motivasi karena keberhasilan seorang pemimpin dalam menggerakkan orang
lain dalam mencapai tujuan yang telah diterapkan sangat tergantung pada
kewibawaan dan kemampuan dalam menciptakan motivasi di dalam diri
setiap pegawai maupun atasan pemimpin itu sendiri.
Strategi pemimpin itu adalah pengembala dan seriap pengembala
akan

ditanyakan

tentang

perilaku

pengembalanya.

Ungkapan

ini

membuktikan bahwa seornag pemimpin apapun wujudnya, dimanapun
letaknya akan selalu mempunyai beban untuk mempertanggungjawabkan
kepemimpinannya. Pemimpin seperti itu lebih banyak bekerja dibandingkan
berbicara,

lebih

banyak

memberikan

contoh-contoh

baik

dalam

kehidupannya dibandingkan berbicara tanpa bukti dan lebih banyak
berorientasi pada bawahan dan kepentingan umum dibandingkan dari
orientasi dan kepentingan diri sendiri.
Peran motivasi dalam memperjelas tujuan yang ingin dicapai
seorang guru, erta kaitannya dengan kemaknaan lebih meningkatkan profesi
dirinya. Motivasi mempunyai peranan yang dapat meningkatkan kinerja guru
di MTs Negeri 1 Batanghari, sehingga seorang guru harus memiliki sifat
terpuji yang menjadi karakteristik yang dapat diteladani peserta didik,
sehingga dalanm meningkatkan kinerja, guru dapat terpenuhi dengan penuh
tanggung jawab, dengan demikian motivasi yang dimiliki oleh guru dapat
melakukan beberapa pendekatan yang dilakukan seorang guru kepada peserta
didik, untuk menarik minat kepada setiap pembelajaran agar peserta didik
tidak jenuh untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan guru kepada peserta
didik.
Peranan motivasi dalam meningkatkan kinerja guru di MTs Negeri
1 Batanghari sangat menentukan berhasil tidaknya seluruh upaya yang
dilakukan oleh stakeholders dalam suatu lembaga pendidikan. Hal ini dapat

dipahami dari penjelasan kepala madrasah yang memberikan keterangan
bahwa:
“dalam pengelolaan tugas dan tanggung jawab guru senantiasa
diarahkan

pada

bentuk

pembinaan

yang

berorientasi

dan

berwawasan kinerja, karena menurut saya apapun yang menjadi
tanggung jawab yang diemban oleh seseorang harus bertumbuh pada
kinerjanya. Oleh karena itu setiap guru yang ada di madrasah ini
selalui di tekankan agar senantiasa memadukan antara kinerja
dengan kompetensi yang harus dimiliki oleh mereka”

Berdasarkan dari wawancara tersebut maka dapat dipahami,bahwa
hal prinsipil yang dilakukan oleh kepala sekolah untukmeningkatkan
motivasi kenerja guru yang berada di MTs Negeri 1 Batanghari ada beberapa
hal, yaitu : Selalu mengaktifkan absen di awal dan diakhir jam sekolah, Selalu
mengadakan rapat untuk mengevaluasi hasil kerja guru selama satu bulan (
tergantung keadaan atau situasi) Mengadakan supervisi di kelas, Diperhatikan
insentifnya, Selalu menjalin komunikasi yang baik kepada bawahan (
Anggotasekolah), Selalu bersikap terbuka kepada bawahan
Kepala sekolah harus senang melihat gurunya yang ternyata pintar
menilaipekerjaan mereka sendiri, dapat merencanakan, dan melaksanakan
pekerjaan sendiridengan penuh kecerdasan, dapat mengetahui apakah
pekerjaannya baik dan tepatdilakukan, semua itu adalah kesanggupan berdiri
sendiri yang selalu dapatpengargaan yang sebesar-besarnya bagi guru dari
pihak kepala sekolah.Berdasarkan hasil observasi dengan hasil wawancara
penulis dengan salah seorang guru menjelaskan bahwa:
“Peranan meningkatkan kinerja guru di MTs Negeri 1 Batanghari,
dengan melalui pendekatan membuat rencana pembelajaran, dan
hasil evaluasi kinerja guru, ternyata dapat dilihat manfaatnya karena
semua konstruksi dan elemen yang digunakan dapat meningkatkan

kinerja guru dalam proses pembelajaran dengan jalan mengetahui
tugas pendidik sebagai pengajar yang professional”

Menguasai

materi

pelajaran

sebelum

melakukan

proses

pembelajaran dengan tujuan meningkatkan motivasi guru di MTs Negeri 1
Batanghari karena setiap guru harus memiliki kompetensi dan kemampuan
untuk menentukan cara atau metode dalam setiap pembelajaran untuk
mencapai sasaran yang diinginkan dalam setiap pelajaran sehingga guru harus
mempunyai potensi memadukan antara metode dengan model-model
pembelajaran sehingga menciptakan variasi dalam menyampaikan materi
yangakan di sampaikan kepada peserta didik
Dari wawancara dan observasi diatas, dapat disimpulkan bahwa
untuk mejawab rumusan masalah tentang Gaya kepemimpinan yang
digunakan di MTs N 1 Batang Hari. Maka dapat di ketahui bahwa gaya
kepemimpinan kepala Madrasah MTs N 1 Batang Hari menggunakan tipe
kepemimpinan Demokratis. Hal ini dapat dilihat dari kepala madrasah dan
pegawainya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur. Dan peran gaya
kepemimpinan kepala madrasah yang mampu memberikan motivasi untuk
kinerja guru agar dapat terpenuhi dengan penuh tanggung jawab, dengan
demikian motivasi yang dimiliki oleh guru dapat melakukan beberapa
pendekatan yang dilakukan seorang guru kepada peserta didik, untuk menarik
minat kepada setiap pembelajaran agar peserta didik tidak jenuh untuk
mengikuti pelajaran yang disampaikan guru kepada peserta didik,
mengembangkan potensi yang dimiliki agar menjadi tenaga pendidik yang
profesional.
2. Apa saja faktor penghambat kepemimpinan kepala madrasah dalam
memotivasi guru di MTs Negeri 1 Batang Hari?
Dalam sebuah instansi yang dipimpin oleh seorang pemimpin pasti
mempunyai faktor penghambat dalam menjalankan kepemimpinan dan
tentulah membutuhkan perencanaan yang matang agar memperoleh hasil
yang diinginkan, adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh kepala MTs

Negeri 1 Batanghari yaitu, Guru sering tidak konsisten dan tidak continue,
misalnya dalam melaksanakan pembelajaran mereka sangat antusias tetapi
terkadang tiba-tiba melanggar aturan, misalnya terlambat datang atau tidak
masuk.
Tidak hanya faktor penghambat tersebut yang terjadi di dalam
kepemimpinan kepala madrasah dalam memotivasi guru, tetapi juga ada
faktor atau permasalahn lain yang ditemukan yaitu, sebenarnya tidak ada
permasalahan, hanya saja adanya kepentingan pribadi sebagian guru
mungkin terhambat oleh keperluan-keperluan

lain seperti dalam

melakasanakan tugas anaknya sakit atau keluarganya sakit sehingga lambat
datang ke madrasah dan tidak dapat melaksanakantugas seuai dengan
fungsinya. Selain itu juga mungkin dikarenakan adanya masalah-masalah
keluarga.
Kedispilinan guru juga didasarkan pada Peraturan Pemerintah No.53
tahun 2010 tentang disiplin PNS dan jam mengajar guru bahwa guru wajib
melaksanakan tugas 24 jam, guru wajib dating ke madrasah 37,5 jam
perminggu, maka kita sudah membuat jam masuk guru mulai dai pukul
07.00-14.30, maka guru tersebut apabila tidak punya halangan atau urusan
penting maka tidak boleh meninggalkan madrasah walaupun jam mengajar
sudah selesai.
Tidak hanya itu, tingkat kedisiplinan guru di Madrasah ini memang
cukup tinggi hal ini didasarkan pada wawanncara peneliti kepada kepala
madrasahMTs N 1 Batang Hari sebagai beriku :.
“Semangat guru luar biasa mengajar di MTs, disiplinnya luar biasa
terkadang hujan tetap datang, ban motor kempes di jalan guru tetap
memberikan kabar kalau dia datang telat, yang kedua sebagian besar
guru sudah menggunakan media, sebuah bukti bahwa guru itu sangat
luar biasa untuk bekerja”

Selain itu motivasi guru juga diperoleh dari sesame guru, hal ini
terkait dengan hasil wawancara peneliti kepada Guru MTs Negeri 1
Batanghari hal ini dilakukandengan adanya kegiatan:
“MGMP (musyawarah guru mata pelajaran) ada kegiatan ternato
guru yang diwakili dalam 2 kegiatan tersebut menyampaikan
informasi terbaru informasi terupdate dalam melaksanakan
pembelajaran,misalnya dalam mebuat media pembelajaran mebuat
materi semenarik mungkin sehingga dapat meningkatkan minat
belajar siswa, disitulah sesama guru saling memotivasi”

Motivasi kerja guru di Madrasah juga terbilang cukup tinggi dengan
hasil wawancara dengan kepala madrasah MTs N 1 Batang Hari yaitu :
“terbukti dalam melaksanakan tugas tidak pernah lalai dan tetap
melaksanakan tugas sesuai dengan tugas dan waktu yang telah
ditentukan”

Dari hasil wawancara diatas maka menjawab rumusan masalah
tentang faktor penghambat dalam memotivasi guru di MTs N 1 Batang Hari
yaitu kurangnyan kedisiplinan sebagian guru dalam melaksanakan tugas.
Menurut Rohchman Natawijaya dalam Sutriyanto (2009, hlm 7) Hambatan
merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan
tidak terlaksanakannya dengan baik. Setiap manusia selalu mempunyai
hambatan dalam kehidupan sehari-hari, baik dari manusia itu sendiri
ataupun dari luar manusia. Hambatan cenderung bersifat negatif
yaitumemperlambat maju suatu hal yang dikerjakan oleh seseorang. Dalam
melakukan kegiatan seringkali ada beberapa hal yang menjadi penghambat
tercapainya tujuan, baik itu hambatan dalam melaksankan program maupun
hal pengembanmgannya. Hal itu merupakan rangkaian hambatan yang
dialami seseorang dalam menjalankan tugasnya
3.Bagaimana strategi kepala madrasah dalam motivasi guru di MTs
Negeri 1 Batang Hari?

Manusia merupakan makhluk yang keinginanya tidak terbatas atau tanpa
henti, alat motivasinya adalah kepuasan yang belum terpenuhi maka
kebutuhan tingkat kedua akan menjadi yang pertama, dan berlaku seperti
iyu. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam masyarakat dan organisasi
maka akan semakin tinggi faktor yang dirasakan menjadi kebutuhan orang
tersebut.
Menurut Herzberg (winardi,1996. Hlm 333) bahwa ada dua macam
pengaruh yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja yaitu : faktor
pemeliharaan (maintenace factor) dan faktor motivasional (motivational
factor). Faktor pemeliharaan hanya baik untuk mencegah rimbulnya
ketidakpuasan. Menawaekan lebih banyak faktor pemeliharaan merupakan
cara yang tidak efisien untuk mendorong timbulnya motivasi jika orangorang diharapkan dapat dimotivasi ke arah prestasi yang tinggi dan bukan
sekedar mencapai standar minimum dalam upaya pebcapaian sasaransasaran kerjanya, kebutuhan akan prestasi, pengakuan, tanggung jawab,
kemajuan dan perkembangan.
MTs N 1 Batang Hari dalam pengaruh motivasi terhadap guru
sebagaimana disampaikan bapak Emran, M.Pd sebagai kepala madrasah di
MTs N 1 Batang Hari sebagai berikut:
“Untuk lebih mendorong guru lebih giat melakukan tindakan dan
menjalankan tugas, maka motivasi sangat berpengaruh terhadap
kinerja guru. Pengaruh motivasi terhadap kinerja pegawai seperti
meningkatkan kedisiplinan guru, terciptanya suasana dan hubungan
kerja yang baik antara pimpinan guru dan staflainnya, dan
meningjatnya tanggung jawab guru terhadap kinerjanya.

Dari wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa motivasi pemimpin
di MTs N 1 Batang Hari sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawainya.
Hal ini dapat dilihat setelah pemimpin memberikan motivasi terhadap
pegawainya.
.

BAB V
PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan selama ini, maka
penulis dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:
1. Motivasi kepala madrasah terhadap guru sangat perpengaruh terhadap
kinerja, motivasi sering dilakukan disaat rapat dan secara individu. Hal ini
dapat dilihat sari potensi kinerja guru dan disiplin waktu dalam
menyelesaikan tugas.
2. Faktor yang sering terjadi yaitu adanya ketidak konsisten guru terhadap
tugas yang telah diberikan, hal ini dilihat dari pelaksanaan pembelajaran
yang sangat antusias di rasakan oleh guru tetapi terkadang guru tersebut
tidak dapat hadir dalam pelaksanaan pemberian tugas kepada siswa/i
3. Solusi dari faktor yang sering terjadi yang di berlakukan oleh pihak
pimpinan berdasarkan aturan yaitu dengan memberikan nasehat atau
peringatan secara lisan kepada guru, dan memberikan surat peringatan jika
tidak terdapat perubahan yang dialami. Selain itu pihak pimpinan atau
kepala madrasah juga memberikan reword kepada guru yang mampu
melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dengan
memberikan penghargaan berupa kalimat atau penghargaan-penghargaan
lainnya.

B. SARAN
Penulis mencoba memberikan saran danmasukan kepada pihak yang
berkepentingan dengan tetap memegang kepada kodeetik yang sesuai dengan
norma-norma umum, adapun implikasi penelitian ini adalahsebagai berikut:
1. Sebaiknya guru yang mengabdi di MTs Negeri 1 Batanghari dalam
meningkatkanmotivasi kinerja guru, hendaknya guru yang paling senior
memberikan contohkepada guru yunior, karena bagaimanpun juga guru
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yang senior lebih banyakpengalaman menghadapi peserta didik bila
dibandingkan dengan guru yunior,sehingga tujuan pembelajaran bisa
tercapai apabila guru lebih meningkatkan motivasi kinerjanya.
2. Pemberian

perhatian

yang

baik

oleh

kepala

sekolah

akan

membangkitkanmotivasi guru untuk lebih efektif dalam melaksanakan
tugasnya khususnyayang berkaitan dengan pembelajaran dan program
sekolah lainnya.
3. Dalam meningkatkan motivasi kinerja guru, perlu adanya usaha-usaha
yangmendorong guru kearah sikap inisiatif, kreatif, dan inovatif. Dengan
harapankepala sekolah dapat memberikan kesempatan kepada setiap guru
untuk lebihmeningkatkan profesinya agar hasil pembelajaran dapat lebih
bermutu.
4. Untuk mengatasi kendala yang timbul, kepala sekolah diharapkan
dapatmelibatkan semua unsur yang terkait khususnya komite sekolah
dalammenangani persoalan tersebut di lingkungan sekolah dan dapat
meningkatkankerjasama dengan instansi terkait yang berkaitan dengan
pendidikan.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA
(Observasi, Wawancara, Dokumentasi)

Judul Skripsi
Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Memotivasi Guru di Madrasah
Tsanawiyah Negeri 1 Batanghari
A. Wawancara
1. Kepala Madrasah
a. Bagaimana motivasi kerja guru dalam mengajar di MTs Negeri 1
Batanghari?
b. Bagaimana permasalahan motivasi kerja guru dalam mengajar di MTs
Negeri 1 Batanghari?
c. Bagaimana disiplin dan kreativitas kerja guru di MTs Negeri 1
Batanghari?
d. Bagaimana bentuk upaya kepala madrasah dalam memotivasi guru
dalam mengajar di MTs Negeri 1 Batanghari?
e. Apa upaya guru memotivasi guru mengajar guru di MTs Negeri 1
Batanghari?
f. Apa kendala kepala madrasah memotivasi guru di MTs Negeri 1
Batanghari?
g. Bagaimana kendala kepala madrasah memotivasi guru mengajar guru di
MTs Negeri 1 Batanghari?
h. Bagaimana solusi kepala madrasah mengatasi kendala dalam
memotivasi guru di MTs Negeri 1 Batanghari?
2. Guru
a. Bagaimana motivasi kerja guru dalam mengajar di MTs Negeri 1
Batanghari?
b. Bagaimana permasalahan motivasi kerja guru dalam mengajar di MTs
Negeri 1 Batanghari?
c. Bagaimana disiplin dan kreativitas kerja guru di MTs Negeri 1
Batanghari?
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d. Apakah guru boleh pulang jika selesai mengajar di MTs Negeri 1
Batanghari?
e. Bagaimana kondisi disiplin guru di MTs Negeri 1 Batanghari?
f. Bagaimana bentuk upaya kepala madrasah dalam memotivasi guru
dalam mengajar di MTs Negeri 1 Batanghari?
g. Apa kendala kepala dalam memotivasi guru mengajar guru di MTs
Negeri 1 Batanghari?
h. Bagaimana solusi kepala madrasah mengatasi kendala dalam
memotivasi guru di MTs Negeri 1 Batanghari?
3. Siswa
a. Bagaimana disiplin guru dalam mengajar di MTs Negeri 1 Batanghari?
b. Bagaimana semangat guru dalam mengajar di MTs Negeri 1
Batanghari?
B. Observasi
1. Jadwal guru datang di MTs Negeri 1 Batanghari
2. Kondisi guru mengajar di MTs Negeri 1 Batanghari
3. Penerapan tata tertib untuk memotivasi guru dalam mengajar di MTs Negeri
1 Batanghari
4. Bentuk upaya kepala madrasah dalam memotivasi guru mengajar guru di
MTs Negeri 1 Batanghari.
5. Kendala kepala madrasah dalam memotivasi guru di MTs Negeri 1
Batanghari.
6. Solusi kepala madrasah mengatasi kendala dalam memotivasi guru di MTs
Negeri 1 Batanghari.
C. Daftar Dokumentasi
1. Historis dan geografisMTs Negeri 1 Batanghari
2. Visi dan misi MTs Negeri 1 Batanghari
3. Struktur organisasiMTs Negeri 1 Batanghari
4. Keadaan guru dan guruMTs Negeri 1 Batanghari
5. Keadaan sarana dan prasarana MTs Negeri 1 Batanghar
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