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MOTTO

Artinya

: “hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah
Rasul (nya), dan ulil amri di antara kamu, kemudian jika kamu
berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia
kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu
benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang
demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”
(An-Nisaa‟:59).1

Semua manusia akan rusak, kecuali yang Berilmu.
Yang berilmu pun akan rusak, kecuali yang Beriman.
Yang beriman pun akan rusak, kecualiyang Beramal.
Yang beramal pun akan rusak kecuali yang Ikhlas.2
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Departemen Agama RI,Al-Quran danterjemahnya, (Semarang:CVToha Putra,2013)
Iman al-ghozali
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BAB I
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang Masalah
Maju mundurnya pendidikan disuatu sekolah merupakan tanggung
jawab tenaga pendidiknya terutama kepala sekolah sebagai manajernya.
Sebagai seorang atasan, kepala madrasah mempunyai tanggung jawab
untuk mengelola dan membina sekolah, guru-guru serta anggota staf
lainya. Dan sebagai wakil guru-guru ia harus mampu menterjemahkan
aspirasi-aspirasi dan keingina-keinginan mereka jadi dapat kita simpulkan
bahwa kedudukan kepala sekolah adalah kedudukan tengah antara
atasan dan staf. Dalam usaha meningkatkan mutu sekolahnya, kepala
sekolah bertanggung jawab terhadap peningkatan mutu guru dan sekuruh
staf sekolah.
Beberapa pokok permasalahan pendidikan di indonesia menurut
umar seperti dikutip didalam buku kusnandar adalah belum ada standar
nasional mutu, kurukulum nasional dan struktusnya, sistem ujian, sistem
akreditasi, sistem pemantauan biaya pendidikan, sistem birokrasi
pendidikan, sistem pembiayaan dan anggaran pendidikan, kesenjangan
mutu antar daerah dan kesadaran masyarakat akan pentinhnya
mutu.3Peningkatan mutu hanya dapat berjalan dengan baik apabila guruguru bersikap terbuka (open mindedness), kreatif dan memiliki semangat
kerja yang tinggi. Semua ini hanya dapat terjadi apabila mereka berada
dalam suatu suasana kerja yang aman dan menyenangkan. Suasana
yang demikian ditentukan oelh bentuk dan sifat kepemimpinan yang
dilakukan kepala sekolah. Oleh karena itu kepala sekolah harus terus
menerus berusaha mengembangkan diri agar kepemimpinannya terus
berkembang pula. Hal ini merupakan kewajiban yang penting sekali
karena fungsinya sebagai pemimpin pendidikan (educational lwader).
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Kusandar. Guru profesional, (jakarta: raja grafindo. 2007) hal.16

Selama ini, sekolah sudah dipercaya untuk menjalankan tugas
mendidik, dan dari generasi kegenerasi dianggap sudah memenuhi
tugasnya secara etis dan jujur.4 Adapun ini semua tidak terlepas dari
peran besar guru. Seorang guru dipandang sebagai manusia, baik pria
maupun wanita, yang memikul tanggung jawab profesi penuh atas
pendidikan anak-anak dan kaum remaja yang sedang menuntut ilmu di
bangku sekolah.Sebagai seorang kepala sekolah berarti merupakan
seorang pemimpin dilingkungannya yaitu sekolah yang di pimpinnya. Dia
bertanggung jawab penuh terhadap apa yang di pimpinnya. Kemajuan
sekolah, tertibnya dan disiplinnya tenaga pendidik dan kependidikan serta
anak didiknya merupakan sebuah tanggung jawab yang harus dipikul oleh
seorang kepala sekolah. Maju mundurnya sebuah terletak bagaimana
seorang pimpinannya.
Untuk melaksanakan tugas dalam meningkatkan mutu pendidikan maka
diadakan proses belajar mengajar, guru merupakan figur sentral, ditangan
gurulah terletak kemungkinan berhasil atau tidaknya pencapaian tujuan belajar
mengajar disekolah. Oleh karena itu tugas dan peran guru bukan saja mendidik,
mengajar dan melatih tetapi juga begaimana guru dapat membaca situasi kelas
dan kondisi dan kondisi siswanya dalam menerima pelajaran.
Untuk meningkatkan peranan guru dalam proses belajar mengajar dan
hasil siswa, maka guru diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang
efektif dan akan mampu mengelola kelas. Guru adalah pendidik profesional
dengan tugas utama mendidik dan mengevaluasi peserta didik, pada pendidikan
anak usia dini jalur pendidikan dormal, pendidikan dasar dan pendidikan
menengah. Sementara pegawai dunia pendidikan merupakan bagian dari tenaga
kependidikan, yaitu anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat
untuk

menunjang

penyelengaraan

pendidikan.

Dalam

informasi

tentang

wawasan wiyata mandala, kebudayaan guru diartikan sebagai sikap mental yang
mengandung kerelaan mematuhi semua ketentuan, peraturan dan norma yang
berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab.
4

John Macbeath dan peter mortimore, improving schoo effectiveness. (Jakarta: Gramedia. 2005)
hal 1

Teori perilaku kepemimpinan selama tahun 1950an. Ketidakpuasan
dengan pendekatan teori tentang kepemimpinan mendorong ilmuan
perilaku untuk memusatkan perhatiannya pada prilaku pemimpin tentang
apa yang diperbuat dan bagaiman ia melakukannya. Dasar dari
pendekatan gaya kepemimpinan diyakini bahwa pemimpin yang efektif
menggunakan gaya tertentu mengarahkan individu atau kelompok untuk
mencapai tujuan tertentu.Berbeda dengan teori sifat, pendekatan prilaku
dipusatkan pada efektifitas pemimpin, bukan pada penampilan dari
pemimpin tersebut.
Pertama-tama peneliti penguji bagaimana manajer menggunakan
waktunya dan pola afektifitas, tanggung jawab dan fungsi sepesifik dari
pekerjaan manajerial. Sebagian peneliti juga menyelidiki bagaimana para
manajer menanggulangi permintaan. Keterbatasan dan konflik peran
dalam pekerjaan mereka. Sebagian besar penelitian terhadap pekerjaan
manajerial menggunakan metode deskriftp untuk pengumpulan data
seperti

obsevasi

langsung,

catatan-catatan,

kuesioner

deskrifstif

pekerjaan, dan anekdot yang diperoleh dari wawancara. Meskipun
penelitian ini tidak didesain untuk langsung menilai keefektifitasan
kepemimpinan, namun sangat bermanfaant sebagai pengetahuan dalam
subyek

ini,

efektifitas

kepemimpinan

sebagian

tergantung

padakemampuan pemimpin menyelesaikan masalah konflik peran,
menanggulangi permintaan , mengenali kesempatan dan menanggulangi
keterbatasan.
Kepemimpinan

adalah

salah

satu

faktor

penting

dalam

suatu

organisai,keberhasilan maupun kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh
kemampuan seorang pemimpin dalam menjalankan organisasinya.
Kepemimpinan

lebih

tertuju

pada

gaya

seorang

kepala

dalam

memimpin.Kepemimpinan sebagai perpaduan Prilaku yang memungkinkan
seseorang

mampu

Kepemimpinan

mendorong

adalah

proses

pihak

lain

mempengaruhi

menyelesaikan
aktivitas-aktivitas

tugasnya.
sebuah

kelompok yang diorganisasi ke arah pencapaian tujuan. Kepemimpinan adalah

peningkatan pengaruh sedikit demi sedikit pada dan berada diatas kepatuhan
mekanis terhadap pengarahan-pengarahan rutin organisasi.Kepemimpinan
adalah perilaku dari seorang individu yang memimpin aktivitas-aktivitas suatu
kelompok kesuatu tujuan yang ingin dicapai bersama (shared goal).
Pemimpin adalah orang yang paling bertanggung jawab atas efektifitas
organisasi, dan sebagai organisasi pemimpin adalah bentuk paling nyata dari
integritas organisasi yang tugas utamanya mengembangkan organisasi, efektif
atau tidaknya seorang pemimpin tergantung dari bagaimana kemampuannya
dalam mengelola dan menerapkan pola kepemimpinannya sesuai situasi dan
kondisi oganisasi.5
Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT Dalam At-taubah ayat 122
berikut ini:









    

























Artinya : Tidak sepatutnya bagi mukminin itu pergi semuanya (ke medan
perang). mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara
mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan
mereka tentang agama dan untuk memberi peringatan kepada
kaumnya apabila mereka telah kembali kepadanya, supaya
mereka itu dapat menjaga dirinya.(Q.S. At-Taubah: 122)6
Banyak faktor penghambat tercapainya kualitas Kerja guru jika
dilihat dari rendahnya kinerja Kepala sekolah Berdasarkanpengalaman
empirik menunjukkan bahwa rata-rata kepala sekolah kurang memiliki
5

Muhtar dan Iskandar, Orientasi dan Supervisi Pendidikan (Jakarta : Gaung Persada
Press, 2009). Hal. 76.
6
Departemen Agama RI,Al-Qur’an dan Terjemahannya,Al-Hikmah. (Bandung : CV Penerbit
Diponegoro, 2013). hlm. 206

kemampuan Manajemen, kurang memiliki motivasi diri, kurang semangat
dan disiplin kerja, serta memiliki wawasan pendidikan sempit. Fenomena
ini disebabkan karena faktor proses penyaringan kurang memenuhi
kompetensi,

kurang

prosedural,

kurang

transparan,

banyak

nuansa/muatan, tidak kompetitif serta faktor-faktor internal dan eksternal
kepala sekolah dapat menjadi penghambat tumbuh kembangnya menjadi
kepala sekolah yang professional. Rendahnya profesionalitas berdampak
rendahnya produktivitas kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas
pendidikan.
Peranan utama utama kepemimpinan kepala sekolah tersebut,
nampak pada pernyataan-pernyataan yang dikemukakan para ahli
kepemimpinan. Dalam mengelola sekolah, kepala sekolah dasar bisa
memilih dan menerapkan gaya kepemimpinan yangf tepat dari beberapa
kwpwmimpinan yang ada sesuai dengan karakter pribadi, dan kondisi
organisasi sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah. hal ini disebabkan
karena yang dilakukan kepala sekolah sesuai dengan yang diinginkan
oleh bawahan, diantaranya adalah: (a) selalu mendengarkan ide maupun
saran dari guru-guru dan karyawannya, (b) menyampaikan gagasan dan
penyelaraskannya, (d) ikut memberi masukan dan memecahkan masalah
yang dihadapi guru, (e) berbagi tugas dikerjakan secara bersama-sama,
(f) memberikan contoh atau teladan, (g) bertindak sesuai dengan
kemajuan guru, dan (h) memberikan perhatian, penilaian lebih pada guru
yang rajin. 7
Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan
merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain, bawahan atau kelompok,
kemampuan megarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok, memiliki
kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh
kelompoknya, untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.Seperti yang
dikatakan oleh penulis buku terkenal, kenneth Blanchard, bahwa kepemimpinan
dimulai dari dalam hati dan keluar untuk melayani mereka yang dipimpinnya.
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ObsevasiPeneliti, (26 juli 2017).

Perubahan karakter adalah segala-galanya bagi seorang pemimpin sejati. Tanpa
perubahan dari dalam, tanpa kedamaian diri, tanpa kerendahan hati, tanpa
adanya integritas yang kokoh, daya tahan menghadapi kesulitan dan tantangan
dan visi serta misi yang jelas, seseorang tidak akan pernah menjadi pemimpin
sejati.
Budaya kerja pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang menjadi
kebiasaan seseorang dan menentukan kualitas seseorang dalam bekerja.Nilainilai itu dapat berasal dari adat kebiasaan, ajaran agama, norma dan kaidah
yang berlaku dalam masyarakat. Budaya kerja seorang guru dalam proses
pembelajaran sangat menentukan ketercapaian tujuan pendidikan. Budaya kerja
guru dapat terlihat dari rasa bertanggung jawabnya dalam menjalankan amanah,
profesi yang diembannya, dan rasa tanggung jawab moral.
Semua itu akan terlihat pada kepatuhan dan loyalitas nya dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsinya dalam proses pembelajaran. Sikap ini
akan

dibarengi

dengan

rasa

tanggungjawabnya

untuk

membuat

dan

mempersiapkan administrasi proses belajar mengajar, pelaksanaan proses
belajar mengajar, serta pelaksanaan evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar.
Budaya kerja guru di sekolah unggul akan menjadi optimal, bilamana
didukung oleh kepala sekolah, guru, karyawan maupun siswa. Kinerja guru akan
lebih bermakna bila dibarengi akan kekurangan yang ada pada dirinya, dan
berupaya untuk dapat meningkatkan atas kekurangan tersebut sebagai upaya
meningkatkan kearah yang lebih baik. Budaya kerja yang dilakukan di sekolah
dapat berupa membuat dan mempersiapkan administrasi guru, pelaksanaan
proses belajar mengajar, serta pelaksanaan evaluasi pembelajaran.
Untuk memudahkan pengukuran terhadap tingkat Budaya karyawan
dalam kegiatan sekolah, maka rangkaian kegiatan sekolah dibagi dalam
beberapa bidang: (1) kurikulum; (2) kesiswaan; (3) sarana prasarana; (4)
hubungan sekolah dan masyarakat; (5) personalia; (6) keuangan;dan (7) layanan
khusus. Sehubungan dengan tingkat partisipasi guru dalam kegiatan sekolah.
Kinerja merefleksikan kesuksesan suatu organisasi, maka dipandang penting
untuk mengukur karakteristik tenaga kerjanya. Kinerja guru merupakan
kulminasi dari tiga elemen yang saling berkaitan yakni keterampilan, upaya sifat
keadaan dan kondisi eksternal. Tingkat keterampilan merupakan bahan mentah
yang dibawa seseorang ketempat kerja seperti pengalaman, kemampuan,

kecakapan-kecakapan antar pribadi serta kecakapan tehknik. Upaya tersebut
diungkap sebagai motivasi yang diperlihatkan guru untuk menyelesaikan tugas
pekerjaannya. Sedangkan kondisi eksternal adalah tingkat sejauhmana kondisi
eksternal mendukung produktivitas kerja. Beberapa faktor yang berhubungan
dengan tingkat partisipasi guru dalam kegiatan sekolah antara lain: motivasi kerja
guru, dan prilaku kepemimpinan kepala sekolah.
Aktifitas guru di luar sekolah akan memberikan dampak pada keaktifan
guru dalam kegiatan sekolah, khususnya jika seorang guru dengan komitmen
yang rendah. Guru mempunyai beban tugas yang cukup berat, sebab sebagai
manusia bermasyarakat guru akan dihadapkan pada kondisi sosial ekonomi
pada masyarakat dan keluarganya. Disisilain, tidak hanya tugas mengajar, tetapi
guru

juga

mempunyai

tugas

mendidik

dalam

menumbuhkan

dan

mengembangkan jiwa peserta didik. Kenyataan dalam kehidupan sehari-hari di
masyarakat, jika seorang guru mempunyai kesibukan di luar profesinya sebagai
guru ada yang tingkat partisipasinya dalam berbagai aspek kegiatan sekolah
cukup rendah keterlibatannya, selain kegiatan pokok dalam proses belajar
mengajar. Disisi lain, ada juga guru yang sibuk diluar profesinya atau diluar
tempat mengajar, tetapi masih peduli dan mempunyai tingkat partisipasi kerja
yang tinggi terhadap berbagai aspek kegiatan sekolah.
Grand Teori yang digunakan mengenai Prilaku kepemimpinan yaitu
menurut Alben Ambarita, menyebutkan kepemimpinan merupakan “istilah yang
melekat bagi setiap orang dan kelompok, mulai dari kelompok yang kecil (ridak
terorganisasi) hingga kelompok besar yang terorganisasi”.8 Alben Ambarita yang
dikutip Menurut James A.F Stoner Menyatakan Tugas utama seorang pemimpin
adalah:

1. Pemimpin bekerja dengan orang lain.seorang pemimpin bertanggung
jawab untuk bekerja dengan orangb lain, seperti dengan atasan, staf,
teman sekerja.
2. Pemimpin

bertanggung

jawab

dan

mempertanggung

jawabkan

(akintabilitas). seorang pemimpin bertanggung jawab untuk menyusun

8

Alben Ambarita, kepemimpian kepala sekolah (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2015). Hal. 81

tugas/rencana program, menjalankan tugas, mengadakan evaluasi,
untuk mencapai outcome yang baik.
3. Pemimpin adalah mediator. Implentasi rencana yang sudah dibuat
sebaik mungkin pun tidak mustahil bermasalah (baik karena faktor
internal atau eksternal.9
Grand Teori yang menjadi landasan berfikir mengenai kerja guru
disekolah adalah menurut cepi triatna, budaya kerja guru adalah nilai-nilai
baik disekolah merupakan perekat dan ciri khasa organisasi yang bisa
membedakan antara guru satu dengan guru lainnya.
Berdasarkan Grandtour penulis di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTs) peneliti menemukan beberapa hal yang berbeda antara teori-teori dan
peraturan yang sudah dikemukakan dengan kenyataan dilapangan. Hal ini
terlihat dari adanya :10Pertama, Budaya Kerja guru di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTs) belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal ini
terindikasi dari masih adanya beberapa orang guru yang datang terlambat
kesekolah. Padahal peraturan disekolah tersebut mewajibkan seorang guru hadir
sebelum atau tepat jam tujuh pagi. Sebagai akibat dari pelanggaran tersebut
beberapa kelas yang gurunya terlambat masuk tampak ribut dan tidak kondusif,
bahkan masih ada siswanya hilir mudik dari satu tempat ketempat yang lain
sehingga menyebabkan terganggunya proses belajar mengajar dikelas lain.
Kedua masih ada beberapa guru yang hadir kesekolah hanya berdasarkan
jadwal mengajar atau sekedar memenuhi ketentuan 24 jam mengajar padahal
sudah menjadi kewajiban, akibatnya ketika ada upacara pada hari senin dan
ketika ada suatu sosialisasi yang dilaksanakan secara mendadak. Tidak semua
guru

bisa

mengikuti

kegiatan

tersebut.Kepala

sekolah

menerapkan

kepemimpinan nya disekolah secara terbuka tidak ada memiliki kelebihan atau
pun banyak Struktur sosial pergaulan .diantara yang lain tidak ada kepala
sekolah dan guru, dianggap satu pekerjaan yang saling membutuhkan satu sama
lain, sehingga apa yang diharapkan dalam suatu pekerjaan yang diharapkan
akan terlaksana dengan baik dan saling membutuhkan satu sama lain.
9

Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Kinerja dan Profesionalisme kepala sekolah
membangun sekolah yang bermutu ( Bandung : Alfabeta, 2013), hal.171-172.
10
Observasi, tanggal 30, 01 april 2018

perencanaan atau planingmerupakan fungsi yang pertama dalam manajemen.
Perencanaan adalah rangkaian perhitungan dan penentuan tentang apa-apa
yang akan dijalankan dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu, dimana,
kapan bagaimana, oleh siapa dan bagaimana tata caranya agar programprogram yang berkaitan untuk meningkatkan Budaya kerja guru di madrasah
tsanawiyah darul hidayah di kecamatan kateman bisa terlaksana dengan baik.
program- program tersebut meliputi hal- hal seperti merpersiapkan yang akan
dilaksanakan,Budaya yang diterapkan di madrasah tsanawiyah darul hidayah
kecamatan kateman adalah budaya kerja sama, yang akan disampaikan kepada
kepada guru secara terbuka dan kerja sama, disiplin kepala sekolah dan guru,
menggunakan

aturan

yang

dilaksanakan

disekolah,Membiasakan

shalat

berjamaah Antara kepala sekolah dan guru, dianggap sama antara kepala
sekolah dan guru tidak ada kepala dan guru disekolah ini, tidak ada memiliki
kelebihan diantara yang lain dan secara bersama dan terbuka. Tetapi faktor
penghambat yang terjadi di madrasahn tsanawiyah ini adalah kurangnya fasilitas,
Sarana dan prasarana.11

Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk mengetahui
bagaimana kepeala sekolah dapat melaksanakan kepemimpinannya,
maka penulis memilih judul“Prilaku Kepemimpinan kepala sekolah
dalam Peningkatan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah kecamaan katemanIndragiri Hilir Provinsi Riau”.
B. RumusanMasalah
Berdasarkan latar belakang masalah, maka rumusan masalah dalam
penelitian ini adalah:

1.

Bagaimanaperencanaan kepala sekolah dalam meningkatkan budaya
kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah Kecamatan
Kateman Indragiri Hiir Provinsi Riau

2.

Apa Faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam
meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah Kecamatan Kateman Indragiri Hiir Provinsi Riau
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3.

Bagaimana

Upaya

yang

dilakukan

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah Kecamatan Kateman Indragiri Hiir Provinsi Riau
C. FokusMasalah
Fokus masalah dalam penelitian ini adalah tentang Prilaku
kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan budaya kerja Guru
dimana penelitian ini diadakan dengan subyek Kepala sekolah dan
karyawan. Jadi pembahasan lebih kepada bagaimana Kepala sekolah
melaksanakan Prilaku kepemimpinan dalam Peningkatan budaya kerja
Gurudi MTS Darul Hidayah.
D. TujuanPenelitiandankegunaanpenelitian
Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai
dalam penelitian ini adalah:

1) Tujuan Penelitian
a) Untuk mengetahui Bagaimana perencanaan prilaku kepemimpinan
kepala sekolah dalam meningkatkan budaya kerja Gurudi Mts Darul
Hidayah Kecamatan Kateman Indragiri Hiir Provinsi Riau
b) Untuk mengetahui Apa Faktor pendukung dan penghambat kepala
sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah Kecamatan Kateman Indragiri Hiir Provinsi
Riau
c) Bagaimana Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan
budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah Kecamatan
Kateman Indragiri Hiir Provinsi Riau
2) Kegunaan Penelitian
Adapun Kegunaan yang diambil dari penelitian ini dapat ditinjau dari
Dua aspek,yaitu :
a) Secara teoritis, tulisan ini diharapkan dapat menambah khazanah
kepustakaanFakultasTarbiyah,setidak-tidaknya

sebagai

pelengkap

kajianPrilaku kepemimpinan kepala sekolah pada Jurusan Manajemen
pendidikan Islam,dan menambah wacana keilmuan dibidang ilmu

kepemimpinan memberikan kontribusi keilmuan dalam pendidikan
dimasyarakat, serta menjadi masukan para Guru tentang pentingnya
dalam peningkatan Budaya kerja guru dan penerapan dalam
kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat.
b) Secara praktis, Sebagai Sumbangan pikiran dalam rangka untuk
dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat kabupatenTembilahan
kecamatan kateman, Desa penjuru. Khususnya diMTS Darul hidayah
dan sebagai salah satu bahan memenuhi tugas akhir akademik guna
memperoleh gelar Magister Strata Dua (S2)Dalam Ilmu Pendidikan
Jurusan Manajemen pendidikan Islam padaUIN SULTHAN THAHA
JAMBI.

BAB II
LANDASAN TEORI DAN PENELITIAN YANG RELEVAN

A. Landasan teori
1. Prilaku Kepemimpinan
a. Pengertian prilaku kepemimpinan
Perilaku Kepemimpinan diartikan sebagai kemampuan dan kesiapan
seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan dan bila
perlu memaksa orang lain itu mau menerima pengaruh dan berbuat sesuatu
untuk membantu proses pencapaian tujuan yang telah ditetapkan (Level,
l987).12Dalam suatu organisasi kerja pada umumnya cenderung mcnempatkan
seseorang pada jenjang atau kedudukan yang lebih tinggi untuk menjalankan
organisasinya. Seseorang yang diberi kedudukan tersebut dinamakan pemimpin
(Krech, 1973).Yang dimaksud pemimpin dalam hal ini adalah seseorang yang
mempunyai kelebihan dalam berbagai hal terutama dalam membina dan
mengarahkan kelompok serta bertugas menggerakkan dan mengkoordinasikan
tugas-tugas yang sesuai dengan kegiatan kelompok yang dipimpinnya.13

Kepala sekolah mempunyai peranan yang strategis di sekolahnya,
karena kepala sekolah bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan
sekolah.

Mengkaji

kepemimpinan

kepala

sekolah,

adalalah

satu

pendekatan tentang perilaku kepemimpinan yang dapat diberlakukan,
yaitu bagaimana cara kepala sekolah mempengaruhi para guru yang
menjadi

stafnya.

Kepala

sekolah

cenderung

akan

menunjukkan

perilakunya kepada guru dan stafnya. Pada dasarnya ada pemimpin
menunjukkan perilaku cenderung berorientasi pada tugas, sebaliknya ada
pemimpin yang menunjukkan perilaku cenderung berorientasi oada
hubungan manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Grenberg dan Baron
12

Elsbree, W., & H. MacNally. 1959. Elementary School Administration and Supervison.
New York: American Book Company.
13

Greenberg.J., & Baron, R.A. 1995. Behabior in Organization, Understanding and
Managing the Human Side of Work. Englewood Cliffs, New Jersey : Prentice Hall, Inc.

(1995), baliwa perilaku kepeminpinan bisa berorientasi pada tugas dan
juga bisa berorientasi pada kemanusiaan.
Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas adalah yang
lebih menaruh perhatian kepada perilaku pemimpin yang mengarah pada
penyusunan rencana, penetapan pola organisasi, adanya saluran
komunikasi, metode kerja, dan prosedur pencapaian tujuan yang jelas
(Herbert, 1991). Sedangkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi
pada hubungan manusia adalah kepemimpinan yang menaruh perhatian
dan mengarah pada hubungan kesejawatan, saling mempercayai, saling
menghargai, dan hubungan yang penuh kehangatan antara pimpinan dan
stafnya (Bernard, 1988).
Fiedler

seperti

yang

dikutip

oleh

Owens

(1995)

pernah

mengembangkan pengukuran pengukuran kepribadian yang disebut
dengan Least Preferred Co-Worker (LPC). Pengukuran ini mengukur
apakah seorang pemimpin memiliki perilaku yang berorientasi pada tugas
atau perilaku yang berorientasi pada hubungan manusia. Ada beberapa
karakteristik perilaku kepemimpinan yang digambarkan dalam Least
Preferred Co-Workcr, yailu pcmimpin yang bororicnlasi pada hubungan
manusia bercirikan: (I) menyenangkan, (2) bersahabat, (3) menerima, (4)
membantu, (5) bcrsemangat, (6) releks, (7) dckat, (8) hangat, (9) kerjasama (10) suportif/memdukung, (11) menarik, (12) harmonis, (13) percaya
diri, (14) efisien, (15) periang dan terbuka. Pemimpin yang berorientasi
pada tugas bercirikan: (1) kurang menyenangkan, (2) kurang bersahabat,
(3) menolak, (4) membuat kecewa, (5) lesu, (6) tegang, (7) berjarak, (8)
dingin, (9) kurang kerja-sama, (10) bertentangan, (11) membosankan, (12)
suka bertengkar, (13) ragu-ragu, (14) kurang cllsien, (15) murung, dan
(16) tertutup (Hoy & Miskel, 1987).14
Untuk menjelaskan apa arti kepemimpinan itu, akan dikemukakan
terlebih dahulu dari sudut mana seseorang memandang atau memahami
14

Owens, R.G. 1991. Organizational Behavior in Education. Boston: Allyn and Baccon,
Inc.

hakekat kepemimpinan itu, dan selanjutnya, berdasarkan pemahaman
tersebut akan terlihat begaimana seseorang membuat perumusan atau
pendefenisian,

untuk

itu

sebelum

menjelaskan

tentang

defenisi

kepemimpinan.
Prilaku kepemimpinan adalah khusus / pribadi para pemimpin terkait
dengan tugas dan perannya sebagai seorang pemimpin. 15 Untuk
menjelaskan apa arti kepemimpinan itu, akan dikemukakan terlebih
dahulu dari sudut mana seseorang memandang atau memahami hakikat
kepemimpinan itu, dan selanjutnya, berdasarkan pemahaman tersebut
akan

terlihat

pendefenisian,

bagaimana
untuk

itu

seseorang
sebelum

membuat

menjelaskan

perumusan
tentang

dan

defenisi

kepemimpinan.
Perilaku organisasi, adalah suatu studi yang menyangkut aspekaspek tingkah laku manusia dalam suatu organisasi atau suatu kelompok
tertentu.16 Ia meliputi aspek yang ditimbulkan dari pengaruh organisasi
terhadap manusia demikian pula aspek yang ditimbulkan dari pengaruh
manusia terhadap organisasi. Tujuan prakris dan penelaah studi adalah
untuk mendeterminasi bagaimanakah perilaku manusia itu mempengaruhi
usaha pencapaian tujuan-tujuan organisasi. Bidang baru dari ilmu tingkah
laku yang dikembangkan dengan titik perhatiannya pada pemahaman
perilaku manusia di dalam suatu organisasi yang sedang berproses,
dinamakan perilaku organisasi.17
Di dalam istilah kepemimpinan terkandung pengertian “ iman” yang
berarti pemuka agama dan pemimpin spritual yang diteladani dan
dilaksanakan fatwanya. Ada juga istilah “amir” , pemimpin yang memiliki
kekuasaan

dan kewenangan untuk mengatur masyarakat. Kemudian

didalam Islam, kepemimpinan sering dikenal dengan perkataan Khalifah

15

http://3ducation-blogger.blogspot.com/2011/03/konsep-perilaku
kepemimpinan.
html?m=1
16
Dr. Thoha Miftah. Organisasi Konsep dasar dan Aplikasinya.(Jakarta.PT RajaGrafindo
Persada.2007)hal 5.
17
Chris Argyris,”Organizaton behavior”, Classics of Public Administration, 1978, hlm.187

yang bermakna wakil, sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah SWT di
dalam surah Al-Baqarah ayat 30 :
   
    
    






    
     
Artinya : ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di
muka bumi." mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak
menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat
kerusakan padanya dan menumpahkan darah, Padahal Kami
Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui apa
yang tidak kamu ketahui."
Istilah khalifah dalam konteks bahasa indonesia disebut pemimpin
yang selalu berkonotasi pimpinan formal.18 Apabila kita merujuk dan
mencermati firman Allah Swt dalam surah Al-baqarah dapat diambil
kesimpulan bahwa kepemimpinan Islam mutlak bersumber dari Allah swt
yang telah menjadikan manusia sebagai khalifah fil ardli.
Selain defenisi kepemimpinan di dalam islam, ada pula beberapa
defenisi yang lain mengenai kepemimpinan yaitu pemimpin adalah orang
yang membantu orang untuk menegakkan kembali, mempertahankan dan
meningkatkan motivasi mereka, dan kepemimpinannya diwujudkan
melalui gaya kerja atau cara bekerja sama dengan orang lain yang
konsisten. Melalui apa yang dikatakannya (bahasa) dan apa yang
diperbuatnya (tindakan), seorang membantu orang-orang lainnya untuk
memperoleh hasil yang diinginkan.19
Untuk menguji hepotesa yang telah dirumuskan dari penelitianpenelitiannya terdahulu. Model ini berisis tentang hubungan antara gaya
18

Veithzal Rivai, dkk.pimpinan dan kepemimpinan dalam organisasi (Jakarta:Raja
Grafindo persada) hal 10
19
R.Wayne pace dan don f.paules, komunikasi organisasi strategi meningkatkan kinerja
perusahaan(bandung: remaja Rosdakarya.2006)hal 276

kepemimpinan dengan situasi yang menyenangkan. Adapun situasi yang
menyenangkan itu deiterangkan oleh Fiedler dalam hubungannya dengan
dimensi-dimensi empiris berikut ini:
(1) Hubungan pemimpin-anggota. Hal ini merupakan Variabel yang paling
penting di dalam menentukan situasi yang menyenangkan tersebut.
(2) Derajat dari struktur tugas. Dimensi ini merupakan masukan yang
amat dalam menentukan situasi tang menyenangkan.
(3) Posisi kekuasaan pemimpin yang dicapai lewat otoritas formal.
Dimensi ini merupakan dimensi yang amat penting ketiga di dalam
situasi yang menyenangkan.20
Kemampuan seorang pemimpin adalah kemampuan dan kesiapan
yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong,
mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan jika perlu
memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh tersebut dan
selanjutnya berbuat suatu tujuan tertentu

yang telah ditetapkan.

Kepemimipan pendidikan merupakan kemampuan untuk menggerakkan
pelaksanaan

pendidikan,

sehingga

tujuan

pendidikan

yang

telah

ditetapkan dapat tercapai secara efektif dan efesien.21
Tugas dan peran pemimpin menurut James A. F stoner (1998),
Tugas utama seorang pemimpin adalah:
1. Pemimpin bekerja dengan orang lain
2. Pemimpin

bertanggung

jawab

dan

mempertanggung

jawabkan

(akuntabilitas)
3. Pemimpin menyeimbangkan pencapaian tujuan dan perioritas
4. Pemimpin harus berpikir secara analitis dan konseptual
5. Pemimpin adalah seorang mediator
6. Pemimpin adalah politisi dan diplomat

20

OP.Cit. Miftah Thoha, hal.292
Muhammad Rohman dan Sofan Amri, Manajemen pendidikan : analisis dan solusi
terhadap kinerja manajemen kelas dan strategi pengajaran yang efektif (jakarta: prestasi
pustaka karya . 2012), hal, 102-103
21

7. Pemimpin membuat keputusan yang sulit.22
Menurut sejarah, “ kepemimpinan “ muncul pada abad 18 dan ada
beberapa pengertian dari kepemimpinan yang menggambarkan asumsi bahwa
kepemimpinan dihubungkan dengan proses mempengaruhi orang, baik individu
maupun masyarakat .Dengan kata lain sebagai suatu organisasi, sekolah
memiliki unsur atau komponen yang berfungsi dan saling berhubungan dalam
rangka mencapai tujuan sekolah. Komponen tersebut terdiri dari kepala sekolah,
wakil kepala sekolah, guru-guru, karyawan, dan siswa. Adapula sarana dan
prasarana, termasuk fasilitas dan finansial sekolah, disamping komponen
kurikulum

pendidikan

sebagai

pedoman

bagi

proses

pengajaran

dan

pembelajaran.
Indikator prilaku kepemimpinan dapat dilihat dari cara pemimpin dalam
bertindak, diantaranya dalam:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Memberi perintah
Membagi tugas dan wewenang
Berkomunikasi dengan bawahan
Mendorong semangat kerja bawahan
Memberi bimbingan dan pengawasan
Membina disiplin kerja bawahan
Menyelenggarakan dan memimpin rapat anggota
Tindakan dalam mengambil keputusan.23

Berdasarkan

uraian

diatas

,

maka

disintesiskan

bahwa

Prilaku

kepemimpinan adalah suatu yang diyakini dan diajarkan oleh sekelompok orang
yang berada disebuah kelompok orang berdasarkan printah, Tugas dan
wewenang, beradaptasi dengan bawahan, semangat kerja bawahan, disiplin
kerja bawahan, memimpin rapat anggota dan mengambil keputusan yang baik.
Berdasarkan uraian diatas , maka disintesiskan bahwa Prilaku kepemimpinan
adalah suatu yang diyakini dan diajarkan oleh sekelompok orang yang berada
disebuah kelompok orang berdasarkan Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTs) menerapkan kepemimpinan nya disekolah secara terbuka
tidak ada memiliki kelebihan atau pun banyak Struktur sosial pergaulan .diantara
22

Ambarita Alben, Kepemimpinan kepala sekolah, (Yogyakarta: Graha Ilmu: 2015),
Hal.53-55.
23
Http://Nurizzahmaulidina.Blogspot.Com/2017/03/Teori-Prilaku-Kepemimpinan.Html?M1

yang lain tidak ada kepala sekolah dan guru, dianggap satu pekerjaan yang
saling membutuhkan satu sama lain, sehingga apa yang diharapkan dalam suatu
pekerjaan

yang

diharapkan

akan

terlaksana

dengan

baik

dan

saling

membutuhkan satu sama lain. printah, Tugas dan wewenang, beradaptasi
dengan bawahan, semangat kerja bawahan, disiplin kerja bawahan, memimpin
rapat anggota dan mengambil keputusan yang baik. Tetapi faktor penghambat
yang terjadi di madrasahn tsanawiyah ini adalah kurangnya fasilitas, Sarana dan
prasarana.

b. Pengertian kepala sekolah dan kepemimpinan kepala sekolah
Menurut Wahjosumidjo, kepala sekolah dapat di defenisikan sebagai
seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas yang diberi tugas untuk
memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses pembelajaran
atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran
dan murid yang menerima pelajaran.24 Menjadi kepala sekolah sangatlah
besar tanggung jawabnya baik tanggung jawab kepada atasan ataupun
menjadi pengayom, panutan, pembimbing, motivator dan figur bagi guru
yang menjadi bawahannya. Untuk itu seorang kepala sekolah harus
mempunyai kelebihan-kelebihan tertentu dari orang yang dipimpinnya
tidak semua orang mampu menjadi kepala sekolah, menurut hadari
nawawi:
1) Memiliki kecerdasan/intelegensi yang cukup baik
2) Kreatif, penuh inisiatif dan memiliki hasrat atau kemauan untuk
maju dan berkembang menjadi lebih baik.
3) Suka menolong dalam artian memberi petunjuk dan dapat
menghukum secara konsekuen dan bijaksana
4) Memiliki semangat pengabdian/kesetiaan yang tinggi
5) Dapat dipercaya dan sabar
6) Sehat jasmani dan rohani
7) Berani mengambil keputusan dan bertanggung jawab. 25
Menurut E. Mulyasa, sikap dan prilaku yang perlu dimiliki kepala
sekolah adalah sebagai berikut :
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1) Memiliki tanggung jawab terhadap jabatan yang dipercayakan
kepadanya.
2) Memiliki kepedulian dan komitmen yang tinggi untuk mencapai
sesuatu yang bermakna selama menduduki jabatannya.
3) Menegakkan disiplin waktu dengan penuh kesadaran bahwa
disiplin merupakan kunci keberhasilan.
4) Melaksanakan setiap tugas dan kegiatan dengan penuh tanggung
jawab, dan selalu jelas makna dari setiap kegiatan dalam kaitannya
dengan peningkatan mutu lulusan.
5) Memiliki kemauan dan keberanian untuk menuntaskan setiap
masalah yang dihadapi oleh sekolahnya.26
Robert C. Bog sebagaimana dikutip oleh di rawat dkk
mengemukakan empat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang
pemimpin pendidikan.
1) Kemamuan mengorganisasikan dan membantu staf di dalam
merumuskan perbaikan pengajaran di sekolah dalam bentok
program yang lengkap
2) Kemampuan untuk membangkitkan dan memupuk kepercayaan
pada diri sendiri, guru-guru dan anggota staf sekolah lainnya.
3) Kemampuan untuk mebina dan memupuk kerjasama dalam
mengajukan dan melaksanakan program-program supervisi.
4) Kemampuan untuk mendorong dan membimbing guru-guru serta
segenap staf sekolah lainnya agar mereka dengan penuh kerelaan
dan tanggung jawab berpartisipasi secrara aktof pada setiap usahausaha sekolah untuk mencapai tujuan sekolah sebaik-baiknya.27
Untuk menjadi seorang pemimpin setidaknya harus memenuhi kriteria
diatas,

karena

tanpa

memenuhi

kriteria

tersebut

maka

nilai

sebuah

kepemimpinan kepala sekolah tidak mendapatkan sebuah arti. Dijelaskan oleh
Nana, dkk bahwa adalah sesuatu yang tidak mungkin, hasil pendidikan yang
bermutu. Dapat dicapai hanya dengan satu komponen atau kegiatan yang
bermutu.28 Mutu pendidikan bersifat menyeluruh, menyangkut semua komponen,
pelaksana dan kegiatan pendidikan, atau disebut sebagai mutu total.
Memadukan aspek terbaik dari profesionalisme dengan mutu terpadu merupakan
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hal yang esensial untuk mencapai sukses.29 Adapun untuk penilaian ,hal ini juga
termasuk tugas kepala sekolah. Dan merupakan kewajiban yang penting sekali
karena fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin.
Fungsi-fungsi kepala Sekolah Sebagai pimpinan tentunya tidak terlepas dari
fungsi-fungsi manajemen. Berikut beberapa pendapat ah;i mengenai fungsifungsi manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, memimpin, dan
pengendalian.30 Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer,
kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk memnerdayakan tenaga
kependidikan melalui kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada
para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong
keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang
menunjang program sekolah. Adapun dalam perannya untuk mengelola institusi
sekolah, seorang kepala sekolah harus memiliki kemampuan menyusun
program, kemampuan mengoptimalkan sarana pendidikan. Dari pemimpin,
sebab kemampuan kepemimpinan terbatas. Oleh karena itu, pemimpin justru
perlu

memeerikan

timbulnya

kreativitas

dikalangan

orang-orang

yang

dipimpinnya guna menciptakan hal-hal baru yang sekiranya akan menghasilkan
kinerja yang lebih bermutu.
Kepala sekolah tidak hanya bertindak reaktif yang mulai mengambil tindakan
bila sudah terjadi masalah. Kepala sekolah yang kreatif dsn proaktif selalu
bertindak untuk mencegah munculnya masalah dan kesulitan dimasa yang akan
datang. Setiap rencana tindakan sudah dipikirkan akibat dan konsekuensi yang
bakal muncul, dan kemudian dipikirkan akibat dan konsekuensi yang baka
muncul, dan kemudian dipikirkan cara mengeliminasi hal-hal yang bersifat negatif
dan berusaha meminimalkannya.

Selain

pendekatan

situasional,

terdapat

indikator-indikator

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif sebagai berikut:
1. Menerapkan pendekatan kepemimpinan partisipatif terutama dalam
proses pengambilan keputusan
2. Memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis, lugas, dan terbuka.
29
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HAL.86
30
Richard L Daft, New Era of management. (Canada: South Western.2010) hal.5

3. Menyiapkan waktu untuk berkomunikasi secara terbuka dengan para
guru, peserta didik, dan warga sekolah lainnya.
4. Menekankan kepada guru dan seluruh warga sekolah untuk
memenuhi norma-norma pembelajaran dengan disiplin yang tinggi.
5. Memantau kemajuan belajar peserta didik melalui guru sesering
mungkin berdasarkan data prestasi belajar.
6. Mengarahkan perubahan dan inovasi dalam organisasi.
7. Membangun kelompok kerja aktif, kreatif, dan produktif.31
Baiknya manajemen ini adalah apabila pemimpin tetap pada proporsi
yang benar, pekerjaan dapat dengan cepat dikerjakan sehingga tujuan
tercapai dengan baik. Kelemahannya adalah apabila pemimpin tidak
benar,

perusahaan

akan

hacur

karena

bawahannya

akan

turut

menyelewang.sebab hanya tergantung kepada kecakapan pemimpin,
bawahan hanya merupakan robot saja.
Keberhasilan pendidikan di sekolah tergantung pada sumber daya manusia
yang ada di sekolah tersebut, yaitu kepala sekolah, guru, siswa, serta pegawai
administrasi.Kepala sekolah sebagai pemimpin bertanggung jawab atas
kelangsungan organisasi dan paling berperan dalam meningkatkan kualitas
pendidikan.

Banyak

faktor

yang

mempengaruhi

kepuasan

kerja

guru,

diantaranya: faktor kepemimpinan kepala sekolah, manajemen dalam organisasi,
penghargaan, komunikasi yang berkembang dalam organisasi serta kompensasi
yang diberikan. Di sekolah, masalah kepuasan kerja menjadi faktor yang
sangat penting bagi sekolah

dalam meningkatkan

kualitas

pendidikan.Sekolah merupakan salah satu organisasi pendidikan yang diyakini
dapat dijadikan sebagai wadah dalam upaya mencapai tujuan pembangunan
nasional.

Keberhasilan

tujuan

pendidikan

disekolah

tergantung

pada

sumberdaya manusia yang ada disekolah tersebut,yaitu : kepala sekolah,
guru,siswa,pegawai tata usaha dan tenaga kependidikan lainnya. Selain itu pula
harus didukung oleh sarana dan prasarana yang memadai. Dalam organisasi
sekolah,
Kepala sekolah sebagai pemimpin bertanggungjawab atas kelangsungan
organisasi
31
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Ibid, Hal. 53-54

paling

berperan

dalam

meningkatkan

kualitas

pendidikan.Kepemimpinan adalah bentu konkrit dari jiwa pemimpin. Salah satu
bentuk konkrit itu adalah sifat terampil dan berwibawa serta cerdas dalam
mempengaruhi orang lain untuk melaksanakan tugas-tugas yang merupakan
cita-cita dan tujuan yang ingin diraih oleh pemimpin , sifat dasar yang biasanya
dimiliki pemimpin adalah memiliki pengalaman yang lebih banyak dibandingkan
anak buahnya, memiliki ilmu pengetahuan yang luas dari dari yang dipimpinnya,
prestasi kerja cemerlang, karir dan jabatannya terbalik dalam organisasi,
kesempatan yang lebih besar dalam menempati jabatan tertinggi dan tertentu,
kewibawaan yang dibanggakan oleh anggota organisasi, meraih kekuasaan
secara politik dengan berbagai cara dan strategi, memiliki para pendukung yang
loyal dan komitmen pada visi dan misi yang diembannya, menguasai metode dan
teknik dalam mengelola organisasi.32
Kepemimpinan adalah kemampuan meyakinkan dan menggerakkan orang
lain agar mau bekerja sama di bawah kepemimpinannya sebagai suatu tim untuk
mencapai suatu tujuan tertentu. Gaya kepemimpinan seorang pemimpin adalah
unik dan tidak dapat diwariskan secara otomatis. Setiap pemimpin memiliki
karakteristik tertentu yang timbul pada situasi yang berbeda.33
Pengertian Kepemimpinan Menurut Para ahli:

1. Menurut Tead; Terry; Hoyt (dalam Kartono, 2003) Pengertian
Kepemimpinan yaitu kegiatan atau seni mempengaruhi orang lain agar
mau bekerjasama yang didasarkan pada kemampuan orang tersebut
untuk membimbing orang lain dalam mencapai tujuan-tujuan yang
diinginkan kelompok.
2. Menurut Young (dalam Kartono, 2003) Pengertian Kepemimpinan yaitu
bentuk dominasi yang didasari atas kemampuan pribadi yang sanggup
mendorong atau mengajak orang lain untuk berbuat sesuatu yang
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berdasarkan penerimaan oleh kelompoknya, dan memiliki keahlian
khusus yang tepat bagi situasi yang khusus.34
Kepala sekolah pada hakikatnya adalah seorang perencana,
organisator, pemimpin dan seorang pengendali.Kepala sekolah diartikan
sebagai guru yang memimpin sekolah.35Kepala sekolah adalah pejabat
formal, sebab pengangkatanya melaui proses dan prosedur yang berlaku.
Secara system jabatan kepala sekolah sebagai pejabat atau pemimpin
formal dapat diuraikan melalui berbagai pendekatan, pengangktatan,
pembinaan dan tanggung jawab.
Kepala sekolah merupakan seorang manajer di sekolah.Dia harus
bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian
perubahan atau perbaikan program pembelajaran di sekolah.36Untuk
menjalankan tugas sebagai kepala sekolah yang baik diperlukan
seseorang yang memiliki syarat-syarat tertentu.Disamping syarat ijazah
juga pengalaman kerja dan kepribadian yang baik perlu diperhatikan. 37
Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah

merupakan orang

yang taat beragama, itu terlihat dari manajemen yang diterapkan dalam
memimpin sekolah tersebut, yaitu dengan model iman dan taqwa.
Untuk menjadi seorang kepala sekolah ada beberapa syarat yang
harus dipenuhi, yaitu :
a. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang
telah ditetapkan oleh pemerintah
b. Mempunyai pengalaman bekerja yang cukup, terutama di sekolah yang
sejenis dengan sekolah yang dipimpinya
c. Memiliki kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat
kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan
d. Mempunyai keahlian dan berpengetahuan luas, terutama bidang
pekerjaan yang diperlukan bagi sekolahnya
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e. Mempunyai ide dan inisiatif
pengembangan sekolahnya.38

yang

baik

untuk

kemajuan

dan

Dalam memberdayakan masyarakat dan lingkungan sekitar kepala
sekolah merupakan kunci keberhasilan yang harus menaruh perhatian
tentang apa yang terjadi pada pada peserta didik disekolah dan apa yang
dipikirkan orang tua dan masyarakat tentang sekolah.39Kepala sekolah
dituntut untuk selalu berusaha membina dan mengembangkan kerjasama
yang baik antara sekolah dan masyarakat guna mewujudkan sekolah
yang efektif dan efisien terutama dibidang keagamaan.
Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dipahami bahwa prilaku
kepemimpinan kepala sekolah adalah kemampuan dan strategi kepala
sekolah dalam menggerakkan karyawan untuk melakukan suatu tindakan
pencapaian tujuan sekolah tersebut dengan baikn dan bisa dilakukan apa
yang dilakukan oleh kepala sekolah terhadap karwan yang ada. Prilaku
kepemimpinan kepala sekolah yang baik adalah mengetahui kerja karwan
nya yang baik, memiliki sejumlah kopetinsi, memberdayakan bawan
sebagai mitra kerja, integritas terhadap sekolah, dan menjalin hubungan
baik dengan karwan, Guru dan masyarakat.
c. Kepemimpinan Kepala Sekolah Tehadap Budaya Kerja Guru
Budaya peran yaitu organisasi yang dibesarkan dengan struktur
birokrasi dan prosedural. Struktur Manajemennya bersifat piramida dan
kekuasaan seseorang diperoleh dari peran dan kedudukan yang dijabatnya.
Kepala sekolah yang menganut ini, akan meminta sekolah agar setiap
bagian dikerjakan sesuai dengan fungsinya masing-masing. Organisasi
sekolah harus berjalan sesuai aturan yang ketat.
Budaya perorangan yaitu organisasi yang memberi otonomi yang
sangat tinggi kepada orang-orang yang ada didalamnya. Tidak ada struktur
organisasi baku, bahkan kalaupun ada sifatnya hanya mendukung bukan
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untuk mengendalikan. Organisasi ini hanya bersifat kolegikal dan tidak
mudah untuk memadukan orang-orangnya dalam suatu usaha bersama.
Budaya Organisasi perorangan dapat “ diciptakan “ oleh pengawas
dengan beranggotakan para kepala sekolah yang berada di bawah
bunaanya, sekali waktu, dapat dilakukan diskusi terfokus (facosed gruop
discussion) yang melibatkan para kepala sekolah, untuk menyelesaikan
persoalan yang dihadapi bersama. Diskusi dapat difasilitasi oleh pengawas
sekolah. Ini adalah salah satu cara mengembangkan kerjasama dalam
rangka meningkatkan kualitas pengawas untuk melaksanakan tugas dan
tanggung jawabnya.
Allah swt berfirman dalam Al-Qur‟an surah Al-Ashr ayat 1-3:
 
 





  


  
Artinya :demi masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam
kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan
amal saleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran
dan nasehat menasehati supaya menetapi kesabaran.(Q.S.AlAshr ayat 1-3).
Jadi melaksanakan budaya kerja waktu bagi umat islam adalah
ibadah, Oleh Karena Itu jelaskan bahwa penggunaan waktu secara
produktif dan efesien harus merupakan kebiasaan dan dijadikan suatu
budaya.
Kepela sekolah Sebagai Administrator pendidikan bertanggung jawab
terhadap kelancaran dan pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di
sekolah. Oleh karena itu melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik
seorang kepala sekolah hendaknya memahami, menguasai dan mampu
melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan fungsinya
sebagai administrator pendidikan.40
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Salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja guru adalah pembinaan
oleh kepala sekolah melalui supervisi. Menuru mark seperti dikutip didalam
bukunya supardi, disebutkan bahwa salah satu faktor ekstrinsik yang
berkontribusi secara signifikan terhadap motivasi kerja, prestasi, dan
profesionalisme guru ialah layanan supervisi kepala sekolah.41 Kemudian
hendaknya kepala sekolah menganalisa apakah guru yang menjadi
bawahannya telah melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan
pernyataan John E.Biernat bahwa analisis pekerjaan sangat penting bagi
seorang pemimpin untuk membangun sebuah batasan terhadap apa yang
sudah dilakukan oleh anggotanya.42
Kepala sekolah merupakan personal sekolah yang bertanggung jawab
terhadap seluruh kegiatan sekolah, ia mempunyai wewnang dan tanggung
jawab penuh untuk menyelengarakan seluruh kegiatan pendidikan dalam
lingkungan sekolah yang dipimpinnnya. Adapun kegiatan-kegiatan sekolah
yang menjadi tanggung jawab kepala sekolah diantaranya :1) kegiatan
mengatur proses belajar mengajar, 2) kegiatan mengatur kesiswaan, 3)
kegiatan mengatur personalia, 4) kegiatan mengatur dan memelihara
gedung dan perlengkapan sekolah, 6) kegiatan mengatur keuangan, dan 7)
kegiatan mengatur hubungan sekolah dengan mesyarakat.43
Didalam melaksanakan kegiatannya yang pada konsep penelitian ini
adalah kegiatan kepala sekolah dalam mengatur personalianya yaitu guru,
dan untuk meningkatkan kebudayaan guru, tentu seorang kepala sekolah
tidak terlepas dari gaya/tipe kepemimpinannya. Dalam teori secara umum,
ada tiga tipe kepemimpinan dalam suatu organisasi , termasuk organisasi
sekolah yaitu otoriter, laisses, faire, dan demokratis.44 Tipe kepemimpinan
otoriter bersifat ingin berkuasa, dan akibatnya suasana sekolah / madrasah
selalu tegang. Kepala sekolah/ Madrasah sama sekali tidak memberi
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kebebasan kepada bawahannya untuk ikut andil dalam membahas suatu
persoalan. Sebaliknya justru terjadi pada tipe Laisses Faire dimana kepala
sekolah/madrasah memberi kebebasan penuh kepada bawahannya untuk
memutuskan suatu persolan. Terakhir, tipe kepemimpinan demokratis. Tipe
ini merupakan yang paling diminati oleh semua organisasi termasuk
sekolah/madrasah, dimana kepala sekolah/madrasah mengikutsertakan
bawahanya

untuk

45

keputusan.

membahas

suatu

persoalan

sehingga

diperoleh

Burns(1978) membedakan kepemimpinan transformasional

dengan transaksional, dimana kepemimpinan transaksional memotivasi
pengikut dengan minat pribadinya. Kepemimpinan transaksional juga
melibatkan nilai-nilai, akan tetapi hal itu sebatas relevan bagi proses
pertukaran,

tidak

langsung

menyentuh

substansi

perubahan

yang

46

dikehendaki.

2. Budaya kerja
a. Pengerian Budaya kerja
Budaya kerja adalah suatu falsafah dengan didasari pandangan
hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi sifat, kebiasaan dan juga pendorong
yang dibudayakan dalam suatu kelompok dan tercermin dalam sikap
menjadi perilaku, cita-cita, pendapat, pandangan serta tindakan yang
terwujud sebagai kerja.47
Budaya kerja berbeda antara organisasi satu dengan yang lainnya, hal itu
dikarenakan landasan dan sikap perilaku yang dicerminkan oleh setiap orang
dalam organisasi berbeda. Budaya kerja yang terbentuk secara positif akan
bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu organisasi membutuhkan
sumbang saran, pendapat bahkan kritik yang bersifat membangun dari ruang
lingkup pekerjaaannya demi kemajuan di lembaga pendidikan tersebut, namun
budaya kerja akan berakibat buruk jika pegawai dalam suatu organisasi
mengeluarkan pendapat yang berbeda hal itu dikarenakan adanya perbedaan
45
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setiap individu dalam mengeluarkan pendapat, tenaga dan pikirannya, karena
setiap individu mempunyai kemampuan dan keahliannya sesuai bidangnya
masing-masing.
Untuk memperbaiki budaya kerja yang baik membutuhkan waktu bertahuntahun untuk merubahnya, maka itu perlu adanya pembenahan-pembenahan
yang dimulai dari sikap dan tingkah laku pemimpinnya kemudian diikuti para
bawahannya. Terbentuknya budaya kerja diawali tingkat kesadaran pemimpin
atau pejabat yang ditunjuk, dimana besarnya hubungan antara pemimpin dengan
bawahannya akan menentukan cara tersendiri apa yang dijalankan dalam
perangkat satuan kerja atau organisasi.

b. Unsur– Unsur Budaya Kerja
Budaya kerja adalah berpijak dari nilai-nilai yang dimiliki oleh bangsa atau
masyarakat Indonesia yang diolah sedemikian rupa menjadi nilai-nilai baru yang
akan menjadi sikap dan perilaku manajemen yang diharapkan dalam upaya
menghadapi tantangan baru. Budaya kerja tidak akan muncul begitu saja, akan
tetapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh melalui proses yang
terkendali dengan melibatkan semua sumber daya manusia dalam seperangkat
sistem, alat-alat dan teknik-teknik pendukung. Budaya kerja akan menjadi
kenyataan melalui proses panjang, karena perubahan nilai-nilai lama menjadi
nilai-nilai baru akan memakan waktu untuk menjadi kebiasaan dan tak hentihentinya terus melakukan penyempurnaan dan perbaikan.
Menurut Taliziduhu Ndraha, budaya kerja dapat dibagi menjadi dua unsur,
yaitu:

a. Sikap terhadap pekerjaan, yakni kesukaan akan kerja dibandingkan
dengan kegiatan lain, seperti bersantai, atau semata-mata memperoleh
kepuasan dari kesibukan pekerjaannya sendiri, atau merasa terpaksa
melakukan sesuatu hanya untuk kelangsungan hidupnya.
b. Perilaku pada waktu bekerja, seperti rajin, berdedikasi, bertanggung
jawab, berhati-hati, teliti, cermat, kemauan yang kuat untuk mempelajari

tugas dan kewajibannya, suka membantu sesma pegawai, atau
sebaliknya.48
Maka dalam hal ini budaya kerja terbentuk dalam satuan kerja atau
organisasi itu berdiri, artinya pembentukan budaya kerja terjadi ketika lingkungan
kerja

atau

organisasi

belajar

dalam

menghadapi

permasalahan

yang

menyangkut masalah organisasi . Cakupan makna setiap nilai budaya kerja
tersebut, antara lain:

a. Disiplin; Perilaku yang senantiasa berpijak pada peraturan dan norma
yang

berlaku

di

dalam

maupun

di

luar

perusahaan.

Disiplin

meliputiketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, prosedur,
berlalu lintas, waktu kerja, berinteraksi dengan mitra, dan sebagainya.
b. Keterbukaan; Kesiapan untuk memberi dan menerima informasi yang
benar dari dan kepada sesama mitra kerja untuk kepentingan
perusahaan.
c. Saling menghargai; Perilaku yang menunjukkan penghargaan terhadap
individu, tugas dan tanggung jawab orang lain sesama mitra kerja.
d. Kerjasama; Kesediaan untuk memberi dan menerima kontribusi dari
dan atau kepada mitra kerja dalam mencapai sasaran dan target
perusahaan.49
Budaya
lingkungannya

adalah

cara

agar

bisa

manusia
bertahan

memberikan
(surviving

respons
)

dan

kepada
menang

(winning).50Sedangkan kata kebudayaan berasal dari bahasa Sansekerta,
yaitu buddhayah yang merupakan bentuk jamak dari buddhi (budi/akal)
sehingga dapat diartikan sebagai hal-hal yang bersangkutan dengan akal.
Budaya merupakan pola kegiatan manusia yang secara sistematis
diturunkan dari generasi ke generasi melalui berbagai prose pembelajaran
48
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untuk menciptakan cara hidup tertentu yang paling cocok dengan
lingkungannya.51 Organisasi sebagai sekumpulan masyarakat yang saling
bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama juga mempunyai budaya
sendiri yang disebut budaya organisasi.
Budaya kerja pada dasarnya merupakan nilai-nilai yang menjadi
kebiasaan seseorang dan menentukan kualitas seseorang dalam bekerja.
Nilai-nilai itu dapat berasal dari adat kebiasaan, ajaran agama, norma dan
kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Dari definisi tersebut, jelas bahwa
seorang guru yang memiliki budi pekerti, taat pada agama, dan memiliki
nilai-nilai luhur akan mempunyai kinerja yang baik, dalam arti mau bekerja
keras, jujur, anti KKN, serta selalu berupaya memperbaiki kualitas hasil
pekerjaannya demi kemajuan profesinya.
Budaya organisasi adalah nirma, nilai-nilai, Asumsi, kepercayaan,
filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagai (isi budaya organisasi ) yang
dikembangkan dalam waktu yang lama oleh pendiri, pemimpin dan
anggota organisasi yang disosialisasikan dan diajarkan keada anggota
baru serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga mempengaruhi
pola pikir, sikap dan prilaku anggota organisasi dalam memproduksi
produk, melayani para konsumen dan mencapai tujuan organisasi.52
Robbins memberikan karakteristik budaya organisasi sebagai
berikut: (1) Inovasi dan keberanian mengambil risiko (Inovation and risk
taking), adalah sejauh mana organisasi mendorong para karyawan
bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. (2) Perhatian terhadap detil
(Attention to detail), adalah sejauh mana organisasi mengharapkan
karyawan memperlihatkan kecermatan, analisis dan perhatian kepada
rincian. (3) Berorientasi kepada hasil (outcome orientation ), adalah sejauh
mana manajemen memusatkan perhatian pada hasil dibandingkan
perhatian pada teknik dan proses yang digunakan untuk meraih hasil
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tersebut. (4) Berorientasi kepada manusia (people orientation ), adalah
sejauh mana keputusan manajemen memperhitungkan efek hasil-hasil
pada orang-orang di dalam organisasi. (5) Berorientasi tim (Team
Orientation), adalah sejauh mana kegiatan kerja di organisasikan sekitar
tim-tim tidak hanya pada individu-individu untuk mendukung kerjasama.
(6) Agresifitas (Aggressiveness), adalah sejauh mana orang-orang dalam
organisasi itu agresif dan kompetitip untuk menjalankan budaya organisasi
sebaik-baiknya, (7) Stabilitas (Stability), adalah sejauh mana kegiatan
organisasi menekankan status quo sebagai kontras dari pertumbuhan.53
Menurut Hasbullah, sekolah dianggap mempunyai daya tarik, daya
saing, dan daya tahan, paling tidak mempunyai syarat-syarat sebagai
berikut:

proses

pembelajarannya

bermutu

dan

hasilnya

juga

bermutu;sekolah tersebut mempunyai etos kerja tinggi dalam arti
komunikasi pendidikan tersebut telah mempunyai kebiasaan untuk bekerja
keras, mandiri, tertib, disiplin, penuh tanggung jawab, onjektif dan
konsesten; sekolah tersebut dari segi keamanan secara fisik dan psikologi
terjamin; dan didalam sekolah tersebut tercipta suasana yang humanis,
terpeliharanya budaya dialog, komunikasi, latihan bersama, dan adanya
validitas teman sejawat.54 Jadi, dapat dikatakan bahwa budaya kerja disini
yang meliputi budaya kerja tenaga pendidikan, tenaga kependidikan, dan
peserta didik adalah merupakan salah satu syarat dari sekolah yang
mempunyai daya tarik.
Banyak sekali dari kita yang mengerti dan paham budaya kerta
tapinketika ditanya tentang arti budaya kerja mereka agak kebingungan.
Dibudayakan diri adalah sikap patuh kepada waktu dan peraturan yang
ada. Dari pengertian di atas kita dapat menyimpulkan bahwa budaya kerja
itu mengandung dua makna yaitu patuh waktu dan juga peraturan atau
tata tertib ataupun norma.55
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Patuh pada tata tertib atau peraturan, disekolah sebagai pelajar
tentunya kita telah mengetahui tata tertib sekolah. Dilingkungan
masyarakat kita juga telah mengenal norma itu. Di dalam keluarga juga
juga dapat ditemui sebuah aturan meskipun biasa tak tertulis. Budaya
kerja memiliki arti demikinan ketika dihadapkan kepada peraturanperaturan atau tata tertib saat ingin melakukan sesuatu. Setiap peraturan
itu bersifat mengikat artinya siapa pun yang berada pada lingkungan yang
memiliki suatu peraturan secara tidak langsung orang tersebut memiliki
tanggung jawab pada aturan tersebut. Ketika orang tersebut mematuhi
peraturan tersebut maka ia telah bersikap berbudaya dan ketika berbuat
sebaliknya dia telah berbuat tidak disiplin dan akan dikenai sanksi sesuai
aturan yang berlaku.
Indikator Budaya Kerja dapat dilihat dari cara kerja dalam bertindak,
diantaranya:
(1) Mau menerima arahan pimpinan
(2) Senang menerima tanggung jawab kerja
(3) Kerja sebagai ibadah
(4) Melaksanakan pekerjaan sesuai tugas
(5) Dapat mengatasi kendala kerja dan
(6) Dapat menyusun laporan kerja
(7) Disiplin kerja
(8) Jujur dalam bekerja
(9) Komitmen kerja
(10)Tanggung jawab terhaadap pekerjaan
(11)Kerjasama dengan rekan kerja dan
(12)Mengevasluasi pekerjaan.56
Berdasarkan uraian diatas , maka disintesiskan bahwa budaya kerja
guru adalah suatu yang diyakini dan diajarkan oleh sekelompok orang
yang berada disebuah kelompok orang berdasarkan nilai-nilai yang baik
menerima arah pimpinan, sebagai ibadah, pekerjaan sesuai tugas,
kendala kerja dan laporan kerja. Budaya kerja guru yang baik adalah
saling

menghargai

memberikan

kenyamanan,

kebersamaan

dan

kekeluargaan. di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) peneliti
56
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menemukan beberapa hal yang berbeda antara teori-teori dan peraturan
yang sudah dikemukakan dengan kenyataan dilapangan. Hal ini terlihat
dari adanya :57Pertama, Budaya Kerja guru di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTs) belum sepenuhnya berjalan dengan optimal, hal ini
terindikasi dari masih adanya beberapa orang guru yang datang terlambat
kesekolah. Padahal peraturan disekolah tersebut mewajibkan seorang
guru hadir sebelum atau tepat jam tujuh pagi. Sebagai akibat dari
pelanggaran tersebut beberapa kelas yang gurunya terlambat masuk
tampak ribut dan tidak kondusif, bahkan masih ada siswanya hilir mudik
dari

satu

tempat

ketempat

yang

lain

sehingga

menyebabkan

terganggunya proses belajar mengajar dikelas lain. Kedua masih ada
beberapa guru yang hadir kesekolah hanya berdasarkan jadwal mengajar
atau sekedar memenuhi ketentuan 24 jam mengajar padahal sudah
menjadi kewajiban, akibatnya ketika ada upacara pada hari senin dan
ketika ada suatu sosialisasi yang dilaksanakan secara mendadak. Tidak
semua guru bisa mengikuti kegiatan tersebut.
B. Penelitian yang Relevan
Tinjauan Pustaka untuk menghindari kesamaan penulisan dan plagiatisme,
maka berikut ini penulis sampaikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang
memiliki relevansi dengan penelitian ini,antara lain sebagai berikut;
Pertama, Tesis yang disusun oleh YUSUF, NANANG (Tahun :2011);
Dengan judul “Manajemen Kepemimpinan Sekolah Dalam Peningkatan Mutu
Sumber

Daya

Manusia

(SDM)

Di

Sekolah

menengah

Atas

(SMA)

muhammadiyah 1 Surakarta Tahun ajaran 2010/2011”. Tujuan yang hendak
dicapai dalam penelitian Tesis ini adalah untuk mengetahui gambaran penerapan
Manajemen Kepemimpinan Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Sumber Daya
Manusia (SDM) Di Sekolah menengah Atas (SMA) muhammadiyah 1 Surakarta
Tahun ajaran 2010/2011.
Dalam proses pembangunan, pendidikan memberikan kontribusi yang
sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, karena pendidikan merupakan
57
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sarana dalam membangun watak bangsa. Oleh karena itu pengelolaan
pendidikan secara baik sangat penting.Setiap usaha besar maupun kecil, baik
yang bersifat komersial maupun sosial seperti lembaga sekolah, peranan
manajemen (pengelolaan) sangat penting guna menunjang keberhasilan dan
tercapainya tujuan yang diharapkan.Oleh karena itu penerapan manajemen
(pengelolaan) khususnya manajemen kepemimpinan secara baik dan benar
serta profesional merupakan sebuah tuntutan agar dapat mencapai keberhasilan
sekolah. Dari pengamatan yang telah penulis laksanakan selama penelitian,
kepemimpinan di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta sangat baik yaitu dapat
dilihat dari pengelolaan dalam segala bidang yang dapat berjalan dengan lancar,
sehingga mewujudkan SDM yang berkualitas.
SMA Muhammadiyah merupakan sekolah rujukan bagi sekolah-sekolah
swasta disekitarnya, dari situlah penulis tertarik mengadakan penelitihan Tesis di
SMA Muhammadiyah 1 Surakarta. Masalah yang dibahas dalam Tesis ini adalah
bagaimana manajemen kepemimpinan sekolah, dalam meningkatkan, mengatasi
hambatan,

dan

mengantisipasi

hambatan

yang

muncul

dalam

upaya

meningkatkan Mutu SDM di SMA Muhammadiyah 1 Surakarta? (SDM yang
dimaksud di sini adalah guru). Oleh karena itu penulis berusaha mengetahui
bagaimana manajemen kepemimpinan sekolah di SMA Muhammadiyah 1
Surakarta serta mengatasi hambatan dan mengantisipasi hambatan yang muncul
dalam upaya meningkatkan mutu SDM di sekolah tersebut.
Dari hasil penelitian ini, maka diharapkan dapat bermanfaat bagi sekolah,
guru, siswa, pendidikan mengenai manajemen kepemimpinan sekolah dan
sebagai referensi ilmiah bagi peneliti selanjutnya. Metode penelitian yang penulis
gunakan adalah jenis penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif dan
menggunakan analisis diskriptif kualitatif.Subyek dalam penelitian ini yaitu Kepala
Sekolah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data
dengan cara wawancara, observasi dan dokumentasi. Dari hasil penelitian ini,
maka

dapat

disimpulkan

bahwa

kepemimpinan

kepala

sekolah

yang

terindikasikan melalui peranannya sebagai educator, manajer, administrator,
supervisor, leader, innovator, dan motivator ternyata telah, sedang, dan terus
melakukan upaya peningkatan mutu SDM yang sesuai rencana, visi dan tujuan
dari setiap indikasi usaha yang dilaksanakan.

Kedua, Tesis ini yang telah disusun oleh BAMBANG SUMARDJOKO, BUDI
SUTRISNI (Tahun : 2014), Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam
Peningkatan Partisipasi Kerja Guru di SDN Watukarung, Mahasiswa Program
Studi Magister Manajemen Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta
teguh pacitan Staf Pengajar Universitas Muhammadiyah Surakarta Dalam Tesis
ini membahas tentang bagaimana 6 proses pelaksanaan penyelenggaraan
Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Partisipasi Kerja
Guru di SDN Watukarung.
Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mendeskripsikan kepemimpinan kepala
sekolah dalam meningkatkan Budaya kerja karyawan; (2) mendeskripsikan
strategi kepala sekolah dalam meningkatkan budaya kerja karyawan; (3)
mendeskripsikan tanggapan guru-guru pada kepemimpinan kepala sekolah
dalam meningkatkan budaya kerja; dan (4) mendiskripsikan model kepala
sekolah yang dibutuhkan dalam meningkatkan partisipasi kerja guru. Hasil
penelitian

menujukkan:

(1)

Kepala

sekolah

menggunakan

lima

gaya

kepemimpinan, partisipatif, militeristik, kharismatik, demokratis dan delegatif; (2)
Strategi kepala sekolah, (a) membagi tugas sesuai dengan bakat dan
kemampuan; (b) melihat karakteristik guru dan karyawan; (c) kejelian dalam
melihat tingkat kemampuan; (d) memotivasi; (e) program yang dihasilkan; (f)
keikutsertaan guru dalam KKG; dan (g) anjuran membaca; (3) Kepala sekolah
mendapat tanggapan baik, (a) mendengarkan ide maupun saran, (b)
menyelesaikan dan mengklasifikasi pada kesalahan pribadi, guru, karyawan, (c)
menyampaikan gagasan dan menyelaraskannya, (d) memberi masukan dan
memecahkan masalah, (e) berbagai tugas, (f) memberikan contoh atau teladan,
(g) bertindak sesuai dengan kemajuan guru dan karyawan, dan (h) memberikan
perhatian, penilaian lebih pada guru yang rajin;

dan (4) Dibutuhkan

kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dengan ditopang oleh ciri-ciri
kepemimpinan yang tangkas, visioner dan kredibel dalam mengambil kebijakan
dan meningkatkan partisipasi kerja guru.
Ketiga, Tesis ini yang telah disusun oleh BAIHAQI, MUHAMMAD FAUZAN
AND

SUHARNOMO,

SUHARNOMO

(Tahun

:2010)

Pengaruh

Gaya

Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Dan Kinerja Dengan Komitmen

Organisasi Sebagai Variabel Intervening (Studi Pada PT. Yudhistira Ghalia
Indonesia Area Yogyakarta ).
Tujuan penelitian ini adalah menginvestigasi pengaruh komitmen organisasi
terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan dengan kepuasan kerja dan
pengaruh komitmen organisasi terhadap hubungan antara gaya kepemimpinan
dengan kinerja karyawan PT Yudhistira Galia Indonesia Area Yogyakarta.
Sampel yang diperoleh sebanyak 101 responden. Sesuai dengan tujuan di atas
maka dalam penelitian ini dirumuskan lima hipotesis Hipotesis pertama, gaya
kepemimpinan berpengaruh secara positif dan signifikan komitmen organisasi.
Hipotesis kedua, komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan signifikan
kepuasan kerja karyawan. Hipotesis ketiga, gaya kepemimpinan berpengaruh
secara positif dan signifikan kepuasan kerja karyawan.
Hipotesis keempat, komitmen organisasi berpengaruh secara positif dan
signifikan kinerja karyawan. Hipotesis kelima, gaya kepemimpinan berpengaruh
secara positif dan signifikan kinerja karyawan. Untuk memudahkan pemecahan
masalah, penelitian ini dilaksanakan dengan menggunakan metode analisis
regresi linear dan analisis jalur dan Sobel Test dengan bantuan SPSS 15.0. Hasil
penelitian ini adalah: gaya kepemimpinan berpengaruh positif dan signifikan
terhadap

kepuasan

kerja

dan

kinerja

karyawan;

komitmen

organisasi

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan kerja dan kinerja
karyawan; komitmen organisasi secara positif dan signifikan memediasi
hubungan antara gaya kepemimpinan terhadap kepuasan kerja karyawan; dan
komitmen organisasi secara positif dan signifikan juga memediasi hubungan
antara gaya kepemimpinan terhadap kinerja karyawan. Saran-saran untuk
penelitian selanjutnya, sebaiknya menambah sampel dan memperluas cakupan
penelitian, mepertimbangkan variabelvariabel lain yang masih erat kaitannya
dengan variabel-variabel dalam penelitian ini.
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kepala sekolah sangat mempengaruhi perilaku bawahannya, tetapi bila
perilaku bawahan belum tentu dapat mempengaruhi perilaku atasannya.
Gaya kepemimpinan kepala sekolah adalah suatu pola perilaku konsisten
yang ditunjukkan oleh pemimpin dan diketahui pihak lain ketika pemimpin
berusaha memengaruhi kegiatan orang lain. Tujuan penelitian untuk
mengetahui gaya kepemimpinan kepala sekolah, meliputi: (1) Disiplin; (2)
Komitmen; (3) Kemampuan dan (4) Tanggung jawab guru. Pendekatan
kualitatif dengan metode deskriptif, teknik pengumpulan data dilakukan
dengan

pedoman

wawancara,

pedoman

observasi,

dan

studi

dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah, guru dan
pengawas di SD Negeri 7 Muara Dua Lhoksuemawe. Hasil penelitian
ditemukan: (1) Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan
disiplin guru, adalah gaya memberitahukan (telling), selain gaya telling,
kepala

sekolah

juga

menerapkan

gaya

situasional;

(2)

Gaya

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan komitmen guru
adalah gaya selling (konsultatif) dengan mengarahkan guru untuk
menyelesaikan tugasnya; (3) Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam
meningkatkan

kemampuan

guru,

yaitu

gaya

partisipatif

yang

diterapkannya pada saat rapat internal dewan guru dan rapat lainnya; dan
(4) Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan tanggung
jawab guru, ialah gaya delegatif yaitu melakukan sharing authority kepada
anggota untuk melaksanakan tugas organisasi. Diharapkan kepada
pengawas dan kepala sekolah supaya dapat memberikan dorongan dan
arahan dalam kerja tentang disiplin, komitmen, kemampuan dan
tanggungjawab guru secara efektif dan efesien untuk meningkatkan kerja
di sekolah.58
Jurnal kedua Tesis ini yang telah disusun oleh Mudarrisuna
Kepemimpinan kepala sekolah identik dengan kemampuan dan kesiapan
yang dimiliki oleh kepala sekolah untuk dapat mempengaruhi, mendorong,
58

Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala ISSN 23020156

mengajak, menuntun, meng-gerakkan, dan mengarahkan warga sekolah
agar menerima pengaruhnya demi tercapai tujuan pendidikan yang telah
ditetapkan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: gaya kepemimpinan
kepala sekolah dalam merencanakan program, melaksanakan program,
mengorganisasikan pembelajaran, dan melaksanakan evaluasi untuk
meningkatkan pembelajaran guru. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data adalah
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian kepala
sekolah, wakil kepala sekolah, dan guru. Hasil penelitian menunjukkan
bahwa: 1) Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam merencanakan
program pembelajaran guru menggunakan gaya kepemimpinan yang
bervariasi sesuai dengan masalah yang dihadapi para guru. Secara
dominan kepala sekolah menerapkan gaya kepemimpinan demokratis
sehingga guru-guru merasa sangat senang dalam melaksanakan
tugasnya. 2) Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam melaksanakan
program pembelajaran guru pada MTsN Sigli adalah dengan menerapkan
gaya kepemimpinan demokratis. 3) Gaya kepemimpinan kepala sekolah
dalam mengorganisasikan pembelajaran guru dengan menerapkan gaya
situasional. Upaya ini ditempuh kepala sekolah untuk meningkatkan
komitmen guru dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi
proses pembelajaran. Gaya kepemimpinan kepala sekolah dalam
melaksanakan evaluasi pembelajaran guru pada MTsN Sigli adalah
dengan menerapkan gaya situasional.59
Jurnal ketiga: Tesis ini yang telah disusun oleh

HERAWATI

SYAMSUL dengan judul Penerapan Kepemimpinan Kepala Sekolah
Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pada Jenjang Sekolah Menengah
Pertama (Smp) the success of an organization or institution is influenced
by various factors, both factors coming from within and coming from the
environment. Of these various factors, motivation is a factor that is
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dominant and can move other factors toward the effectiveness of work. In
some instances, motivation is often equated with a car's engine and
steering wheel, which serves as a driving force and driver. The biggest
source of motivation comes from the leader in this case is the principal.
Principal leadership is an interrelated chain of aspects of teacher
performance, pupils and all elements of the educational organization, so it
is necessary to continuously improve in the form of self-development,
insight so as to affect the progress of the school he leads.

BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. PendekatanPenelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di Madrasah Tsawiyah Darul
Hidayah (MTs), berkaitan dengan kepemimpinan kepala sekolah dalam
meningkatkan budaya kerja guru. Pada penulisan nama tempat penelitian
ini, nama tempat yang diteliti maupun seluruh pihak yang terlibat
didalamnya, menggunakan nama samaran dengan tujuan menjaga nama
baik dan kerahasiaan tempat yang diteliti. Penelitian ini bertujuan untuk
mengambarkan secara deskriptif tentang prilaku kepemimpinan kepala
sekolah

dalam

Tsanawiyah

meningkatkan

Darul

Hidayah

Budaya
(MTs).

Kerja
Penelitian

Guru
ini

di

Madrasah

menggunakan

pendekatan kualitatif, yang menurut zainudin dan mashuri adalah
penelitian

yang

pemecahan

datanya

menggunakan

empiris.60

Konsekuensi dari pendekatan ini adalah, metode merupakan observasi
partisipatoris (pengamatan terlibat).61 penulis melaui pendekatan kualitatif
ini mengharapkan terangkat gambaran mengenai aktualitas, realitas sosial
dan persefsi sasaran penelitian tanpa tercemar oleh pengukuran formal.
Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
pendekatan kualitatif dengan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif
kualitatif ditujukan untuk mendapatkan informasi tentang berbagai kondisi
lapangan yang bersifat tanggapan dan pandangan terhadap pelaksanaan
program serta kondisi lingkungan. Hasil analisis kualitatif berupa
perbandingan kondisi riil di lapangan diperoleh dari pendapat-pendapat
berbagai unsur yang terlibat langsung dalampermasalahan yang diteliti.
Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian kualitatif.
Karena data dan informasi yang peneliti kumpulkan lebih banyak bersifat
keterangan-keterangan

60
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angka.Menurut Bog dan Taylor yang dikutip dari Lexy J. Moleong,
mendefenisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian
yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau
lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.62Kirk dan Miller juga
mendefenisikan bahwa penelitian kualitatif adalah tradisi tertentu dalam
ilmu pengetahuan \sosaial yang secara fundamenta bergantung dari
pengamatan pada manusian baik dalam kawasanya maupun dalam
peristilahanya.63
Berangkat dari ciri-ciri penelitian kualitatif di atas, maka dalam
penelitian

ini

digunakan

pendekatan

kualitatif

yang

sifatnya

natural/alamiah.
Lingkup penelitian ini adalah yang menjadi sumber untuk
memperoleh data melalui observasi maupun wawancara. Dengan
pembahasan Prilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan
budaya kerja Guru.
B. Situasi Sosial dan subyek penelitian
1. Situasi Sosial
Tempat penelitian disini adalah MTS Darul Hidayah, Lokasi ini
Terletak di Parit Surabaya, desa penjuru, kecamatan kateman Tepat
berada di Kota sungai Guntung. Penelitian Lapangan ini dilaksanakan
selama 6 bulan, mulai dari surat perintah riset dari UIN SULTHAN THAHA.
Dengan tahapan sebagai berikut : tahap pertama meliputi kegiatan
persiapan proposal, tahap Kedua meliputi kegiatan persiapan proposal,
perbaikan & penyusunan instrumen. Tahap Ketiga meliputi pengurusan
izin riset, pengelolaan data dan penulisan konsep Tesis. Tahap keempat
meliputi perbaikan dari pembimbing, penyempurnaan & penggandaan.
Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, maka
Spradly dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri atas tiga
62
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elemen yaitu : tempat (place) , pelaku (actors), dan aktivitas (activity) yang
berintraksi secara energis. Situasi sosial tersebut bisa terdapat di rumah
berikut keluarga dan aktivitas nya, atau orang-orang disudut-sudut jalan
yang sedang ngobrol , atau ditempat kerja ,dikota ,desa ,disekolah atau
wilayah suatu negara .situasi tersebut, dapat dinyatakan sebagai obyek
penelitian yang ingin dipahami secara lebih mendalam apa yang terjadi di
dalamnya. Pada situasi sosial atau obyek peneliti ini peneliti dapat
mengamati secara mendalam aktivitas (activity) orang-orang (actor) yang
ada pada tempat (place) tertentu.64 Dengan demikian peneliti bisa
bertindak sebagai pengawas di luar lapangan, melakukan pengamatan
terhadap situasi sosial subjek penelitian.
2. Subyek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang yang telah memberikan informasi
tentang hal-hal yang di teliti, subjek penelitian juga disebutin forman atau
Responden. dan subjek penelitian yang paling dominan disini adalah
penulis, Kepala sekolah. namun untuk memperoleh data yang akurat
maka diperlukan juga pendiskusian dengan subyek yang lain seperti
Kepala sekolah MTS Darul Hidayah, Kepala sekolah, Guru, Waka
Kurikulum, dan Soswa.
C. Jenis dan Sumber Data
Menurut suharsimi Arikunto, sumber data dalam penelitian adalah
subjek dari mana data dapat diperoleh. Apabila penelitian menggunakan
kuesioner atau wawancara dalam pengumpulan datanya, maka sumber
data disebut responden, yaitu orang yang merespon atau menjawab
pertanyaan-pertanyaan penelitian, baik pertanyaan tertulis maupun
lisan.apabila peneliti menggunakan observasi, maka sumber datanya bisa
berupa benda, gerak atau proses sesuatu. Peneliti yang mengamati
tumbuhnya jagung, sumber datanya adalah jagung. Apabila peneliti
menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi
64
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sumber data, sedang isi catatan adalah subjek penelitian atau variabel
penelitian. 65sementara itu menurut loftland dan lofland sebagaimana yang
dikutif oleh Basrowi dan suwandi mendefenisikan sumber data utama
dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan dan selebihnya
adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan
hal itu, pada bagian ini jenis data dibagi kedalam kata-kata, tindakan,
sumber data tertulis, foto dan statistic.66
Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data yang dapat
dimaknai untuk diinterprestasikan dalam rangka menggambarkan lebih
rinci tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan budaya
kerja guru. Di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs). Data tersebut
bisa saja dalam bentuk pendapat-pendapat yang terekam untuk
dijabarkan

lebih

lanjut,

demikian

juga

temuan-temuan

selama

pengamatan, dan juga dokumen yang didapatkan dari sumber yang valid.
Data yang di gunakan dalam penelitian dan penulisan Tesis ini
terbagi menjadi dua jenis yaitu :
a. Data primer
“Data Primer adalah data yang dikumpulkan langsungn dari individuindividu yang diselidiki atau data tangan pertama yang dilakukan dengan
mengadakan kuliah kerja (kerjaLapangan = Fieldwork) yang berupa “case
study” atau pencacahan lengkap”.67Yang dimaksud dengan data primer
disini adalah data yang diperoleh peneliti yang bersumber dari
kepemimpinan kepala sekolah dalam budaya kerja Guru .Data primer
merupakan Pengambilan data yang dihimpun langsung oleh peneliti.Data
ini diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi dari para
sumber
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permasalahan yang berhubungan dengan. Prilaku kepemimpinan kepala
sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru.
b. Data sekunder
Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dari sumber-sumber
pustaka yang telahada.68 Data sekunder merupakan “Sumber yang tidak
langsung memberikan data kepada peneliti, seperti dokumentasi.”Data
sekunder diperoleh dalam bentuk dokumentasi berupa data-data yang
telah didokumentasikan mengenai gambaran umum kepemimpinan kepala
sekolah dalam meningkatkan budaya kerja karyawan.Data yang dimaksud
adalah sebagai berikut: Sejarah dan letak geografis wilayah, Struktur
organisai, Sarana&Prasarana, Keadaan siswa Data Keadaan kepala
sekolah.
Sumber data adalah dimana data diperoleh .69Untuk memperoleh
data dan informasi yang valid, akurat serta meyakinkan yang berkaitan
denganPrilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan budaya
kerja Guru“ Menurut Lofland sumber data utama dalam penelitian kualitatif
ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti
dokumen dan lain-lain.”70Sumber data adalah subjek dari mana data
diperoleh.71 Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini
adalah:Kepala sekolah, Waka Kurikulum, Ka. Tata Usaha, Guru dan
Siswa.
D. TeknikPengumpulan Data
1. Observasi
Observasi merupakan alat pengumpul data yang dilakukan secara
sistematis. Observasi dilakukan menurut prosedur dan aturan tertentu
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sehingga dapat diulangi kembali oleh peneliti dan hasil observasi
memberikan kemungkinan untuk ditafsirkan secara ilmiah.
Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja,
sistematik mengenai fenomena social dengan gejala-gejala psikis untuk
kemudian dilakukan pencatatan.72
Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila,
penelitian berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala
alam, dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar dalam
melakukan observasi ini pengamati kutterlibat dengan kegiatan yang
sedang diamatinya (observasi partisipasi)73.
Berdasarkan uraian di atas dapat pahami bahwa dalam penelitian ini
peneliti

menggunakan

observasi

partisipan,

karena

peneliti

akan

mengambil data dalam tekhnik observasi ini antara lain:
1) Data

tentang

Prilaku

kepemimpinan

kepala

sekolah

dalam

meningkatkan budaya kerja guru
2) Faktor pendukung dan penghambatprilaku kepemimpinan kepala
sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru
3) Bagaiman upaya yang dilakukan kepemimpinan kepala sekolah dalam
meningkatkan budaya kerja guru
2. Metode Wawancara
Wawancara atau interview adalah suatu bentuk komunikasi verbal
semacam percakapan yang bertujuan untuk meperoleh informasi.
Menurut suharsimi Arikuntu, wawancara adalah: sebuah dialog yang
dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari
terwawancara. Interview digunakan oleh peneliti untuk menilai
keadaan seseorang, misalnya untuk mencari data tentang variabel
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latar belakang murid, orang tua, pendidikan, dan perhatian dan sikap
terhadap sesuatu.74
Metode wawancara ialah Tanya jawab lisan antara dua orang atau
lebih secara langsung. Pewawancara disebut interviewer, sedangkan
orang diwawancarai disebut intervieweera.75 Metode interview merupakan
alat pengumpulan informasi dengan cara lisan untuk dijawab secara lisan
pula.
Jenis wawancara ini terstruktur dan tertutup dengan menggunakan
performan wawancara untuk mengambil data yang berkenaan dengan
rumusan masalah dari penelitian ini. Teknik ini digunakan untuk
mendapatkan data dari informan secara langsung. Dalam melakukan
wawancara dipergunakan pedoman wawancara yang terbuka.
Wawancara adalah Sebagai Studi pendahuluan untuk menemukan
permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apa bila peneliti ingin
mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam.76
Ada bermacam-macam cara pembagian jenis wawancara yang
dikemukakan dalam kepustakaan. Dua diantaranya dikemukakan disini.
Cara pembagian pertama dikemukakan oleh Patton .Pembagian Patton
didasarkan atas perencanaan pertanyaannya. Ketiganya dijelaskan
secara singkat di bawah ini.
Pada penelitian ini akan digunakan teknik wawancara yang
menggunakan petunjuk umum wawancara, dimana sebelum bertemu
dengan informan, peneliti akan mempersiapkan berbagai hal yang akan
ditanyakan sehingga berbagai hal yang ingin diketahui dapat lebih
terfokus.

3. Metode Dokumentasi
74
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Menurut Suharsimi, metode dokumentasi adalah menyelidiki bendabenda

tertulis

seperti

buku-buku,

majalah,

dokummen,

[eraturan-

peraturan, notulis rapat, catatan harian, dan sebagiannya:.77
Menurut Emzir, dokumen dapat dikatagorikan sebagai dokumen
pribadi, dokumen resmi, dan dokumen budaya populer. Kadangkadang dokumen ini digunakan dalam hubungannya dengan atau
mendukung wawancara dan observasi berperan serta. Dokumen
yang ditulis sendiri oleh informan atau tulisan tentang mereka seperti
autobiografi, surat pribadi, buku harian, memo, catatan rapat,
surat,kabar, dokumen kebijakan, proposal, kode etik, pernyataan
filosofi, buku tahunan, pernyataan pers, buku kliping, surat kepada
editor, artikel surat kabar, file pribadi, catatan kasus siswa, dan folder
yang dimasukkan dalam data. Dokumen-dokumen lain dapat
ditemukan dalam file-file organisasi, meja kepala sekolah, dan dalam
arsip-arsip sejarah. Tulisan naratif untuk penguasaan kelas juga
merupakan sumber data potensian.78
Menurut Sulistya Basuki dalam bukunya metode penelitian, cara
melakukan telaah keaslian dokumen adalah dengan cara temu balik
informasi (Information retrieval ) khususnya untuk mencari keaslian dan
ketepaian (precision ) serta perolehan (recall) suatu dokumen”.79
Metode Dolumentasi adalah “ mencari data mengenai hal-hal atau
variabel-variabel yang berupaya catatan, manuskrip, buku, surat kabar,
majalah, notulin, rapat, prasasti, lengger, agenda dan sebagainya”.80
Dokumentasi adalah “merupakan data melalui peninggalan tertulis,
seperti : arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku tentang pendapat, teori,
dalil dan hukum-hukum dan lain-lain berhubungan dengan masalah
penelitian”.81
Tekhnik dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau
variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah,
parasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya mengisyarat.82
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Metode ini penulis gunekan untuk mencari data yang berkenaan
dengan:
a) Historis dan geografis
b) Keadaan guru
c) Keadaan Siswa
d) Keadaan sarana dan prasarana
Dengan metode ini penulis akan mudah mendapatkan data yang
tidak ditemukan dalam observasi maupun interview. Selanjutnya dengan
metode dokumentasi ini diharapkan untuk mendapatkan gambaran
tentang hasil dari kepemimpinan kepala sekolah terhadap budaya kerja
guru.
E. Teknik Analisis Data
Analisis

data

yang

dilakukan

sejak

awal

penelitian

dimulai

dilapangan sampai silakukan penulisan hasil penelitian, bahkan analisis
data dilaksanakan sejak menetapkan perumusan masalah. Pekerjaan
mengumpulkan data bagi penelitian kualitatif harus langsung diikuti
dengan pekerjaan menuliskan, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi, dan
menyajikan. Analisis data bertujuan untuk membuat data itu dapat
dimengerti, sehingga penemuan yang dihasilkan bisa dikomunikasikan
kepada orang lain dan meringkas data umtuk menghasilkan kesimpulan
dalam pengetahuan yang berkenaan dengan model teori.
Teknik analisis data dilakukan dengan mengungkapkan berbagai
kawasan dan tema yang ditemukan dilapangan yang dikaitkan dengan
pengaruh yang kuat dari penelitian lapangan. Sesuai dengan jenis dan
sifat data yang diperoleh dari pengertian analisis yang dipergunakan
adalah teknik konten analisis atau(analisis isis). Dengan teknik ini maka
data kualitatif tekstual yang diperoleh akan disortir (dipilih-pilih), dilakukan
katagorisasi antara data yang sejenis untuk mendapat suatu formula

analisis. Analisis data yang dimaksud adalah data hasil dokumentasi,
observasi dan wawancara.
Analisis data yang di gunakan dalam penelitian ini adalah model
analisis data mengalir, yang dilakukan sepanjang kegiatan penelitian
(during data collection), dan kegiatan yang paling inti mencakup
menyederhanakan data (data reduction), penyajian data (data display)
serta menarik kesimpulan (making conclusion).83Sumber data yang
sudahlengkap, dikelompokkan maka sebagai lanjutannya maka penulis
menganalisa data tersebut yang berasaldaririsetlapangan.Adapun data
yang diperoleh penulisakan menganalisanya secara kualitatif, Penulis
mengunakanb analisis data sebagai berikut:
a. Data reduction(Reduksi Data)
“data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 20 orang,sehingga peneliti
hanya meneliti beberapa orang saja, karena data yang diperoleh dari
lapangan itu sangat banyak, jadi peneliti hanya meneliti hanya beberapa
orang saja , hasil yang kita wawancarai juga terkadang tidak menarik
sangat sedikit jadi perlu ditambah supaya kata-katanya menjadi menarik
untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah
dikemukakan,semakin lama peneliti kelapangan,makajumlah data akan
semakin banyak,.untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui
reduksi data.Mereduksi data berarti merangkum, memilihhal-hal yang
pokok, memfokuskan padahal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya.Dengan demikian data yang telah direduksiakan memberikan
gambaran yang lebih jelas,dan mempermudah peneliti untuk melakukan
pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.
b. Data Display(Penyajian Data)
“setelah data direduksi, makalangkah selanjutnya adalah mendisplaykan
data. Kalau dalam penelitan kualitatif penyajian data ini dapat dilakukan
dengan
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sejenisnya.melalui hubungan, sarana dan prasarana tanpa sarana
prasarana kita tidak akan bisa mengetahui jenis barang atau jumlah buah/
unitnya berapa dan kondisinya tidak tahu jadi di adakan tabel tersebut,
struktur organisasi, jumlah perkiraan rata-rata Guruyang Mengajar
sehingga

akan

kualitatif,penyajian
singkat,maka

akan

semakin
data

bisa

mudah

dipahami.Dalam

dilakukan

memudahkan

dengan

untuk

penelitian

bentuk

memahami

untaian

apa

yang

terjadi,merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah
difahami tersebut”.
c. Conclusion Drawing/Verifikasi
“langkah ketiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman
adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang
dikemukakan masih bersifat sementara, kesimpulan awal yang dilakukan
peneliti adalah dari Cara kerjanya dapat peneliti buat kesimpulan tentang
prilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan budaya kerja
karyawan. akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat
mendukung pada tahapan pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila
kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal,didukung oleh bukti-bukti
yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan
data,maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang
kredibel”.
Analisis

ini

penulis

gunakan

untuk

menganalisis

dan

menghubungkan data-data hasil wawancara, observasi yang kontras
diantara data yang satu dengan data yang lain yang sifatnya lebih khusus
dan detail`
F. Uji Keterpercayaan Data
Mendapatkan tingkat kepercayaan data (trustworthiness) tentunya
diperlukan teknik pengecekan keabsahan data yang didasarkan atas
sejumlah kriteria, seorang peneliti menggunakan teknik untuk menguji

keabsahan data dengan cara perpanjangan keikutsertaa, ketekunan
observasi, triangulasi, dan diskusi sejawat.84 Berikut penjelasannya:
1. Perpanjangan keikutsertaan
Perpanjangan keikutsertaan ini menuntut peneliti untuk terjun
langsung kedalam lokasi dan dalam waktu yang cukup panjang untuk
mendeteksi dan memperhitungkan distorsi (penyimpangan) yang mungkin
akan merusak data, baik distorsi peneliti secara pribadi, maupun distorsi
yang ditimbulkan oleh responden ; baik yang disengaja maupun yang
tidak disengaja.
2. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan
Peneliti

mengadakan

pengamatan

secara

berkesinambungan

terhadap faktor yang menonjol. Kemudian menelaah secara rinci hingga
tampak seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang
biasa.85Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara
lebih cermat dan berkesinambungan. Maka kepastian data dan urutan
peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis.86 Keajegan
pengamatan berarti mencari secara konsisten interprestasi dengan
berbagai cara dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan dan
tentatif. Ketekunan pengamatan bermaksud mencari ciri-ciri dan unsur
dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang
sedang dicari kemudian memusatkan diri pada hal tersebut secara rinci.
3. Trianggulasi Data
Triangulasi data digunakan sebagai proses memantapkan derajat
kepercayaan (Kredibilitas/validitas) dan konsistensi data. Triangulasi
bertujuan untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap data dan
fakta yang dimiliki.87 Triangulasi adalah pengecekan data dengan cara
84

Lexy J, Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung : Remaja Rosdakarya.
2004).hlm. 330.
85
Ibid, hal. 330
86
Sugiono, Op.Cit, hal 370-371
87
Imam Gunawan, Metode penelitian Kualitatif, (Jakarta : Bumi Aksara, 2013). Hal. 218

pengecekan atau pemeriksaan ulang. Kegiatan ini membandingkan atau
mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh
melalui waktu dan alat yang berbeda.
4. Konsultasi pembimbing
Teknik ini juga digunakan untuk membangun keterpercayaan atau
keabsahan yang merupakan suatu proses di mana seorang peneliti
mengekpos serta mengkonsulidasikan hasil penelitian yang diperolehnya
kepada dosen pembimbing, dengan melakukan suatu diskusi dan
konsultasi secara analitis dengan tujuan untuk menelaah aspek-aspek
penemuan yang mungkin masih bersifat implisit
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G. Pelaksanaan dan Penelitian
Tabel 1: Jadwal Penelitian

BAB IV
DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN DAN HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum madrasah tsanawiyah darul hidayah (MTS).
1. Historis dan Geografis madrasah tsanawiyah darul hidayah (MTS).
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) secara geografis
tepatnya terletak di jalan kalimantan, tetapi bagi masyarakat, sekolah ini
lebih dikenal terletak dijalan kalimantan desa penjuru atau jalan surabaya
yang berada di kecamatan kateman kab. Indragiri hilir provinsi Riau. Untuk
lebih jelasnya letak dan batas-batas keberadaan madrasah tsanawiyah
darul hidayah (MTS). Adalah sebagai berikut:
a. Sebelah utara berbatasan dengan SDN 009
b. Sebelah selatan berbatasan SDN 013
c. Sebelah barat berbatasan dengan MI Nurul Huda
d. Sebelah timur berbatas dengan rumah penduduk
Keadaan posisi sekolah itu sendiri menghadap ke timur. Sekolah ini
adalah salah satu lembaga pendidikan formal yang berada dibawah
naungan Kementrian agama , yang mengutamakan pendidikan agama
dan juga memberikan pelajaran Umum.
Yayasan pendidikan islam (YPI) hidayatus salikin. Tahun 2004
lembaga pendidikan yang diselenggarakan untuk pertama kalinya adalah
Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda. Dari tahun 1991 yakni pada tahun 2004.
Pihak

yayasan

menyelenggarakan

Lembaga

pendidikan

Tingkat

Madrasah Tsanawiyah dengan status terdaftar.
Tokoh

yang

sangat

berperan

dalam

mendirikan

Madrasah

Tsanawiyah Darul Hidayah adalah H. Maslan, Alm, H. Harun Asmuri Alm
dan tokoh masyarakat lainnya. M.I Nurul Huda dan jumlah siswa
madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah 44 siswa untuk kelancaran
pelaksanaan pendidikan dan pengajaran pada masa itu, maka pihak
yayasan mengangkat kepala Madrasah Tsanawiyah pertama yaitu bapak
Herman, S.HI dan di bantu dengan tenaga guru 7 orang.

2. Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS).
Dalam

era

kepemimpinan

modern,

peran

pemimpin

sangat

menentukan arah kebijakan sebuah lembaga, bahkan di tangan pemimpin
atau kepala sekolah setelah dilantik menjadi kepala sekolah dituntut
kopetensinya untuk merencanakan pembangunan masa depan sekolah.
Untuk mencapai maksud dan tujuan kepemimpinannya maka seorang
kepala sekolah wajib meletakkan sebuah visi dan misi untuk dijabarkan
lebih lanjut kedalam tujuan, sasaran, strategi pencapaian, program kerja
dan kegiatan, bahkan diperlukan adanya indikator-indikator ketercapaian
untuk mengukur keberhasilan kerjanya.
Madrasah tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) Adalah lembaga
pendidikan milik pemerintah dan masyarakat yang diharapkan dapat
menjadi lembaga pendidikan yang dapat menghasilkan output yang
berkualitas sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Selain harapan
pemerintah, harapan dan tuntutan juga lahir dari masyarakat sebagai
pemesan dan pengguna jasa. Untuk mendorong lahirnya lembaga
pendidikan yang berkualitas dan mutu yang standar nasional, maka
diperlukan perencanaan-perencanaan yang terukur dan bertahap.
Sebagai lembaga pendidikan yang diharapkan oleh masyarat dapat
membantu peserta didik dalam merain cita-cita dan masa depan, maka
seluruh kegiatan harus terencana dengan baik dengan dipadu sebuah visi
yang menantang masa depan yang dibangun oleh pemimpinnya
khususnya kepala sekolah yang diberi mandat untuk mengembangkanya.
Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah.
Adapun visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS).
Berdasarkan dokumen sekolah adalah sebahai berikut:
a. Visi Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS).
Visi

Madrasah

Tsanawiyah

Darul

Hidayah

(MTS)

adalah

“Terwujudnya sumber daya manusia yang Berkualitas, Berilmu, Serta
Bertaqwa sesuai dengan ajaran islam dan azas Pancasila.
b. Misi Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS).

Misi Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) Adalah:
1. Menumbuh kembangkan prilaku disiplin, sopan dan jujur serta
berakhlak mulia
2. Menerapkan pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan zaman
3. Mendukung pemerintah dan masyarakat dalam meningkatkan SDM
yang dibutuhkan dalam pembangunan nasional.
4. Melaksanakan pendidkikan yang bersumberkan Al-qur‟a,n dan hadits
5. Menciptakan kepribadian yang memiliki jiwa kepemimpinan.

3. Keadaan Guru Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah Desa Penjuru
Kecamatan Kateman Tahun ajaran 2016/2017
tenga pengajar / guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
Kecamatan Kateman berjumlah 11 orang dengan Rincian 1 wakil kepala
sekolah, 2 Orang Staf Perpustakaan, 1 Orang Guru BP, 1 Orang
Pembina, 2 Orang Staf Tata Usaha, Dan 4 Orang Guru. Untuk Lebih
Jalannya Keadaan Guru Tersebut Sebagai Berikut.
Tabel IV.I
Keadaan Guru Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
Ssungai Guntung Kecamatan Kateman
Tahun Pelajaran 2016 – 2017
No

NAMA

PENDIDIKAN

01

HERMAN, SHI

S–I

Kepala Madrasah

02

SYAHRIL, SPd.i

S–I

Waka kurikulum

03

NORHASMARIDA, S.HI

S–I

Ka. Perpustakaan

04

MARWAH, SHI

S–I

Staf perpustakaan

05

MURYANTO. SHI

S–1

Guru Bp

06

EDI YANTO, S.Ag

S–I

Pemb. Osis

07

SALBIAH, S.Pd.I

S–I

Guru Bid.Study

08

ZUKARNAIN, ST

S–I

Guru Bid.Study

09

AMARWANSYAH

S–I

Ka. Tata Usaha

10

FAUZAN

SMEA

Guru Bid. Study

11

JULIYANA

SLTA

Staf Tata Usaha

12

HANIJAH

MA

Guru Bid. Study

Sumber : yayasan Mts Darul Hidayah juli 2016

JABATAN

4. Keadaan Siswa
Sekolah MTs Darul Hidayah terdiri dari 3 Kelas, Kelas VII 2 Kelas,
Kelas VIII 2 Kelas XI 1 Kelas,. MTs Darul Hidayah Desa Penjuru saat
ini Madrasah ini menjadi satu-satunya MTs di Desa Penjuru.

Jumla
No

Kel

h

as

Romb

Siswa

L

P

Mutasi
Jlh

Masu Kelu
k

ar

Tota
l
Jlh

el

Persentase Absen
Jlh
S

I

A

01

VII

2

21

32

53

-

-

53

-

-

-

-

02

VIII

2

28

34

62

-

-

62

-

-

-

-

03

IX

1

18

23

41

-

-

41

-

-

-

-

5

67

89

156

-

-

156

-

-

-

-

JUMLAH

Sumber data : Laporan Bulanan MTs Darul Hidayah juli 2016

Ket

5. Sarana dan Prasarana

Adapun

sarana

dan

prasaran

yang

ada

di

Madrasah

Tsanawiyah Darul Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman Pada
tahun pelajaran 2015/2016 adalah sebagai berikut.
TABEL IV. 3
SARANA DAN PRASARANA
MTs DARUL HIDAYAH

NO SARANA DAN PRASARANA

JUMLAH

1

Jumlah ruang belajar

5 rombel

2

Ruang Kantor TU

1

3

Ruang kepala madrasah

1

4

Ruang Tamu

1

5

Ruang Majlis Guru

1

6

Ruang perpustakaan

1

7

Ruang uks

1

8

Ruang guru bp

1

9

Ruang osis/pramuka

1

10

Ruang koperasi/kantin

1

11

Mushola

1

12

Rumah kepala sekolah

1

13

WC guru

1

14

Wc siswa

1

15

Gudang

1

Sumber data : Laporan Bulanan Mts Darul Hidayah Juli 2016

A. Rekapitulasi Guru/Pegawai

No

01

02

03

04

Nama / NIP

HERMAN,

S.

NORHASMAR

MARWAH,
S.HI

TANGGAL LAHIR

P

19976

PdI.

IDA, S.HI

L/

S. TG. LAJAU11 – 12 –

HI
SYAHRIL,

TEMPAT

TEMBILAHAN12 –
03 – 1970
MANDAH26 – 08 –
1979

Sungai Dendan1407-1985

L

L

P

P

AG
AM

GURU
JABATAN

A

BID.
STUDY

Kapala

AM

Madrasah

ISL

Waka .

Qur‟an

AM

Kurikulum

Hadits

ISL
AM

Perpustak
aan

H
TERA

Bhs.

TMT

KET

KHIR

Fiqih

ISL

Ka.

IJAZA

S–1

Indonesia
S–1

12 Juli
2004
11 Juli
2005

GTY

GTY

Aqidah
Akhlaq
SKI

S–1

12 Juli
2004

GTY

Fiqh

ISL

Staf

IPS

AM

Perpustak

Terpadu

S–1

12 Juli 2011

GTY

aan
05

06

07

08

09

MURIANTO,S.

06 – 1968

Ag.
EDI

Sei. Guntung 26 –

YANTO,

S.Sos
SALBIAH,
S.Pd.I
ZULKARNAIN
, ST
AMARWANS
YAH

10

FAUZAN

11

JULIANA

12

HANIJAH

L

SUNGAI
GUNTUNG, 08 - 12

L

– 1983
PARIT BHAGIA,12 –
09 – 1992

P

SUNGAI
GUNTUNG09 – 09 –

L

1989
SEI. GUNTUNG10 –
10 – 1989
PRT. LAPIS27 – 09
– 1963
TELUK PINANG06 –
11 – 1989
TUNGKAL 26 – 09 –

L

L

P
P

ISL
AM

Guru BP

PPKn
PJOK

ISL

Pemb.

Bhs.

AM

OSIS

Indonesia

ISL

Guru

Bhs.

AM

Bid. Study

Inggirs

ISL

Guru Bid.

AM

Study

ISL

Ka. Tata

Matematik

AM

Usaha

a

ISL

Guru Bid.

Bahasa

AM

Study

Arab

ISL

Staf Tata

IPA

AM

Usaha

Terpadu

ISL

Guru Bid.

Seni

TIK

S–1

12 Juli 2004

GTY

S–1

23 Juli 2015

GTY

S–1

23 Juli 2015

GTY

S–1

23 Juli 2015

GTY

SMEA

15 Juli 2009

GTY

MAN

14 Juli 2008

GTY

SLTA
MA

12 Januari
2009
04 Januari

GTY
GTY

1992

AM

Study

Budaya

2013

B. Keadaan Lokasi dan Bangunan
Jumlah yang ada
No

01

02
03
04

Tanah dan Bangunan

Luas

Tanah

yang

Luas

Ringan

Rusa

Jml

Kekuranga

k

h

n

Kebutuhan

Berat

445 m²

√

10930 m²

√

Status Tanah

Mlk Sendiri

√

Total Luas Seluruh

11375 m²

√

Terbangun
Luas Tanah
Perkarangan

Lokasi

05

Jumlah Raung Belajar

5 Rombel

06

Ruang Kantor TU

3 x 3 m²

Ruang Kepala

3 x 2 m²

07

Baik

Rusak

Madrasah

2 lkl

3 lkl
√
√

5 lkl

1 lkl

√
√
√

08

Raung Tamu

3 x 2 m²

√

√

09

Ruang Majlis Guru

4 x 6 m²

√

√

√

4 x 6 m²

√

10

Ruang Perpustakaan

11

Ruang labor Computer

√

12

Ruang Serba guna

√

13

Ruang labor Bahasa

√

14

Ruang UKS

2 x 3 m²

√

√

15

Ruang Guru BP

2 x 3 m²

√

√

16

Ruang OSIS/Pramuka

3 x 6 m²

√

√

17

Ruang Koperasi/Kantin

4 x 8 m²

√

√

18

Musalla

7,5 x 10 m²

19

Tempat Parkir

20

Rumah Kepala Sekolah

4 x 9 m²

√

√

21

WC Guru

2 x 2 m²

√

√

22

WC Siswa

5 x 2 m²

23

Gudang

4 x m²

24

Pagar

√

√
√

√

√
√
√

√

√

√

MUBILER
01

Lemari Guru

2 Buah

02

Meja guru

19 buah

√

√

03

Kursi Siswa

155 buah

√

√

04

Lemari Siswa

-

√

√

05

Keterampilan/Kesenian

1 set Rabana

06

Peralatan Labor IPA

-

√

07

Peralatan Labor Computer

-

√

08

Peralatan labor Bahasa

-

√

09

Peralatan perpustakaan

100 exemplar

10

Peralatan KM/WC

Lengkap

11

Listrik/KWH

220 Vol

√

√

√

√
√

TABEL IV.4
DAFTAR BARANG UMUM INVENTARIS
MTs DARUL HIDAYAH

NO NAMA BARANG

JUMLAH

ADA DARI KEADAAN
TAHUN
BAIK

1

Lemari guru

2 Buah

2013

2

Meja Guru

19 Buah

2013

3

Kursi siswa

155 Buah

2014

4

Keterampilan

1 Set

2014

kesenian

Rabana

Peralatan

100 Examlar

2011

2011

5

RUSAK

perpustakaan
6

Peralatan KM/WC

Lengkap

7

Listrik/KWH

220 Volt

Sumber data: Laporan Bulanan MTs Darul Hidayah juli 2016
6. Profil yayasan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Darul Hidayah Desa
Penjuru Kecamatan Kateman
PROFIL MADRASAH
1. Nama Madrasah

: Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah

2. Nomor Statistik Madrasah

: 1212.1404.0082

3. Nomor Piagam/SK Pendirian : F/III/PP.00.2/09/2004
4. NPSN

: 10499012

5. Status

: Akreditasi B

6. Alamat
Jalan

: Pendidikan No. 99 Rt. 03 Rw. 02 Parit Kalimantan

Desa/Kelurahan

: Penjuru

Kecamatan

: Kateman

Kabupaten/Kota

: Indragiri Hilir

Telp./HP

: 081275035899

7. Kurikulum yang dipakai

: KTSP

8. Tahun Pendirian Madrasah

: 2004

9. Penyelenggara

: Yayasan Hidayatussalikin

10. Kepemilikan Tanah

: Yayasan

11. Luas Tanah

: 11375 m2

12. Status Bangunan

: Yayasan

B. uas Bangunan

:445 m

C.
D. Temuan penelitian dan Analisi penelitian
1. Budaya kerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS).
Budaya tertib dan disiplin merupakan salah satu pintu meraih
kesuksesan Tidak heran jika Allah memerintahkan kaum beriman untuk
membiasakan saling bekerja dan disiplin.
Perintah itu, antara lain, tersirat dalam Al-Qur‟an surah Al-jumu‟ah
ayat 9-10 sebagai berikut:

Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan
shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat
Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik
bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan shalat,
Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia
Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung.(Q.S. Al-Jumu‟ah : 9-10).88
Firman Allah pada ayat ini menegaskan keberuntungan akan kita
raih dengan kerja dan disiplin memenuhi panggilan ibadah ketika
waktunya datang dan kembali bekerja ketika sudah menunaikan ibadah.
88

Ibid hal 128

Karena itu untuk menumbuhkan etos kerja dalam diri kita dibutuhkan
manajemen waktu agar kualitas diri kita dapat meningkat.Guru merupakan
bagian integral dari keberadaan sumberdaya manusia yang mempunyai
peranan strategis dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik.
Guru atau tenaga pendidik adalah sekelompok sumberdaya manusia yang
ditugasi untuk membimbing, mengajar dan melatih para peserta didik,
mereka adalah tenaga pengajar, tenaga pendidik yang secara khusus
diangkat dengan tugas utama mengajar pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah.
Kehadiran guru disekolah adalah suatu hal yang mutlak demi
berhasilnya tujuan pendidikan. Karena itu, kehadiran guru hendaknya
selalu dapat terkontrol oleh kepala sekolah. Peran kepala sekolah sebagai
pejabat formal berkewajiban menciptakan hubungan yang sebaik-baiknya
dengan para guru, staf dan siswa. Sebagai pejabat formal kepala sekolah
bertanggung jawab atas keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan.
Salah satu peran kepala sekolah adalah berupaya meningkatkan budaya
kerja guru, karena budaya kerja merupakan kunci mencapai keberhasilan.
Berbicara masalah budaya kerja guru dalam konteks pendidikan,
seluruh praktisi pendidikan sepakat bahwa budaya kerja dalam sebuah
lembaga pendidikan sangat berpengaruh dalam pembentukan hasil
pendidikan yang ideal sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun
demikian perlu digaris bawahi bahwa tingkat pelaksaan dan penerapan
budaya kerja dalam masing-masing sekolah akan beranekaragam bentuk
dan pola penerapannya, tergantung kondidi riil disekolah. Budaya dan
iklim sosial yang ada dalam sebuah sekolah akan banyak berpengaruh
dalam penerapan budaya kerja yang baik, karena dalam proses
perubahan sikap prilaku sosial suatu komunitas membutuhkan waktu yang
cukup memadai.
Berdasarkan hasil wawancara denganBapak Herman SHI Selaku
Kepala Sekolah, diketahui bahwa budaya kerja guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS). Sebagai berikut:

Budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah(MTS).
Berjalan dengan baik, kalau dipersentasikan sekitar 80% mereka
adalah guru-guru yang bertanggung jawab atas yang mereka
jalankan. Kalaupun ada guru yang terkadang tidak bisa menjalankan
tugasnya, itu karena rata-rata guru di Madrsah Tsanawiyah Darul
Hidayah (MTS). Sudah berkeluarga dan mempunyai banyak anak,
sehingga terkadang apabila ada anggota keluarga yang sakit atau
ada kegiatan mendesak didalam urusan keluarga mereka, saya
memberikan toleransi. Tetapi sejauh ini, kerja mereka termasuk baik,
dan jarang ada guru yang tidak melaksanakan tugasnya dengan
baik.89
Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah Herman, SHI tersebut di
atas peneliti mencoba mewawancarai Ibu Marwah, S.HI bidang tentang
budaya kerja guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTs). Hasil wawancara tersebut beliau mengatakan sebagai berikut :
Budaya kerja Guru yang dilakukan yaitu dengan cara kerjasama,
terbuka tidak ada memiliki kelebihan diantara yang lain tidak ada
kepala dan guru semua dianggap sama, sehingga mudah dalam
berkomunikasi dengan baik, saling bantu membantu jika ada suatu
permasalahan yang tidak dapat diselesaikan.90
Dari hasil wawancara dengan Ibu Marwah,S.HI Tersebut diatas,
peneliti mencoba mewawancara Ibu Siti Salbiah Untuk mengetahui tingkat
kebenaran hasil wawancara tersebut guna mengetahui sejauhmana
tingkat kerja guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTS). Adapun hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang
kurikulum tersebut adalah sebagai berikut:
Sepanjang yang saya ketahui, kerja guru di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTS) sudah memenuhi standar, sekitar 70 % guru di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) Cukup disiplin dan
kerjasama. Memang masih ada beberapa guru yang tidak mau
bekerjasama tapi sekitar satu orang atau dua orang saja,dan kepala
sekolah selalu berusaha melakukan upaya untuk meningkatkan
budaya kerja guru yang baik. Pernah beliau mengubah ketentuan
lamanya waktu untuk jam istirahat. Dari 20 menit diubah menjadi 25
menit dengan harapan guru-guru bisa budaya kerjanya apabila jam
isrtirahatnya sudah ditambah 5 menit.91
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman, S.HI dan Ibu
Marwah, S.HI Tersebut diatas, peneliti mencoba mewawancarai guru
untuk mengetahui tanggapan guru terhadap tingkat budaya guru yang
terjadi di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS). Yang mana hasil
wawancara dengan guru tersebut adalah sebagai berikut:
Menurut pengamatan saya sebagai guru di Madrasah tsanawiyah
Darul Hidayah (MTS) guru-guru yang bekerja sama. Sekirat 70 %
disini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dari urusan
pekerjaan hingga kehadiran, para guru di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTS) sudah melaksanakannya dengan baik.
Kalaupun ada guru yang tidak hadir, hal itu biasanya dikarenakan
mereka sedang tidak mempunyai jadwal mengajar, dan kalaupun
ada guru yang pulangnya tidak tepat waktu, hal iti disebabkan karena
mereka sedang mempunyai urusan keluarga.92
Dari hasil wawancara dengan guru tersebut diatas, peneliti mencoba
menanyai guru yang lainnya untuk mengetahui tingkat budaya kerja guru
yang ada di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS), adapun hasil
wawancara tersebut adalah sebagai berikut:
Menurut pengamatan saya, budaya kerja guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah berjalan cukup baik. Kalau
dipersentasikan tingkat budaya kerja guru di Madrasah ini sekitar 70
% sampai 75 %. Walaupun harus diakui bahwa masih ada guru yang
tingkat proposional, Komunikatifnya masih kurang bahkan kepala
sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati, menegur,
akan tetapi guru tersebut masih melakukan ketidak profesional,
sosial dan komunikatif tersebut dalam bekerja.93
Dari hasil wawancara dengan Herman, S.HI , Ibu Marwah. S.HI dan
guru serta pengamatan peneliti dilapangan, dapat disimpulkan bahwa
budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) belum
sepenuhnya berjalan dengan baik, ini ditandai dengan terlaksananya
proses belajar mengajar dengan tidak begitu baik yang dilakukan oleh
guru, tingkat kehadiran guru disekolah juga belum berjalan dengan baik
serta
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tugas-tugassekolah

dengan

baikyang diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian masih ditemukan
beberapa guru yang masih kurang profesional didalam menjalankan
tugasnya sebagai guru didalam menjalankan tugasnya sebagai guru
didalam proses belajar mengajar. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh
Ibu Marwah Selaku Staf perpustakaan yang mengatakan sebagai berikut:
Budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS)
cukup baik, akan tetapi masih ada ditemukan beberapa guru yang
tidak profesiaonal dengan pekerjaan. Padahal kepala sekolah sudah
berusaha semaksimal mungkin menegur dan meningkatkan budaya
kerja guru di Madrasah kami.94
Pernyataan Ibu Marwah, S.HI tersebut dibenarkan oleh guru yang
lainnya yang mengatakan sebagai berikut:
Memang masih ada beberapa guru diMadrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah (MTs) yang tidak komukatif dan profesional dalam bekerja,
jaramh masuk mengajar, tidak memberi kabar berita ketika tidak
masuk mengajar, bahkan sampai tidak membuat laporan
pembelajaran kepada kepala sekolah.95
Dari Pernyataan Bapak Herman, S.HI dan guru tersebut diatas,
peneliti mencoba mewawancarai guru yang lainnya untuk mengetahui
apakah masih ada guru-guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTS) yang jarang masuk, tidak profesional dalam menjalankan tugasnya
sebgai pendidik, adapun hasil wawancara dengan Ibu Norhasmarida, S.HI
tersebut sebagai berikut:
Di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) ini masih ada guru
yang tidak profesional, jarang masuk mengajar, tidak memberi kabar
berita kalau tidak masuk dan bahkan ada yang tidak membuat
laporan kepala sekolah, Khususnya laporan perkembangan siswa. 96
Untuk

membuktikan

kebenaran

informasi

tersebut,

penulis

melakukan observasi di lapangan. Penulis memulai pengamatan secara
administrativemelalui dokumentasi sekolah. Penulis menemukan catatan
bahwa kepala sekolah dari angkatan pertama sampai sekarang
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alhamdulillah masih tetap sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah yang
sekarang

menjabat

sebagai

kepala

sekolah

MTS,

memulai

kepemimpinannya secara hati-hati sekali, beliau sangat menghargai
kekompakan para guru di MTS ,sehingga beliau sangat berhati-hati sekali
dalam bertindak. Beliau lebih mengedepankan keutuhan di MTS dari pada
memikirkan image sebagai seorang pemimpin yang terkesan membiarkan
bawahannya yang bertindak profesinalitas.
Pada awal kepemimpinanya, kepala sekolah menjabat di MTS, lebih
dikenal dengan tipe kepemimpinan laisses faire, hal ini tampak pada
kepemimpinan beliau yang tidak menegur bawahan secara langsung
ketika ada bawahan yang melakukan kerja yang kurang baik. Pada awal
kepemimpinannya kepala sekolah seolah-olah tidak muncul untuk
menegakkan disiplin di MTS. Kepala sekolah terlihat memberikan
kebebasan yang penuh kepada anggotanya/guru dalam melaksanakan
tugasnya, dan bawahannya dalam hal ini mempunyai peluang besar untuk
membuat keputusan. Sebenarnya beliau menegur bawahan tersebut,
tetapi beliau melakukan secara tertutup dan tidak diketahui oleh guru yang
lain, hal ini untuk menjaga perasaan guru yang ditegur dan untuk menjaga
keutuhan MTS.
Upaya Selanjutnya yang penulis lakukan untuk membuktikan bahwa
kepala madrasah MTS adalah seorang pemimpin yang demokratis adalah
penulis melihat dokumentasi agenda rapat di MTS. Kepala sekolah MTS
selalu melibatkan guru-guru dalam setiap pengambilan keputusan yang
akan dilakukan di MTS. Kepala sekolah MTS juga selalu berperan aktif
dalam setiap kegiatan sekolah dan dalam kegiatan sehari-harinya terlihat
sekali beliau beliau selalu menjalin komunikasi yang baik dengan guru
maupun tenaga tata usaha.
Karena prilaku kepemimpinan kepala Sekolah MTS. Yang sangat
berhati-hati dan lebih mengedepankan perasaan bawahannya tersebut,
kepala sekolah MTS membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa
merealisasikan peraturan dan tata tertib yang ada di MTS. Kepala MTS

baru bisa mewujudkannya dalam dua semester terakhir ini setelah melalui
proses pendekatan yang panjang dan kesabaran yang memakan waktu
lama untuk bisa mensosialisasikan budaya guru kepada bawahannya.
Dari beberapa hasil wawancara tersebut diatas, disertai hasil
observasi peneliti dilapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
kepemimpinan kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTS) pada saat ini berjalan dengan demokratis, sebahagian besar guru
memandang bahwa kepala sekolahnya memiliki kemampuan yang baik
dalam melaksanakan manajemen sekolah, bekerjasama secara baik
dengan bawahannya, berkomunikasi secara baik dengan bawahannya
dan memiliki kreativitas yang baik dalam melaksanakan tugasnya.
2. Faktor

Pendukung

dan

penghambat

Kepemimpinan

Kepala

Madrasah Dalam Meningkatkan Budaya kerja Guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah
Terdapat

perintah

untuk

menekuni

bidang

tertentu

hingga

menghasilkan karya atau keahlian tertentu hingga menghasilkan karya
atau keahlian terhadap sesuai potensi yang dimiliki. Masing-masing orang
dengan keahliannya, diharapkan dapat saling bekerjasama dan bahu
membahu manghasilkan buah karya yang bermanfaat bagi orang banyak.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 84 yang
berbunyi:




Artinya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya
masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih
benar jalanNya.(Q.S. Al-Isra‟: 84)
Pesan-pesan moral yang terkandung dalam ajaran islam, memberi
interprestasi yang lebih luas dan jelas kepada umatnya untuk berlaku dan
bertindak profesional dalam tanggung jawab. Bahkan dari beberapa

rangkaian ibadah, sholat, puasa, zakat. Maupun haji, terkandung perintah
untuk berlaku profesional.
Ada empat hal yang dapat mempengaruhi dan membentuk budaya
kerja seseorang tersebut antara lain: mengikuti dan menaati aturan,
kesadaran diri, alat pendidikan, hukuman. Keempat faktor ini merupakan
faktor dominan yang mempengaruhi dan membentuk budaya kerja yang
baik. Alasannya yang pertama adalah kesadaran diri sebagai pemahaman
diri bahwa budaya kerja dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan
dirinya. Selain itu, kesadaran diri menjadi motif sangat kuat terwujudnya
budaya kerja yang baik. Yang kedua pengikutan dan ketaatan sebagai
langkah penerapan dan praktis atas peraturan-peraturan yang mengatur
perilaku individunya. Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri
yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Tekanan
dari luar dirinya sebagai upaya mendorong, menekan dan memaksa agar
budaya kerja diterapkan dalam diri seseorang sehingga peraturaperaturan diikuti dan diprktikkan. Yang ketiga hal pendidikan untuk
mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk prilaku yang sesuai
dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. Yang keempat,
hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang
salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan.
Selain keempat faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lain lagi
yang dapat berpengaruh pada pembentukan budaya kerja individu, antara
lain teladan, lingkungan disiplin, dan latihan bertanggung jawab. Dengan
melakukan tanggung jawab berulang-ulang dan membiasakannya dalam
praktik-prakti budaya kerja sehari-hari, budaya kerja yang baik akan
terbentu dalam diri masing-masing individu. Pembiasaan budaya kerja
disekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi kehidupan siswa dan
guru di masa datang. Pada mulanya memang budaya kerja dirasakan
sebagai sesuatu yang akan mengekang kebebasan. Akan tetapi, bila
aturan ini akan dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya
dipatuhi secara sadar untuk kebaikan dirinya dan orang lain, maka lama

kelamaan budaya kerja guru akan menjadi suatu kebiasaan yang baik
menuju arah kerja diri. Pembentukan budaya kerja ternyata harus melalui
proses panjang, dimulai sejak dini dalam keluarga dan dianjurkan
sekolah.Hal-hal penting dalam pembentukan itu terdiri dari kesadaran diri,
kepatuhan, tekanan, sanksi, teladan, lingkungan budaya kerja guru, dan
latihan-latihan. Jadi untuk membentuk satu sikap hidup., perbuatan dan
kebiasaan dalam mengikuti, menaati dan mematuhi peraturan tang
berlaku, orang dapat mengembangkannya melalui kesadaran diri dan
kebebasan dirinya dalam menaati dan mengikuti aturan yang ada. Sanksi
diberikan harus dilihat sebagai alat dan prosese pendidikan dan latihan. Di
samping itu perlu ada keteladanan dan lingkungan yang kondusif bagi
pendidikan budaya kerja guru. Upaya pengembang profesional harus
dimulai sejak usia muda dalam keluarga, dianjurkan sampai kesekolah.
Dalam menerapkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTS), ada beberapa faktor Pendukung dan penghambat
didalam penerapan budaya kerja guru tersebut. Faktor-faktor yang
mempengaruhi

budaya

kerja

guru

tersebut.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi budaya kerja guru di Madrasah Darul Hidayah (MTS)
adalah sebagai berikut:
a. Faktor pendukung prilaku kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam
Meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Daru
Hidayah (MTS).
Berdasarkan hasil wawancara dengan AS, faktor-faktor pendukung
dalam meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah(MTS) yang dilakukan kepala sekolah sebagai berikut:
1) Tempat tinggal/domisili
Tempat tinggal atau domisili menjadi salah satu faktor yang
mendukung didalam menerapkan budaya kerja guru, ini sebagaimanan
hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Amarsyah selaku Ka.
Tata Usaha yang mengatakan sebagai berikut:

Siswa dan guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) ini
rata-rata berdomisili atau bertempat tinggal di sekitar Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) sehingga mereka bisa datang
tepat waktu kesekolah, sehingga memudahkan kami untuk
menerapkan budaya kerja guru dengan baik terhadap guru dan
siswa.97
Berdasarkan pernyataan Bapak Amarsyah tersebut diatas, peneliti
mencoba mewawancarai Ibu Marwah sekauk staf Perpustakaan untuk
mengetahui faktor pendukung dalam menerapkan budaya kerja guru,
adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:
Tempat tinggal menjadi salah satu faktor pendukung siswa dan guru
diMadrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS). Menerapkan budaya
kerja profesional. Kebanyakan guru-guru yang mengajar di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS). Ini bertempat tinggal di
desa yang tidak jauh dari sekolah, sehingga ini memudahkan guruguru untuk hadir tepat waktu datang kesekolah dan dapat
menerapkan budaya kerja profesional yang dibuat oleh pihak kepala
sekolah.98
Dari hasil wawancara dengan Amarsyah tersebut di atas, peneliti
juga mewawancarai guru untuk mengetahui faktor pendukung penerapan
budaya kerja guru profesional, adapun hasil wawancara tersebut adalah
sebagai berikut:
Kebanyakan guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah (MTS) ini bertempat tinggal di dalam desa termasuk juga
saya untuk hadir kesekolah tepat waktu karena jarak tempuh dari
rumah kesekolah hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja, sehingga
budaya kerja guru yang diterapkan oleh kepala sekolah dapat saya
laksanakan dengan baik.99
Pernyataan dari siswa kelas II Bernama tersebut di atas, di benarkan
oleh guru lainnya dari hasil wawancara peneliti yang mengatakan sebagai
berikut:
Hampir keseluruhan guru-guru yang mengajar di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) bertempat tingga di dalam desa
yang mana tempat tinggal guru tersebut sangat dekat sekali dengan
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sekolah dan ini satu keuntungan bagi kepala sekolah untung
meningkatkan budaya kerja guru untuk menjalankan kewajibannya
sebagai tenaga pendidik didalam proses belajar mengajar.100
Dalam upaya membuktikan kebenaran pernyataan dari kepala
sekolah dan guru tersebut, penulis melakukan pengecekan data
administrasi sekolah pada bagian tenaga kependidikan atau bagian tata
usaha. Dari data administrasi diperoleh data yang valid bahwa memang
guru-guru maupun siswa yang bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah

(MTS)

Berdomisili

didaerah

MTS.

Bahkan

kebanyakan

berdomisili didekat gedung MTS. Jadi sebenarnya dari dahulu, MTS
sudah memiliki potensi sebagai sekolah yang memiliki kerja profesional
yang tinggi. Hanya saja faktor internal dari dalam diri guru itu sendiri yang
melakukan tindak profesionalitas. Adapun pada saat ini, di MTs sudah
menerapkan absensi dengan tanda tangan dan ada seorang petugas
yang menjadi petugas piket untuk mengecek kehadiran guru-guru di MTs.
Hal ini ternyata berpengaruh cukup positif pada peningkatan budaya kerja
guru di MTs.
2) Peran guru senior yang berdidikasi tinggi dalam menjalankan
budaya kerja profesional
Setiap guru memiliki pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi
yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dari
guru lainnya kepribadian inilah yang akan menentukan apakah ia menjadi
pendidik dan pembina yang baik bagi anak didknya ataukah akan menjadi
perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik, terutama bagi anak
didik yang masih kecil dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan
jiwa. Kepribadian adalah suatu cerminan dari citra seorang guru dan akan
mempengaruhi interaksi antara guru dan anak didik. Oleh karena itu
kepribadian merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya
martabat guru.
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Budaya kerja guru adalah suatu keadaan tertib dan profesional
dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada
peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang. Dengan
demikian profesional seorang guru menjadi tuntutan yang sangat penting
untuk dimiliki dalam upaya menunjang dan meningkatkan kinerja dan
disisi lain akan memberikan taulandan bagi siswa bahwa profesiona,
sosial dan komunikatif sangat penting bagi siapa pun apabila ingin sukses.
Kebudayaan yang baik ditunjukan guru dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya akan memperlancar pekerjaan guru dan memberikan
perubahan dalam kinerja guru kearah yang lebih baik dan dapat
dipertanggung jawabkan. Kondisi ini bukan saja berpengaruh pada pribadi
guru itu sendiri dan tugasnya tetapi akan berimbas pada komponen lain
sebagai suatu cerminan dan acuan dalam menjalankan tugas dengan baik
dan menghasilkan hasil yang memuaskan.
Peran guru senior akan sangat membantu didalam menerapkan
profesional guru, karena guru yang baru mengajar akan ikut mencontoh
keteladanan yang dilakukan oleh guru senior, ini sebagaimana dikatakan
oleh Bapak Amarsyah yang mengatakan sebagai berikut:
Sejak awal pertama kali bertugas sebagai seorang guru, saya
ditugaskan di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs), sehingga
guru-guru disini dulunya adalah teman-teman saya yang sama-sama
mengajar disini, atau bahkan dulunya adalah murid saya yang
bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini.
Sehingga saya bisa dengan mudah mengajak mereka untuk
profesional melalui komunikasi dan pendekatan, disamping itu juga
guru-guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini
sebahagian besar adalah guru senior yang memang mempunyai
didikasi yang tinggi dalam profesional sehingga guru yang baru akan
ikut mencontoh keteladanan yang dilakukan oleh guru-guru senior.101
Pernyataan Bapak Amarsyah tersebut diatas turut dibenarkan oleh
Bapak Syahril selaku waka kurikulum yang juga merupakan guru senior
yang mengajar di Madrasahh Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) yang
mengatakan sebagai berikut:
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Peranan guru-guru senior sangat membantu bagi para guru-guru
yang muda untuk meningkatkan profesionalnya. Saya beserta kepala
sekolah dan guru-guru senior lainnya sering memberikan contoh
budaya kerja kepada guru yang muda-muda di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini untuk menjalankan tugasnya
sebagai tenaga pengajar, meningkatkan kerja profesional dengan
menaati peraturan sekolah, hadiri tepat waktu, dan pulangnya juga
tepat waktu, serta jangan membolos mengajar, karena dengan
membolos mengajar akan mengganggu proses belajar mengajar
disekolah.102
Berdasarkan pernyataan Amarsyah dan Herman, S.HI tersebut
diatas, peneliti juga mewawancarai guru untuk mengetahui sejauhmana
peran guru senior dalam membantu budaya kerja profesional guru di
Madrasah

Tsanawiyah

Darul

Hidayah

(MTs)

yang

mana

hasil

wawancaranya adalah sebagai berikut:
Saya sebagai guru yang termasuk baru mengajar di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini banyak termotivasi dengan
sikap profesional yang dicontohkan oleh guru-guru yang lebih senior.
Terkadang saya merasa malu kalau masih bermalas-malasan dalam
mengajar atau kurang disipli dalam menjalankan tugas sebagai guru
dalam proses belajar mengajar. Bahkan saya sering diberi motivasi
dan semangat oleh guru senior untuk selalu meningkatkan budaya
kerja dimana pun berada, baik itu disekolah, maupun dirumah.103
Pernyataan guru tersebut dibenarkan guru yang lainnya mengatakan
sebagai berikut:
Sejak awal pertama kali bertugas sebagai seorang guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul hidayah (MTs) ini merasa salut dengan sikap
profesional yang ditunjukkannoleh guru-guru senior. Dengan sikap
yang ditunjukkan oleh guru senior tersebut, saya termotivasi untuk
mencontoh sikap budaya kerja profesional yang dijalankan oleh guru
tersebut. Ada timbul rasa malu kalau saya tidak menjalankan secara
profesional yang diterapkan oleh kepala sekola dan guru tersebut.
Makanya saya semaksimal mungkin mencoba berusaha
menerapkan budaya kerja profesional tersebut tanpa paksaan pihak
manapun.104
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Untuk

membuktikan

kebenaran

informasi

tersebut,

penulis

melakukan observasi di lapangan penelitian. Penulis melakukan observasi
terhadap data guru-guru yang bertugas di MTs. Dari data kepegawaian
diperoleh data yang akurat yang menyatakan behwa sebagian guru-guru
yang bertugas di MTs, adalah guru senior yang sudah lama bertugas di
MTs dan mereka adalah rekan sejawat kepala sekolah MTs yang saat ini
bertugas. Pada surat keputusan mengajar yang pertama sekali diterima
oleh kepala sekolah MTs ini, adalah bertugas di MTs. Oleh karena itu
guru-guru dan kepala sekolah sudah lama saling mengenal dan hubungan
mereka selama ini berjalan dengan baik. Disamping itu juga, guru-guru di
MTs adalah guru-guru senior yanbg banyak memiliki prestasi dibidang
akademik maupun terkenal sebagai guru yang memiliki disiplin tinggi.
Penulis

pernah

melakukan

observasi

langsung

dilapangan

untuk

membuktikan kebenaran bahwa guru-guru senior di MTs memiliki disiplin
dan dedikasi yang tinggi. Hasilnya ditemukan bahwa guru-guru senior
tersebut selalu hadir lebih awal, selalu terlibat aktif pada setiap kegiatan
dan

berusaha

menerapkan

budaya

kerja

profesiona,

sosial

dan

komunikatif kepada diri sendiri maupun para siswa MTs.
Berdasarkan Bapak Amarsyah, Bapak Herman, S.HI dan guru
tersebut

diatas,

peneliti

malakukan

pengamatan

dilapangan

dan

menyimpulkan bahwa peranan guru-guru senior sangat membantu sekali
bagi para guru-guru yang masih baru mengajar di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTs) untuk meningkatkan budaya kerja profesionalnya.
Kepala sekolah dan guru-guru senior lainnya sering memberikan contoh
budaya kerja yang baik kepada guru yang masih baru mengajar di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini untuk menjalankan
tugasnya sebaik mungkin sebagai tenaga pengajar, meningkatkan budaya
kerja dengan menaati peraturan sekolah, hadir tepat waktu, dan
pulangnya juga tepat waktu, serta jangan membolos mengajar. Dengan
sikap yang ditunjukkan oleh guru senior tersenut, banyak guru-guru yang
tergolong baru mengajar di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah(MTs) ini

termotivasi untuk mencontoh sikap budaya kerja yang dijalankan oleh
guru senir tersebut.
3) Kerjasama dan komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan
guru
Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, manusia dapat
saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari dirumah
tangga, ditempat kerja, dipasar, dalam masyarakat atau dimana saja
manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat komunikasi.
Pentingnya komunikasi bagi organisasi tidak dapat dipungkiri, adanya
komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan
berhasil dan begitu pula sebainya. Misalnya Kepala sekolah tidak
menginformasikan kepada guru-guru mengenai kapan sekolah dimulai
sesudah libur maka besar kemungkinan guru tidak akan datang mengajar.
Kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan guru-guru akan
menciptakan harmonisasi dan berjalannya dengan baik proses belajar
mengajar

disekolah,

berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

AM

mengatakan sebagai berikut:
Faktor pendukung lainnya dalam meningkatkan budaya kerja guru di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini adalah wakil-wakil
saya yang membidangi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana
serta guru bisa dengan mudah diajak bekerjasama, sehingga ini
sangat membantu saya untuk bisa dengan mudah mengajak mereka
para guru untuk bekerja secara profesional, sosial dan Komunikatif
dan pendekatan yang telah saya lakukan.105
Hasil wawancara dengan Bapak Amarsyah tersebut diatas, di
benarkan oleh Bapak Herman, S.HI yang mengatakan sebagai berikut:
Kerjasama yang dilakukan oleh kepala sekolah berjalan dengan baik,
komunikasinya cukup menyenangkan, merespon berbagai macam
keluhan dari guru, menerima masukan dari guru, dengan komunikasi
yang dibangun oleh kepala sekolah tersebut menyebabkan kepala
sekolah dengan mudah mengajak para guru untuk profesional, sosial
dan komunikasi deidalam menjalankan proses pembelajaran yang
terdapat di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah.106
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman, S.HI tersebut
diatas, peneliti mencoba mewawancarai guru untuk mengetahui tingkat
komikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru dalam rangka
meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTS), yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:
Kerjasama yang dilakukan oleh kepala sekolah berjalan dengan baik,
komunikasi yang dibangun oleh kepala sekolah cukup baik, beliau
seperti menanamkan sifat kekeluargaan, tidak membedakan antara
sastu dengan yang lainya, guru dan kepala sekolah dianggap seperti
keluarga dibangun dalam sebuah rumah yang samgat damai,
menerima segala kritikan dari guru-guru dan masukan dari guru.
Dengan komunikasi yang cukup baik sehingga kepala sekolah dapat
melaku segala perkerjaan dengan dan dengan mudah mengajak
para guru beserta stafnya untuk menjadi guru yang profesional dan
bertanggung jawab atas apa yang dilakukan didalam proses belajar
mengajar di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah.107
Hasil wawancara dengan guru tersebut diatas, juga di benarkan oleh
guru yang lainnya mengatakan sebagai berikut:
Komunikasi dan pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) berjalan dengan baik
dan lancara, ini memungkinkan kepala sekolah dengan mudah
mengajak guru beserta stafnya untuk selalu meningkatkan budaya
kerja profesional dalam menjalankan tugasnya dalam proses belajar
mengajar.108
Dalam upaya

membuktikan

kebenaran informasi tersebut di

lapangan, penulis selalu berusaha hadir hampir setiap hari untuk melihat
bagaimana komunikasi yang terjalin diantara guru dan kepala sekolah
MTs. Hasilnya memang terlihat apabila kepala MTs. Adalah pimpinan
yang sangat dekat dan memiliki komunikasi yang baik terhadap bawaha.
Hal ini juga dibenarkan oleh seorang guru yang merasa sangat terbantu
oleh kepala sekolah MTs. Bahkan kepala sekolah memiliki toleransi yang
tinggi terhadap acara-acara keagamaan di MTs. Kepala sekolah MTs
selalu memotivasi dan selalu menjadi penggerak untuk setiap acara
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keagamaan umat islam di MTs. Kepala sekolah MTs juga selalu
menyempatkan diri untuk sekedar mengobrol atau pun menjalin
komunikasi dengan guru-guru MTs. Berdasarkan hasil wawancara dengan
AS, H dan majelis guru serta observasi peneliti dilapangan, maka peneliti
berkesimpulan kerjasama yang dilakukan oleh kepala sekolah berjalan
dengan baik, komunikasinya cukup menyenangkan, kepala sekolah selalu
merespon berbagai macam keluhan dari guru., menerima saran dari guru,
dengan komunikasi yang dibangun oleh kepala sekolah tersebut
menyebabkan kepala sekolah dengan mudah mengajak para guru untuk
profesional didalam menjalankan proses pembelajaran yang terdapat
diMadrasah Tsanawiyah Darul hidayah (MTs).
b. Faktor penghambat prilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam
meningkatka budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah (MTs).
Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumya
bahwa pelaksanaan peraturan dan tata tertib secara maksimal akan
berdampak pada kualitas pendidikan, baik yang berkenaan dengan
aktivitas intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dimana pada tataran
implementasi kedua aktivitas tersebut diarahkan pada bagaimana
menumbuh kembangkan kesadaran diri untuk hidup penuh pfofesional,
Khususnya bagi guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Dalam
Konteks implementasi peraturan dan tata tertib sekolah dalam rangka
menciptakan iklim sekolah dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, guru
disamping sebagai pengajar atau penyampai pesan, juga berfungsi
sebagai motivator, mediator, dan fasilitator dalam membina dan mendidik
para siswa kearah yang lebih maju, sehingga akan terwujud pola hidup
yang disiplin yang baik. Dan dalam menciptakan kondisi tersebut diatas,
kepala sekolah memiliki peran sentral dalam melakukan pendekatan
kepada seluruh majelis guru agar mereka memiliki konsistensi tinggi
dalam budaya kerja sekolah. Misalnya dalam hal kehadiran setiap hari

disekolah, guru dengan kedisiplinan tinggi sesuai jam Tugas. Bukan
datang dan hadir ketika memiliki jam mengajar saja.
Dalam hal indikator kinerja menurut Makmun dalam Usman(2012: 71)
mengemukakan bahwa karakteristik seseorang profesional harus dapat
menunjukkan karakter sebagai berikut:
1. Mampu melakukan suatu pekerjaan tertentu secara rasional, yaitu
memiliki visi dan misi yang jelas
2. Menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan
kaidah, hipotesis dan generalisasi, informasi dan sebagainya)
3. Menguasai perangkat keterampilan
4. Memahami perangkat persyaratan ambang (basic standard)
5. Memiliki daya(motivasi) dan citra(aspirassi) unggulan dalam melakukan
tugas pekerjaannya
6. Memiliki kewenangan (otoritas)Berdasarkan kutipan di atas dapat.109
dijelaskan bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya harus
profesional dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Indikator guru
yang profesional dapat dilihat dari hasil yang ia kerjakan dan tercapainya
sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta
berkualitas dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini merupakan
harapan dari semua warga sekolah, orang tua murid dan masyarakat
serta merupakan tujuan dari pendidikan nasional
1) Hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan
Budaya Kerja guru.
Kurangnya kemampuan kepala sekolah mengadakan supervisi
secara efektif merupakan salah satu penghambat kepala sekolah
melaksanakan meningkatkan kinerja guru,Hasil wawancara dengan
kepala sekolah mengatakan:
Pelaksanaan supervisi yang saya lakukan selama ini sudah
membawa hasil yang optimal terhadap kerja guru. Supervisi
109
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pengajaran yang saya lakukan hanya observasi kelas dan melihat
perangkat pembelajaranguru serta mengadakan pendekatan dengan
memanggil guru yang tidak menyiapkan perangkat pembelajaran
tepat waktu.110
Wawancara dengan kepala sekolah mengenai hambatan supervisi
pengajaran yang dilakukan kepala sekolah adalah: Supervisi yang
dilakukan kepala sekolah dalam satu tahun pelajaran cuma satu kali,
kemudian supervisi juga dilakukan oleh wakil kepala sekolah dan guru
senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Hasil supervisi diberitahukan
kepada kepala sekolah, kami hanya dipanggil dan diberi arahan mengenai
beberapa kelemahan dalamprosespembelajaran di dalam kelas. Namun
untukbeberapa guru, kepala sekolah langsung mengadakan supervisi
dalam kelas. Tetapi kepala sekolah tidak pernah mendemonstrasikan
caramengajar

di

dalam

kelas.Kepala

sekolah

sebagai

supervisor

melakukan observasi berdasarkan instrumenyang telah dibuat dan
disepakati dengan guru. Menurut Nurtain (Wahyudi, 2009:110) aktivitasaktifitas yang dilakukan kepala sekolah sebagai supervisor pada tahap ini
meliputi :
1. Supervisor bersama guru memasuki ruang kelas tempat proses
pembelajaran berlangsung.
2. Guru

menjelaskan

kepada

siswa

tentang

maksud

kedatangan

supervisor di ruang kelas.
3. Guru mempersilahkan supervisor untuk menempati tempat duduk yang
telah disediakan.
4. Guru mulai melaksanakan kegiatan mengacu pada pedoman dan
prosedur yang telah disepakati pada saat pertemuan awal dengan
supervisor.
5. Supervisor mengobservasi penampilan guru berdasarkan format
observasi yang telah disepakati.
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6. Setelah guru selesai melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan
pembelajaran, bersama-sama dengan supervisor meninggalkan ruang
kelas dan pindah keruang guru atau ruang pembinaan.
Hasil wawancara dengan KepalaSekolah mengatakan bahwa
supervisi yang dilakukan kepala sekolah secara terbuka, konsisten, dan
penuh humor namun tidak berkesinambungan artinya supervisi yang
dilaksanakan tidak berulang kali, seharusnya kepala sekolah secara
kontinu melakukan supervisi, terutama terhadap guru yang masih
kurangmampu dalam mengajar.Secara garis besarkendala-kendala yang
dihadapi kepala sekolah.
menurut wawancara dengan kepala sekolahadalah:
Faktor lain adalah kurangnyatersedianya fasilitas pendidikan dan
kurangnyaalat peraga dalam proses pembelajaran yangsecara tidak
langsung akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan.111
Adapun fasilitas yang tersedia pada MTs Darul Hidayah Kecamatan
kateman

diantaranyagedung

sekolah

(ruang

kelas,

ruangguru,ruangkepala sekolah),mushalla,perpustakaan dan lapangan
olahragadan fasilitas-fasilitas lain yang dapat menunjang proses belajar
mengajar. Guru yanglain juga mengatakan
Bahwamasih ada guru yang tidak menggunakan fasilitas yang ada,
mengajarhanya menggunakan buku panduan dan buku paket,
namuntidak
semua
guru
seperti
itu
dan
sebagian
gurutelahmenggunakan fasilitas pendukung dalam mengajar,
misalnya dengan menggunakan Leptop Tersendiri.112
Selanjutnya faktor lain yang menghambat kinerja guru adalah
sebagai berikut: disamping punyatanggung jawab terhadap anak didik dan
lembaga pendidikan guru juga punya tanggung jawab terhadapkeluarga
(anak, suami/istri). Dengan penghasilan yang ada, guru mengalami
kesulitanhidup

dan keluarganya.

Ada diantara

guru

yang belum

bersertifikasi bahkansebahagian diantaranya masih berstatus tenaga
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honor. Hal ini merupakan kendala lainbagi guru baik langsung maupun
tidak langsung berdampak pada kinerjanya.
Berdasarkan hasil observasi faktor lain yang mengahambat kepala
sekolah dalam meningkatkan kinerjaguru ialah faktor yang datangnya dari
guru itu sendiri salah satunya adalah ada keterlambatan yang dilakukan
guru dalam menyerahkan perangkat pembelajaran.MTs Darul Hidayah
telah melakukan komunikasi dan pendelegasian kemampuan pendidik.
d)Peran kepala madrasah sebagai evaluator . Evaluasi merupakan usaha
yang sistematis untuk mengetahui sampai dimana program supervisi
berhasil. Sebagai evaluator, kepala madrasah harus dapat membantu
guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar. Bahwa evaluasi yang di
maksud sebagai tugas supervisor mencakup tiga hal yaitu: evaluasi hasil,
evaluasi proses dan evaluasi pelaksanaannya. Evaluasi hasil adalah
peningkatan situasi belajar-mengajar dan sasarannya adalah siswa.
Evaluasi proses adalah usaha supervisor untuk membantu guru
meningkatkan cara mengajarnya. Dan evaluasi pelaksanaannya adalah
evaluasi supervisor itu sendiri sampai dimana tugasnya sebagai
supervisor dapat dilaksanakan.Bahwa evaluasi yang dimaksud sebagai
tugas supervisor mencakup tiga hal yaitu: Evaluasi hasil, evaluasi proses
dan evaluasi pelaksanaannya. Evaluasi hasil adalah peningkatan situasi
belajar-mengajar dan sasarannya adalah siswa. Evaluasi proses adalah
usaha supervisor untuk membantu guru meningkatkan cara mengajarnya.
Dan evaluasi pelaksanaannya adalah evaluasi supervisor itu sendiri
sampai dimana tugasnya sebagai supervisor dapat dilaksanakan.
Sehubungan dengan itu maka supervisor di MTs Darul Hidayah
sudahberperan sebagai evaluator yang optimal. Ini terlihat bahwa evaluasi
hanya dilakukan berdasarkan kriteria yang ada.Supervisor juga bisa
mengidentifikasi secara baik kelemahan-kelemahan guru dalam mengajar.
Apalagi sebagai evaluator sangat diperlukan keterampilan komunikasi
yang baik.Tujuan supervisi dapat tercapai jika komponen yang ada di
dalam sebuah sekolah mengerti dan memahami pentingnya supervisi

pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan yang
diinginkan.
Hal tersebut senada dengan pendapat bapak Syahril, S.Pd.I dalam
wawancara yang dilakukan peneliti. wawancara yang dilakukan sebagai
berikut:
“Menurut saya supervisi kepala madrasah itu sangat-sangat penting
sekali harapannya untuk mengetahui kekurangan dan peran serta
guru,misalnya setelah guru disupervisi, guru diharapkan dapat
merubah hal-hal yang dirasa kurang pas dan dapat meningkatkan
pelayanan yang diberikan kepada siswa. Supervisi yang bertujuan
untuk memperbaiki personil maupun materil dan peralatan yang
dapat menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar.
Terciptanya suasana yang lebih baik tentu akan membantu untuk
mencapai kualitas pendidikan yang baik.”113
Menerapkan peraturan dan tata tertib yang berlaku disekolah yang
telah dirumuskan dalam rapat khusus bukanlah persoalan yang mudah
dalam membina profesiona guru. Berdasarkan wawancara dengan Ka.
Tata usaha Amarsyah, Faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan
budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) yang
dilakukan kepala sekolah sebagai berikut:desa penjuru kecamatan
kateman adalah pertama keterbatasan biaya anggaran yang hanya
bersumber dari yayasan, iuran komite dan dana bos
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa faktor yang menjadi
penghambat kepemimpinan kepala Madrasah dalam meningkatkan
budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul hidayah desa penjuru
kecamatan kateman , adalah pertama keterbatasan biaya anggaran yang
hanya bersumber dari yayasan, iuran komite dan dana bos kedua, fasilitas
sarana dan prasarana yang terbatas, ketiga, letak geografis dan akses
madrasah yang jauh dari pusat kota kecamatan dan kabupaten dan itu
harus dilewati dengan menggunakan jalur laut sebagaimana hasil
wawancara dengan Bapak Syahril, S.Pd.i selaku waka kurikulum
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madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah Desa Penjuru kecamatan kateman
berikut.
“Sudah Tentu, dalam pelaksanaan ada beberapa yang menjadi
pendukung dan beberapa hal yang menjadi penghambat. Kalau
untuk pendukung saya kira adalah semangat yang luar biasa yang
dimiliki oleh sumber daya manusia maksudnya guru disekolah ini.
Ditambah lagi dukungan dari yayasan
dan masyarakat
terkaitbantuan fasilitas dan sarana prasarana. Dan untuk faktor
penghambat atau kendala yang paling penominal masalah
pembiayaan, karena sumber dana yang ada disekolah ini yakni
bersumber dari yayasan. Sumbangan komite, dan dari dana bos.
Jadi untuk melakukan kegiatan semacam pelatihan, dibutuhkan
sumber dana yang cukup besar inilah yang menjadi kendala kita.114
lebih jauh ibu waka kurikulum Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
Desa Penjuru Kecamatan Katemman menegaskan bahwa,
“kendala lainnya adalah keterbatasan fasilitas, keadaan, cultur
masyarakat dan sarana prasarana yang ada. Yang ada seperti yang
kami lihat saat ini, tetapi kami optinmis meskipun dengan kondisi
yang kurang pada saat ini, tapi kami mampu melahirkan siswa/siswi
yang berprestasi dalam segala hal ataupun kegiatan seperti kegiatan
pramuka dan mengikuti lomba-lomba.115
Selain itu hasil wawan cara dengan guru Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah Desa penjuru kecamatan Kateman mengungkapkan,
bahwa:
“untuk kendala yang signifikan, masalah anggaran, anggaran itu
sumber dari segala kegiatan, tanpa anggaran kegiatan tidak akan
berjalan dengan baik, jadi menurut saya anggaran / biaya
penghambat terbesar. Contohnya kalau kami mau hadirkan pemateri
dari luar, otomatiskan biaya makan, transpor dan fasilitas lainnya kita
yang menanggunya. Karena tanpa anggaran biaya tidak akan
terlaksana dengan baik suatu kegiatan tersebut. 116
Berdasarkan wawancara cara diatas dibenarkan juga oleh Kepala
sekolah Herman SHI, Faktor penghambat dalam meningkatkan budaya
kerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) adalah sebgaai
berikut:
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“dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan budaya
kerja guru, salah satu faktornya, adalah biaya kita terbatas, maka
kemudian untuk solusinya agar guru-guru tetap mendapatkan
pelatihan maka kita mengundang nara sumber yang mempunyai
kemampuan untuk memberikan pelatihan itu, salah satunya adalah
pengawas, karena jika kami keluar paling hanya beberapa orang
yang ikut, Karena biaya yang menghambat untuk kami menghadiri
kegiatan tersebut, tetapi jika kami laksanakan didalam, maka seluruh
guru yang ada disini bisa mengikuti pelatihan dengan baik, seperti
pelatihan K13 karena pelatihan ini sangat penting bagi guru-guru apa
lagi Wali Kelas wajib mempelajarinya.117
Lebih lanjut kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
Desa penjuru Kecamatan Kateman. Mengungkapkan.
“Kendala lainnya adalah kondisi sarana dan prasarana Madrasah
yang terbatas, dan juga akses dari kota kecamatan ke madrasah ini
harus ditempuh dengan menggunakan jalur laut dan ini tentunya juga
menjadi penghambat peningkatan Budaya kerja guru tersebut.
Karena untuk merealisasikan program kegiatan yang berkaitan
dengan pembinaan dan pelatihan guru dibutuhkan modal yang
besar, namun demikian kita tetap berupaya memberikan perhatian
dan dorongan kepada guru-guru disini untuk terus meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan yang ada.118
Artinya dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa
yang

menjadi

kendala

kepemimpinan

kepala

madrasah

dalam

meningkatkan Budaya Kerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
desa penjuru kecamatan kateman adalah pertama pembiayaan, kedua
fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas, ketiga keadaan, keempat
Kultur Masyarakat, kelima akses yang jauh dari kota kecamatan yang
harus ditempuh dengan jalur laut. Dengan demikian dapat disimpulkan
bawwa yang menjadi kendala dalam peningkatan Budaya Kerja Guru di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah desa penjuru kecamatan kateman
adalah anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana. Dan akses dari
madrasa yang jauh dari kota kecamatan.
3. Upaya Pelaksanaan dalam peningkatan Budaya kerja guru di
Madrasah

Tsanawiyah

Darul

Hidayah

Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau.
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Kecamatan

Kateman

Budaya kerja guru terbukti memiliki pengaruh positif yang berarti bagi
peningkatan profesionalitas guru. Untuk lebih meningkatkan kontribusi
budaya kerja guru terhadap profesionalitas guru yang pada gilirannya
akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.
Uuntuk membentuk prilaku agar melahirkan budaya kerja guru
hendaknya pada setiap pelatihan yang melibatkan guru dialokasikan
waktu untuk materi yang berkaitan dengan budaya kerja guru. Dasardasar penting bagi prilaku dari budaya kerja guru perlu ditanamkan dalam
diri guru seperti: 1) disiplin dalam menggunakan waktu, 2) disiplin dalam
masyarakat, 3) disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Profesionalitas adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu
keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencarian
seseorang.

Profesionalitas

kompetensi-kompetensi

guru

yang

dibangun

secara

nyata

melalui

penguasaan

diperlukan

dalam

menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru. Profesi guru harus dilihat dari
kemampuan menguasai kurikulum, materi pembelajaran, teknik dan
metode pembelajaran, kemampuan mengelola kelas, sikap komitmen
pada tugas, harus dapat menjaga kode etik profesi, disekolah guru akan
ditiru siswanya dan di masyarakat menjadi teladan.
Profesionalitas

guru

merupakan

suatu

pekerjaan

di

bidang

pendidikan dan pengajaran yang memerlukan keahlian, kemahiran,
kecakapan, pendidikan profesi, serta memiliki kompetensi profesional.
Profesionalitas adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu
keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian
sesorang. Oleh karena itu, profesionalitas guru merupakan kondisi, arah,
nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang
yang menjadi mata pencaharian.
Dalam rangkan meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs), upaya yang dilakukan oleh kepala
Madrasah adalah sebagai berikut :

a. Memberikan keteladanan
Kepala madrasah yang berhasil apabila mereka memahami
keberadaannya sebagai pimpinan madrasah dan mampu memberikan
keteladanan yang baik terhadap guru yang berdisiplin dan mampu
bekerjasama dalam bekerja secara profesional dan sebagai kepala
sekolah yang memimpin dan bisa bertanggung jawab atas apa yang telah
dipimpin oleh kepala sekolah dengan baik, mampu menggerakkan guruguru dalam meningkatkan budaya kerja dengan memberikan contoh
keteladanan yang baik.
Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah Herman, SHI di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs), sebagai kepala sekolah dia
mengatakan sebagai berikut:
Salah satu tindakan yang saya lakukan untuk membudayakan guruguru adalah dengan cara memberikan keteladanan atau contoh yang
baik dalam mematuhi dan menaati peraturan dan tata tertib sekolah,
misalnya dalam kegiatan belajar mengajar saya datang lebih awal
dan pulang paling akhir, setiap hari mengontrol absensi guru dan
pegawai, bahkan setiap pergantian jam saya berkeliling melihat
apakah guru yang mengajar pada jam tersebut sudah berada di
dalam kelas atau masih mengobrol di ruang guru.119
Dari pernyataan Herman, SHI tersebut diatas peneliti mencoba
mewawancarai guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTs), adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.
Salah satu tindakan yang saya lakukan kepala sekolah dalam
membudayakan guru-guru di Madrasah Tsanawiyah Daru Hidayah
(MTs) adalah dengan cara memberikan keteladanan atau contoh
yang baik dalam mematuhi dan menaati peraturan dan tata tertib
sekolah, misalnya dalam kegiatan belajar mengajar kepala sekolah
datang tepat pada waktunya sesuai jadwal yang telah diterapkan,
mempersiapkan perangkat pembelanjaran untuk menunjang aktivitas
mengajar.120
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120

Dari

pernyataan

guru

tersebut

diatas,

peneliti

mencoba

mewawancarai guru yang lainnya, adapun hasil wawancara tersebut
adalah sebagai berikut:
Salah satu cara yang dilakukan kepala sekolah didalam
membudayakan guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs)
adalah memberikan keteladanan yang baik dalam mematuhi dan
menaati peraturan dan tata tertib sekolah, misalnya kepala sekolah
berupaya sebaik mungkin melakukan pekerjaannya sesuai dengan
jadwal yang ada. Dalam hal membudayakan diri dalam mengikuti
upacara pengibaran bendera merah putih pada hari senin yang
merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan belajar mengajar,
beliau selalu datang lebih awal dibandingkan dengan guru-guru dan
staf lainnya. Karena beliau tinggal dekat sekolah, sehingga dengan
demikian, seluruh wakil-wakil kepala beserta guru dalam lingkungan
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) merasa termotivasi
untuk hadir dalam rrutinitas sekolah tersebut.121
Pernyataan guru tersebut di benarkan oleh guru yang lainnya
mengatakan sebagai berikut:
Kepala sekolah selalu datang kesekolah lebih awal sebelum kegiatan
belajar mengajar berlangsung. Ini adalah salah satu bentuk
keteladanan yang baik yang dicontohkan oleh kepala sekolah
didalam menegakkan budaya kerja di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah (MTs). Contoh lainnya adalah mempersiapkan perangkat
pembelajaran untuk menunjang aktivitas mengajar.122
Berdasarkan beberapa data tersebut diatas, penulis melakukan
observasi dilapangan, dan diperoleh data bahwa memang kepala sekolah
MTs selalu hadir lebih pagi dari pada guru-guru maupun staf tata usaha
MTs. Kepala sekolah juga menunjukkan keteladanannya dengan selalu
hadir pada setiap upacara bendera pada hari senin pagi dan meskipun
kepala Madrasah MTs mempunyai tugas tambahan selain dari kewajiban
mengajar sebanyak enam (6) jam tatap muka, kepala Madrasah (MTs)
selalu melaksanakan tupoksinya dan ketika pulang dari sekolah pun,
kepala Madrasah MTs selalu pulang yang terakhir dari sekolah.
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Berdasarkan data konkrit tersebut, penulis menyimpulkan bahwa
langkah konkrit yang dilakukan kepala sekolah dalam pembinaan budaya
kerja guru di MTs adalah dengan memberikan cintoh tauladan kepada
seluruh elemen sekolah dalam hal penegakkan budaya kerja, bentuk
kepemimpinan terhadap peningkatan budaya kerja yang dilakukan kepala
sekolah sebagaimana telah dikemukakan diatas dalam rangka mengatasi
masalah-masalah dalam konteks pembinaan budaya kerja lebih mengarah
kepada aspek-aspek di dalam manajemen, seperti controling namun
belum sepenuhnya didalam aspek actuating dan evaluating.
Jika hal tersebut diatas dihubungkan dengan strategi umum
pembinaan budaya kerja, seperti yang dikatakan oleh taylor sebagaimana
dikutip oleh mulyasa, yang mengatakan bahwa pembinaan budaya kerja
mengacu pada enam strategi konseptual, yaitu : 1) konsep diri dimana
strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep diri setiap individu
merupakan faktor penting dari setiap perilaku. Untuk menumbuhkan
konsep ini, pemimpin disarankan bersikap empatik, menerima, menjadi
contoh dan terbuka. 2) keterampilan berkomunikasi, dimana pemimpin
harus menerima semua perasaan pegawai dan karyawan denga teknik
komunikasi yang dapat menimbulkan kepatuhan dalam dirinya. 3)
konsekuensi-konsekuensi logis dan alami, dimana perilaku-perilaku yang
salah terjadi karena pegawai dan karyawan telah mengembangkan
kepercayaannya yang salah terhadap dirinya. Untuk itu, pemimpin
diharapkan dapat membantu memberikan bimbingan agar perilaku yang
menympang dari pegawai dan karyawannya dapat diatasi. 4) klarifikasi
nilai, dimana strategi ini dilakukan untuk membantu pegawai dan
karyawan dalam menjawab pertanyaan sendiri tentang nilai-nilai dan
membentuk sistem nilainya sendiri. 5) latihan keefektifan pemimpin yang
bertujuan untuk menghilangkan model komunikasi tertentu. 6)terapi
realitas dimana pemimpin perlu bersikap positif dan bertanggung jawab.
Dari pernyataan tersebut di atas , berdasarkan observasi peneliti di
lapangan dapat disimpulkan bahwa langkah yangg dilakukan oleh kepala

sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru adalah dengan cara
memberikan keteladanan yang baik dalam mematuhi dan menaati
peraturan dan tata tertib sekolah, misalnya dalam kegiatan belajar
mengajar kepala sekolah selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir,
setiap hari mengontrol absensi guru dan pegawai, bahkan setiap
pergantian jam kepala sekolah berkeliling melihat apakah guru yang
mengajar pada jam tersebut sudah berada di dalam kelas atau masih
mengobrol di ruang guru.
Dengan demikian jika dikaitkan antara upaya kepala sekolah melalui
pemberian tauladan kepada guru dalam rangka peningkatan budaya kerja
dengan strategi yang ditawarkan oleh taylor, pada prinsipnya dalam
beberapa hal terdapat sinergisitas antar teori dan praktik, seperti
peningkatan budaya kerja melalui pemberian contoh yang dalam hal
bagaimana menaati peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan.
Sehingga penulis menyimpulkan bahwa upaya kepala sekolah dengan
memberikan contoh keteladanan kepada guru MTs sudah merupakan
langkah yang tepat.
b. Merumuskan tata tertib sekolah dan tugas setiap guru melalui
musyawarah guru
Tugas dan fungsi dari seluruh elemen sekolah dalam kaitanyya
dengan pembinaan budaya kerja menjadi penting tatkala sekolah tersebut
memiliki program yang harus diimplementasikan dalam mencapai tujuan
pendidikan. Masing-masing guru harus memahami bentuk tugas, fungsi
dan tanggung jawabnya disekolah yang tidak hanya pada pengayaan
kognisi siswa, akan tetapi aktivitas yang dilakukannya harus juga
diarahkan pada pembentukan afektif dan psikomotorik siswa kearah yang
lebih baik dan sempurna.
Kepemimpinan kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah Darul
hidayah (MTs) tidak bersifat otoriter, akan lebih mengedepankan aspek
kebersamaan. Pembinaan budaya kerja guru yang berkaitan dengan
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dilakukan kepala sekolah di

Madrasah Tsanawiyah Darul hidayah (MTs) menggunakan pendekatan
musyawarah. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi tata tertib tentang
tugas dan fungsi guru di Madrasah Tsanawiyah Darul hidayah (MTs)
dirumuskan secara bersama, sehingga potensi individu masing-masing
guru untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab masing-masing
akan menjadi semakin baik. Dalam sebuah wawancara dengan kepala
sekolah Herman, SHI mengatakan sebgai berikut:
Perumusan tugas dan fungsi guru tidak ditetapkan secara individu,
akan tetapi kami laksanakan secara kolektif bersama-sama dengan
wakil kepala sekolah dan majelis guru dengan alasan bahwa apabila
suatu peraturan atau tata tertib ditetapkan secara bersama, maka
secara psikologi akan memberikan motivasi tersendiri dalam diri
masing-masing guru untuk melaksanakan tugas dengan baik tanpa
merasa terpaksa.123
Dari Pernyataan Kepala sekolah Herman, SHI tersebut diatas,
peneliti mewawancarai Guru Bid Study. Siti Salbiah, tentang kebenaran
yang dikatakan oleh kepala sekolah, adapun hasil wawancara tersebut
adalah sebgai berikut :
Kepala sekolah senantiasa mengingatkan kami untuk melaksanakan
tugas dan fungsi kami masing-masing pada setiap rapat majelis guru
yang telah kami sepakati bersama-sama. Misalnya saja beliau selalu
mengingatkan kami untuk budaya kerja menjalankan tugas kami
sebagai guru yaitu dengan mengajar sebaik mungkin dan tidak
meninggalkan kewajiban yang dibebankan kepada kami. 124
Dari pernyataan Staf perpustakaan, Marwah tersebut, peneliti juga
mewawancarai guru untuk melihat sejauhmana upaya yang dilakukan
kepala sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru, adapun hasil
wawancara tersebut adalah sebagai berikut:
Langkah nyata yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan
budaya kerja guru adalah dengan memonitoring aktivitas guru, terutama
dalam kegiatan belajar mengajar, hal ini dilakukan dalam rangka
meningkatkan budaya kerja guru di lingkungan Madrsah Tasanawiyah
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Darul Hidayah(MTs). Monitoring yang dilakukan kepala sekolah dalam hal
ini adalah untuk melihat sejauh mana mejelis guru tersebut melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan memastikan apakah
mereka telah menerapkan tata tertib yang telah di rumuskan bersama
tersebut.
Pernyataan guru tersebut dibenarkan oleh guru lainnya yang
mengatakan sebagai berikut:
Tidakan yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan Budaya
kerja guru adalah dengan mengawasi aktivitas guru, Khususnya
dalam proses belajar mengajar, langkah ini dilakukan kepala sekolah
untuk melihat sejauh mana majlis guru tersebut melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya masing-masing dan memastikan apakah
tata tertib yang telah ditetapkan bersama tersebut dapat berjalan
dengan baik dan dilaksanakan sebaik mungkin.125
Pernyataan

Herman,

Marwah

dan

guru

tersebut,

peneliti

mengadakan observasi dilapangan. Hal ini penting dilakukan untuk
memperoleh validitas dari data kualitatif, karena untuk kesahihan
diperlukan beberapa sumber data yang dapat mendukung keabsahan
data yang diperoleh dilapangan penelitian. Dari hasil observasi yang
dilakukan oleh penulis mengamati aktifitas pendidikan di lingkungan MTs,
terutama dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang dilakukan kepala
sekolah dalam pembinaan budaya kerja. Dalam observasi tersebut,
penulis menemukakan data bahwa dalam penetapan kebijakan, terutama
yang berkaitan dengan pembinaan disiplin, kepala sekolah tidak
menetapkannya secara individu, akan tetapi ketetapan yang diambil
adalah ketetapan kolektif, dalam arti kata bahwa dalam menerapkan
peraturan dan tata tertib, kepala sekolah melibatkan seluruh elemen
sekolah dalam merumuskan aturan dan tata tertib kebudayan yang akan
dilakukan secara bersama.
Temuan penulis dalam observasi dilapangan penelitian, bahwa
kepala sekolah melakukan dua aspek pembinaan budaya kerja terhadap

125

Wawancara dengan guru, tanggal 20 september 2018

guru, pegawai administrasi dan siswa. Pertama pembina formal dengan
melibatkan seluruh komponen sekolah melalui rapat khusus untuk
membahas peraturan dan tata tertib yang akan diberlakukan. Kedua,
pembinaan semi formal, dimana dalam setiap pertemuan dengan para
guru, pegawai admisnistrasi dan siswa, kepala sekolah selalu memberi
arahan dan sosialisasi yang berkaitan dengan penegakkan budaya kerja.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut diatas, kemudian
peneliti menyimpulkan bahwa upaya lain yang dilaksanakan kepala
sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTs) adalah dengan melakukan pendekatan kepada
majelis guru dalam merumuskan tugas dan funsi masing-masing guru
dalam proses belajar mengajar melalui rapat bersama majelis guru.
Melakukan memonitoring aktivitas guru, Terutama dalam kegiatan belajar
mengajar, dalam rangka meningkatkan budaya kerja guru di lingkunga
Madrasah tsanawiyah Darul Hidayah(MTs). Monitoring yang dilakukan
kepala sekolah dalam hal ini adalah untuk melihat sejauh mana mejelis
guru tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masingmasing dan memastikan apakah mereka telah Menerapkan tata tertib
yang telah dirumuskan bersama tersebut.
Setelah melihat kesimpulan tersebut, penulis memastikan bahwa
kepala

Madrasah

manajemen

yang

(MTs)

sudah

disebut

melaksanakan

tugas

planning(perencanaan).

dan

fungsi

Dimana

dalam

mewujudkan keteraturan dalam sekolah yang dipimpin, dia menetapkan
aturan

dan

tata

tertib

bersama

rapat/Musyawarah

guru.

Namun

dengan

majelis

guru

demikian,

bentuk

sanksi

melalui
yang

akandiberikan kepada mereka yang melanggar budaya kerja belum tertata
secara baik dalam pembuatan peraturan dan tata tertib. Sehingga akan
menimbulkan pertanyaan, apakah guru yang melanggar tata tertib dan
peraturan yang dianggap sudah patal dapat diberhentikan atau tidak.
Dalam hal ini otomatis manimbulkan persoalanpersoalan yang kontrdiktif
diantara guru. Dalam implimentasi tata tertib dan disiplin yang disepakati

bersama, kepala sekolah mensosialisasikannya kepada seluruh komponin
sekolah MTs, apakah ini sifatnya formal dan semi formal.
Upaya upaya yang dilakukan kepala MTs dalam meningkatkan
budaya kerja guru secara teoritis sudah memenuhi standar teori
sebagaimana dikemukakan oleh syaipul segala bahwa pembinaan adalah
suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari
pembimbing kepada yang dibimbing (dibina) agar tercapai kemandirian
dalam pemahaman diri dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Usaha
pembinaan yang dilakukan oleh kepala MTs lebih bersifat persuasive
dengan mengedepankan aspek musyawarah dan kebersamaan, sehingga
apabila terjadi konflik terhadap keputusan yang telah ditetapkan, menjadi
tanggung jawab bersama dalam mencari soludi yang terbaik, sehingga
persoalan-persoalan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik sesuai
dengan kebutuhan.
c. Mengaktifkan guru dalam setiap kegiatan sekolah
Salah satu kebijakan sekolah dalam upaya meningkatkan budaya
kerja guru di MTs adalah dengan mengaktifkan guru dalam setiap
kegiatan sekolah, seperti pada pelaksanaan upacara bendera setiap pagi
senin. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan disiplin diri, rasa
tanggung jawab dan bela negara. Karena setiap upacara bendera,
petugas yang mengkoordiner siswa dan bertindak sebagai pembina
upacara digilirkan pada setiap guru, dengan demikian setiap guru merasa
punya tanggung jawab.
Keaktifan dan kekompakan guru menjadi salah satu faktor untuk
tercapainya kegiatan yang dilakukan disekolah, berdasarkan wawancara
dengan kepala sekolah, upaya selanjutnya untuk meningkatkan budaya
kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah(MTs):
Supaya guru aktif dan budaya kerja guru di sekolah, upaya yang
saya lakukan adalah dengan mengaktifkan guru dalam setiap
kegiatan sekolah, seperti pada pelaksanaan upacara bendera setiap
hari senin. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya
kerja diri, rasa tanggung jawab dan bela negara, karena dalam setiap

upacara digilirkan pada setiap guru, dengan demikian setiap guru
merasa punya tanggung jawab.126
Dari wawancara dengan Ka. Tata Usaha, Amarsyah tersebut peneliti
mewawancarai ibu siti salbiah selaku guru untuk mengetahui upaya yang
dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kebudayaan guru di
Madrasah Tsanawiyah Darul hidayah(MTs), adapun hasil wawancara
tersebut adalah sebagai berikut:
Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan
kebudayaan guru adalah dengan mengaktifkan guru atau
memberikan tanggung jawab kepada guru mengawasi kegiatan yang
dilakukan sekolah, misalnya menjadi pembina osis, pembina
pramuka, dan kegiatan hari besar keislaman.127
Pendapat ini dibenarkan oelh guru yang mengatakan sebagai
berikut:
Salah satu bentuk yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam
meningkatkan kebudayaan guru adalah dengan memberikan
tanggung jawab kepada guru untuk menjadi pembina Osis, pembina
pramuka. Dengan menjadi pembina dalam kegiatan sekolah
tersebut, maka akan menjadi beban bagi guru untuk melaksanakan
tanggung jawabnya, dan ini merupakan bagian dari membudayakan
guru diMadrasah Tsanawiyah Darul hidayah(MTs).128
Pendapat ini dibenarkan oleh guru lainnya yang mengatakan sebagai
berikut:
Bentuk upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam membudayakan
guru adalah dengan meminta guru mengawasi kegiatan yang
dilakukan pihak sekolah, seperti menjadi petugas upacara bendera
hari senin, kegiatan 17 agustus, kegiatan hari besar islam, menjadi
pembina osis, pembina pramuka dan lain sebagainya.129
Berdasarkan pernyataan Amarsyah dan guru tersebut diata, peneliti
mencoba mengamati melalui observasi dilapangan, hasil pengamatan
peneliti dilapangan menunjukkan kegiatan upaya yang dilakukan setiap
pagi senin belum sepenuhnya efektif dalam peningkatan budaya kerja
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guru,karena sebagian guru masih belum hadir dengan berbagai macam
alasan. Namun, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh
kepala sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru adalah dengn cara
mengaktifkan

guru-guru

disetiap

kegiatan-kegiatan

yang

dilakukan

sekolah seperti acara peringatan upacara bendera setiap pagi senin,
peringatan hari-hari besar keislaman, kegiatan 17 agustus dan meminta
guru menjadi pembina kegiatan kesiswaan seperti pembina pramuka,
osis, dan lain sebagainya. Muaranya diharapkan seluruh guru dapat
mematuhi peraturan, tata tertib sekolah yang sudah dibuat, ditetapkan dan
disepakati bersama. Agar apa yang menjadi program sekolah dapat
terwujud.
Pelaksanaan supervisi sesungguhnya merupakan salah satu tugas
kepala madrasah dalam perannya sebagai supervisor. Hal ini juga yang
dilaksanakan bapak Herman, SHI sebagai peran kepala madrasah di MTs
Darul Hidayah sebagai supervisor di MTs Darul Hidayah. Kegiatan peran
supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah melalui tenik supervisi
antara lain:
a. Mengadakan Kunjungan Kelas
Berdasarkan wawancara dengan bapak Fauzan selaku guru bidang study
MTs Darul Hidayah Kecamatan Kateman bahwa menurutnya.
“Kepala madrasah MTs Darul Hidayah Kecamatan Kateman selalu
melakukan kunjungan ke kelas-kelas untuk mengamati langsung
proses belajar mengajar yang dilakukan oleh para guru. Pada
kunjungan kelas ini kepala madrasah mengamati keterampilan guru
dalam mempergunakan alat peraga, metode mengajar dan teknik
dalam proses belajar mengajar, juga untuk memantau
perkembangan peserta didik. Kepala madrasahMTs Darul
Hidayahmelakukankunjungan observasi dengan melibatkan guruguru dari luar sekolah sendiri untuk melakukan observasi dan
menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam
pelaksanaan belajar mengajarnya dalam usaha memperbaiki proses
belajar mengajar. Kepala madrasah kadang-kadang untuk
membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa

dan atau mengatasi problem yang dialami siswa, jadi kami sebagai
guru harus bisa mengatasi siswa dan mengembangkan diri”.130
Peran kepala madrasah untuk membantu permasalah yang dihadapi oleh
para guru sangat dibutuhkan oleh para guru, dengan tujuan untuk
memberikan solusi sehingga tidak mengganggu kinerja prestasi guru hal
ini kadang-kadang dilakukan oleh kepala madrasah di MTs Darul
Hidayah.Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan
pelaksanaan kurikulum sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak
Edi Yanto, S.Sos. selaku guru MTs Darul Hidayah bahwa menurutnya
“Kepala madrasah kadang-kadang melakukan bimbingan kepada
guru-guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum sekolah,
selanjutkan kami mengembangkan sendiri. Kepala madrasah selalu
mengadakan pertemuan atau rapat untuk membicarakan terkait
tentang kurikulum, pada saat akan ujian nasional, rapat semester,
atau rapat-rapat penting lainnya”.Kepala madrasah selalu mengikut
sertakan guru-guru untuk penataran-penataran, untuk menambah
wawasan dan meningkatkan profesionalisme para guru. Memberikan
kesempatan kepada seluruh tenaga pendidik untuk mengembangkan
potensinya secara optimal, misalkan untuk meningkatkan profesinya
melalui lokakarya sesuai dengan bidangnya masing-masing”.131
Untuk mengetahui bagaimana peran supervisi kepala madrasah
dalam meningkatkan profesionalisme guru di MTs Darul Hidayah penulis
menggunakan

pengumpul

data

yaitu

wawancara,

observasi

dan

dokumentasi.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu salbiah selaku guru MTs Darul
Hidayah Kecamatan Kateman. bahwa menurut kepala sekolah sebagai
berikut:
“Usahayang saya lakukan dalam meningkatkan profesionalisme guru
yang pertama melakukan diskusi kelompok, bahwa setiap awal dan
akhir tahun kami selalu melakukan rapat umum untuk membicarakan
kurikulum, memilih dan meneliti bahan-bahan yang sesuai dengan
perkembangan peserta didik dan akhir tahun kami menilai apakah
program yang telah dilakukan berjalan secara optimal atau
perbaikan. Kedua melakukan obsevasi kelas, saya melihat guru
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mengajar dan mengamati secara langsung terutama dalam
pemilihan metode, dan mediayang digunakan para guru yang
bersangkutan. Ketiga, melakukan pembicaraan individu, saya
menanyakan hambatan-hambatan yang sering dialami guru baik itu
dalam penggunaan metode, media pembelajaran, ataupun teknik
dalam mengajar yang sesuai dengan materi ajar. Masalah-masalah
tersebut kami pecahkan bersama. Keempat simulasi pembelajaran,
contohnya Bapak Herman yang melakukan simulasi pembelajaran
guru yang lain melihat dan mengamatinya, setelah melakukan
pengamatan simulasi pembelajaran tersebut guru yang lain
menganalisis simulasi yang telah dilakukan tersebut”.132
Wawancara

dengan

Penulis,

MTsDarul

Hidayah

kecamatan

Kateman Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan untuk
mengetahui usaha kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme
guru dapat disimpulkan kepala madrasah MTs Darul Hidayah telah
melakukan observasi kelas, diskusi kelompok, pembicaraan individual dan
simulasi

pembelajaran

dalam

meningkatkan

profesionalisme.

Hasil

wawancara ini sesuai dengan teori upaya yang dilakukan kepala madrasah
sebagai supervisor dalam buku karangan E. Mulyasa yang berjudul Yang
Menjadi Kepala madrasah ProfesiPeningkatan mutu pendidikan melalui
kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan
sumber daya yang tersedia akan terwujud dengan baik apabila didukung
secara optimal peranan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru.
Sebab kepala sekolah adalah pelaku utama dalam memainkan peranan
penting di sekolah. Kepala sekolah merupakan the key person dalam
mencapai keberhasilan otonomi sekolah yang diberi tanggung jawab dalam
mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber dana
untuk kepentingan keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan sekolah.
Adapun dalam hal administrator kepala sekolah sangat menentukan baik
dalam

hal

perencanaan

dan

pengesahan

segala

macam

bentuk

administrasi sekolah. Sedangkan dalam hal supervisor kepala sekolah
sangat menentukan segala arah kebijakan yang berkaitan dengan supervisi
di sekolah.
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Kepala sekolah sebagai motor penggerak peningkatan kinerja guru
dituntut memiliki visi, misi, dan wawasan yang luas serta kemampuan
profesional

yang

memadai

dalam

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu
kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam membangun
kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak yang terkait dengan
program pendidikan di sekolah. Kemampuan kepala sekolah tentunya akan
turut mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugas. Salah satu
indikator

kinerja

kepala

sekolah

adalah

dinilai

berdasarkan

atas

pelaksanaan tugas dan perannya. Salah satu di antara peran kepala
sekolah yang sangat penting adalah sebagai administrator dan supervisor
dalam upaya meningkatkan kinerja guru.
Kepala sekolah mempunyai peran sebagai administrator dan
supervisor

pada

dasarnya

memberikan

layanan

profesional

untuk

meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kinerja guru. Kondisi
pelaksanaan pembinaan oleh kepala sekolah yaitu kegiatan yang dilakukan
untuk mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah, tugas rutin guru-guru,
ketertiban, disiplin dan keberhasilan sekolah. Kegiatan pembinaan kepala
sekolah seperti di atas tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan
kinerja guru. Keberhasilan sekolah tidak terlepas dari tugas dan tanggung
jawab serta peranan kepala sekolah.
Dalam meningkatkan kinerja guru, peranan kepala sekolah sangat
besar, bukti bahwa peran tersebut sangat besar adalah ketidakhadiran
kepala sekolah di sekolah menjadikan kegiatan belajar mengajar kurang
terarah dan terkontrol. Jika berjalanpun maka kegiatan belajar mengajar
asal berjalan saja, mengingat setiap guru yang akan menyampaikan materi
pelajaran terlebih dahulu membuat program pengajaran harian untuk diteliti
dan disahkan oleh kepala sekolah
Apabila pihak-pihak yang berkepentingan telah dilibatkan sejak awal,
mereka dapat memastikan bahwa setiap hambatan telah ditangani sebelum
penerapan MBS. Dua unsur penting dalam MBS adalah pelatihan yang

cukup tentang MBS dan klarifikasi peran dan tanggung jawab serta hasil
yang diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu,
semua yang terlibat harus memahami apa saja tanggung jawab
pengambilan keputusan yang dapat dibagi, oleh siapa, dan pada level
mana dalam organisasi. Anggota masyarakat sekolah harus menyadari
bahwaadakalanya harapan yang dibebankan kepada sekolah terlalu tinggi.
Pengalaman penerapannya di tempat lain menunjukkan bahwa daerah
yang paling berhasil menerapkan MBS telah memfokuskan harapan
mereka pada dua manfaat yaitu meningkatkan keterlibatan dalam
pengambilan keputusan dan menghasilkan keputusan lebih baik.
Sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam penilaian kinerja kepala
sekolah, kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan
tugas kepemimpinannya dengan baik, yang diwujudkan dalam kemampuan
menyusun program sekolah, organisasi personalia, memberdayakan
tenaga kependidikan dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara
optimal. Kemampuan menyusun program sekolah harus diwujudkan dalam:
(1) pengembangan program jangka panjang, baik program akademis
maupun non-akademis, yang dituangkan dalam kurun waktu lebih dari lima
tahun; (2) pengembangan program jangka menengah, baik program
akademis maupun non-akademis, yang dituangkan dalam kurun waktu tiga
sampai lima tahun; (3) pengembangan program jangka pendek, baik
program akademis maupun non-akademis yang dituangkan dalam kurun
waktu satu tahun (program tahunan), termasuk pengembangan rencana
anggaran pendapatan belanja sekolah dan Anggaran Biaya Sekolah.
Dalam pada itu, kepala sekolah harus memiliki mekanisme yang
jelas untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program secara
periodik, sistemik dan sistematik. Kemampuan menyusun organisasi
personalia sekolah harus diwujudkan dalam pengembangan susunan
personalia

sekolah

dan

personalia

pendukung,

seperti

pengelola

laboraturium, perpustakaan dan pusat sumber belajar, serta penyusunan

kepanitiaan untuk kegiatan temporer, seperti panitia penerimaan peserta
didik baru, panitia ujian dan panitia peringatan hari-hari besar keagamaan.
Kemampuan memberdayakan tenaga kependidikan di sekolah harus
diwujudkan dalam pemberian arahan secara dinamis, pengkoordinasian
tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas, pemberian hadiah bagi
mereka yang berprestasi dan pemberian hukuman (punishment) bagi yang
kurang disiplin dalam melaksanakan tugas. Di samping itu, kemampuan
mendayagunakan sumber daya sekolah, yang harus diwujudkan dalam
pendayagunaan

serta

perawatan

sarana

dan

prasarana

sekolah,

pencatatan berbagai kinerja tenaga kependidikan dan pengembagan
program peningkatan profesioanlisme.
Seorang manajerpada hakikatnya adalah seorang perencana,
organisator, pemimpin, dan pengendali. Keberadaan manajer pada suatu
organisasi (sekolah) sangat diperlukan, sebab organisasi sebagai alat
mencapai tujuan organisasi. Menurut GR Terry, proses manajemen
ditempuh melalui empat tahapan, yaitu planning, organizing, actuating, dan
controlling (POAC).
2) Organizing
Pengorganisasian sebagai suatu proses membagi kerja ke dalam tugastugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang
sesuai dengan kemampuan dan keahlainnya, serta mengalokasikan
sumber daya, dan mengkoordinasikannya dalam rangka memperoleh
efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, dalam fungsi
pengorganisasian itu terdapat adanya sekelompok orang yang bekerja
sama, adanya tujuan tertentu yang hendak dicapai, adanya pekerjaan
yang akan dikerjakan, adanya pembagian tugas yang disusun oleh
pimpinan,

mengelompokkan

kegiatan,

menyediakan

ala-alat

yang

dibutuhkan untuk aktivitas organisasi, adanya pendelegasian wewenang
antara atasan dan bawahan, sampai pada pembuatan struktur organisasi
yang efektif dan efisien.
3)

Actuating

Terry (1978) memberikan definisi penggerakan: Berarti, penggerakan
adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama
secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan organisasi sesuai
dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Dari pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa penggerakan adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, dan mengatur
bawahan yang telah diberikan tugas dalam melakukan suatu kegiatan
secara efektif dan efisien agar diperoleh suatu hasil yang optimal.
4)

Controlling

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, yaitu tandar,
apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan
bilamana perlu mengambil tidakan korektif sehingga pelaksanaan dapat
berjalan sesuai rencana, yaitu sesuai dengan standar. Peran kepala
sekolah dalam

pengawasan

adalah mengadakan penilaian untuk

mengetahui sejauh mana program dilaksanakan. Melalui evaluasi akan
diketahui apakah program yang direncanakan sudah berhasil atau belum,
apakah telah mencapai sasaran atau belum, apakah hambatan yang
terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.
c.

Kepala Sekolah sebagai Administrator
Secara teoritik pengertian administrasi adalah melayani secara

intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa Inggris
administer yaitu kombinasi dari kata latin yang terdiri dari ad dan ministrare
yang berarti to serve melayani, membantu, dan memenuhi. Lebih jelas lagi,
kata ad artinya intensif sedang minsitrare berbentuk kata benda yang
berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi, secara etimologis
administrasi adalah melayani secara intensif. Kata administratio dan kata
administrativus yang kemudian masuk kedalam bahasa Inggris menjadi
administration dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Ada beberapa
pendapat tentang pengertian administarsi, antara lain:
Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa
administrasi adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia

secara sistematis untuk menjalankan suatu usaha agar dapat terwujud,
tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedang administrator adalah orang
yang menggerakkan kegiatan administrasi.
Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan erat
dengan

berbagai

aktivitas

pengelolaan

administrasi

yang

bersifat

pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah.
Secara spesifik, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk
mengelola kurikulum, mengelola administrasi kearsipan, dan administrasi
keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar
dapat menunjang produktivitas sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus
mampu

menjabarkan

kemampuan

di

atas

ke

dalam

tugas-tugas

operasional. Dalam berbagai kegiatan administrasi, maka membuat
perencanaan mutlak diperlukan. Perencanaan yang akan dibuat oleh
kepala sekolah bergantung pada berbagai faktor, di antaranya banyaknya
sumber daya manusia yang dimiliki, dana yang tersedia dan jangka waktu
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana tersebut. Perencanaan yang
dilakukan antara lain menyusun program tahunan sekolah yang mencakup
program pengajaran, kepeserta didikan, kepegawaian, keuangan dan
perencanaan fasilitas yang diperlukan. Perencanaan ini dituangkan ke
dalam rencana tahunan sekolah yang dijabarkan dalam program semester.
Di samping itu, fungsi kepala sekolah selaku administrator juga mencakup
kegiatan penataan struktur organisasi, koordinasi kegiatan sekolah dan
mengatur kepegawaian di sekolah.
Kepala sekolah sebagai Administrator bertanggung jawab terhadap
kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Hal
tersebut mencakup seluruh kegiatan sekolah, seperti; proses belajarmengajar, kepeserta didikan, personalia, sarana prasarana, ketatausahaan
dan keuangan serta mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat.
Selain itu juga, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keadaan
lingkungan sekolahnya.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator, kepala
sekolah harus mampu menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan
tugasnya dengan baik.Untuk itu kepala sekolah harus kreatif mampu
memiliki

ide-ide

dan

inisiatif

yang

menunjang

perkembangan

sekolah. Berbagai tugas yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai
administrator adalah sebagai berikut.
1) Membuat perencanaanPerencanaan yang perlu dilakukan oleh kepala
sekolah, di antaranya adalah menyusun program tahunan sekolah, yang
mencakup

program

pengajaran,

kepeserta

didikan,

kepegawaian,

keuangan dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Perencanaan
ini selanjutnya dituangkan dalam rencana tahunan sekolah yang dijabarkan
dalam dua program semester.
2) Menyusun struktur organisasi sekolah
Organisasi memainkan peranan penting dalam fungsi administrasi karena
merupakan tempat pelaksanaan semua kegiatan administrasi. Selain itu,
dilihat dari fungsinya organisasi juga menetapkan dan menyusun hubungan
kerja seluruh anggota organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam
melakukan tugasnya masing-masing.
3) Penyusunan organisasi merupakan tanggungjawab kepala sekolah sebagai
administrator pendidikan. Sebelumnya ditetapkan, penyusunan organisasi
itu sebaiknya dibahas bersama-sama dengan seluruh anggota agar hasil
yang diperoleh benar-benar merupakan kesepakatan bersama. Selain
menyusun struktur organisasi, kepala sekolah juga bertugas untuk
mendelegasikan tugas-tugas dan wewenang kepada setiap anggota
administrasi sekolah sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
4) Koordinator dalam organisasi sekolah
Pengoordinasian organisasi sekolah ini merupakan wewenang dari kepala
sekolah. Dalam melakukan pengoordinasian ini sebaiknya juga kepala
sekolah kerja sama dengan berbagai bagian dalam organisasi agar
pengoordinasian yang dilakukan dapat menyelesaikan semua hambatan
dan halangan yang ada.

5) Mengatur kepegawaian dalam organisasi sekolah
Berbagai tugas yang berkenaan dengan kepegawaian sepenuhnya
merupakan wewenang kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki wewenang
untuk mengangkat pegawai, mempromosikannya, menempatkan, atau
menerima pegawai baru. Pengelolaan kepegawaian ini akan berjalan
dengan baik bila kepala sekolah memperhatikan kesinambungan antara
pemberian tugas dan dengan kondisi dan kemampuan pelaksanaannya.
Kepala sekolah sebagai Administrator bertanggung jawab terhadap
kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Hal
tersebut mencakup seluruh kegiatan sekolah, seperti; proses belajarmengajar, kepeserta didikan, personalia, sarana prasarana, ketatausahaan
dan keuangan serta mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat.
Selain itu juga, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keadaan
lingkungan sekolahnya, yaitu:
d.

Kepala Sekolah sebagai Supervisor
Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan
supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk
mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam
pemilihan

dan

penggunaan

metode,

media

yang

digunakan

dan

keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2004).
Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan
guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi
guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan
tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang
ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan
pembelajaran.
Supervisi merupakan suatu teknis pelayanan profesional dengan
tujuan utama mempelajari dan memperbaiki bersama-sama dalam
membimbing dan mempengaruhi pertumbuhan anak. Menurut Kimbal Wiles
(1955) menegaskan bahwa supervisi berusaha untuk memperbaiki situasi-

situasi

belajar

mengajar,

menumbuhkan

kreativitas

guru,

memberi

dukungan dan mengikutsertakan guru dalam kegiatan sekolah, sehingga
menumbuhkan

rasa

memiliki

bagi

guru.

Adapun

personel

yang

menjalankan kegiatan supervisi disebut supervisor. Dengan demikian
administrasi dan supervisi merupakan sebagian dari proses pendidikan
yang tidak bisa ditinggalkan, namun masih banyak yang memahami bahwa
administrasi termasuk yang sering menghambat dalam proses belajar
mengajar.
Supervisi dalam pendidikan telah lama dikenal namun tidak semua
orang dalam dunia pendidikan mengerti apa hakekat supervisi itu sendiri.
Supervisi disamakan dengan pekerjaan mengawasi, supervisi lebih banyak
mengawasi daripada berbagai ide pengalaman. Sebagai supervisor, Kepala
Sekolah mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.
Menurut Sahertian (2004:19) bahwa supervisi merupakan suatu proses
yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor
mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat menggunakan
pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih
baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan
sekolah sebagai komunitas belajar yang lebih efektif. Jika supervisi
dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu melakukan
berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja
tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol
agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah
ditetapkan.
Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif
untuk mencegah agar tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan
dan

lebih

cermat

melaksanakan

pekerjaannya.

Pengawasan

dan

pengendalian yang dilakukan kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan
khususnya

guru,

disebut

supervisi

klinis,

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas
pembelajaran melalui pembelajaran efektif. Kepala sekolah sebagai

supervisor perlu memperhatikan prinsip-prinsip: (1) hubungan konsultatif,
kolegial dan bukan hirarkis; (2) dilaksanakan secara demokratis; (3)
berpusat pada tenaga kependidikan; (4) dilakukan berdasarkan kebutuhan
tenaga kependidikan; dan (5) merupakan bantuan profesional.
Guru cenderung menjadi resah dan takut apabila mereka diawasi,
sehingga kenbanyakan guru tidak suka disupevisi walaupun hal itu
merupakan

bagian

proses

pendidikan.

Jadi

supervisi

mempunyai

pengertian yang luas, dimana segala bantuan dari pimpinan sekolah, yang
tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal
sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain
dapat disimpulkan dari beberapa pendapat bahwa supervisi ialah suatu
aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan
pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara
efektif. Peningkatan kinerja guru ditentukan oleh tingkat keberhasilan peran
kepala sekolah, dalam hal ini kepala sekolah sebagai administrator dan
supervisor.
Sementara itu pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah di
antaranya

adalah

membenahi

kekurangan

dan

kelemahan

dalam

melaksanakan tanggung jawab yang diembannya. Sedangkan strategi yang
dapat diterapkan oleh kepala sekolah di antarannya adalah menerapkan
arah tindakan dan cara yang sifatnya mendasar melalui perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi, itu semua diharapkan untuk meningkatkan
kualitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan.
Kepala sekolah sebagai pimpinan puncak lembaga pendidikan
berkewajiban memberikan arahan, bimbingan, motivasi, pembinaan,
peningkatan dan pengembangan para guru dan staf tata usaha, serta
menumbuhkan kreatifitas dan produktivitas yang tinggi untuk hasil yang
maksimal. Pelaksanaan supervisi merupakan tugas kepala sekolah untuk
melakukan pengawasan terhadap guru-guru dan pegawai sekolahnya.

Apabila prinsip-prinsip supervisi di atas diperhatikan dan benar-benar
dilakukan oleh kepala sekolah, kiranya dapat diharapkan setiap sekolah
akan berangsur-angsur maju dan berkembang sebagai alat yang benarbenar memenuhi syarat untuk mencapai tujuan pendidikan. Akan tetapi
kesanggupan dan kemampuan seorang kepala sekolah dipengaruhi oleh
berbagai faktor.
Supervisi adalah kegiatan membina atau membimbing guru agar
bekerja dengan betul-betul dalam mendidik dan mengajar, kepala sekolah
sebagai supervisor juga membina pribadi, profesi dan pergaulan mereka
sesama guru maupun personalia yang lain yang berkaitan dengan
pendidikan sekolah. Supervisi mempunyai kedudukan yang penting dalam
kegiatan sekolah. Karena kegiatan sekolah mengacu pada tujuan
pembentukan manusia pribadi dan individu. Supervisi adalah aktivitas
menetukan kondisi/syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin
tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan dalam kurikulum 1984 dalam
buku Pedomana Administasi dan Supervisi Pendidikan, Supervisi adalah
pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat
meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar
dengan lebih baik. Maka, tugas kepala sekolah sebagai supervsisor harus
memiliki, mencari dan menentukan syarat-syarat mana saja yang
diperlukan bagi kemajuan sekolahnya dan meneliti syarat-syarat mana
yang telah ada dan tercukupi, dan mana yang belum ada atau kurang
maksimal.
Supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah harus mampu
melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan
kinerja tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan
kontrol agar kegiatan kependidikan disekolah terarah pada tujuan yang
telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan
preventif untuk mencegah agar para tenaga kependidikan tidak melakukan
penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya.

Kepala

sekolah

sebagai

supervior

harus

diwujudkan

dalam

kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi pendidikan,
serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervise
pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas,
pengembangan supervisi untuk kegiatan eksra kurikuler, pengembangan
supervisi perpustakaan, labolatorium, dan ujian. Di samping itu, kepala
sekolah

sebagai

supervisor

harus

memperhatikan

perinsip-perinsip

supervise, agar pelaksanaan supervise berjalan dengan efektif. Prinsip
prinsip yang harus diperhatikan oleh Supervisior adalah: 1) hubungan
konsultatif,

kolegial

dan

bukan

hirarkhis,

2)

dilaksanakan

secara

demokratis, 3) berpusat kepada tenaga kependidikan (guru), 4) dilakukan
berdasarkan

kebutuhan

professional. Dengan
mempunyai

peran

pendidik

demikian,
dan

(guru),

Kepala

tanggungjawab

5)

sekolah

merupakan

bantuan

sebagai supervisior

membina,

memantau,

dan

memperbaiki proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
sehingga terciptanya peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil yang
memuaskan. Tanggungjawab ini dikenal dan dikategorikan sebagai
tanggung jawab supervisi. Supervisi sebagai proses membantu guru guna
memperbaiki dan meingkatkan pembelajaran kurikulum. Hal ini terkandung
bahwa kepala sekolah adalah supervisor dalam membantu guru secara
individual maupun kelompok untuk memperbaiki pengajaran dan kurikulum
serta aspek lainnya.Dari uraian di atas kita ketahui betapa banyak dan
besar tanggung jawab kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang
mengayomi anak buahnya.
E. Analisis Hasil Penelitian
1. Prilaku Kepemimpinan Kepala sekolah dalam meningkatkan
Budaya Kerja Guru Di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah(MTS)
Kecamatan kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Kepemimpinan merupakan istilah yang melekat bagi setiap oraang
kelompok, mulai dari kelompik yang kecil (tidak terotganisasi ) hingga
kelompok yang besar yang terorganisasi.133
Kepemimpinan

diartikan

sebagai

kemampuan

dan

kesiapan

seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan
dan bila perlu memaksa orang lain itu mau menerima pengaruh dan
berbuat sesuatu untuk membantu proses pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan (Level, l987). Dalam suatu organisasi kerja pada umumnya
cenderung mcnempatkan seseorang pada jenjang atau kedudukan yang
lebih tinggi untuk menjalankan organisasinya. Seseorang yang diberi
kedudukan tersebut dinamakan pemimpin (Krech, 1973).Yang dimaksud
pemimpin dalam hal ini adalah seseorang yang mempunyai kelebihan
dalam berbagai hal terutama dalam membina dan mengarahkan kelompok
serta bertugas menggerakkan dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang
sesuai dengan kegiatan kelompok yang dipimpinnya.
Kepala sekolah mempunyai peranan yang strategis di sekolahnya,
karena kepala sekolah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
sekolah.

Mengkaji

kepemimpinan

kepala

sekolah,

adalalah

satu

pendekatan tentang perilaku kepemimpinan yang dapat diberlakukan,
yaitu bagaimana cara kepala sekolah mempengaruhi para guru yang
menjadi

stafnya.

Kepala

sekolah

cenderung

akan

menunjukkan

perilakunya kepada guru dan stafnya. Pada dasarnya ada pemimpin
menunjukkan perilaku cenderung berorientasi pada tugas, sebaliknya ada
pemimpin yang menunjukkan perilaku cenderung berorientasi oada
hubungan manusia.Seperti yang dikemukakan oleh Grenberg dan Baron
(1995), baliwa perilaku kepeminpinan bisa berorientasi pada tugas dan
juga bisa berorientasi pada kemanusiaan.
Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas adalah yang
lebih menaruh perhatian kepada perilaku pemimpin yang mengarah pada
penyusunan rencana, penetapan pola organisasi, adanya saluran
133
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komunikasi, metode kerja, dan prosedur pencapaian tujuan yang jelas
(Herbert, 1991). Sedangkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi
pada hubungan manusia adalah kepemimpinan yang menaruh perhatian
dan mengarah pada hubungan kesejawatan, saling mempercayai, saling
menghargai, dan hubungan yang penuh kehangatan antara pimpinan dan
stafnya (Bernard, 1988).
Fiedler

seperti

yang

dikutip

oleh

Owens

(1995)

pernah

mengembangkan pengukuran pengukuran kepribadian yang disebut
dengan Least Preferred Co-Worker (LPC).Pengukuran ini mengukur
apakah seorang pemimpin memiliki perilaku yang berorientasi pada tugas
atau perilaku yang berorientasi pada hubungan manusia. Ada beberapa
karakteristik perilaku kepemimpinan yang digambarkan dalam Least
Preferred Co-Workcr, yailu pcmimpin yang bororicnlasi pada hubungan
manusia bercirikan: (I) menyenangkan, (2) bersahabat, (3) menerima, (4)
membantu, (5) bcrsemangat, (6) releks, (7) dckat, (8) hangat, (9) kerjasama (10) suportif/memdukung, (11) menarik, (12) harmonis, (13) percaya
diri, (14) efisien, (15) periang dan terbuka. Pemimpin yang berorientasi
pada tugas bercirikan: (1) kurang menyenangkan, (2) kurang bersahabat,
(3) menolak, (4) membuat kecewa, (5) lesu, (6) tegang, (7) berjarak, (8)
dingin, (9) kurang kerja-sama, (10) bertentangan, (11) membosankan, (12)
suka bertengkar, (13) ragu-ragu, (14) kurang cllsien, (15) murung, dan
(16) tertutup (Hoy & Miskel, 1987).134
Halpin yang dikutip oleh Hanson (1995), mendifinisikan dua faktor
kecen-derungan perilaku kepemimpinan adalah sebagai berikut: Initiating
structure refers to the leader's behavior in delineating the relationship
between himself and members of the workgroup, and in endeavoring to
establish

well-defined

patterns

of

organization,

channels

of

communication, and methods of procedure.Considering refers to behavior
indicative of friendship, mutual trust, respect, and warmth in the
relationship between the leader and the members of his staff.
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Merujuk pada pendapat-pendapat diatas, komponen-komponen
perilaku kepe-mimpinan terdiri dari dua komponen pokok yaitu perilaku
kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan perilaku kepemimpinan
yang berorientasi pada hubungan manusia. Perilaku kepemimpinan yang
berorientasi pada tugas meliputi: (1) men-jelaskan sikap pada bawahan,
(2) mencoba ide-ide baru pada bawahan, (3) menetapkan peraturan, (4)
mengkritik

pekerjaan

bawahan,

(5)

me-ngambil

keputusan

tanpa

kompromi, (6) memberikar tugas tambahan, (7) merencanakan pekerjaan,
(8) menctapkan stan-dar tertentu pada bawahan, (9) menetap-kan
ketentuan waktu, (10) menggunakan prosedur kerja yang seragam, (11)
menjelaskan perenannya, (12) mengikuti peraturannya, (13) mengikuti
peraturan yang telah dibakukan, (14) mcmberitahukan harapan kepada
bawahan, dan (15) mengawasi bawahan.
Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada bubungan manusia
meliputi:

(1)

menyenangkan

bawahan,

(2)

mudah

dipahami,

(3)

menunjukkan persahabatan, (4) mendengarkan pendapat bawalian, (5)
bersikap tcrbuka, (6) mengupayakan kesejahteraan bawahan, (7)
menjelaskan latar belakang tindakannya, (8) se-nang bermusyawarah, (9)
menerima ide-ide bawahan, (10) memperlakukan bawahan setara dengan
dirinya, (11) ramah kepada bawahan, (12) menentramkan bawahan, dan
(13) mewujudkan saran bawahan (Made, 2003). Dengan demikian
perilaku kepemimpinan ialah kecenderungan yang menekankan pada
tindakan kepala sekolah yang dipcrscpsi old) guru dalam hubingan pribadi
dan hubungan formal.Hal inilah yang merupakan tolak ukur untuk
mengetahui perilaku kepala sekolah yang digali dari guru melalui
kuesioner yang diisi oleh guru.
Kehadiran

kepemimpinan

kepala

sekolah

sangat

penting

karenamerupakan motor penggerak bagi sumber daya sekolah terutama
guru

guru

dan

kepemimpinan.

karyawan
sekolah

sekolah.
dalam

Begitu

proses

besarnya
pencapaian

peranan
tujuan

pendidikan,sehingga dapat dikatakan sukses tidaknya kegiatan sekolah

sebagianbesar ditentukan oleh kwalitas kepemimpinan yang dimiliki oleh
kepalasekolah. Namun perlu dicatat bahwa keberhasilan seorang
pemimpindalam

melaksanakan

keahliannyadibidang

konsep

tugasnya,
dan

teknik

tidak

ditentukan

kepemimpinan

oleh

semata,

melainkanlebih banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memilihdan
menggunakan teknik atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengansituasi
dan kondisi orang yang dipimpinnya.
Manusia yang terlibat dalam organisasi pada dasarnya memiliki
tujuan sesuai dengan jenis pekerjaannya yang harus diselaraskan dengan
tujuan organisasi. Kondisi yang demikian ini merupakan suatu hal yang
penting mengingat berkaitan dengan mewujudkan efektifitas dan efisiensi
organisasi, yang tentunya akan tercapai apabila yang bersangkutan
berkemauan dan berkemampuan mencurahkan semua potensi dirinya,
baik tenaga maupun pikiran untuk mencapai tujuan organisasi. Prestasi
yang

yang

diperlihatkan

sebagai

seorang

guru

adalah

aktifitas

pembelajaran yang dapat diamati. Sedangkan tugas-tugas atau pekerjaan
harus sesuai dengan standar yang harus dilakukan oleh guru yang
mencakup persiapan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil
belajar. Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan
keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang
yang tidak mempunyai keahlian sebagai seorang Guru.
Dengan demikian, untuk menjadi seorang Guru seseorang harus
mempunyai

kemampuan

yang

berupa

keterampilan

dalam

melaksanakanpembelajaran. Agar dapat dilakukan dengan optimal, maka
selain memiliki keterampilan, seorang Guru juga diharapkan mampu
menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mampu mengelola
kelasnya sehingga hasil belajar siswa bisa optimal dan pada gilirannya
akan berimbas pada kinerja Guru yang optimal. Guru sebagai salah satu
faktor penentu kualitas pembelajaran. Guru memang mempunyai
pengaruh yang cupuk dominan terhadap kualitas pembelajaran, karena
gurulah yang bertanggung jawab terhadap proses pembalajar di dalam

kelas, bahkan sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah. Di antara
berbagai

faktor

yang

menentukan

mutu

pendidikan

sepertiganya

ditentukan oleh faktor Guru. Dengan demikian, kinerja Guru merupakan
faktor yang dominan menentukan berhasil atau tidaknya kualitas
pembelajaran.
Guru yang mempunyai tingkat kinerja yang bagus maka dengan
tidaklangsung

meningkatkan

prestasi

belajar

siswa

yang

bisa

dinilaidengan menggunakan evaluasi tes terhadap pelajaran yang
pelajarioleh siswa tersebut. Seorang guru yang mempunyai tingkat
kinerjayang bagus akan mampu menjelaskan pelajaran dengan baik,
mampumenumbuhkan motivasi belajar siswa, mampu menggunakan
mediapembelajaan

dengan

baik,

mampu

membimbing

dan

mengarahkansiswa dalam pembelajaran sehingga terlihat senang dan
antusias terhadappelajaran yang diikuti.Dalam kegiatan pembelajaran
setidaknya ada tiga kemampuanpokok yang perlu dimiliki oleh tenaga
pendidik, yaitu : pertama,merencanakan kegiatan belajar mengajar,
kedua, mengelola kegiatanbelajar mengajar, dan ketiga, menilai kegiatan
belajar

mengajar.Kemampuan-kemampuan

tersebut

pada

dasarnya

merupakan bagiantak terpisahkan yang harus dimiliki oleh seorang guru
dan merupakanbagian dari kompetensi Guru. Kemampuan mengajar pada
seorangguru

pada

penguasaanGuru

dasarnya

terhadap

juga

merupakan

kompetensinya.102

pencerminan

Dengan

hal

ini,

kompetensi merupakanseperangkat pengetahuan dan keterampilan yang
harus dimilikioleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata
lain,kemampuan

dan

keterampilan

mempunyai

peran

yang

erat

dengankinerja dan merupakan suatu prasyarat bagi keberhasilan dalam
suatuproses perwujudan kinerja.
Pada

dasarnya

terdapat

faktor-faktor

yang

turut

mempengaruhikinerja yang diantaranya yaitu kompetensi, kemampuan,
kondisifisik dan berbagai faktor lainnya yang turut serta mempengaruhi
kinerja seseorang. Seseorang yang mempunyai kondisi fisik yang

baikakan cenderung memiliki daya tahan yang baik sehingga pada
akhirnyaakan terlihat dari tingkat gairah kerjanya yang meningkat
dandiimbangi dengan produktifitas yang tinggi. Selain hal tersebut,
Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Upaya Peningkatan
KinerjaGurumampuan seseorang akan memainkan peran yang sangat
penting dalam peranannya diorganisasi.
Kinerja

seseorang

tidak

melainkanmembutuhkan

peranan

mempengaruhinya.Selain

adanya

bisa

timbul

dengan

faktor-faktor
faktor

yang

usaha

sendirinya,
turut

dan

serta

kemampuan

seseorangdalam rangka mendongkak kinerjanya, terdapat faktor lain
yangtidak

bisa

dinafikan.

Untuk

mendongkrak

kinerja

seseorang

jugamembutuhkan adanya motivasi yang bisa berupa ganjaran yang
merupakansalah satu jalan untuk memuaskan kebutuhan.Demikian pula
dengan kompetensi yang memang seharusnyadimiliki oleh seseorang
dalam rangka peningkatan kinerja. Kompetensiyang merupakan kapasitas
yang ditampilkan seseorang dalamberbagai cara, dan bila dikaitkan
dengan tugas maka kompetensi sebagaikinerja difokuskan pada perilaku.
Kompetensi yang mempunyaimakna kecakapan, kemampuan, kompetensi
atau wewenang
merupakan suatu kemampuan dalam melakukan tugas mengajar
danmendidik

yang

diperoleh

pelatihan.Kompetensijuga

merupakan

melalui

pendidikan

bidang-bidang

dan

pengetahuan,

kemampuan,dan keterampilan yang meningkatkan efektifitas seseorang
dalammenghadapi dunia pekerjaan. Sementara itu Diknas sebagaimana
yang

dikutip

sebagaisebuah

oleh

Najib

Amrullah

pengetahuan,

mendefinisikan

keterampilan,

dan

kompetensi

nilai-nilai

dasar

yangkemudian direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
2. Faktor pendukung dan penghambat prilaku kepemimpinan kepala
sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah
Tsanawiyah

Darul

Hidayah

Indragiri Hilir Provinsi Riau.

Kecamatan

Kateman

Kabupaten

Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting
dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan
kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam
organisasi tersebut. Pentingnya kepemimipinan seperti yang dikemukakan
oleh Allan Tucker dalam bukunya Syafaruddin yang berjudul Manajemen
Mutu

Terpadu

dalam

Pendidikan

(2002:50),

menyatakan

bahwa

kepemimpinan ialah kemampuan untuk mempengaruhi atau mendorong
seseorang atau sekelompok orang agar bekerja secara sukarela untuk
mencapai tujuan tertentu atau sasaran dalam situasi tertentu.
Dalam rangka inilah pendidikan sangat diperlukan sebagai strategi
untuk Peningkatan kualitas suatu bangsa dan merupakan wahana dalam
menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun
watak bangsa (Nasionation Charachter Building). Oleh karena itu,
lembaga pendidikan mempunyai tugas dan tangung jawab dalam
mengusahakan kecerdasan pikiran dan pemberian ilmu pengetahuan
sesuai

dengan

kenyataannya

tingkat

sekolah

Peningkatan

mutu

masing-masing,
pendidikan

pada

walaupun
setiap

pada
jenjang

pendidikan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Karena hal ini bukan
merupakan tugas yang ringan, tetapi merupakan persoalan yang komplek
dan rumit yang memerlukan manajemen yang baik dan terarah.
Disamping itu, kepala sekolah merupakan salah satu komponen
pendidikan yang paling berperan dalam Peningkatan kualitas pendidikan.
Seperti yang diungkapkan oleh Supardi bahwa sangat erat hubungannya
antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kepala sekolah, iklim
budaya sekolah, dan prilaku nakal peserta didik dalam sekolah. Dengan
itu kepala sekolah bertujuan atas manajemen pendidikan secara makro
yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah.
Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat PP. 28 tahun 1990
bahwa : ”Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan
kegiatan

pendidikan,

administrasi

sekolah

pembinaan

tenaga

kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan

prasana”. Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan
memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu
proses yang berintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber
daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan
kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan
swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat
tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih
berkualitas antara lain melalui pembangunan dan perbaikan kurikulum dan
sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan
pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan
lainnya. Salah satu indikator kekurangberhasilan ini ditunjukkan antata lain
dengan NEM siswa untuk berbagai studi pada jenjang SLTP dan SLTA
yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan
konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan
jumlah yang relatif sangat kecil.
Ada faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu
pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Yaitu strategi
pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi
yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua
input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi
ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan
guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga
pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang
bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output
yang diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek,
1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah),
melainkan

hanya

terjadi

dalam

institusi

ekonomi

dan

industri.

Dalam konteks ini, lembaga sekolah harus memiliki pimpinan yang efektif
dalam menjalankan manajemen untuk mengelola perubahan yang ada
dan berkelanjutan. David F.Salisbury (1996:149) dalam Five Technology

in Educational Change menjelaskan : “Upaya memperbaiki kualitas output
sangat ditentukan oleh mutu kepemimpinan dan manajemen yang efektif”.
Kepemimpinan penting sekali dalam mengejar mutu yang diinginkan pada
setiap sekolah. Sekolah hanya akan maju bila dipimpin oleh kepala
sekolah yang visioner, memiliki keterampilan manejerial, serta integritas
kepribadian dalam melakukan perbaikan mutu. Kemimpinan kepala
sekolah

tentu

menjalankan

manajemen

sesuai

dengan

iklim

organisasinya.
Untuk menciptakan sekolah yang fungsional dan efektif dalam mencapai
harapan pelanggan, maka perlu diciptakan hal-hal yang baru dalam
organisasi pendidikan, baik dalam hal pilihan metode pengajaran,
pembiayaan yang efektif, penggunaan alat-alat teknologi pengajaran yang
baru,

materi

menciptakan

pengajaran
dan

yang

menawarkan

bermutu
lulusan.

tinggi,
Para

dan

kemampuan

pemimpin

lembaga

pendidikan yang ingin mengarahkan organisasinya ke dalam era baru
memerlukan pengertian akan dinamika perubahan dan mengelola
perubahan itu sendiri. Untuk mewujudkan perubahan sangat tergantung
pada efektivitas kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian mutu
lulusan dan pelayanan pelanggan yang terbaik.
3. Upaya Pelaksanaan dalam peningkatan Budaya kerja guru di
Madrasah

Tsanawiyah

Darul

Hidayah

Kecamatan

Kateman

Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau.
Kepala sekolah merupakan profil sentral sebagai pemimpin dalam
dunia pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya sekedar sebagai kepala
yang selalu berhak menonjolkan kekuasaannya saja, akan tetapi lebih
ditanamkan

fungsinya

sebagai

pemimpin.

Lembaga

pendidikan

senantiasa mendambakan profil pemimpin yang ideal dan dapat dijadikan
contoh bagi kelompok yang dipimpinya, dikarenakan dunia yang dipimpin
adalah dunia pendidikan. Maka kepala sekolah harus mampu menjadi
contoh

bagi

para

tenaga

kependidikan

yang

ada

disekolahnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, kepemimpinan yang terjadi

di MTs Darul Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman adalah
kepemimpinan yang demokratis, yaitu:
1. Dimana kepemimpinan disini cenderung pada melaksanakan tindakantindakan yang selalu menyerap aspirasibawahannya. Hal ini terbukti
saat rapat kerja MTs Darul Hidayah Desa Penjuru Kecamatan
Kateman, dewan guru dilibatkan langsung dalam menyusun program
untuk kemajuan pendidikan.
2. Tidak gegabah dalam bersikap dan mengambil keputusan, selalu
mengakomodasi seluruh kekuatan yang ada secara obyektif, hal ini
pula bisa dilihat adanya komunikasi langsung antara guru dengan
kepala sekolah baik secara individu maupun kelompok.
3. Setiap ada suatu permasalahan selalu di diskusikan atau di
musyawarahkan kepada bawahan, kepala sekolah meminta pendapat
atau masukan-masukan dari bawahan.
Kepala MTs Darul Hidaya Desa Penjuru Kecamatan Kateman
senantiasa

memperhatikan

kebutuhan

bawahan

dengan

berusaha

menciptakan suasana saling percaya dan mempercayai, berusaha
menciptakan saling menghargai, simpati terhadap sikap bawahan,
memiliki sifat bersahabat, menumbuhkan peran serta bawahan dalam
pembuatan keputusan dan kegiatan lain, dengan mengutamakan
pengarahan diri, selain itu tumbuh pula rasa respek hormat diri dari
bawahan kepada pimpinannya. Sehingga apa yang menjadi tugas
merupakan hasil keputusan bersama dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Dan juga, dengan sikap pemimpin kepala sekolah membuka
otonomi terhadap guru yang seluas-luasnya untuk meningkatkan prestasi
siswa.
Dalam fungsinya sebagai top managerkepala sekolah MTs Darul
Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman

mampu menggerakkan,

mempengaruhi serta memberikan dorongan kepada seluruh tenaga
kependidikan yang ada dalam lembaga pendidikan yang dipimpinnya

untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pengajar atau pendidik bagi para
siswa.
Dalam fungsinya sebagai organisator kepala sekolah MTs Darul
Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman tetap menetapkan organisasi
yang efektif yaitu dengan teaching by doing atau perintah dengan secara
lansung, karena perintah secara langsung oleh kepala sekolah dianggap
efektif, melihat guru-guru sebagai sosok manusia yang banyak contoh
figur bagi siswa, metode ini bukan hanya dalam organisasi saja, namun
dalam intervensinya sebagai top leader kepada perencanaan dan
sekaligus general kontrol kepada pekerjaan-pekerjaan bawahan.
Kepala sekolah sebagai administrator, yaitu melaksanakan fungsi
yang diterapkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang dipegang antara
lain membuat rencana atau program tahunan, menyusun organisasi
sekolah,

melaksanakan,

mengkoordinasi

dan

mengarahkan,

serta

melaksanakan pengolahan pengevaluasian. Dalam program tahunan yang
dibuat kepala MTs Darul Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman
meliputi program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan
kelengkapan sarana dan prasarana sekolah.
Kepala sekolah sebagai supervisor adalah memberikan pujian dan
penghargaan kepada para guru yang berprestasi, walaupun sekedar
dengan ucapan yang dapat memberi semangat kepada para guru untuk
lebih giat dalam melakukan kerja. Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman telah menjalankan tugasnya
dengan baik yaitu memberikan dorongan kepada guru-guru agar aktif
bekerja menurut prosedur dan metode tertentu, sehingga pekerjaan itu
berjalan denga lancar dan mencapai sasaran.
Untuk dapat menjalankan tugasnyadengan baik, seorang kepala
sekolah harus memiliki ketrampilan-ketrampilan tidak saja dibidang
administrasi saja, melainkan juga harus memiliki kemampuan memimpin,
mengorganisir, mampu memberi motivasi dan dorongan kepada guru,
tenaga-tenaga kependidikan, serta para siswa untuk belajar lebih giat,

sehingga siswa dapat memperoleh prestasi dengan baik dan keberhasilan
sekolahpun juga akan meningkat dengan cepat.
Supaya hal-hal tersebut di atas dapat terlaksana, seorang kepala
sekolah harus memiliki tiga macam ketrampilan. Pertama, ketrampilan
organisasi. Wujud nyata dari ketrampilan ini adalah bagaimana kepala
sekolah mampu merumuskan visi dan misi sekolah yang selanjutnya
dijabarkan dalam sebuah program pendidikan yang pelaksanaannya
disusun sedemikian rupa dalam sebuah rangka organisasi yang tersusun
dalam sebuah program pendidikan yang rapi dan sistematis. Kedua
ketrampilan manusiawi, yaitu ketrampilan untuk bekerjasama, memotivasi
dan memimpin. Dan yang ketiga ketrampilan teknik, yaitu ketrampilan
dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta perlengkapan
untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu.
1Jabatan kepala sekolah bukan merupakan jabatan struktural
maupun jabatan fungsional, melainkan jabatan tambahan yang diberikan
oleh guru-guru sekolah yang memiliki kualifikasi tertentu dan terpilih oleh
mekanisme pemilihan yang ditentukan. Dalam kepemimpinan MTs Darul
Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman tercatat seorang kepala
sekolah yaitu Bapak Herman, SHI. Adanya kepemimpinan tersebut di atas
kiranya sangat bermanfaat bagi kepala sekolah MTs Darul Hidayah Desa
Penjuru Kecamatan Kateman untuk melaksanakan tugas-tugasnya
sebagai pemimpin yang lebih baik dan lebih berhati-hati agar mampu
meningkatkan kinerja guru atau karyawan dan juga meningkatkan prestasi
siswa secara optimal yang sebagian dari tujuan pendidikan.

F. Temuan penelitian dan Analisi penelitian
4. Budaya kerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS).
Budaya tertib dan disiplin merupakan salah satu pintu meraih
kesuksesan Tidak heran jika Allah memerintahkan kaum beriman untuk
membiasakan saling bekerja dan disiplin.
Perintah itu, antara lain, tersirat dalam Al-Qur‟an surah Al-jumu‟ah
ayat 9-10 sebagai berikut:









Artinya : Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan
shalat Jum'at, Maka bersegeralah kamu kepada mengingat
Allah dan tinggalkanlah jual beli. yang demikian itu lebih baik
bagimu jika kamu mengetahui. apabila telah ditunaikan
shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah
karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya
kamu beruntung.(Q.S. Al-Jumu‟ah : 9-10).135
Firman Allah pada ayat ini menegaskan keberuntungan akan kita
raih dengan kerja dan disiplin memenuhi panggilan ibadah ketika
waktunya datang dan kembali bekerja ketika sudah menunaikan ibadah.
Karena itu untuk menumbuhkan etos kerja dalam diri kita dibutuhkan
manajemen waktu agar kualitas diri kita dapat meningkat.Guru merupakan
bagian integral dari keberadaan sumberdaya manusia yang mempunyai
peranan strategis dalam menjalankan tugasnya sebagai tenaga pendidik.
Guru atau tenaga pendidik adalah sekelompok sumberdaya manusia yang
ditugasi untuk membimbing, mengajar dan melatih para peserta didik,
mereka adalah tenaga pengajar, tenaga pendidik yang secara khusus
diangkat dengan tugas utama mengajar pada jenjang pendidikan dasar
dan menengah.
135
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Kehadiran guru disekolah adalah suatu hal yang mutlak demi
berhasilnya tujuan pendidikan. Karena itu, kehadiran guru hendaknya
selalu dapat terkontrol oleh kepala sekolah. Peran kepala sekolah sebagai
pejabat formal berkewajiban menciptakan hubungan yang sebaik-baiknya
dengan para guru, staf dan siswa. Sebagai pejabat formal kepala sekolah
bertanggung jawab atas keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan.
Salah satu peran kepala sekolah adalah berupaya meningkatkan budaya
kerja guru, karena budaya kerja merupakan kunci mencapai keberhasilan.
Berbicara masalah budaya kerja guru dalam konteks pendidikan,
seluruh praktisi pendidikan sepakat bahwa budaya kerja dalam sebuah
lembaga pendidikan sangat berpengaruh dalam pembentukan hasil
pendidikan yang ideal sesuai dengan apa yang diharapkan. Namun
demikian perlu digaris bawahi bahwa tingkat pelaksaan dan penerapan
budaya kerja dalam masing-masing sekolah akan beranekaragam bentuk
dan pola penerapannya, tergantung kondidi riil disekolah. Budaya dan
iklim sosial yang ada dalam sebuah sekolah akan banyak berpengaruh
dalam penerapan budaya kerja yang baik, karena dalam proses
perubahan sikap prilaku sosial suatu komunitas membutuhkan waktu yang
cukup memadai.
Berdasarkan hasil wawancara denganBapak Herman SHI Selaku
Kepala Sekolah, diketahui bahwa budaya kerja guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS). Sebagai berikut:
Budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah(MTS).
Berjalan dengan baik, kalau dipersentasikan sekitar 80% mereka
adalah guru-guru yang bertanggung jawab atas yang mereka
jalankan. Kalaupun ada guru yang terkadang tidak bisa menjalankan
tugasnya, itu karena rata-rata guru di Madrsah Tsanawiyah Darul
Hidayah (MTS). Sudah berkeluarga dan mempunyai banyak anak,
sehingga terkadang apabila ada anggota keluarga yang sakit atau
ada kegiatan mendesak didalam urusan keluarga mereka, saya
memberikan toleransi. Tetapi sejauh ini, kerja mereka termasuk baik,
dan jarang ada guru yang tidak melaksanakan tugasnya dengan
baik.136
136
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Berdasarkan pernyataan Kepala Sekolah Herman, SHI tersebut di
atas peneliti mencoba mewawancarai Ibu Marwah, S.HI bidang tentang
budaya kerja guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTs). Hasil wawancara tersebut beliau mengatakan sebagai berikut :
Budaya kerja Guru yang dilakukan yaitu dengan cara kerjasama,
terbuka tidak ada memiliki kelebihan diantara yang lain tidak ada
kepala dan guru semua dianggap sama, sehingga mudah dalam
berkomunikasi dengan baik, saling bantu membantu jika ada suatu
permasalahan yang tidak dapat diselesaikan.137
Dari hasil wawancara dengan Ibu Marwah,S.HI Tersebut diatas,
peneliti mencoba mewawancara Ibu Siti Salbiah Untuk mengetahui tingkat
kebenaran hasil wawancara tersebut guna mengetahui sejauhmana
tingkat kerja guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTS). Adapun hasil wawancara dengan wakil kepala sekolah bidang
kurikulum tersebut adalah sebagai berikut:
Sepanjang yang saya ketahui, kerja guru di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTS) sudah memenuhi standar, sekitar 70 % guru di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) Cukup disiplin dan
kerjasama. Memang masih ada beberapa guru yang tidak mau
bekerjasama tapi sekitar satu orang atau dua orang saja,dan kepala
sekolah selalu berusaha melakukan upaya untuk meningkatkan
budaya kerja guru yang baik. Pernah beliau mengubah ketentuan
lamanya waktu untuk jam istirahat. Dari 20 menit diubah menjadi 25
menit dengan harapan guru-guru bisa budaya kerjanya apabila jam
isrtirahatnya sudah ditambah 5 menit.138
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman, S.HI dan Ibu
Marwah, S.HI Tersebut diatas, peneliti mencoba mewawancarai guru
untuk mengetahui tanggapan guru terhadap tingkat budaya guru yang
terjadi di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS). Yang mana hasil
wawancara dengan guru tersebut adalah sebagai berikut:
Menurut pengamatan saya sebagai guru di Madrasah tsanawiyah
Darul Hidayah (MTS) guru-guru yang bekerja sama. Sekirat 70 %
disini sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Dari urusan
pekerjaan hingga kehadiran, para guru di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTS) sudah melaksanakannya dengan baik.
137
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Kalaupun ada guru yang tidak hadir, hal itu biasanya dikarenakan
mereka sedang tidak mempunyai jadwal mengajar, dan kalaupun
ada guru yang pulangnya tidak tepat waktu, hal iti disebabkan karena
mereka sedang mempunyai urusan keluarga.139
Dari hasil wawancara dengan guru tersebut diatas, peneliti mencoba
menanyai guru yang lainnya untuk mengetahui tingkat budaya kerja guru
yang ada di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS), adapun hasil
wawancara tersebut adalah sebagai berikut:
Menurut pengamatan saya, budaya kerja guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah berjalan cukup baik. Kalau
dipersentasikan tingkat budaya kerja guru di Madrasah ini sekitar 70
% sampai 75 %. Walaupun harus diakui bahwa masih ada guru yang
tingkat proposional, Komunikatifnya masih kurang bahkan kepala
sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasehati, menegur,
akan tetapi guru tersebut masih melakukan ketidak profesional,
sosial dan komunikatif tersebut dalam bekerja.140
Dari hasil wawancara dengan Herman, S.HI , Ibu Marwah. S.HI dan
guru serta pengamatan peneliti dilapangan, dapat disimpulkan bahwa
budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) belum
sepenuhnya berjalan dengan baik, ini ditandai dengan terlaksananya
proses belajar mengajar dengan tidak begitu baik yang dilakukan oleh
guru, tingkat kehadiran guru disekolah juga belum berjalan dengan baik
serta

guru-guru

belum

melaksanakan

tugas-tugassekolah

dengan

baikyang diberikan oleh kepala sekolah. Kemudian masih ditemukan
beberapa guru yang masih kurang profesional didalam menjalankan
tugasnya sebagai guru didalam menjalankan tugasnya sebagai guru
didalam proses belajar mengajar. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh
Ibu Marwah Selaku Staf perpustakaan yang mengatakan sebagai berikut:
Budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS)
cukup baik, akan tetapi masih ada ditemukan beberapa guru yang
tidak profesiaonal dengan pekerjaan. Padahal kepala sekolah sudah
berusaha semaksimal mungkin menegur dan meningkatkan budaya
kerja guru di Madrasah kami.141
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Pernyataan Ibu Marwah, S.HI tersebut dibenarkan oleh guru yang
lainnya yang mengatakan sebagai berikut:
Memang masih ada beberapa guru diMadrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah (MTs) yang tidak komukatif dan profesional dalam bekerja,
jaramh masuk mengajar, tidak memberi kabar berita ketika tidak
masuk mengajar, bahkan sampai tidak membuat laporan
pembelajaran kepada kepala sekolah.142
Dari Pernyataan Bapak Herman, S.HI dan guru tersebut diatas,
peneliti mencoba mewawancarai guru yang lainnya untuk mengetahui
apakah masih ada guru-guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTS) yang jarang masuk, tidak profesional dalam menjalankan tugasnya
sebgai pendidik, adapun hasil wawancara dengan Ibu Norhasmarida, S.HI
tersebut sebagai berikut:
Di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) ini masih ada guru
yang tidak profesional, jarang masuk mengajar, tidak memberi kabar
berita kalau tidak masuk dan bahkan ada yang tidak membuat
laporan kepala sekolah, Khususnya laporan perkembangan siswa. 143
Untuk

membuktikan

kebenaran

informasi

tersebut,

penulis

melakukan observasi di lapangan. Penulis memulai pengamatan secara
administrativemelalui dokumentasi sekolah. Penulis menemukan catatan
bahwa kepala sekolah dari angkatan pertama sampai sekarang
alhamdulillah masih tetap sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah yang
sekarang

menjabat

sebagai

kepala

sekolah

MTS,

memulai

kepemimpinannya secara hati-hati sekali, beliau sangat menghargai
kekompakan para guru di MTS ,sehingga beliau sangat berhati-hati sekali
dalam bertindak. Beliau lebih mengedepankan keutuhan di MTS dari pada
memikirkan image sebagai seorang pemimpin yang terkesan membiarkan
bawahannya yang bertindak profesinalitas.
Pada awal kepemimpinanya, kepala sekolah menjabat di MTS, lebih
dikenal dengan tipe kepemimpinan laisses faire, hal ini tampak pada
142
143
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kepemimpinan beliau yang tidak menegur bawahan secara langsung
ketika ada bawahan yang melakukan kerja yang kurang baik. Pada awal
kepemimpinannya kepala sekolah seolah-olah tidak muncul untuk
menegakkan disiplin di MTS. Kepala sekolah terlihat memberikan
kebebasan yang penuh kepada anggotanya/guru dalam melaksanakan
tugasnya, dan bawahannya dalam hal ini mempunyai peluang besar untuk
membuat keputusan. Sebenarnya beliau menegur bawahan tersebut,
tetapi beliau melakukan secara tertutup dan tidak diketahui oleh guru yang
lain, hal ini untuk menjaga perasaan guru yang ditegur dan untuk menjaga
keutuhan MTS.
Upaya Selanjutnya yang penulis lakukan untuk membuktikan bahwa
kepala madrasah MTS adalah seorang pemimpin yang demokratis adalah
penulis melihat dokumentasi agenda rapat di MTS. Kepala sekolah MTS
selalu melibatkan guru-guru dalam setiap pengambilan keputusan yang
akan dilakukan di MTS. Kepala sekolah MTS juga selalu berperan aktif
dalam setiap kegiatan sekolah dan dalam kegiatan sehari-harinya terlihat
sekali beliau beliau selalu menjalin komunikasi yang baik dengan guru
maupun tenaga tata usaha.
Karena prilaku kepemimpinan kepala Sekolah MTS. Yang sangat
berhati-hati dan lebih mengedepankan perasaan bawahannya tersebut,
kepala sekolah MTS membutuhkan waktu yang cukup lama untuk bisa
merealisasikan peraturan dan tata tertib yang ada di MTS. Kepala MTS
baru bisa mewujudkannya dalam dua semester terakhir ini setelah melalui
proses pendekatan yang panjang dan kesabaran yang memakan waktu
lama untuk bisa mensosialisasikan budaya guru kepada bawahannya.
Dari beberapa hasil wawancara tersebut diatas, disertai hasil
observasi peneliti dilapangan, maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa
kepemimpinan kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTS) pada saat ini berjalan dengan demokratis, sebahagian besar guru
memandang bahwa kepala sekolahnya memiliki kemampuan yang baik
dalam melaksanakan manajemen sekolah, bekerjasama secara baik
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dengan bawahannya, berkomunikasi secara baik dengan bawahannya
dan memiliki kreativitas yang baik dalam melaksanakan tugasnya.
5. Faktor

Pendukung

dan

penghambat

Kepemimpinan

Kepala

Madrasah Dalam Meningkatkan Budaya kerja Guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah
Terdapat

perintah

untuk

menekuni

bidang

tertentu

hingga

menghasilkan karya atau keahlian tertentu hingga menghasilkan karya
atau keahlian terhadap sesuai potensi yang dimiliki. Masing-masing orang
dengan keahliannya, diharapkan dapat saling bekerjasama dan bahu
membahu manghasilkan buah karya yang bermanfaat bagi orang banyak.
Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Isra ayat 84 yang
berbunyi:




Artinya : Katakanlah: "Tiap-tiap orang berbuat menurut keadaannya
masing-masing". Maka Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih
benar jalanNya.(Q.S. Al-Isra‟: 84)
Pesan-pesan moral yang terkandung dalam ajaran islam, memberi
interprestasi yang lebih luas dan jelas kepada umatnya untuk berlaku dan
bertindak profesional dalam tanggung jawab. Bahkan dari beberapa
rangkaian ibadah, sholat, puasa, zakat. Maupun haji, terkandung perintah
untuk berlaku profesional.
Ada empat hal yang dapat mempengaruhi dan membentuk budaya
kerja seseorang tersebut antara lain: mengikuti dan menaati aturan,
kesadaran diri, alat pendidikan, hukuman. Keempat faktor ini merupakan
faktor dominan yang mempengaruhi dan membentuk budaya kerja yang
baik. Alasannya yang pertama adalah kesadaran diri sebagai pemahaman
diri bahwa budaya kerja dianggap penting bagi kebaikan dan keberhasilan
dirinya. Selain itu, kesadaran diri menjadi motif sangat kuat terwujudnya

136

budaya kerja yang baik. Yang kedua pengikutan dan ketaatan sebagai
langkah penerapan dan praktis atas peraturan-peraturan yang mengatur
perilaku individunya. Hal ini sebagai kelanjutan dari adanya kesadaran diri
yang dihasilkan oleh kemampuan dan kemauan diri yang kuat. Tekanan
dari luar dirinya sebagai upaya mendorong, menekan dan memaksa agar
budaya kerja diterapkan dalam diri seseorang sehingga peraturaperaturan diikuti dan diprktikkan. Yang ketiga hal pendidikan untuk
mempengaruhi, mengubah, membina dan membentuk prilaku yang sesuai
dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan. Yang keempat,
hukuman sebagai upaya menyadarkan, mengoreksi dan meluruskan yang
salah sehingga orang kembali pada perilaku yang sesuai dengan harapan.
Selain keempat faktor tersebut, masih ada beberapa faktor lain lagi
yang dapat berpengaruh pada pembentukan budaya kerja individu, antara
lain teladan, lingkungan disiplin, dan latihan bertanggung jawab. Dengan
melakukan tanggung jawab berulang-ulang dan membiasakannya dalam
praktik-prakti budaya kerja sehari-hari, budaya kerja yang baik akan
terbentu dalam diri masing-masing individu. Pembiasaan budaya kerja
disekolah akan mempunyai pengaruh positif bagi kehidupan siswa dan
guru di masa datang. Pada mulanya memang budaya kerja dirasakan
sebagai sesuatu yang akan mengekang kebebasan. Akan tetapi, bila
aturan ini akan dirasakan sebagai sesuatu yang memang seharusnya
dipatuhi secara sadar untuk kebaikan dirinya dan orang lain, maka lama
kelamaan budaya kerja guru akan menjadi suatu kebiasaan yang baik
menuju arah kerja diri. Pembentukan budaya kerja ternyata harus melalui
proses panjang, dimulai sejak dini dalam keluarga dan dianjurkan
sekolah.Hal-hal penting dalam pembentukan itu terdiri dari kesadaran diri,
kepatuhan, tekanan, sanksi, teladan, lingkungan budaya kerja guru, dan
latihan-latihan. Jadi untuk membentuk satu sikap hidup., perbuatan dan
kebiasaan dalam mengikuti, menaati dan mematuhi peraturan tang
berlaku, orang dapat mengembangkannya melalui kesadaran diri dan
kebebasan dirinya dalam menaati dan mengikuti aturan yang ada. Sanksi
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diberikan harus dilihat sebagai alat dan prosese pendidikan dan latihan. Di
samping itu perlu ada keteladanan dan lingkungan yang kondusif bagi
pendidikan budaya kerja guru. Upaya pengembang profesional harus
dimulai sejak usia muda dalam keluarga, dianjurkan sampai kesekolah.
Dalam menerapkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTS), ada beberapa faktor Pendukung dan penghambat
didalam penerapan budaya kerja guru tersebut. Faktor-faktor yang
mempengaruhi

budaya

kerja

guru

tersebut.

Faktor-faktor

yang

mempengaruhi budaya kerja guru di Madrasah Darul Hidayah (MTS)
adalah sebagai berikut:
c. Faktor pendukung prilaku kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam
Meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Daru
Hidayah (MTS).
Berdasarkan hasil wawancara dengan AS, faktor-faktor pendukung
dalam meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah(MTS) yang dilakukan kepala sekolah sebagai berikut:
4) Tempat tinggal/domisili
Tempat tinggal atau domisili menjadi salah satu faktor yang
mendukung didalam menerapkan budaya kerja guru, ini sebagaimanan
hasil wawancara yang disampaikan oleh Bapak Amarsyah selaku Ka.
Tata Usaha yang mengatakan sebagai berikut:
Siswa dan guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) ini
rata-rata berdomisili atau bertempat tinggal di sekitar Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) sehingga mereka bisa datang
tepat waktu kesekolah, sehingga memudahkan kami untuk
menerapkan budaya kerja guru dengan baik terhadap guru dan
siswa.144
Berdasarkan pernyataan Bapak Amarsyah tersebut diatas, peneliti
mencoba mewawancarai Ibu Marwah sekauk staf Perpustakaan untuk
mengetahui faktor pendukung dalam menerapkan budaya kerja guru,
adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut:
144

Wawancara dengan Ka. Tata Usaha, tanggal 22 agustus 2018
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Tempat tinggal menjadi salah satu faktor pendukung siswa dan guru
di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS). Menerapkan budaya
kerja profesional. Kebanyakan guru-guru yang mengajar di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS). Ini bertempat tinggal di
desa yang tidak jauh dari sekolah, sehingga ini memudahkan guruguru untuk hadir tepat waktu datang kesekolah dan dapat
menerapkan budaya kerja profesional yang dibuat oleh pihak kepala
sekolah.145
Dari hasil wawancara dengan Amarsyah tersebut di atas, peneliti
juga mewawancarai guru untuk mengetahui faktor pendukung penerapan
budaya kerja guru profesional, adapun hasil wawancara tersebut adalah
sebagai berikut:
Kebanyakan guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah (MTS) ini bertempat tinggal di dalam desa termasuk juga
saya untuk hadir kesekolah tepat waktu karena jarak tempuh dari
rumah kesekolah hanya sekitar 10 sampai 15 menit saja, sehingga
budaya kerja guru yang diterapkan oleh kepala sekolah dapat saya
laksanakan dengan baik.146
Pernyataan dari siswa kelas II Bernama tersebut di atas, di benarkan
oleh guru lainnya dari hasil wawancara peneliti yang mengatakan sebagai
berikut:
Hampir keseluruhan guru-guru yang mengajar di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTS) bertempat tingga di dalam desa
yang mana tempat tinggal guru tersebut sangat dekat sekali dengan
sekolah dan ini satu keuntungan bagi kepala sekolah untung
meningkatkan budaya kerja guru untuk menjalankan kewajibannya
sebagai tenaga pendidik didalam proses belajar mengajar.147
Dalam upaya membuktikan kebenaran pernyataan dari kepala
sekolah dan guru tersebut, penulis melakukan pengecekan data
administrasi sekolah pada bagian tenaga kependidikan atau bagian tata
usaha. Dari data administrasi diperoleh data yang valid bahwa memang
guru-guru maupun siswa yang bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah
145

(MTS)

Berdomisili

didaerah

MTS.

Wawancara dengan Staf perpustakaan, tanggal 22 Agustus 2018
SI, Wawancara, tanggal 1 september 2018
147
Wawancara denagn ririn arina, 22 agustus 2018
146

Bahkan

kebanyakan
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berdomisili didekat gedung MTS. Jadi sebenarnya dari dahulu, MTS
sudah memiliki potensi sebagai sekolah yang memiliki kerja profesional
yang tinggi. Hanya saja faktor internal dari dalam diri guru itu sendiri yang
melakukan tindak profesionalitas. Adapun pada saat ini, di MTs sudah
menerapkan absensi dengan tanda tangan dan ada seorang petugas
yang menjadi petugas piket untuk mengecek kehadiran guru-guru di MTs.
Hal ini ternyata berpengaruh cukup positif pada peningkatan budaya kerja
guru di MTs.
5) Peran guru senior yang berdidikasi tinggi dalam menjalankan
budaya kerja profesional
Setiap guru memiliki pribadi masing-masing sesuai ciri-ciri pribadi
yang mereka miliki. Ciri-ciri inilah yang membedakan seorang guru dari
guru lainnya kepribadian inilah yang akan menentukan apakah ia menjadi
pendidik dan pembina yang baik bagi anak didknya ataukah akan menjadi
perusak atau penghancur bagi hari depan anak didik, terutama bagi anak
didik yang masih kecil dan mereka yang sedang mengalami kegoncangan
jiwa. Kepribadian adalah suatu cerminan dari citra seorang guru dan akan
mempengaruhi interaksi antara guru dan anak didik. Oleh karena itu
kepribadian merupakan faktor yang menentukan tinggi rendahnya
martabat guru.
Budaya kerja guru adalah suatu keadaan tertib dan profesional
dimana orang-orang yang tergabung dalam suatu organisasi tunduk pada
peraturan-peraturan yang telah ada dengan rasa senang. Dengan
demikian profesional seorang guru menjadi tuntutan yang sangat penting
untuk dimiliki dalam upaya menunjang dan meningkatkan kinerja dan
disisi lain akan memberikan taulandan bagi siswa bahwa profesiona,
sosial dan komunikatif sangat penting bagi siapa pun apabila ingin sukses.
Kebudayaan yang baik ditunjukan guru dalam melaksanakan tugas dan
kewajibannya akan memperlancar pekerjaan guru dan memberikan
perubahan dalam kinerja guru kearah yang lebih baik dan dapat
dipertanggung jawabkan. Kondisi ini bukan saja berpengaruh pada pribadi
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guru itu sendiri dan tugasnya tetapi akan berimbas pada komponen lain
sebagai suatu cerminan dan acuan dalam menjalankan tugas dengan baik
dan menghasilkan hasil yang memuaskan.
Peran guru senior akan sangat membantu didalam menerapkan
profesional guru, karena guru yang baru mengajar akan ikut mencontoh
keteladanan yang dilakukan oleh guru senior, ini sebagaimana dikatakan
oleh Bapak Amarsyahyang mengatakan sebagai berikut:
Sejak awal pertama kali bertugas sebagai seorang guru, saya
ditugaskan di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs), sehingga
guru-guru disini dulunya adalah teman-teman saya yang sama-sama
mengajar disini, atau bahkan dulunya adalah murid saya yang
bersekolah di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini.
Sehingga saya bisa dengan mudah mengajak mereka untuk
profesional melalui komunikasi dan pendekatan, disamping itu juga
guru-guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini
sebahagian besar adalah guru senior yang memang mempunyai
didikasi yang tinggi dalam profesional sehingga guru yang baru akan
ikut mencontoh keteladanan yang dilakukan oleh guru-guru senior.148
Pernyataan Bapak Amarsyah tersebut diatas turut dibenarkan oleh
Bapak Syahril selaku waka kurikulum yang juga merupakan guru senior
yang mengajar di Madrasahh Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) yang
mengatakan sebagai berikut:
Peranan guru-guru senior sangat membantu bagi para guru-guru
yang muda untuk meningkatkan profesionalnya. Saya beserta kepala
sekolah dan guru-guru senior lainnya sering memberikan contoh
budaya kerja kepada guru yang muda-muda di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini untuk menjalankan tugasnya
sebagai tenaga pengajar, meningkatkan kerja profesional dengan
menaati peraturan sekolah, hadiri tepat waktu, dan pulangnya juga
tepat waktu, serta jangan membolos mengajar, karena dengan
membolos mengajar akan mengganggu proses belajar mengajar
disekolah.149
Berdasarkan pernyataan Amarsyah dan Herman, S.HI tersebut
diatas, peneliti juga mewawancarai guru untuk mengetahui sejauhmana
peran guru senior dalam membantu budaya kerja profesional guru di
148

Wawancara dengan Ka.tata usaha, tanggal 20 agustus 2018
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Madrasah

Tsanawiyah

Darul

Hidayah

(MTs)

yang

mana

hasil

wawancaranya adalah sebagai berikut:
Saya sebagai guru yang termasuk baru mengajar di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini banyak termotivasi dengan
sikap profesional yang dicontohkan oleh guru-guru yang lebih senior.
Terkadang saya merasa malu kalau masih bermalas-malasan dalam
mengajar atau kurang disipli dalam menjalankan tugas sebagai guru
dalam proses belajar mengajar. Bahkan saya sering diberi motivasi
dan semangat oleh guru senior untuk selalu meningkatkan budaya
kerja dimana pun berada, baik itu disekolah, maupun dirumah.150
Pernyataan guru tersebut dibenarkan guru yang lainnya mengatakan
sebagai berikut:
Sejak awal pertama kali bertugas sebagai seorang guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul hidayah (MTs) ini merasa salut dengan sikap
profesional yang ditunjukkannoleh guru-guru senior. Dengan sikap
yang ditunjukkan oleh guru senior tersebut, saya termotivasi untuk
mencontoh sikap budaya kerja profesional yang dijalankan oleh guru
tersebut. Ada timbul rasa malu kalau saya tidak menjalankan secara
profesional yang diterapkan oleh kepala sekola dan guru tersebut.
Makanya saya semaksimal mungkin mencoba berusaha
menerapkan budaya kerja profesional tersebut tanpa paksaan pihak
manapun.151
Untuk

membuktikan

kebenaran

informasi

tersebut,

penulis

melakukan observasi di lapangan penelitian. Penulis melakukan observasi
terhadap data guru-guru yang bertugas di MTs. Dari data kepegawaian
diperoleh data yang akurat yang menyatakan behwa sebagian guru-guru
yang bertugas di MTs, adalah guru senior yang sudah lama bertugas di
MTs dan mereka adalah rekan sejawat kepala sekolah MTs yang saat ini
bertugas. Pada surat keputusan mengajar yang pertama sekali diterima
oleh kepala sekolah MTs ini, adalah bertugas di MTs. Oleh karena itu
guru-guru dan kepala sekolah sudah lama saling mengenal dan hubungan
mereka selama ini berjalan dengan baik. Disamping itu juga, guru-guru di
MTs adalah guru-guru senior yanbg banyak memiliki prestasi dibidang
akademik maupun terkenal sebagai guru yang memiliki disiplin tinggi.
150
151
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Penulis

pernah

melakukan

observasi

langsung

dilapangan

untuk

membuktikan kebenaran bahwa guru-guru senior di MTs memiliki disiplin
dan dedikasi yang tinggi. Hasilnya ditemukan bahwa guru-guru senior
tersebut selalu hadir lebih awal, selalu terlibat aktif pada setiap kegiatan
dan

berusaha

menerapkan

budaya

kerja

profesiona,

sosial

dan

komunikatif kepada diri sendiri maupun para siswa MTs.
Berdasarkan Bapak Amarsyah, Bapak Herman, S.HI dan guru
tersebut

diatas,

peneliti

malakukan

pengamatan

dilapangan

dan

menyimpulkan bahwa peranan guru-guru senior sangat membantu sekali
bagi para guru-guru yang masih baru mengajar di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTs) untuk meningkatkan budaya kerja profesionalnya.
Kepala sekolah dan guru-guru senior lainnya sering memberikan contoh
budaya kerja yang baik kepada guru yang masih baru mengajar di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini untuk menjalankan
tugasnya sebaik mungkin sebagai tenaga pengajar, meningkatkan budaya
kerja dengan menaati peraturan sekolah, hadir tepat waktu, dan
pulangnya juga tepat waktu, serta jangan membolos mengajar. Dengan
sikap yang ditunjukkan oleh guru senior tersenut, banyak guru-guru yang
tergolong baru mengajar di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah(MTs) ini
termotivasi untuk mencontoh sikap budaya kerja yang dijalankan oleh
guru senir tersebut.
6) Kerjasama dan komunikasi yang baik antara kepala sekolah dan
guru
Komunikasi merupakan aktivitas dasar manusia, manusia dapat
saling berhubungan satu sama lain dalam kehidupan sehari-hari dirumah
tangga, ditempat kerja, dipasar, dalam masyarakat atau dimana saja
manusia berada. Tidak ada manusia yang tidak akan terlibat komunikasi.
Pentingnya komunikasi bagi organisasi tidak dapat dipungkiri, adanya
komunikasi yang baik suatu organisasi dapat berjalan dengan lancar dan
berhasil dan begitu pula sebainya. Misalnya Kepala sekolah tidak
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menginformasikan kepada guru-guru mengenai kapan sekolah dimulai
sesudah libur maka besar kemungkinan guru tidak akan datang mengajar.
Kerjasama yang baik antara kepala sekolah dan guru-guru akan
menciptakan harmonisasi dan berjalannya dengan baik proses belajar
mengajar

disekolah,

berdasarkan

hasil

wawancara

dengan

AM

mengatakan sebagai berikut:
Faktor pendukung lainnya dalam meningkatkan budaya kerja guru di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) ini adalah wakil-wakil
saya yang membidangi kurikulum, kesiswaan, sarana dan prasarana
serta guru bisa dengan mudah diajak bekerjasama, sehingga ini
sangat membantu saya untuk bisa dengan mudah mengajak mereka
para guru untuk bekerja secara profesional, sosial dan Komunikatif
dan pendekatan yang telah saya lakukan.152
Hasil wawancara dengan Bapak Amarsyah tersebut diatas, di
benarkan oleh Bapak Herman, S.HI yang mengatakan sebagai berikut:
Kerjasama yang dilakukan oleh kepala sekolah berjalan dengan baik,
komunikasinya cukup menyenangkan, merespon berbagai macam
keluhan dari guru, menerima masukan dari guru, dengan komunikasi
yang dibangun oleh kepala sekolah tersebut menyebabkan kepala
sekolah dengan mudah mengajak para guru untuk profesional, sosial
dan komunikasi deidalam menjalankan proses pembelajaran yang
terdapat di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah.153
Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Herman, S.HI tersebut
diatas, peneliti mencoba mewawancarai guru untuk mengetahui tingkat
komikasi yang dilakukan oleh kepala sekolah kepada guru dalam rangka
meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTS), yang mana hasil wawancaranya adalah sebagai berikut:
Kerjasama yang dilakukan oleh kepala sekolah berjalan dengan baik,
komunikasi yang dibangun oleh kepala sekolah cukup baik, beliau
seperti menanamkan sifat kekeluargaan, tidak membedakan antara
sastu dengan yang lainya, guru dan kepala sekolah dianggap seperti
keluarga dibangun dalam sebuah rumah yang samgat damai,
menerima segala kritikan dari guru-guru dan masukan dari guru.
Dengan komunikasi yang cukup baik sehingga kepala sekolah dapat
melaku segala perkerjaan dengan dan dengan mudah mengajak
para guru beserta stafnya untuk menjadi guru yang profesional dan
152
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bertanggung jawab atas apa yang dilakukan didalam proses belajar
mengajar di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah.154
Hasil wawancara dengan guru tersebut diatas, juga di benarkan oleh
guru yang lainnya mengatakan sebagai berikut:
Komunikasi dan pendekatan yang dilakukan oleh kepala sekolah di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) berjalan dengan baik
dan lancara, ini memungkinkan kepala sekolah dengan mudah
mengajak guru beserta stafnya untuk selalu meningkatkan budaya
kerja profesional dalam menjalankan tugasnya dalam proses belajar
mengajar.155
Dalam upaya

membuktikan

kebenaran informasi tersebut di

lapangan, penulis selalu berusaha hadir hampir setiap hari untuk melihat
bagaimana komunikasi yang terjalin diantara guru dan kepala sekolah
MTs. Hasilnya memang terlihat apabila kepala MTs. Adalah pimpinan
yang sangat dekat dan memiliki komunikasi yang baik terhadap bawaha.
Hal ini juga dibenarkan oleh seorang guru yang merasa sangat terbantu
oleh kepala sekolah MTs. Bahkan kepala sekolah memiliki toleransi yang
tinggi terhadap acara-acara keagamaan di MTs. Kepala sekolah MTs
selalu memotivasi dan selalu menjadi penggerak untuk setiap acara
keagamaan umat islam di MTs. Kepala sekolah MTs juga selalu
menyempatkan diri untuk sekedar mengobrol atau pun menjalin
komunikasi dengan guru-guru MTs. Berdasarkan hasil wawancara dengan
AS, H dan majelis guru serta observasi peneliti dilapangan, maka peneliti
berkesimpulan kerjasama yang dilakukan oleh kepala sekolah berjalan
dengan baik, komunikasinya cukup menyenangkan, kepala sekolah selalu
merespon berbagai macam keluhan dari guru., menerima saran dari guru,
dengan komunikasi yang dibangun oleh kepala sekolah tersebut
menyebabkan kepala sekolah dengan mudah mengajak para guru untuk
profesional didalam menjalankan proses pembelajaran yang terdapat
diMadrasah Tsanawiyah Darul hidayah (MTs).
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d. Faktor penghambat prilaku kepemimpinan kepala sekolah dalam
meningkatka budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah (MTs).
Sebagaimana telah dikemukakan pada pembahasan sebelumya
bahwa pelaksanaan peraturan dan tata tertib secara maksimal akan
berdampak pada kualitas pendidikan, baik yang berkenaan dengan
aktivitas intrakurikuler maupun ekstrakurikuler, dimana pada tataran
implementasi kedua aktivitas tersebut diarahkan pada bagaimana
menumbuh kembangkan kesadaran diri untuk hidup penuh pfofesional,
Khususnya bagi guru, tenaga kependidikan dan peserta didik. Dalam
Konteks implementasi peraturan dan tata tertib sekolah dalam rangka
menciptakan iklim sekolah dengan tingkat kedisiplinan yang tinggi, guru
disamping sebagai pengajar atau penyampai pesan, juga berfungsi
sebagai motivator, mediator, dan fasilitator dalam membina dan mendidik
para siswa kearah yang lebih maju, sehingga akan terwujud pola hidup
yang disiplin yang baik. Dan dalam menciptakan kondisi tersebut diatas,
kepala sekolah memiliki peran sentral dalam melakukan pendekatan
kepada seluruh majelis guru agar mereka memiliki konsistensi tinggi
dalam budaya kerja sekolah. Misalnya dalam hal kehadiran setiap hari
disekolah, guru dengan kedisiplinan tinggi sesuai jam Tugas. Bukan
datang dan hadir ketika memiliki jam mengajar saja.
Dalam hal indikator kinerja menurut Makmun dalam Usman(2012: 71)
mengemukakan bahwa karakteristik seseorang profesional harus dapat
menunjukkan karakter sebagai berikut:
7. Mampu melakukan suatu pekerjaan tertentu secara rasional, yaitu
memiliki visi dan misi yang jelas
8. Menguasai perangkat pengetahuan (teori dan konsep, prinsip dan
kaidah, hipotesis dan generalisasi, informasi dan sebagainya)
9. Menguasai perangkat keterampilan
10. Memahami perangkat persyaratan ambang (basic standard)
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11. Memiliki daya (motivasi) dan citra (aspirassi) unggulan dalam
melakukan tugas pekerjaannya
12. Memiliki kewenangan (otoritas)Berdasarkan kutipan di atas dapat.156
dijelaskan bahwa guru dalam melaksanakan tugasnya harus
profesional dan bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Indikator guru
yang profesional dapat dilihat dari hasil yang ia kerjakan dan tercapainya
sasaran yang telah ditetapkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.
Pelaksanaan proses pembelajaran yang efektif dan efisien serta
berkualitas dapat meningkatkan prestasi belajar siswa. Hal ini merupakan
harapan dari semua warga sekolah, orang tua murid dan masyarakat
serta merupakan tujuan dari pendidikan nasional
2) Hambatan yang dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan
Budaya Kerja guru.
Kurangnya kemampuan kepala sekolah mengadakan supervisi
secara efektif merupakan salah satu penghambat kepala sekolah
melaksanakan meningkatkan kinerja guru,Hasil wawancara dengan
kepala sekolah mengatakan:
Pelaksanaan supervisi yang saya lakukan selama ini sudah
membawa hasil yang optimal terhadap kerja guru. Supervisi
pengajaran yang saya lakukan hanya observasi kelas dan melihat
perangkat pembelajaranguru serta mengadakan pendekatan dengan
memanggil guru yang tidak menyiapkan perangkat pembelajaran
tepat waktu.157
Wawancara dengan kepala sekolah mengenai hambatan supervisi
pengajaran yang dilakukan kepala sekolah adalah: Supervisi yang
dilakukan kepala sekolah dalam satu tahun pelajaran cuma satu kali,
kemudian supervisi juga dilakukan oleh wakil kepala sekolah dan guru
senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Hasil supervisi diberitahukan
kepada kepala sekolah, kami hanya dipanggil dan diberi arahan mengenai
beberapa kelemahan dalamprosespembelajaran di dalam kelas. Namun
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untukbeberapa guru, kepala sekolah langsung mengadakan supervisi
dalam kelas. Tetapi kepala sekolah tidak pernah mendemonstrasikan
caramengajar

di

dalam

kelas.Kepala

sekolah

sebagai

supervisor

melakukan observasi berdasarkan instrumenyang telah dibuat dan
disepakati dengan guru. Menurut Nurtain (Wahyudi, 2009:110) aktivitasaktifitas yang dilakukan kepala sekolah sebagai supervisor pada tahap ini
meliputi :
7. Supervisor bersama guru memasuki ruang kelas tempat proses
pembelajaran berlangsung.
8. Guru

menjelaskan

kepada

siswa

tentang

maksud

kedatangan

supervisor di ruang kelas.
9. Guru mempersilahkan supervisor untuk menempati tempat duduk yang
telah disediakan.
10. Guru mulai melaksanakan kegiatan mengacu pada pedoman dan
prosedur yang telah disepakati pada saat pertemuan awal dengan
supervisor.
11. Supervisor mengobservasi penampilan guru berdasarkan format
observasi yang telah disepakati.
12. Setelah guru selesai melaksanakan seluruh rangkaian kegiatan
pembelajaran, bersama-sama dengan supervisor meninggalkan ruang
kelas dan pindah keruang guru atau ruang pembinaan.
Hasil wawancara dengan KepalaSekolah mengatakan bahwa
supervisi yang dilakukan kepala sekolah secara terbuka, konsisten, dan
penuh humor namun tidak berkesinambungan artinya supervisi yang
dilaksanakan tidak berulang kali, seharusnya kepala sekolah secara
kontinu melakukan supervisi, terutama terhadap guru yang masih
kurangmampu dalam mengajar.Secara garis besarkendala-kendalayang
dihadapi kepala sekolah.
menurut wawancara dengan kepala sekolahadalah:
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Faktor lain adalah kurangnyatersedianya fasilitas pendidikan dan
kurangnyaalat peraga dalam proses pembelajaran yangsecara tidak
langsung akan menghambat pencapaian tujuan pendidikan.158
Adapun fasilitas yang tersedia pada MTs Darul Hidayah Kecamatan
kateman

diantaranyagedung

sekolah

(ruang

kelas,

ruangguru,ruangkepala sekolah),mushalla,perpustakaan dan lapangan
olahragadan fasilitas-fasilitas lain yang dapat menunjang proses belajar
mengajar. Guru yanglain juga mengatakan
Bahwamasih ada guru yang tidak menggunakan fasilitas yang ada,
mengajarhanya menggunakan buku panduan dan buku paket,
namuntidak
semua
guru
seperti
itu
dan
sebagian
gurutelahmenggunakan fasilitas pendukung dalam mengajar,
misalnya dengan menggunakan Leptop Tersendiri.159
Selanjutnya faktor lain yang menghambat kinerja guru adalah
sebagai berikut: disamping punyatanggung jawab terhadap anak didik dan
lembaga pendidikan guru juga punya tanggung jawab terhadapkeluarga
(anak, suami/istri). Dengan penghasilan yang ada, guru mengalami
kesulitanhidup

dan keluarganya.

Ada diantara

guru

yang belum

bersertifikasi bahkansebahagian diantaranya masih berstatus tenaga
honor. Hal ini merupakan kendala lainbagi guru baik langsung maupun
tidak langsung berdampak pada kinerjanya.
Berdasarkan hasil observasi faktor lain yang mengahambat kepala
sekolah dalam meningkatkan kinerjaguru ialah faktor yang datangnya dari
guru itu sendiri salah satunya adalah ada keterlambatan yang dilakukan
guru dalam menyerahkan perangkat pembelajaran.MTs Darul Hidayah
telah melakukan komunikasi dan pendelegasian kemampuan pendidik.
d)Peran kepala madrasah sebagai evaluator . Evaluasi merupakan usaha
yang sistematis untuk mengetahui sampai dimana program supervisi
berhasil. Sebagai evaluator, kepala madrasah harus dapat membantu
guru-guru dalam menilai hasil dan proses belajar. Bahwa evaluasi yang di
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maksud sebagai tugas supervisor mencakup tiga hal yaitu: evaluasi hasil,
evaluasi proses dan evaluasi pelaksanaannya. Evaluasi hasil adalah
peningkatan situasi belajar-mengajar dan sasarannya adalah siswa.
Evaluasi proses adalah usaha supervisor untuk membantu guru
meningkatkan cara mengajarnya. Dan evaluasi pelaksanaannya adalah
evaluasi supervisor itu sendiri sampai dimana tugasnya sebagai
supervisor dapat dilaksanakan.Bahwa evaluasi yang dimaksud sebagai
tugas supervisor mencakup tiga hal yaitu: Evaluasi hasil, evaluasi proses
dan evaluasi pelaksanaannya. Evaluasi hasil adalah peningkatan situasi
belajar-mengajar dan sasarannya adalah siswa. Evaluasi proses adalah
usaha supervisor untuk membantu guru meningkatkan cara mengajarnya.
Dan evaluasi pelaksanaannya adalah evaluasi supervisor itu sendiri
sampai dimana tugasnya sebagai supervisor dapat dilaksanakan.
Sehubungan dengan itu maka supervisor di MTs Darul Hidayah
sudahberperan sebagai evaluator yang optimal. Ini terlihat bahwa evaluasi
hanya dilakukan berdasarkan kriteria yang ada.Supervisor juga bisa
mengidentifikasi secara baik kelemahan-kelemahan guru dalam mengajar.
Apalagi sebagai evaluator sangat diperlukan keterampilan komunikasi
yang baik.Tujuan supervisi dapat tercapai jika komponen yang ada di
dalam sebuah sekolah mengerti dan memahami pentingnya supervisi
pendidikan untuk mencapai tujuan pembelajaran dan pendidikan yang
diinginkan.
Hal tersebut senada dengan pendapat bapak Syahril, S.Pd.I dalam
wawancara yang dilakukan peneliti. wawancara yang dilakukan sebagai
berikut:
“Menurut saya supervisi kepala madrasah itu sangat-sangat penting
sekali harapannya untuk mengetahui kekurangan dan peran serta
guru,misalnya setelah guru disupervisi, guru diharapkan dapat
merubah hal-hal yang dirasa kurang pas dan dapat meningkatkan
pelayanan yang diberikan kepada siswa. Supervisi yang bertujuan
untuk memperbaiki personil maupun materil dan peralatan yang
dapat menunjang keberhasilan kegiatan belajar mengajar.
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Terciptanya suasana yang lebih baik tentu akan membantu untuk
mencapai kualitas pendidikan yang baik.”160
Menerapkan peraturan dan tata tertib yang berlaku disekolah yang
telah dirumuskan dalam rapat khusus bukanlah persoalan yang mudah
dalam membina profesiona guru. Berdasarkan wawancara dengan Ka.
Tata usaha Amarsyah, Faktor-faktor penghambat dalam meningkatkan
budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) yang
dilakukan kepala sekolah sebagai berikut:desa penjuru kecamatan
kateman adalah pertama keterbatasan biaya anggaran yang hanya
bersumber dari yayasan, iuran komite dan dana bos
Berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa faktor yang menjadi
penghambat kepemimpinan kepala Madrasah dalam meningkatkan
budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul hidayah desa penjuru
kecamatan kateman , adalah pertama keterbatasan biaya anggaran yang
hanya bersumber dari yayasan, iuran komite dan dana bos kedua, fasilitas
sarana dan prasarana yang terbatas, ketiga, letak geografis dan akses
madrasah yang jauh dari pusat kota kecamatan dan kabupaten dan itu
harus dilewati dengan menggunakan jalur laut sebagaimana hasil
wawancara dengan Bapak Syahril, S.Pd.i selaku waka kurikulum
madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah Desa Penjuru kecamatan kateman
berikut.
“Sudah Tentu, dalam pelaksanaan ada beberapa yang menjadi
pendukung dan beberapa hal yang menjadi penghambat. Kalau
untuk pendukung saya kira adalah semangat yang luar biasa yang
dimiliki oleh sumber daya manusia maksudnya guru disekolah ini.
Ditambah lagi dukungan dari yayasan
dan masyarakat
terkaitbantuan fasilitas dan sarana prasarana. Dan untuk faktor
penghambat atau kendala yang paling penominal masalah
pembiayaan, karena sumber dana yang ada disekolah ini yakni
bersumber dari yayasan. Sumbangan komite, dan dari dana bos.
Jadi untuk melakukan kegiatan semacam pelatihan, dibutuhkan
sumber dana yang cukup besar inilah yang menjadi kendala kita.161

160

Wawancara dengan waka Kurikulum, tanggal 23 oktobrer2018
Wawancara dengan waka Kurikulum, tanggal 23 oktober2018

161

151

lebih jauh ibu waka kurikulum Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
Desa Penjuru Kecamatan Katemman menegaskan bahwa,
“kendala lainnya adalah keterbatasan fasilitas, keadaan, cultur
masyarakat dan sarana prasarana yang ada. Yang ada seperti yang
kami lihat saat ini, tetapi kami optinmis meskipun dengan kondisi
yang kurang pada saat ini, tapi kami mampu melahirkan siswa/siswi
yang berprestasi dalam segala hal ataupun kegiatan seperti kegiatan
pramuka dan mengikuti lomba-lomba.162
Selain itu hasil wawan cara dengan guru Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah Desa penjuru kecamatan Kateman mengungkapkan,
bahwa:
“untuk kendala yang signifikan, masalah anggaran, anggaran itu
sumber dari segala kegiatan, tanpa anggaran kegiatan tidak akan
berjalan dengan baik, jadi menurut saya anggaran / biaya
penghambat terbesar. Contohnya kalau kami mau hadirkan pemateri
dari luar, otomatiskan biaya makan, transpor dan fasilitas lainnya kita
yang menanggunya. Karena tanpa anggaran biaya tidak akan
terlaksana dengan baik suatu kegiatan tersebut. 163
Berdasarkan wawancara cara diatas dibenarkan juga oleh Kepala
sekolah Herman SHI, Faktor penghambat dalam meningkatkan budaya
kerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) adalah sebgaai
berikut:
“dalam proses pelaksanaan kegiatan untuk peningkatan budaya
kerja guru, salah satu faktornya, adalah biaya kita terbatas, maka
kemudian untuk solusinya agar guru-guru tetap mendapatkan
pelatihan maka kita mengundang nara sumber yang mempunyai
kemampuan untuk memberikan pelatihan itu, salah satunya adalah
pengawas, karena jika kami keluar paling hanya beberapa orang
yang ikut, Karena biaya yang menghambat untuk kami menghadiri
kegiatan tersebut, tetapi jika kami laksanakan didalam, maka seluruh
guru yang ada disini bisa mengikuti pelatihan dengan baik, seperti
pelatihan K13 karena pelatihan ini sangat penting bagi guru-guru apa
lagi Wali Kelas wajib mempelajarinya.164
Lebih lanjut kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
Desa penjuru Kecamatan Kateman. Mengungkapkan.
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“Kendala lainnya adalah kondisi sarana dan prasarana Madrasah
yang terbatas, dan juga akses dari kota kecamatan ke madrasah ini
harus ditempuh dengan menggunakan jalur laut dan ini tentunya juga
menjadi penghambat peningkatan Budaya kerja guru tersebut.
Karena untuk merealisasikan program kegiatan yang berkaitan
dengan pembinaan dan pelatihan guru dibutuhkan modal yang
besar, namun demikian kita tetap berupaya memberikan perhatian
dan dorongan kepada guru-guru disini untuk terus meningkatkan dan
mengembangkan kemampuan yang ada.165
Artinya dari hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa
yang

menjadi

kendala

kepemimpinan

kepala

madrasah

dalam

meningkatkan Budaya Kerja Guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
desa penjuru kecamatan kateman adalah pertama pembiayaan, kedua
fasilitas sarana dan prasarana yang terbatas, ketiga keadaan, keempat
Kultur Masyarakat, kelima akses yang jauh dari kota kecamatan yang
harus ditempuh dengan jalur laut. Dengan demikian dapat disimpulkan
bawwa yang menjadi kendala dalam peningkatan Budaya Kerja Guru di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah desa penjuru kecamatan kateman
adalah anggaran yang terbatas, sarana dan prasarana. Dan akses dari
madrasa yang jauh dari kota kecamatan.
6. Upaya Pelaksanaan dalam peningkatan Budaya kerja guru di
Madrasah

Tsanawiyah

Darul

Hidayah

Kecamatan

Kateman

Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau.
Budaya kerja guru terbukti memiliki pengaruh positif yang berarti bagi
peningkatan profesionalitas guru. Untuk lebih meningkatkan kontribusi
budaya kerja guru terhadap profesionalitas guru yang pada gilirannya
akan berpengaruh terhadap hasil belajar peserta didik.
Uuntuk membentuk prilaku agar melahirkan budaya kerja guru
hendaknya pada setiap pelatihan yang melibatkan guru dialokasikan
waktu untuk materi yang berkaitan dengan budaya kerja guru. Dasardasar penting bagi prilaku dari budaya kerja guru perlu ditanamkan dalam
diri guru seperti: 1) disiplin dalam menggunakan waktu, 2) disiplin dalam
masyarakat, 3) disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
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Profesionalitas adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu
keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencarian
seseorang.

Profesionalitas

kompetensi-kompetensi

guru

yang

dibangun

secara

nyata

melalui

penguasaan

diperlukan

dalam

menyelesaikan pekerjaannya sebagai guru. Profesi guru harus dilihat dari
kemampuan menguasai kurikulum, materi pembelajaran, teknik dan
metode pembelajaran, kemampuan mengelola kelas, sikap komitmen
pada tugas, harus dapat menjaga kode etik profesi, disekolah guru akan
ditiru siswanya dan di masyarakat menjadi teladan.
Profesionalitas

guru

merupakan

suatu

pekerjaan

di

bidang

pendidikan dan pengajaran yang memerlukan keahlian, kemahiran,
kecakapan, pendidikan profesi, serta memiliki kompetensi profesional.
Profesionalitas adalah kondisi, arah, nilai, tujuan, dan kualitas suatu
keahlian dan kewenangan yang berkaitan dengan mata pencaharian
sesorang. Oleh karena itu, profesionalitas guru merupakan kondisi, arah,
nilai, tujuan, dan kualitas suatu keahlian dan kewenangan dalam bidang
pendidikan dan pengajaran yang berkaitan dengan pekerjaan seseorang
yang menjadi mata pencaharian.
Dalam rangkan meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs), upaya yang dilakukan oleh kepala
Madrasah adalah sebagai berikut :
d. Memberikan keteladanan
Kepala madrasah yang berhasil apabila mereka memahami
keberadaannya sebagai pimpinan madrasah dan mampu memberikan
keteladanan yang baik terhadap guru yang berdisiplin dan mampu
bekerjasama dalam bekerja secara profesional dan sebagai kepala
sekolah yang memimpin dan bisa bertanggung jawab atas apa yang telah
dipimpin oleh kepala sekolah dengan baik, mampu menggerakkan guruguru dalam meningkatkan budaya kerja dengan memberikan contoh
keteladanan yang baik.

154

Berdasarkan wawancara dengan kepala sekolah Herman, SHI di
Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs), sebagai kepala sekolah dia
mengatakan sebagai berikut:
Salah satu tindakan yang saya lakukan untuk membudayakan guruguru adalah dengan cara memberikan keteladanan atau contoh yang
baik dalam mematuhi dan menaati peraturan dan tata tertib sekolah,
misalnya dalam kegiatan belajar mengajar saya datang lebih awal
dan pulang paling akhir, setiap hari mengontrol absensi guru dan
pegawai, bahkan setiap pergantian jam saya berkeliling melihat
apakah guru yang mengajar pada jam tersebut sudah berada di
dalam kelas atau masih mengobrol di ruang guru.166
Dari pernyataan Herman, SHI tersebut diatas peneliti mencoba
mewawancarai guru yang ada di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah
(MTs), adapun hasil wawancara tersebut adalah sebagai berikut.
Salah satu tindakan yang saya lakukan kepala sekolah dalam
membudayakan guru-guru di Madrasah Tsanawiyah Daru Hidayah
(MTs) adalah dengan cara memberikan keteladanan atau contoh
yang baik dalam mematuhi dan menaati peraturan dan tata tertib
sekolah, misalnya dalam kegiatan belajar mengajar kepala sekolah
datang tepat pada waktunya sesuai jadwal yang telah diterapkan,
mempersiapkan perangkat pembelanjaran untuk menunjang aktivitas
mengajar.167
Dari

pernyataan

guru

tersebut

diatas,

peneliti

mencoba

mewawancarai guru yang lainnya, adapun hasil wawancara tersebut
adalah sebagai berikut:
Salah satu cara yang dilakukan kepala sekolah didalam
membudayakan guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs)
adalah memberikan keteladanan yang baik dalam mematuhi dan
menaati peraturan dan tata tertib sekolah, misalnya kepala sekolah
berupaya sebaik mungkin melakukan pekerjaannya sesuai dengan
jadwal yang ada. Dalam hal membudayakan diri dalam mengikuti
upacara pengibaran bendera merah putih pada hari senin yang
merupakan salah satu rangkaian dalam kegiatan belajar mengajar,
beliau selalu datang lebih awal dibandingkan dengan guru-guru dan
staf lainnya. Karena beliau tinggal dekat sekolah, sehingga dengan
demikian, seluruh wakil-wakil kepala beserta guru dalam lingkungan
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Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) merasa termotivasi
untuk hadir dalam rrutinitas sekolah tersebut.168
Pernyataan guru tersebut di benarkan oleh guru yang lainnya
mengatakan sebagai berikut:
Kepala sekolah selalu datang kesekolah lebih awal sebelum kegiatan
belajar mengajar berlangsung. Ini adalah salah satu bentuk
keteladanan yang baik yang dicontohkan oleh kepala sekolah
didalam menegakkan budaya kerja di Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah (MTs). Contoh lainnya adalah mempersiapkan perangkat
pembelajaran untuk menunjang aktivitas mengajar.169
Berdasarkan beberapa data tersebut diatas, penulis melakukan
observasi dilapangan, dan diperoleh data bahwa memang kepala sekolah
MTs selalu hadir lebih pagi dari pada guru-guru maupun staf tata usaha
MTs. Kepala sekolah juga menunjukkan keteladanannya dengan selalu
hadir pada setiap upacara bendera pada hari senin pagi dan meskipun
kepala Madrasah MTs mempunyai tugas tambahan selain dari kewajiban
mengajar sebanyak enam (6) jam tatap muka, kepala Madrasah (MTs)
selalu melaksanakan tupoksinya dan ketika pulang dari sekolah pun,
kepala Madrasah MTs selalu pulang yang terakhir dari sekolah.
Berdasarkan data konkrit tersebut, penulis menyimpulkan bahwa
langkah konkrit yang dilakukan kepala sekolah dalam pembinaan budaya
kerja guru di MTs adalah dengan memberikan cintoh tauladan kepada
seluruh elemen sekolah dalam hal penegakkan budaya kerja, bentuk
kepemimpinan terhadap peningkatan budaya kerja yang dilakukan kepala
sekolah sebagaimana telah dikemukakan diatas dalam rangka mengatasi
masalah-masalah dalam konteks pembinaan budaya kerja lebih mengarah
kepada aspek-aspek di dalam manajemen, seperti controling namun
belum sepenuhnya didalam aspek actuating dan evaluating.
Jika hal tersebut diatas dihubungkan dengan strategi umum
pembinaan budaya kerja, seperti yang dikatakan oleh taylor sebagaimana
dikutip oleh mulyasa, yang mengatakan bahwa pembinaan budaya kerja
168
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mengacu pada enam strategi konseptual, yaitu : 1) konsep diri dimana
strategi ini menekankan bahwa konsep-konsep diri setiap individu
merupakan faktor penting dari setiap perilaku. Untuk menumbuhkan
konsep ini, pemimpin disarankan bersikap empatik, menerima, menjadi
contoh dan terbuka. 2) keterampilan berkomunikasi, dimana pemimpin
harus menerima semua perasaan pegawai dan karyawan denga teknik
komunikasi yang dapat menimbulkan kepatuhan dalam dirinya. 3)
konsekuensi-konsekuensi logis dan alami, dimana perilaku-perilaku yang
salah terjadi karena pegawai dan karyawan telah mengembangkan
kepercayaannya yang salah terhadap dirinya. Untuk itu, pemimpin
diharapkan dapat membantu memberikan bimbingan agar perilaku yang
menympang dari pegawai dan karyawannya dapat diatasi. 4) klarifikasi
nilai, dimana strategi ini dilakukan untuk membantu pegawai dan
karyawan dalam menjawab pertanyaan sendiri tentang nilai-nilai dan
membentuk sistem nilainya sendiri. 5) latihan keefektifan pemimpin yang
bertujuan untuk menghilangkan model komunikasi tertentu. 6)terapi
realitas dimana pemimpin perlu bersikap positif dan bertanggung jawab.
Dari pernyataan tersebut di atas , berdasarkan observasi peneliti di
lapangan dapat disimpulkan bahwa langkah yangg dilakukan oleh kepala
sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru adalah dengan cara
memberikan keteladanan yang baik dalam mematuhi dan menaati
peraturan dan tata tertib sekolah, misalnya dalam kegiatan belajar
mengajar kepala sekolah selalu datang lebih awal dan pulang paling akhir,
setiap hari mengontrol absensi guru dan pegawai, bahkan setiap
pergantian jam kepala sekolah berkeliling melihat apakah guru yang
mengajar pada jam tersebut sudah berada di dalam kelas atau masih
mengobrol di ruang guru.
Dengan demikian jika dikaitkan antara upaya kepala sekolah melalui
pemberian tauladan kepada guru dalam rangka peningkatan budaya kerja
dengan strategi yang ditawarkan oleh taylor, pada prinsipnya dalam
beberapa hal terdapat sinergisitas antar teori dan praktik, seperti

157

peningkatan budaya kerja melalui pemberian contoh yang dalam hal
bagaimana menaati peraturan dan tata tertib yang telah ditetapkan.
Sehingga penulis menyimpulkan bahwa upaya kepala sekolah dengan
memberikan contoh keteladanan kepada guru MTs sudah merupakan
langkah yang tepat.
e. Merumuskan tata tertib sekolah dan tugas setiap guru melalui
musyawarah guru
Tugas dan fungsi dari seluruh elemen sekolah dalam kaitanyya
dengan pembinaan budaya kerja menjadi penting tatkala sekolah tersebut
memiliki program yang harus diimplementasikan dalam mencapai tujuan
pendidikan. Masing-masing guru harus memahami bentuk tugas, fungsi
dan tanggung jawabnya disekolah yang tidak hanya pada pengayaan
kognisi siswa, akan tetapi aktivitas yang dilakukannya harus juga
diarahkan pada pembentukan afektif dan psikomotorik siswa kearah yang
lebih baik dan sempurna.
Kepemimpinan kepala sekolah di Madrasah Tsanawiyah Darul
hidayah (MTs) tidak bersifat otoriter, akan lebih mengedepankan aspek
kebersamaan. Pembinaan budaya kerja guru yang berkaitan dengan
tugas dan tanggung jawab sebagaimana dilakukan kepala sekolah di
Madrasah Tsanawiyah Darul hidayah (MTs) menggunakan pendekatan
musyawarah. Hal ini mengindikasikan bahwa regulasi tata tertib tentang
tugas dan fungsi guru di Madrasah Tsanawiyah Darul hidayah (MTs)
dirumuskan secara bersama, sehingga potensi individu masing-masing
guru untuk melaksanakan fungsi dan tanggung jawab masing-masing
akan menjadi semakin baik. Dalam sebuah wawancara dengan kepala
sekolah Herman, SHI mengatakan sebgai berikut:
Perumusan tugas dan fungsi guru tidak ditetapkan secara individu,
akan tetapi kami laksanakan secara kolektif bersama-sama dengan
wakil kepala sekolah dan majelis guru dengan alasan bahwa apabila
suatu peraturan atau tata tertib ditetapkan secara bersama, maka
secara psikologi akan memberikan motivasi tersendiri dalam diri
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masing-masing guru untuk melaksanakan tugas dengan baik tanpa
merasa terpaksa.170
Dari Pernyataan Kepala sekolah Herman, SHI tersebut diatas,
peneliti mewawancarai Guru Bid Study. Siti Salbiah, tentang kebenaran
yang dikatakan oleh kepala sekolah, adapun hasil wawancara tersebut
adalah sebgai berikut :
Kepala sekolah senantiasa mengingatkan kami untuk melaksanakan
tugas dan fungsi kami masing-masing pada setiap rapat majelis guru
yang telah kami sepakati bersama-sama. Misalnya saja beliau selalu
mengingatkan kami untuk budaya kerja menjalankan tugas kami
sebagai guru yaitu dengan mengajar sebaik mungkin dan tidak
meninggalkan kewajiban yang dibebankan kepada kami. 171
Dari pernyataan Staf perpustakaan, Marwah tersebut, peneliti juga
mewawancarai guru untuk melihat sejauhmana upaya yang dilakukan
kepala sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru, adapun hasil
wawancara tersebut adalah sebagai berikut:
Langkah nyata yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan
budaya kerja guru adalah dengan memonitoring aktivitas guru, terutama
dalam kegiatan belajar mengajar, hal ini dilakukan dalam rangka
meningkatkan budaya kerja guru di lingkungan Madrsah Tasanawiyah
Darul Hidayah(MTs). Monitoring yang dilakukan kepala sekolah dalam hal
ini adalah untuk melihat sejauh mana mejelis guru tersebut melaksanakan
tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dan memastikan apakah
mereka telah menerapkan tata tertib yang telah di rumuskan bersama
tersebut.
Pernyataan guru tersebut dibenarkan oleh guru lainnya yang
mengatakan sebagai berikut:
Tidakan yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan Budaya
kerja guru adalah dengan mengawasi aktivitas guru, Khususnya
dalam proses belajar mengajar, langkah ini dilakukan kepala sekolah
untuk melihat sejauh mana majlis guru tersebut melaksanakan tugas
dan tanggung jawabnya masing-masing dan memastikan apakah
170
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tata tertib yang telah ditetapkan bersama tersebut dapat berjalan
dengan baik dan dilaksanakan sebaik mungkin.172
Pernyataan

Herman,

Marwah

dan

guru

tersebut,

peneliti

mengadakan observasi dilapangan. Hal ini penting dilakukan untuk
memperoleh validitas dari data kualitatif, karena untuk kesahihan
diperlukan beberapa sumber data yang dapat mendukung keabsahan
data yang diperoleh dilapangan penelitian. Dari hasil observasi yang
dilakukan oleh penulis mengamati aktifitas pendidikan di lingkungan MTs,
terutama dalam kaitannya dengan langkah-langkah yang dilakukan kepala
sekolah dalam pembinaan budaya kerja. Dalam observasi tersebut,
penulis menemukakan data bahwa dalam penetapan kebijakan, terutama
yang berkaitan dengan pembinaan disiplin, kepala sekolah tidak
menetapkannya secara individu, akan tetapi ketetapan yang diambil
adalah ketetapan kolektif, dalam arti kata bahwa dalam menerapkan
peraturan dan tata tertib, kepala sekolah melibatkan seluruh elemen
sekolah dalam merumuskan aturan dan tata tertib kebudayan yang akan
dilakukan secara bersama.
Temuan penulis dalam observasi dilapangan penelitian, bahwa
kepala sekolah melakukan dua aspek pembinaan budaya kerja terhadap
guru, pegawai administrasi dan siswa. Pertama pembina formal dengan
melibatkan seluruh komponen sekolah melalui rapat khusus untuk
membahas peraturan dan tata tertib yang akan diberlakukan. Kedua,
pembinaan semi formal, dimana dalam setiap pertemuan dengan para
guru, pegawai admisnistrasi dan siswa, kepala sekolah selalu memberi
arahan dan sosialisasi yang berkaitan dengan penegakkan budaya kerja.
Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut diatas, kemudian
peneliti menyimpulkan bahwa upaya lain yang dilaksanakan kepala
sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah Tsanawiyah
Darul Hidayah (MTs) adalah dengan melakukan pendekatan kepada
majelis guru dalam merumuskan tugas dan funsi masing-masing guru
172
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dalam proses belajar mengajar melalui rapat bersama majelis guru.
Melakukan memonitoring aktivitas guru, Terutama dalam kegiatan belajar
mengajar, dalam rangka meningkatkan budaya kerja guru di lingkunga
Madrasah tsanawiyah Darul Hidayah(MTs). Monitoring yang dilakukan
kepala sekolah dalam hal ini adalah untuk melihat sejauh mana mejelis
guru tersebut melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masingmasing dan memastikan apakah mereka telah Menerapkan tata tertib
yang telah dirumuskan bersama tersebut.
Setelah melihat kesimpulan tersebut, penulis memastikan bahwa
kepala

Madrasah

manajemen

yang

(MTs)

sudah

disebut

melaksanakan

tugas

planning(perencanaan).

dan

fungsi

Dimana

dalam

mewujudkan keteraturan dalam sekolah yang dipimpin, dia menetapkan
aturan

dan

tata

tertib

bersama

rapat/Musyawarah

guru.

Namun

dengan

majelis

guru

demikian,

bentuk

sanksi

melalui
yang

akandiberikan kepada mereka yang melanggar budaya kerja belum tertata
secara baik dalam pembuatan peraturan dan tata tertib. Sehingga akan
menimbulkan pertanyaan, apakah guru yang melanggar tata tertib dan
peraturan yang dianggap sudah patal dapat diberhentikan atau tidak.
Dalam hal ini otomatis manimbulkan persoalanpersoalan yang kontrdiktif
diantara guru. Dalam implimentasi tata tertib dan disiplin yang disepakati
bersama, kepala sekolah mensosialisasikannya kepada seluruh komponin
sekolah MTs, apakah ini sifatnya formal dan semi formal.
Upaya upaya yang dilakukan kepala MTs dalam meningkatkan
budaya kerja guru secara teoritis sudah memenuhi standar teori
sebagaimana dikemukakan oleh syaipul segala bahwa pembinaan adalah
suatu proses pemberian bantuan yang terus menerus dan sistematis dari
pembimbing kepada yang dibimbing (dibina) agar tercapai kemandirian
dalam pemahaman diri dan penyesuaian diri terhadap lingkungan. Usaha
pembinaan yang dilakukan oleh kepala MTs lebih bersifat persuasive
dengan mengedepankan aspek musyawarah dan kebersamaan, sehingga
apabila terjadi konflik terhadap keputusan yang telah ditetapkan, menjadi
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tanggung jawab bersama dalam mencari soludi yang terbaik, sehingga
persoalan-persoalan yang muncul dapat diselesaikan dengan baik sesuai
dengan kebutuhan.
f. Mengaktifkan guru dalam setiap kegiatan sekolah
Salah satu kebijakan sekolah dalam upaya meningkatkan budaya
kerja guru di MTs adalah dengan mengaktifkan guru dalam setiap
kegiatan sekolah, seperti pada pelaksanaan upacara bendera setiap pagi
senin. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan disiplin diri, rasa
tanggung jawab dan bela negara. Karena setiap upacara bendera,
petugas yang mengkoordiner siswa dan bertindak sebagai pembina
upacara digilirkan pada setiap guru, dengan demikian setiap guru merasa
punya tanggung jawab.
Keaktifan dan kekompakan guru menjadi salah satu faktor untuk
tercapainya kegiatan yang dilakukan disekolah, berdasarkan wawancara
dengan kepala sekolah, upaya selanjutnya untuk meningkatkan budaya
kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah(MTs):
Supaya guru aktif dan budaya kerja guru di sekolah, upaya yang
saya lakukan adalah dengan mengaktifkan guru dalam setiap
kegiatan sekolah, seperti pada pelaksanaan upacara bendera setiap
hari senin. Kegiatan ini dimaksudkan untuk menumbuhkan budaya
kerja diri, rasa tanggung jawab dan bela negara, karena dalam setiap
upacara digilirkan pada setiap guru, dengan demikian setiap guru
merasa punya tanggung jawab.173
Dari wawancara dengan Ka. Tata Usaha, Amarsyah tersebut peneliti
mewawancarai ibu siti salbiah selaku guru untuk mengetahui upaya yang
dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kebudayaan guru di
Madrasah Tsanawiyah Darul hidayah(MTs), adapun hasil wawancara
tersebut adalah sebagai berikut:
Upaya yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan
kebudayaan guru adalah dengan mengaktifkan guru atau
memberikan tanggung jawab kepada guru mengawasi kegiatan yang
dilakukan sekolah, misalnya menjadi pembina osis, pembina
pramuka, dan kegiatan hari besar keislaman.174
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Pendapat ini dibenarkan oelh guru yang mengatakan sebagai
berikut:
Salah satu bentuk yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam
meningkatkan kebudayaan guru adalah dengan memberikan
tanggung jawab kepada guru untuk menjadi pembina Osis, pembina
pramuka. Dengan menjadi pembina dalam kegiatan sekolah
tersebut, maka akan menjadi beban bagi guru untuk melaksanakan
tanggung jawabnya, dan ini merupakan bagian dari membudayakan
guru diMadrasah Tsanawiyah Darul hidayah(MTs).175
Pendapat ini dibenarkan oleh guru lainnya yang mengatakan sebagai
berikut:
Bentuk upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam membudayakan
guru adalah dengan meminta guru mengawasi kegiatan yang
dilakukan pihak sekolah, seperti menjadi petugas upacara bendera
hari senin, kegiatan 17 agustus, kegiatan hari besar islam, menjadi
pembina osis, pembina pramuka dan lain sebagainya.176
Berdasarkan pernyataan Amarsyah dan guru tersebut diata, peneliti
mencoba mengamati melalui observasi dilapangan, hasil pengamatan
peneliti dilapangan menunjukkan kegiatan upaya yang dilakukan setiap
pagi senin belum sepenuhnya efektif dalam peningkatan budaya kerja
guru,karena sebagian guru masih belum hadir dengan berbagai macam
alasan. Namun, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh
kepala sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru adalah dengn cara
mengaktifkan

guru-guru

disetiap

kegiatan-kegiatan

yang

dilakukan

sekolah seperti acara peringatan upacara bendera setiap pagi senin,
peringatan hari-hari besar keislaman, kegiatan 17 agustus dan meminta
guru menjadi pembina kegiatan kesiswaan seperti pembina pramuka,
osis, dan lain sebagainya. Muaranya diharapkan seluruh guru dapat
mematuhi peraturan, tata tertib sekolah yang sudah dibuat, ditetapkan dan
disepakati bersama. Agar apa yang menjadi program sekolah dapat
terwujud.
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Pelaksanaan supervisi sesungguhnya merupakan salah satu tugas
kepala madrasah dalam perannya sebagai supervisor. Hal ini juga yang
dilaksanakan bapak Herman, SHI sebagai peran kepala madrasah di MTs
Darul Hidayah sebagai supervisor di MTs Darul Hidayah. Kegiatan peran
supervisi yang dilakukan oleh kepala madrasah melalui tenik supervisi
antara lain:
b. Mengadakan Kunjungan Kelas
Berdasarkan wawancara dengan bapak Fauzan selaku guru bidang study
MTs Darul Hidayah Kecamatan Kateman bahwa menurutnya.
“Kepala madrasah MTs Darul Hidayah Kecamatan Kateman selalu
melakukan kunjungan ke kelas-kelas untuk mengamati langsung
proses belajar mengajar yang dilakukan oleh para guru. Pada
kunjungan kelas ini kepala madrasah mengamati keterampilan guru
dalam mempergunakan alat peraga, metode mengajar dan teknik
dalam proses belajar mengajar, juga untuk memantau
perkembangan peserta didik. Kepala madrasahMTs Darul
Hidayahmelakukankunjungan observasi dengan melibatkan guruguru dari luar sekolah sendiri untuk melakukan observasi dan
menganalisis kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh guru dalam
pelaksanaan belajar mengajarnya dalam usaha memperbaiki proses
belajar mengajar. Kepala madrasah kadang-kadang untuk
membimbing guru-guru tentang cara-cara mempelajari pribadi siswa
dan atau mengatasi problem yang dialami siswa, jadi kami sebagai
guru harus bisa mengatasi siswa dan mengembangkan diri”.177
Peran kepala madrasah untuk membantu permasalah yang dihadapi oleh
para guru sangat dibutuhkan oleh para guru, dengan tujuan untuk
memberikan solusi sehingga tidak mengganggu kinerja prestasi guru hal
ini kadang-kadang dilakukan oleh kepala madrasah di MTs Darul
Hidayah.Membimbing guru-guru dalam hal-hal yang berhubungan dengan
pelaksanaan kurikulum sekolah. Berdasarkan wawancara dengan Bapak
Edi Yanto, S.Sos. selaku guru MTs Darul Hidayah bahwa menurutnya
“Kepala madrasah kadang-kadang melakukan bimbingan kepada
guru-guru terkait dengan pelaksanaan kurikulum sekolah,
selanjutkan kami mengembangkan sendiri. Kepala madrasah selalu
mengadakan pertemuan atau rapat untuk membicarakan terkait
177
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tentang kurikulum, pada saat akan ujian nasional, rapat semester,
atau rapat-rapat penting lainnya”.Kepala madrasah selalu mengikut
sertakan guru-guru untuk penataran-penataran, untuk menambah
wawasan dan meningkatkan profesionalisme para guru. Memberikan
kesempatan kepada seluruh tenaga pendidik untuk mengembangkan
potensinya secara optimal, misalkan untuk meningkatkan profesinya
melalui lokakarya sesuai dengan bidangnya masing-masing”.178
Untuk mengetahui bagaimana peran supervisi kepala madrasah
dalam meningkatkan profesionalisme guru di MTs Darul Hidayah penulis
menggunakan

pengumpul

data

yaitu

wawancara,

observasi

dan

dokumentasi.
Berdasarkan wawancara dengan Ibu salbiah selaku guru MTs Darul
Hidayah Kecamatan Kateman. bahwa menurut kepala sekolah sebagai
berikut:
“Usahayang saya lakukan dalam meningkatkan profesionalisme guru
yang pertama melakukan diskusi kelompok, bahwa setiap awal dan
akhir tahun kami selalu melakukan rapat umum untuk membicarakan
kurikulum, memilih dan meneliti bahan-bahan yang sesuai dengan
perkembangan peserta didik dan akhir tahun kami menilai apakah
program yang telah dilakukan berjalan secara optimal atau
perbaikan. Kedua melakukan obsevasi kelas, saya melihat guru
mengajar dan mengamati secara langsung terutama dalam
pemilihan metode, dan mediayang digunakan para guru yang
bersangkutan. Ketiga, melakukan pembicaraan individu, saya
menanyakan hambatan-hambatan yang sering dialami guru baik itu
dalam penggunaan metode, media pembelajaran, ataupun teknik
dalam mengajar yang sesuai dengan materi ajar. Masalah-masalah
tersebut kami pecahkan bersama. Keempat simulasi pembelajaran,
contohnya Bapak Herman yang melakukan simulasi pembelajaran
guru yang lain melihat dan mengamatinya, setelah melakukan
pengamatan simulasi pembelajaran tersebut guru yang lain
menganalisis simulasi yang telah dilakukan tersebut”.179
Wawancara

dengan

Penulis,

MTsDarul

Hidayah

kecamatan

Kateman Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan untuk
mengetahui usaha kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme
guru dapat disimpulkan kepala madrasah MTs Darul Hidayah telah
178

Wawancara dengan guru, tanggal 23 agustus 2018
Wawancara dengan guru, tanggal 30 juli 2018
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melakukan observasi kelas, diskusi kelompok, pembicaraan individual dan
simulasi

pembelajaran

dalam

meningkatkan

profesionalisme.

Hasil

wawancara ini sesuai dengan teori upaya yang dilakukan kepala madrasah
sebagai supervisor dalam buku karangan E. Mulyasa yang berjudul Yang
Menjadi Kepala madrasah ProfesiPeningkatan mutu pendidikan melalui
kemandirian dan inisiatif sekolah dalam mengelola dan memberdayakan
sumber daya yang tersedia akan terwujud dengan baik apabila didukung
secara optimal peranan kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru.
Sebab kepala sekolah adalah pelaku utama dalam memainkan peranan
penting di sekolah. Kepala sekolah merupakan the key person dalam
mencapai keberhasilan otonomi sekolah yang diberi tanggung jawab dalam
mengelola dan memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber dana
untuk kepentingan keberhasilan pencapaian visi, misi dan tujuan sekolah.
Adapun dalam hal administrator kepala sekolah sangat menentukan baik
dalam

hal

perencanaan

dan

pengesahan

segala

macam

bentuk

administrasi sekolah. Sedangkan dalam hal supervisor kepala sekolah
sangat menentukan segala arah kebijakan yang berkaitan dengan supervisi
di sekolah.
Kepala sekolah sebagai motor penggerak peningkatan kinerja guru
dituntut memiliki visi, misi, dan wawasan yang luas serta kemampuan
profesional

yang

memadai

dalam

perencanaan,

pengorganisasian,

pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pendidikan. Selain itu
kepala sekolah dituntut untuk memiliki kemampuan dalam membangun
kerjasama yang harmonis dengan berbagai pihak yang terkait dengan
program pendidikan di sekolah. Kemampuan kepala sekolah tentunya akan
turut mempengaruhi kinerja guru dalam melaksanakan tugas. Salah satu
indikator

kinerja

kepala

sekolah

adalah

dinilai

berdasarkan

atas

pelaksanaan tugas dan perannya. Salah satu di antara peran kepala
sekolah yang sangat penting adalah sebagai administrator dan supervisor
dalam upaya meningkatkan kinerja guru.
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Kepala sekolah mempunyai peran sebagai administrator dan
supervisor

pada

dasarnya

memberikan

layanan

profesional

untuk

meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kinerja guru. Kondisi
pelaksanaan pembinaan oleh kepala sekolah yaitu kegiatan yang dilakukan
untuk mengawasi pelaksanaan administrasi sekolah, tugas rutin guru-guru,
ketertiban, disiplin dan keberhasilan sekolah. Kegiatan pembinaan kepala
sekolah seperti di atas tentunya akan berpengaruh terhadap peningkatan
kinerja guru. Keberhasilan sekolah tidak terlepas dari tugas dan tanggung
jawab serta peranan kepala sekolah.
Dalam meningkatkan kinerja guru, peranan kepala sekolah sangat
besar, bukti bahwa peran tersebut sangat besar adalah ketidakhadiran
kepala sekolah di sekolah menjadikan kegiatan belajar mengajar kurang
terarah dan terkontrol. Jika berjalanpun maka kegiatan belajar mengajar
asal berjalan saja, mengingat setiap guru yang akan menyampaikan materi
pelajaran terlebih dahulu membuat program pengajaran harian untuk diteliti
dan disahkan oleh kepala sekolah
Apabila pihak-pihak yang berkepentingan telah dilibatkan sejak awal,
mereka dapat memastikan bahwa setiap hambatan telah ditangani sebelum
penerapan MBS. Dua unsur penting dalam MBS adalah pelatihan yang
cukup tentang MBS dan klarifikasi peran dan tanggung jawab serta hasil
yang diharapkan kepada semua pihak yang berkepentingan. Selain itu,
semua yang terlibat harus memahami apa saja tanggung jawab
pengambilan keputusan yang dapat dibagi, oleh siapa, dan pada level
mana dalam organisasi. Anggota masyarakat sekolah harus menyadari
bahwaadakalanya harapan yang dibebankan kepada sekolah terlalu tinggi.
Pengalaman penerapannya di tempat lain menunjukkan bahwa daerah
yang paling berhasil menerapkan MBS telah memfokuskan harapan
mereka pada dua manfaat yaitu meningkatkan keterlibatan dalam
pengambilan keputusan dan menghasilkan keputusan lebih baik.
Sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam penilaian kinerja kepala
sekolah, kepala sekolah harus memiliki kemampuan dalam melaksanakan
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tugas kepemimpinannya dengan baik, yang diwujudkan dalam kemampuan
menyusun program sekolah, organisasi personalia, memberdayakan
tenaga kependidikan dan mendayagunakan sumber daya sekolah secara
optimal. Kemampuan menyusun program sekolah harus diwujudkan dalam:
(1) pengembangan program jangka panjang, baik program akademis
maupun non-akademis, yang dituangkan dalam kurun waktu lebih dari lima
tahun; (2) pengembangan program jangka menengah, baik program
akademis maupun non-akademis, yang dituangkan dalam kurun waktu tiga
sampai lima tahun; (3) pengembangan program jangka pendek, baik
program akademis maupun non-akademis yang dituangkan dalam kurun
waktu satu tahun (program tahunan), termasuk pengembangan rencana
anggaran pendapatan belanja sekolah dan Anggaran Biaya Sekolah.
Dalam pada itu, kepala sekolah harus memiliki mekanisme yang
jelas untuk memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan program secara
periodik, sistemik dan sistematik. Kemampuan menyusun organisasi
personalia sekolah harus diwujudkan dalam pengembangan susunan
personalia

sekolah

dan

personalia

pendukung,

seperti

pengelola

laboraturium, perpustakaan dan pusat sumber belajar, serta penyusunan
kepanitiaan untuk kegiatan temporer, seperti panitia penerimaan peserta
didik baru, panitia ujian dan panitia peringatan hari-hari besar keagamaan.
Kemampuan memberdayakan tenaga kependidikan di sekolah harus
diwujudkan dalam pemberian arahan secara dinamis, pengkoordinasian
tenaga kependidikan dalam pelaksanaan tugas, pemberian hadiah bagi
mereka yang berprestasi dan pemberian hukuman (punishment) bagi yang
kurang disiplin dalam melaksanakan tugas. Di samping itu, kemampuan
mendayagunakan sumber daya sekolah, yang harus diwujudkan dalam
pendayagunaan

serta

perawatan

sarana

dan

prasarana

sekolah,

pencatatan berbagai kinerja tenaga kependidikan dan pengembagan
program peningkatan profesioanlisme.
Seorang manajerpada hakikatnya adalah seorang perencana,
organisator, pemimpin, dan pengendali. Keberadaan manajer pada suatu
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organisasi (sekolah) sangat diperlukan, sebab organisasi sebagai alat
mencapai tujuan organisasi. Menurut GR Terry, proses manajemen
ditempuh melalui empat tahapan, yaitu planning, organizing, actuating, dan
controlling (POAC).
2) Organizing
Pengorganisasian sebagai suatu proses membagi kerja ke dalam tugastugas yang lebih kecil, membebankan tugas-tugas itu kepada orang yang
sesuai dengan kemampuan dan keahlainnya, serta mengalokasikan
sumber daya, dan mengkoordinasikannya dalam rangka memperoleh
efektivitas pencapaian tujuan organisasi. Dengan demikian, dalam fungsi
pengorganisasian itu terdapat adanya sekelompok orang yang bekerja
sama, adanya tujuan tertentu yang hendak dicapai, adanya pekerjaan
yang akan dikerjakan, adanya pembagian tugas yang disusun oleh
pimpinan,

mengelompokkan

kegiatan,

menyediakan

ala-alat

yang

dibutuhkan untuk aktivitas organisasi, adanya pendelegasian wewenang
antara atasan dan bawahan, sampai pada pembuatan struktur organisasi
yang efektif dan efisien.
3)

Actuating

Terry (1978) memberikan definisi penggerakan: Berarti, penggerakan
adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama
secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan organisasi sesuai
dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian. Dari pengertian
tersebut dapat disimpulkan bahwa penggerakan adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pimpinan untuk membimbing, mengarahkan, dan mengatur
bawahan yang telah diberikan tugas dalam melakukan suatu kegiatan
secara efektif dan efisien agar diperoleh suatu hasil yang optimal.
4)

Controlling

Pengawasan adalah proses penentuan apa yang dicapai, yaitu tandar,
apa yang sedang dihasilkan, yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan
bilamana perlu mengambil tidakan korektif sehingga pelaksanaan dapat
berjalan sesuai rencana, yaitu sesuai dengan standar. Peran kepala
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sekolah dalam

pengawasan

adalah mengadakan penilaian untuk

mengetahui sejauh mana program dilaksanakan. Melalui evaluasi akan
diketahui apakah program yang direncanakan sudah berhasil atau belum,
apakah telah mencapai sasaran atau belum, apakah hambatan yang
terjadi dan bagaimana cara mengatasinya.
c.

Kepala Sekolah sebagai Administrator
Secara teoritik pengertian administrasi adalah melayani secara

intensif, sedangkan secara etimologis administrasi dalam bahasa Inggris
administer yaitu kombinasi dari kata latin yang terdiri dari ad dan ministrare
yang berarti to serve melayani, membantu, dan memenuhi. Lebih jelas lagi,
kata ad artinya intensif sedang minsitrare berbentuk kata benda yang
berarti melayani, membantu, atau mengarahkan. Jadi, secara etimologis
administrasi adalah melayani secara intensif. Kata administratio dan kata
administrativus yang kemudian masuk kedalam bahasa Inggris menjadi
administration dalam bahasa Indonesia menjadi administrasi. Ada beberapa
pendapat tentang pengertian administarsi, antara lain:
Dari beberapa pendapat di atas dapat kita simpulkan bahwa
administrasi adalah rangkaian kegiatan bersama sekelompok manusia
secara sistematis untuk menjalankan suatu usaha agar dapat terwujud,
tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Sedang administrator adalah orang
yang menggerakkan kegiatan administrasi.
Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan erat
dengan

berbagai

aktivitas

pengelolaan

administrasi

yang

bersifat

pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah.
Secara spesifik, kepala sekolah perlu memiliki kemampuan untuk
mengelola kurikulum, mengelola administrasi kearsipan, dan administrasi
keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar
dapat menunjang produktivitas sekolah. Untuk itu, kepala sekolah harus
mampu

menjabarkan

kemampuan

di

atas

ke

dalam

tugas-tugas

operasional. Dalam berbagai kegiatan administrasi, maka membuat
perencanaan mutlak diperlukan. Perencanaan yang akan dibuat oleh
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kepala sekolah bergantung pada berbagai faktor, di antaranya banyaknya
sumber daya manusia yang dimiliki, dana yang tersedia dan jangka waktu
yang dibutuhkan untuk pelaksanaan rencana tersebut. Perencanaan yang
dilakukan antara lain menyusun program tahunan sekolah yang mencakup
program pengajaran, kepeserta didikan, kepegawaian, keuangan dan
perencanaan fasilitas yang diperlukan. Perencanaan ini dituangkan ke
dalam rencana tahunan sekolah yang dijabarkan dalam program semester.
Di samping itu, fungsi kepala sekolah selaku administrator juga mencakup
kegiatan penataan struktur organisasi, koordinasi kegiatan sekolah dan
mengatur kepegawaian di sekolah.
Kepala sekolah sebagai Administrator bertanggung jawab terhadap
kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Hal
tersebut mencakup seluruh kegiatan sekolah, seperti; proses belajarmengajar, kepeserta didikan, personalia, sarana prasarana, ketatausahaan
dan keuangan serta mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat.
Selain itu juga, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keadaan
lingkungan sekolahnya.
Dalam menjalankan fungsinya sebagai administrator, kepala
sekolah harus mampu menguasai tugas-tugasnya dan melaksanakan
tugasnya dengan baik.Untuk itu kepala sekolah harus kreatif mampu
memiliki

ide-ide

dan

inisiatif

yang

menunjang

perkembangan

sekolah. Berbagai tugas yang harus dilakukan kepala sekolah sebagai
administrator adalah sebagai berikut.
6) Membuat perencanaanPerencanaan yang perlu dilakukan oleh kepala
sekolah, di antaranya adalah menyusun program tahunan sekolah, yang
mencakup

program

pengajaran,

kepeserta

didikan,

kepegawaian,

keuangan dan penyediaan fasilitas-fasilitas yang diperlukan. Perencanaan
ini selanjutnya dituangkan dalam rencana tahunan sekolah yang dijabarkan
dalam dua program semester.
7) Menyusun struktur organisasi sekolah
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Organisasi memainkan peranan penting dalam fungsi administrasi karena
merupakan tempat pelaksanaan semua kegiatan administrasi. Selain itu,
dilihat dari fungsinya organisasi juga menetapkan dan menyusun hubungan
kerja seluruh anggota organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih dalam
melakukan tugasnya masing-masing.
8) Penyusunan organisasi merupakan tanggungjawab kepala sekolah sebagai
administrator pendidikan. Sebelumnya ditetapkan, penyusunan organisasi
itu sebaiknya dibahas bersama-sama dengan seluruh anggota agar hasil
yang diperoleh benar-benar merupakan kesepakatan bersama. Selain
menyusun struktur organisasi, kepala sekolah juga bertugas untuk
mendelegasikan tugas-tugas dan wewenang kepada setiap anggota
administrasi sekolah sesuai dengan struktur organisasi yang ada.
9) Koordinator dalam organisasi sekolah
Pengoordinasian organisasi sekolah ini merupakan wewenang dari kepala
sekolah. Dalam melakukan pengoordinasian ini sebaiknya juga kepala
sekolah kerja sama dengan berbagai bagian dalam organisasi agar
pengoordinasian yang dilakukan dapat menyelesaikan semua hambatan
dan halangan yang ada.
10)Mengatur kepegawaian dalam organisasi sekolah
Berbagai tugas yang berkenaan dengan kepegawaian sepenuhnya
merupakan wewenang kepala sekolah. Kepala sekolah memiliki wewenang
untuk mengangkat pegawai, mempromosikannya, menempatkan, atau
menerima pegawai baru. Pengelolaan kepegawaian ini akan berjalan
dengan baik bila kepala sekolah memperhatikan kesinambungan antara
pemberian tugas dan dengan kondisi dan kemampuan pelaksanaannya.
Kepala sekolah sebagai Administrator bertanggung jawab terhadap
kelancaran pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolahnya. Hal
tersebut mencakup seluruh kegiatan sekolah, seperti; proses belajarmengajar, kepeserta didikan, personalia, sarana prasarana, ketatausahaan
dan keuangan serta mengatur hubungan sekolah dengan masyarakat.
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Selain itu juga, kepala sekolah bertanggung jawab terhadap keadaan
lingkungan sekolahnya, yaitu:
d.

Kepala Sekolah sebagai Supervisor
Untuk mengetahui sejauh mana guru mampu melaksanakan

pembelajaran, secara berkala kepala sekolah perlu melaksanakan kegiatan
supervisi, yang dapat dilakukan melalui kegiatan kunjungan kelas untuk
mengamati proses pembelajaran secara langsung, terutama dalam
pemilihan

dan

penggunaan

metode,

media

yang

digunakan

dan

keterlibatan peserta didik dalam proses pembelajaran (E. Mulyasa, 2004).
Dari hasil supervisi ini, dapat diketahui kelemahan sekaligus keunggulan
guru dalam melaksanakan pembelajaran, tingkat penguasaan kompetensi
guru yang bersangkutan, selanjutnya diupayakan solusi, pembinaan dan
tindak lanjut tertentu sehingga guru dapat memperbaiki kekurangan yang
ada sekaligus mempertahankan keunggulannya dalam melaksanakan
pembelajaran.
Supervisi merupakan suatu teknis pelayanan profesional dengan
tujuan utama mempelajari dan memperbaiki bersama-sama dalam
membimbing dan mempengaruhi pertumbuhan anak. Menurut Kimbal Wiles
(1955) menegaskan bahwa supervisi berusaha untuk memperbaiki situasisituasi

belajar

mengajar,

menumbuhkan

kreativitas

guru,

memberi

dukungan dan mengikutsertakan guru dalam kegiatan sekolah, sehingga
menumbuhkan

rasa

memiliki

bagi

guru.

Adapun

personel

yang

menjalankan kegiatan supervisi disebut supervisor. Dengan demikian
administrasi dan supervisi merupakan sebagian dari proses pendidikan
yang tidak bisa ditinggalkan, namun masih banyak yang memahami bahwa
administrasi termasuk yang sering menghambat dalam proses belajar
mengajar.
Supervisi dalam pendidikan telah lama dikenal namun tidak semua
orang dalam dunia pendidikan mengerti apa hakekat supervisi itu sendiri.
Supervisi disamakan dengan pekerjaan mengawasi, supervisi lebih banyak
mengawasi daripada berbagai ide pengalaman. Sebagai supervisor, Kepala
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Sekolah mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.
Menurut Sahertian (2004:19) bahwa supervisi merupakan suatu proses
yang dirancang secara khusus untuk membantu para guru dan supervisor
mempelajari tugas sehari-hari di sekolah, agar dapat menggunakan
pengetahuan dan kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih
baik pada orang tua peserta didik dan sekolah, serta berupaya menjadikan
sekolah sebagai komunitas belajar yang lebih efektif. Jika supervisi
dilaksanakan oleh kepala sekolah, maka ia harus mampu melakukan
berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja
tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol
agar kegiatan pendidikan di sekolah terarah pada tujuan yang telah
ditetapkan.
Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif
untuk mencegah agar tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan
dan

lebih

cermat

melaksanakan

pekerjaannya.

Pengawasan

dan

pengendalian yang dilakukan kepala sekolah terhadap tenaga kependidikan
khususnya

guru,

disebut

supervisi

klinis,

yang

bertujuan

untuk

meningkatkan kemampuan profesional guru dan meningkatkan kualitas
pembelajaran melalui pembelajaran efektif. Kepala sekolah sebagai
supervisor perlu memperhatikan prinsip-prinsip: (1) hubungan konsultatif,
kolegial dan bukan hirarkis; (2) dilaksanakan secara demokratis; (3)
berpusat pada tenaga kependidikan; (4) dilakukan berdasarkan kebutuhan
tenaga kependidikan; dan (5) merupakan bantuan profesional.
Guru cenderung menjadi resah dan takut apabila mereka diawasi,
sehingga kenbanyakan guru tidak suka disupevisi walaupun hal itu
merupakan

bagian

proses

pendidikan.

Jadi

supervisi

mempunyai

pengertian yang luas, dimana segala bantuan dari pimpinan sekolah, yang
tertuju kepada perkembangan kepemimpinan guru-guru dan personal
sekolah lainnya di dalam mencapai tujuan pendidikan. Dengan kata lain
dapat disimpulkan dari beberapa pendapat bahwa supervisi ialah suatu
aktivitas pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru dan
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pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara
efektif. Peningkatan kinerja guru ditentukan oleh tingkat keberhasilan peran
kepala sekolah, dalam hal ini kepala sekolah sebagai administrator dan
supervisor.
Sementara itu pembinaan yang dilakukan oleh kepala sekolah di
antaranya

adalah

membenahi

kekurangan

dan

kelemahan

dalam

melaksanakan tanggung jawab yang diembannya. Sedangkan strategi yang
dapat diterapkan oleh kepala sekolah di antarannya adalah menerapkan
arah tindakan dan cara yang sifatnya mendasar melalui perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi, itu semua diharapkan untuk meningkatkan
kualitas dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tujuan yang
ditetapkan.
Kepala sekolah sebagai pimpinan puncak lembaga pendidikan
berkewajiban memberikan arahan, bimbingan, motivasi, pembinaan,
peningkatan dan pengembangan para guru dan staf tata usaha, serta
menumbuhkan kreatifitas dan produktivitas yang tinggi untuk hasil yang
maksimal. Pelaksanaan supervisi merupakan tugas kepala sekolah untuk
melakukan pengawasan terhadap guru-guru dan pegawai sekolahnya.
Apabila prinsip-prinsip supervisi di atas diperhatikan dan benar-benar
dilakukan oleh kepala sekolah, kiranya dapat diharapkan setiap sekolah
akan berangsur-angsur maju dan berkembang sebagai alat yang benarbenar memenuhi syarat untuk mencapai tujuan pendidikan. Akan tetapi
kesanggupan dan kemampuan seorang kepala sekolah dipengaruhi oleh
berbagai faktor.
Supervisi adalah kegiatan membina atau membimbing guru agar
bekerja dengan betul-betul dalam mendidik dan mengajar, kepala sekolah
sebagai supervisor juga membina pribadi, profesi dan pergaulan mereka
sesama guru maupun personalia yang lain yang berkaitan dengan
pendidikan sekolah. Supervisi mempunyai kedudukan yang penting dalam
kegiatan sekolah. Karena kegiatan sekolah mengacu pada tujuan
pembentukan manusia pribadi dan individu. Supervisi adalah aktivitas
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menetukan kondisi/syarat-syarat yang esensial yang akan menjamin
tercapainya tujuan pendidikan. Sedangkan dalam kurikulum 1984 dalam
buku Pedomana Administasi dan Supervisi Pendidikan, Supervisi adalah
pembinaan yang diberikan kepada seluruh staf sekolah agar mereka dapat
meningkatkan kemampuan untuk mengembangkan situasi belajar mengajar
dengan lebih baik. Maka, tugas kepala sekolah sebagai supervsisor harus
memiliki, mencari dan menentukan syarat-syarat mana saja yang
diperlukan bagi kemajuan sekolahnya dan meneliti syarat-syarat mana
yang telah ada dan tercukupi, dan mana yang belum ada atau kurang
maksimal.
Supervisi yang dilaksanakan oleh kepala sekolah harus mampu
melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan
kinerja tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan
kontrol agar kegiatan kependidikan disekolah terarah pada tujuan yang
telah ditetapkan. Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan
preventif untuk mencegah agar para tenaga kependidikan tidak melakukan
penyimpangan dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya.
Kepala

sekolah

sebagai

supervior

harus

diwujudkan

dalam

kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi pendidikan,
serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun program supervise
pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan program supervisi kelas,
pengembangan supervisi untuk kegiatan eksra kurikuler, pengembangan
supervisi perpustakaan, labolatorium, dan ujian. Di samping itu, kepala
sekolah

sebagai

supervisor

harus

memperhatikan

perinsip-perinsip

supervise, agar pelaksanaan supervise berjalan dengan efektif. Prinsip
prinsip yang harus diperhatikan oleh Supervisior adalah: 1) hubungan
konsultatif,

kolegial

dan

bukan

hirarkhis,

2)

dilaksanakan

secara

demokratis, 3) berpusat kepada tenaga kependidikan (guru), 4) dilakukan
berdasarkan

kebutuhan

professional. Dengan
mempunyai

peran

pendidik

demikian,
dan

(guru),

Kepala

tanggungjawab

5)

sekolah

merupakan

bantuan

sebagai supervisior

membina,

memantau,

dan
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memperbaiki proses pembelajaran aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan
sehingga terciptanya peningkatan kualitas pembelajaran dan hasil yang
memuaskan. Tanggungjawab ini dikenal dan dikategorikan sebagai
tanggung jawab supervisi. Supervisi sebagai proses membantu guru guna
memperbaiki dan meingkatkan pembelajaran kurikulum. Hal ini terkandung
bahwa kepala sekolah adalah supervisor dalam membantu guru secara
individual maupun kelompok untuk memperbaiki pengajaran dan kurikulum
serta aspek lainnya.Dari uraian di atas kita ketahui betapa banyak dan
besar tanggung jawab kepala sekolah sebagai seorang pemimpin yang
mengayomi anak buahnya.
G. Analisis Hasil Penelitian
4. Prilaku Kepemimpinan Kepala sekolah dalam meningkatkan
Budaya Kerja Guru Di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah(MTS)
Kecamatan kateman Kabupaten Indragiri Hilir Provinsi Riau.
Kepemimpinan merupakan istilah yang melekat bagi setiap oraang
kelompok, mulai dari kelompik yang kecil (tidak terotganisasi ) hingga
kelompok yang besar yang terorganisasi.180
Kepemimpinan

diartikan

sebagai

kemampuan

dan

kesiapan

seseorang untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menggerakkan
dan bila perlu memaksa orang lain itu mau menerima pengaruh dan
berbuat sesuatu untuk membantu proses pencapaian tujuan yang telah
ditetapkan (Level, l987). Dalam suatu organisasi kerja pada umumnya
cenderung mcnempatkan seseorang pada jenjang atau kedudukan yang
lebih tinggi untuk menjalankan organisasinya. Seseorang yang diberi
kedudukan tersebut dinamakan pemimpin (Krech, 1973).Yang dimaksud
pemimpin dalam hal ini adalah seseorang yang mempunyai kelebihan
dalam berbagai hal terutama dalam membina dan mengarahkan kelompok
serta bertugas menggerakkan dan mengkoordinasikan tugas-tugas yang
sesuai dengan kegiatan kelompok yang dipimpinnya.

180

Op.cit, Alben Ambarita, hal.81
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Kepala sekolah mempunyai peranan yang strategis di sekolahnya,
karena kepala sekolah bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan
sekolah.

Mengkaji

kepemimpinan

kepala

sekolah,

adalalah

satu

pendekatan tentang perilaku kepemimpinan yang dapat diberlakukan,
yaitu bagaimana cara kepala sekolah mempengaruhi para guru yang
menjadi

stafnya.

Kepala

sekolah

cenderung

akan

menunjukkan

perilakunya kepada guru dan stafnya. Pada dasarnya ada pemimpin
menunjukkan perilaku cenderung berorientasi pada tugas, sebaliknya ada
pemimpin yang menunjukkan perilaku cenderung berorientasi oada
hubungan manusia.Seperti yang dikemukakan oleh Grenberg dan Baron
(1995), baliwa perilaku kepeminpinan bisa berorientasi pada tugas dan
juga bisa berorientasi pada kemanusiaan.
Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada tugas adalah yang
lebih menaruh perhatian kepada perilaku pemimpin yang mengarah pada
penyusunan rencana, penetapan pola organisasi, adanya saluran
komunikasi, metode kerja, dan prosedur pencapaian tujuan yang jelas
(Herbert, 1991). Sedangkan perilaku kepemimpinan yang berorientasi
pada hubungan manusia adalah kepemimpinan yang menaruh perhatian
dan mengarah pada hubungan kesejawatan, saling mempercayai, saling
menghargai, dan hubungan yang penuh kehangatan antara pimpinan dan
stafnya (Bernard, 1988).
Fiedler

seperti

yang

dikutip

oleh

Owens

(1995)

pernah

mengembangkan pengukuran pengukuran kepribadian yang disebut
dengan Least Preferred Co-Worker (LPC).Pengukuran ini mengukur
apakah seorang pemimpin memiliki perilaku yang berorientasi pada tugas
atau perilaku yang berorientasi pada hubungan manusia. Ada beberapa
karakteristik perilaku kepemimpinan yang digambarkan dalam Least
Preferred Co-Workcr, yailu pcmimpin yang bororicnlasi pada hubungan
manusia bercirikan: (I) menyenangkan, (2) bersahabat, (3) menerima, (4)
membantu, (5) bcrsemangat, (6) releks, (7) dckat, (8) hangat, (9) kerjasama (10) suportif/memdukung, (11) menarik, (12) harmonis, (13) percaya
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diri, (14) efisien, (15) periang dan terbuka. Pemimpin yang berorientasi
pada tugas bercirikan: (1) kurang menyenangkan, (2) kurang bersahabat,
(3) menolak, (4) membuat kecewa, (5) lesu, (6) tegang, (7) berjarak, (8)
dingin, (9) kurang kerja-sama, (10) bertentangan, (11) membosankan, (12)
suka bertengkar, (13) ragu-ragu, (14) kurang cllsien, (15) murung, dan
(16) tertutup (Hoy & Miskel, 1987).181
Halpin yang dikutip oleh Hanson (1995), mendifinisikan dua faktor
kecen-derungan perilaku kepemimpinan adalah sebagai berikut: Initiating
structure refers to the leader's behavior in delineating the relationship
between himself and members of the workgroup, and in endeavoring to
establish

well-defined

patterns

of

organization,

channels

of

communication, and methods of procedure.Considering refers to behavior
indicative of friendship, mutual trust, respect, and warmth in the
relationship between the leader and the members of his staff.
Merujuk pada pendapat-pendapat diatas, komponen-komponen
perilaku kepe-mimpinan terdiri dari dua komponen pokok yaitu perilaku
kepemimpinan yang berorientasi pada tugas dan perilaku kepemimpinan
yang berorientasi pada hubungan manusia. Perilaku kepemimpinan yang
berorientasi pada tugas meliputi: (1) men-jelaskan sikap pada bawahan,
(2) mencoba ide-ide baru pada bawahan, (3) menetapkan peraturan, (4)
mengkritik

pekerjaan

bawahan,

(5)

me-ngambil

keputusan

tanpa

kompromi, (6) memberikar tugas tambahan, (7) merencanakan pekerjaan,
(8) menctapkan stan-dar tertentu pada bawahan, (9) menetap-kan
ketentuan waktu, (10) menggunakan prosedur kerja yang seragam, (11)
menjelaskan perenannya, (12) mengikuti peraturannya, (13) mengikuti
peraturan yang telah dibakukan, (14) mcmberitahukan harapan kepada
bawahan, dan (15) mengawasi bawahan.
Perilaku kepemimpinan yang berorientasi pada bubungan manusia
meliputi:

(1)

menyenangkan

bawahan,

(2)

mudah

dipahami,

(3)

menunjukkan persahabatan, (4) mendengarkan pendapat bawalian, (5)
181

http://manajemenpendidikansilam.blogspot.com/2012/11/perilaku-kepemimpinan.html
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bersikap tcrbuka, (6) mengupayakan kesejahteraan bawahan, (7)
menjelaskan latar belakang tindakannya, (8) se-nang bermusyawarah, (9)
menerima ide-ide bawahan, (10) memperlakukan bawahan setara dengan
dirinya, (11) ramah kepada bawahan, (12) menentramkan bawahan, dan
(13) mewujudkan saran bawahan (Made, 2003). Dengan demikian
perilaku kepemimpinan ialah kecenderungan yang menekankan pada
tindakan kepala sekolah yang dipcrscpsi old) guru dalam hubingan pribadi
dan hubungan formal.Hal inilah yang merupakan tolak ukur untuk
mengetahui perilaku kepala sekolah yang digali dari guru melalui
kuesioner yang diisi oleh guru.
Kehadiran

kepemimpinan

kepala

sekolah

sangat

penting

karenamerupakan motor penggerak bagi sumber daya sekolah terutama
guru

guru

dan

kepemimpinan.

karyawan
sekolah

sekolah.
dalam

Begitu

proses

besarnya

peranan

pencapaian

tujuan

pendidikan,sehingga dapat dikatakan sukses tidaknya kegiatan sekolah
sebagianbesar ditentukan oleh kwalitas kepemimpinan yang dimiliki oleh
kepalasekolah. Namun perlu dicatat bahwa keberhasilan seorang
pemimpindalam

melaksanakan

keahliannyadibidang

konsep

tugasnya,
dan

teknik

tidak

ditentukan

kepemimpinan

oleh

semata,

melainkanlebih banyak ditentukan oleh kemampuannya dalam memilihdan
menggunakan teknik atau gaya kepemimpinan yang sesuai dengansituasi
dan kondisi orang yang dipimpinnya.
Manusia yang terlibat dalam organisasi pada dasarnya memiliki
tujuan sesuai dengan jenis pekerjaannya yang harus diselaraskan dengan
tujuan organisasi. Kondisi yang demikian ini merupakan suatu hal yang
penting mengingat berkaitan dengan mewujudkan efektifitas dan efisiensi
organisasi, yang tentunya akan tercapai apabila yang bersangkutan
berkemauan dan berkemampuan mencurahkan semua potensi dirinya,
baik tenaga maupun pikiran untuk mencapai tujuan organisasi. Prestasi
yang

yang

diperlihatkan

sebagai

seorang

guru

adalah

aktifitas

pembelajaran yang dapat diamati. Sedangkan tugas-tugas atau pekerjaan
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harus sesuai dengan standar yang harus dilakukan oleh guru yang
mencakup persiapan, pelaksanaan, dan penilaian proses dan hasil
belajar. Guru merupakan profesi atau pekerjaan yang memerlukan
keahlian khusus. Pekerjaan ini tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang
yang tidak mempunyai keahlian sebagai seorang Guru.
Dengan demikian, untuk menjadi seorang Guru seseorang harus
mempunyai

kemampuan

yang

berupa

keterampilan

dalam

melaksanakanpembelajaran. Agar dapat dilakukan dengan optimal, maka
selain memiliki keterampilan, seorang Guru juga diharapkan mampu
menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mampu mengelola
kelasnya sehingga hasil belajar siswa bisa optimal dan pada gilirannya
akan berimbas pada kinerja Guru yang optimal. Guru sebagai salah satu
faktor penentu kualitas pembelajaran. Guru memang mempunyai
pengaruh yang cupuk dominan terhadap kualitas pembelajaran, karena
gurulah yang bertanggung jawab terhadap proses pembalajar di dalam
kelas, bahkan sebagai penyelenggara pendidikan di sekolah. Di antara
berbagai

faktor

yang

menentukan

mutu

pendidikan

sepertiganya

ditentukan oleh faktor Guru. Dengan demikian, kinerja Guru merupakan
faktor yang dominan menentukan berhasil atau tidaknya kualitas
pembelajaran.
Guru yang mempunyai tingkat kinerja yang bagus maka dengan
tidaklangsung

meningkatkan

prestasi

belajar

siswa

yang

bisa

dinilaidengan menggunakan evaluasi tes terhadap pelajaran yang
pelajarioleh siswa tersebut. Seorang guru yang mempunyai tingkat
kinerjayang bagus akan mampu menjelaskan pelajaran dengan baik,
mampumenumbuhkan motivasi belajar siswa, mampu menggunakan
mediapembelajaan

dengan

baik,

mampu

membimbing

dan

mengarahkansiswa dalam pembelajaran sehingga terlihat senang dan
antusias terhadappelajaran yang diikuti.Dalam kegiatan pembelajaran
setidaknya ada tiga kemampuanpokok yang perlu dimiliki oleh tenaga
pendidik, yaitu : pertama,merencanakan kegiatan belajar mengajar,
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kedua, mengelola kegiatanbelajar mengajar, dan ketiga, menilai kegiatan
belajar

mengajar.Kemampuan-kemampuan

tersebut

pada

dasarnya

merupakan bagiantak terpisahkan yang harus dimiliki oleh seorang guru
dan merupakanbagian dari kompetensi Guru. Kemampuan mengajar pada
seorangguru

pada

penguasaanGuru

dasarnya

terhadap

juga

merupakan

kompetensinya.102

pencerminan

Dengan

hal

ini,

kompetensi merupakanseperangkat pengetahuan dan keterampilan yang
harus dimilikioleh seseorang dalam melaksanakan tugasnya. Dengan kata
lain,kemampuan

dan

keterampilan

mempunyai

peran

yang

erat

dengankinerja dan merupakan suatu prasyarat bagi keberhasilan dalam
suatuproses perwujudan kinerja.
Pada

dasarnya

terdapat

faktor-faktor

yang

turut

mempengaruhikinerja yang diantaranya yaitu kompetensi, kemampuan,
kondisifisik dan berbagai faktor lainnya yang turut serta mempengaruhi
kinerja seseorang. Seseorang yang mempunyai kondisi fisik yang
baikakan cenderung memiliki daya tahan yang baik sehingga pada
akhirnyaakan terlihat dari tingkat gairah kerjanya yang meningkat
dandiimbangi dengan produktifitas yang tinggi. Selain hal tersebut,
Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Upaya Peningkatan
KinerjaGurumampuan seseorang akan memainkan peran yang sangat
penting dalam peranannya diorganisasi.
Kinerja

seseorang

tidak

melainkanmembutuhkan

peranan

mempengaruhinya.Selain

adanya

bisa

timbul

faktor-faktor
faktor

usaha

dengan
yang
dan

sendirinya,
turut

serta

kemampuan

seseorangdalam rangka mendongkak kinerjanya, terdapat faktor lain
yangtidak

bisa

dinafikan.

Untuk

mendongkrak

kinerja

seseorang

jugamembutuhkan adanya motivasi yang bisa berupa ganjaran yang
merupakansalah satu jalan untuk memuaskan kebutuhan.Demikian pula
dengan kompetensi yang memang seharusnyadimiliki oleh seseorang
dalam rangka peningkatan kinerja. Kompetensiyang merupakan kapasitas
yang ditampilkan seseorang dalamberbagai cara, dan bila dikaitkan
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dengan tugas maka kompetensi sebagaikinerja difokuskan pada perilaku.
Kompetensi yang mempunyaimakna kecakapan, kemampuan, kompetensi
atau wewenang
merupakan suatu kemampuan dalam melakukan tugas mengajar
danmendidik

yang

diperoleh

pelatihan.Kompetensijuga

melalui

merupakan

pendidikan

bidang-bidang

dan

pengetahuan,

kemampuan,dan keterampilan yang meningkatkan efektifitas seseorang
dalammenghadapi dunia pekerjaan. Sementara itu Diknas sebagaimana
yang

dikutip

sebagaisebuah

oleh

Najib

Amrullah

pengetahuan,

mendefinisikan

keterampilan,

dan

kompetensi

nilai-nilai

dasar

yangkemudian direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak.
5. Faktor pendukung dan penghambat prilaku kepemimpinan kepala
sekolah dalam meningkatkan budaya kerja guru di Madrasah
Tsanawiyah

Darul

Hidayah

Kecamatan

Kateman

Kabupaten

Indragiri Hilir Provinsi Riau.
Kepemimpinan merupakan salah satu faktor yang sangat penting
dalam suatu organisasi karena sebagian besar keberhasilan dan
kegagalan suatu organisasi ditentukan oleh kepemimpinan dalam
organisasi tersebut. Pentingnya kepemimipinan seperti yang dikemukakan
oleh Allan Tucker dalam bukunya Syafaruddin yang berjudul Manajemen
Mutu

Terpadu

dalam

Pendidikan

(2002:50),

menyatakan

bahwa

kepemimpinan ialah kemampuan untuk mempengaruhi atau mendorong
seseorang atau sekelompok orang agar bekerja secara sukarela untuk
mencapai tujuan tertentu atau sasaran dalam situasi tertentu.
Dalam rangka inilah pendidikan sangat diperlukan sebagai strategi
untuk Peningkatan kualitas suatu bangsa dan merupakan wahana dalam
menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana dalam membangun
watak bangsa (Nasionation Charachter Building). Oleh karena itu,
lembaga pendidikan mempunyai tugas dan tangung jawab dalam
mengusahakan kecerdasan pikiran dan pemberian ilmu pengetahuan
sesuai

dengan

tingkat

sekolah

masing-masing,

walaupun

pada
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kenyataannya

Peningkatan

mutu

pendidikan

pada

setiap

jenjang

pendidikan belum sepenuhnya dapat diwujudkan. Karena hal ini bukan
merupakan tugas yang ringan, tetapi merupakan persoalan yang komplek
dan rumit yang memerlukan manajemen yang baik dan terarah.
Disamping itu, kepala sekolah merupakan salah satu komponen
pendidikan yang paling berperan dalam Peningkatan kualitas pendidikan.
Seperti yang diungkapkan oleh Supardi bahwa sangat erat hubungannya
antara mutu kepala sekolah dengan berbagai aspek kepala sekolah, iklim
budaya sekolah, dan prilaku nakal peserta didik dalam sekolah. Dengan
itu kepala sekolah bertujuan atas manajemen pendidikan secara makro
yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah.
Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat PP. 28 tahun 1990
bahwa : ”Kepala Sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan
kegiatan

pendidikan,

administrasi

sekolah

pembinaan

tenaga

kependidikan lainnya dan pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan
prasana”. Berbicara mengenai kualitas sumber daya manusia, pendidikan
memegang peran yang sangat penting dalam proses peningkatan kualitas
sumber daya manusia. Peningkatan kualitas pendidikan merupakan suatu
proses yang berintegrasi dengan proses peningkatan kualitas sumber
daya manusia itu sendiri. Menyadari pentingnya proses peningkatan
kualitas sumber daya manusia, maka pemerintah bersama kalangan
swasta sama-sama telah dan terus berupaya mewujudkan amanat
tersebut melalui berbagai usaha pembangunan pendidikan yang lebih
berkualitas antara lain melalui pembangunan dan perbaikan kurikulum dan
sistem evaluasi, perbaikan sarana pendidikan, pengembangan dan
pengadaan materi ajar, serta pelatihan bagi guru dan tenaga kependidikan
lainnya. Salah satu indikator kekurangberhasilan ini ditunjukkan antata lain
dengan NEM siswa untuk berbagai studi pada jenjang SLTP dan SLTA
yang tidak memperlihatkan kenaikan yang berarti bahkan boleh dikatakan
konstan dari tahun ke tahun, kecuali pada beberapa sekolah dengan
jumlah yang relatif sangat kecil.
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Ada faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu
pendidikan selama ini kurang atau tidak berhasil. Yaitu strategi
pembangunan pendidikan selama ini lebih bersifat input oriented. Strategi
yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa bilamana semua
input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku-buku (materi
ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana pendidikan, pelatihan
guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga
pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang
bermutu sebagaimana yang diharapkan. Ternyata strategi input-output
yang diperkenalkan oleh teori education production function (Hanushek,
1979,1981) tidak berfungsi sepenuhnya di lembaga pendidikan (sekolah),
melainkan

hanya

terjadi

dalam

institusi

ekonomi

dan

industri.

Dalam konteks ini, lembaga sekolah harus memiliki pimpinan yang efektif
dalam menjalankan manajemen untuk mengelola perubahan yang ada
dan berkelanjutan. David F.Salisbury (1996:149) dalam Five Technology
in Educational Change menjelaskan : “Upaya memperbaiki kualitas output
sangat ditentukan oleh mutu kepemimpinan dan manajemen yang efektif”.
Kepemimpinan penting sekali dalam mengejar mutu yang diinginkan pada
setiap sekolah. Sekolah hanya akan maju bila dipimpin oleh kepala
sekolah yang visioner, memiliki keterampilan manejerial, serta integritas
kepribadian dalam melakukan perbaikan mutu. Kemimpinan kepala
sekolah

tentu

menjalankan

manajemen

sesuai

dengan

iklim

organisasinya.
Untuk menciptakan sekolah yang fungsional dan efektif dalam mencapai
harapan pelanggan, maka perlu diciptakan hal-hal yang baru dalam
organisasi pendidikan, baik dalam hal pilihan metode pengajaran,
pembiayaan yang efektif, penggunaan alat-alat teknologi pengajaran yang
baru,

materi

menciptakan

pengajaran
dan

yang

menawarkan

bermutu
lulusan.

tinggi,
Para

dan

kemampuan

pemimpin

lembaga

pendidikan yang ingin mengarahkan organisasinya ke dalam era baru
memerlukan pengertian akan dinamika perubahan dan mengelola
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perubahan itu sendiri. Untuk mewujudkan perubahan sangat tergantung
pada efektivitas kepemimpinan yang berorientasi pada pencapaian mutu
lulusan dan pelayanan pelanggan yang terbaik.
6. Upaya Pelaksanaan dalam peningkatan Budaya kerja guru di
Madrasah

Tsanawiyah

Darul

Hidayah

Kecamatan

Kateman

Kabupaten Indragiri hilir Provinsi Riau.
Kepala sekolah merupakan profil sentral sebagai pemimpin dalam
dunia pendidikan. Kepala sekolah tidak hanya sekedar sebagai kepala
yang selalu berhak menonjolkan kekuasaannya saja, akan tetapi lebih
ditanamkan

fungsinya

sebagai

pemimpin.

Lembaga

pendidikan

senantiasa mendambakan profil pemimpin yang ideal dan dapat dijadikan
contoh bagi kelompok yang dipimpinya, dikarenakan dunia yang dipimpin
adalah dunia pendidikan. Maka kepala sekolah harus mampu menjadi
contoh

bagi

para

tenaga

kependidikan

yang

ada

disekolahnya.

Berdasarkan data yang diperoleh dilapangan, kepemimpinan yang terjadi
di MTs Darul Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman adalah
kepemimpinan yang demokratis, yaitu:
4. Dimana kepemimpinan disini cenderung pada melaksanakan tindakantindakan yang selalu menyerap aspirasibawahannya. Hal ini terbukti
saat rapat kerja MTs Darul Hidayah Desa Penjuru Kecamatan
Kateman, dewan guru dilibatkan langsung dalam menyusun program
untuk kemajuan pendidikan.
5. Tidak gegabah dalam bersikap dan mengambil keputusan, selalu
mengakomodasi seluruh kekuatan yang ada secara obyektif, hal ini
pula bisa dilihat adanya komunikasi langsung antara guru dengan
kepala sekolah baik secara individu maupun kelompok.
6. Setiap ada suatu permasalahan selalu di diskusikan atau di
musyawarahkan kepada bawahan, kepala sekolah meminta pendapat
atau masukan-masukan dari bawahan.
Kepala MTs Darul Hidaya Desa Penjuru Kecamatan Kateman
senantiasa

memperhatikan

kebutuhan

bawahan

dengan

berusaha
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menciptakan suasana saling percaya dan mempercayai, berusaha
menciptakan saling menghargai, simpati terhadap sikap bawahan,
memiliki sifat bersahabat, menumbuhkan peran serta bawahan dalam
pembuatan keputusan dan kegiatan lain, dengan mengutamakan
pengarahan diri, selain itu tumbuh pula rasa respek hormat diri dari
bawahan kepada pimpinannya. Sehingga apa yang menjadi tugas
merupakan hasil keputusan bersama dapat dilaksanakan dengan sebaikbaiknya. Dan juga, dengan sikap pemimpin kepala sekolah membuka
otonomi terhadap guru yang seluas-luasnya untuk meningkatkan prestasi
siswa.
Dalam fungsinya sebagai top managerkepala sekolah MTs Darul
Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman

mampu menggerakkan,

mempengaruhi serta memberikan dorongan kepada seluruh tenaga
kependidikan yang ada dalam lembaga pendidikan yang dipimpinnya
untuk meningkatkan kinerjanya sebagai pengajar atau pendidik bagi para
siswa.
Dalam fungsinya sebagai organisator kepala sekolah MTs Darul
Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman tetap menetapkan organisasi
yang efektif yaitu dengan teaching by doing atau perintah dengan secara
lansung, karena perintah secara langsung oleh kepala sekolah dianggap
efektif, melihat guru-guru sebagai sosok manusia yang banyak contoh
figur bagi siswa, metode ini bukan hanya dalam organisasi saja, namun
dalam intervensinya sebagai top leader kepada perencanaan dan
sekaligus general kontrol kepada pekerjaan-pekerjaan bawahan.
Kepala sekolah sebagai administrator, yaitu melaksanakan fungsi
yang diterapkan dalam kegiatan-kegiatan sekolah yang dipegang antara
lain membuat rencana atau program tahunan, menyusun organisasi
sekolah,

melaksanakan,

mengkoordinasi

dan

mengarahkan,

serta

melaksanakan pengolahan pengevaluasian. Dalam program tahunan yang
dibuat kepala MTs Darul Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman
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meliputi program pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan, dan
kelengkapan sarana dan prasarana sekolah.
Kepala sekolah sebagai supervisor adalah memberikan pujian dan
penghargaan kepada para guru yang berprestasi, walaupun sekedar
dengan ucapan yang dapat memberi semangat kepada para guru untuk
lebih giat dalam melakukan kerja. Kepala Madrasah Tsanawiyah Darul
Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman telah menjalankan tugasnya
dengan baik yaitu memberikan dorongan kepada guru-guru agar aktif
bekerja menurut prosedur dan metode tertentu, sehingga pekerjaan itu
berjalan denga lancar dan mencapai sasaran.
Untuk dapat menjalankan tugasnyadengan baik, seorang kepala
sekolah harus memiliki ketrampilan-ketrampilan tidak saja dibidang
administrasi saja, melainkan juga harus memiliki kemampuan memimpin,
mengorganisir, mampu memberi motivasi dan dorongan kepada guru,
tenaga-tenaga kependidikan, serta para siswa untuk belajar lebih giat,
sehingga siswa dapat memperoleh prestasi dengan baik dan keberhasilan
sekolahpun juga akan meningkat dengan cepat.
Supaya hal-hal tersebut di atas dapat terlaksana, seorang kepala
sekolah harus memiliki tiga macam ketrampilan. Pertama, ketrampilan
organisasi. Wujud nyata dari ketrampilan ini adalah bagaimana kepala
sekolah mampu merumuskan visi dan misi sekolah yang selanjutnya
dijabarkan dalam sebuah program pendidikan yang pelaksanaannya
disusun sedemikian rupa dalam sebuah rangka organisasi yang tersusun
dalam sebuah program pendidikan yang rapi dan sistematis. Kedua
ketrampilan manusiawi, yaitu ketrampilan untuk bekerjasama, memotivasi
dan memimpin. Dan yang ketiga ketrampilan teknik, yaitu ketrampilan
dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, serta perlengkapan
untuk menyelesaikan tugas-tugas tertentu.
1Jabatan kepala sekolah bukan merupakan jabatan struktural
maupun jabatan fungsional, melainkan jabatan tambahan yang diberikan
oleh guru-guru sekolah yang memiliki kualifikasi tertentu dan terpilih oleh
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mekanisme pemilihan yang ditentukan. Dalam kepemimpinan MTs Darul
Hidayah Desa Penjuru Kecamatan Kateman tercatat seorang kepala
sekolah yaitu Bapak Herman, SHI. Adanya kepemimpinan tersebut di atas
kiranya sangat bermanfaat bagi kepala sekolah MTs Darul Hidayah Desa
Penjuru Kecamatan Kateman untuk melaksanakan tugas-tugasnya
sebagai pemimpin yang lebih baik dan lebih berhati-hati agar mampu
meningkatkan kinerja guru atau karyawan dan juga meningkatkan prestasi
siswa secara optimal yang sebagian dari tujuan pendidikan.
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BAB V
KESIMPILAN DAN REKOMENDASI
A. Kesimpulan
Setelah melakukan telaah yang mendalam mengenai budaya guru di
Madrasah Tsanawiyah Darul hidayah MTs, maka dapat ditarik kesimpulan
sebagai berikut :
1. Kebudayaan guru di Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) sudah
berjalan dengan baik, ini ditandai sudah terlaksananya proses belajar
mengajar yang dilakukan oleh guru secara baik, tingkat kehadiran guru
disekolah juga sudah baik serta melaksanakan tugas-tugas yang
diberikan oleh kepala sekolah dengan baik. Kemudian masih ditemukan
beberapa guru yang masih kurang disiplin didalam menjalankan
tugasnya sebagai guru dalam proses belajar mengajar.
2. Faktor pendukung kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan
budaya kerja guru diMadrasah Tsanawiyah Darul hidayah (MTs) antara
lain : 1) tempat tinggal/domisili, 2) peran guru senior yang berdididikasi
tinggi dalam menjalankan budaya kerja guru 3) kerjasama dan
komunikasi yangg bai antara kepala sekolah dalam meningkatkan
budaya kerja guru di Madrsasah Tsanawiyah Darul hidayah (MTs)
antara lain:
Pengembangan mutu guru melalui penungkatan disiplin guru dalam
pendidikan adalah suatu hal yang sangat penting untuk kemajuan anak
didiknya di masa mendatang. Adapun bentuk pengembangan mutu
guru melalui upaya peningkatan budaya kerja guru berdasarkan hasil
wawancara dan pengamatan dilapangan dapat dikemukan sebagai
beriku:
3. Upaya Pelaksanaan dalam peningkatan Budaya kerja guru di Madrasah
Tsanawiyah Darul Hidayah Kecamatan Kateman Kabupaten Indragiri
hilir Provinsi Riau. Antara lain :a. Memberikan keteladananKepala
madrasah yang berhasil apabila mereka memahami keberadaannya
sebagai pimpinan madrasah dan mampu memberikan keteladanan
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yang baik terhadap guru yang berdisiplin dan mampu bekerjasama
dalam bekerja secara profesional dan sebagai kepala sekolah yang
memimpin dan bisa bertanggung jawab atas apa yang telah dipimpin
oleh kepala sekolah dengan baik, mampu menggerakkan guru-guru
dalam meningkatkan budaya kerja dengan memberikan contoh
keteladanan yang baik. 1) Memberikan keteladanan, 2) merumuskan
tata tertib sekolah dan tugas setiap guru melalui musyawarah guru.
Dalam memperoleh hasil yang lebih baik lagi, hendaknya pihak sekolah
harus mengadakan identifikasi atau pendataan terhadapa sejumlah
persoalan yang disebut diatas sehingga kondisi budaya kerja guru
dapat terukur dan sesuai dengan harapan ideal. Karena budaya kerja
guru dibutuhkan baik dalam kaitannya dengan prilaku kepemimpinan
kepala sekolah, maupun hubungannya dengan prestasi sekolah secara
umum, maka budaya kerja guru harus mampu memberikan pelayanan
yang lebih baik lagi kepada stakeholder. b) Merumuskan tata tertib
sekolah

dan

tugas

setiap

guru

melalui

musyawarah

guru

c)Mengaktifkan guru dalam setiap kegiatan sekolah
B. Implikasi
Beberapa prilaku kepemimpinan yang ,masih optimal. Sebagai salah
satu faktor yang menyebabkan rendahnya budaya kerja guru, metode
penilaian yang belum berbasis budaya kerja guru, belum adanya standar
dan ukuran penilaian budaya kerja guru yang terinci dan sesuai dengan
tugas guru serta belum adanya prosedur penilaian budaya kerja kerja guru
yang berstandar menyebabkan penilaian budaya kerja guru pada MTs
belum optimal. Kondisi ini menyebabkan kepala sekolah melakukan upaya
untuk meningkatkan Budaya kerja guru di MTs. Upaya yang dilakukan
telah berimplikasi positif dengan meningkatnya motivasi guru untuk
bekerja secara professional dalam proses pembelajaran. Keadaan ini
berimplikasi positif terhadap prestasi akademik siswa. Hal ini terlihat
dengan semakin baiknya kerjasama diantara para guru untuk lebih
meningkatkan budaya kerja mereka.
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a. Imlpikasi Temuan
Dari hasil temuan di lapangan menunjukkan bahwa: 1) dengan
diketahuinya konsep peningkatan budaya kerja guru yang dilakuka kepala
sekolah MTs dapat dijadikan penilaian apakah konsep tersebut telah
dapat membantu manajemen sekolah untuk meningkatkan kaulitas
budaya kerja guru atau belum. 2) dengan diketahuinya implikasi usaha
terhadap peningkatan budaya kerja guru di MTs, maka dapat dijadikan
sebagai informasi positif dalam usaha memperbaiki kualitas MTs secara
umum dan khususnya kualitas budaya kerja guru, c) dengan diperolehnya
informasi bagaimana prilaku kepemimpinan untuk meningkatkan budaya
kerja guru menjadi lebih baik lagi, maka diharapkan hal ini dapat
dikembangkan sesuai kemampuan, tujuan, dan sasaran sekolah.
b. Implikasi penelitian
Implikasi penelitian yang didapatkan dari penelitian ini tidak dapat
digeneralisir pada berbagai setting manapun yang memu ngkinkan untuk
dilakukan penelitian yang sama, meskipun ada kemiripan dan kesesuaian
denga setting tersebut, karena penelitian ini merupakan penelitian kasus
tunggal.
Pada sisi lain, belum optimalnya upaya dalam meningkatkan budaya
kerja guru sebagai dasar dalam mengambil kebijakan pengembangan
mutu, depedensi program pengembangan belum adanya tindak lanjut
hasil pelatihan, dan belum diberdayakannya secara maksimal forum guru
yang ada berimplikasi terhadap tidak optimalnya program pengembangan
mutu guru sebagai tindak lanjut dan umpan balik penilaian budaya kerja
guru. Keadaan ini membawa pengaruh terhadap proses percepatan guru
untuk menjadi tenaga yang bermutu (profesional), yang pada akhirnya
menyebabkan tidak efektifnya proses pembelajaran guna menghasilkan
output siswa yang siap bersaing.
Kondisi-kondisi objektif diatas memberikan makna behwa guna
meningkatkan efesiensi dalam meningkatkan budaya kerja guru pada
MTs, pihak manajemen perlu:
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1. Memiliki komitmen yang kuat untuk meningkatkan budaya kerja guru
sebagai bagian yang sangat penting untuk meningkatkan mutu
pendidikan pada MTs.
2. Mencarikan

solusi

terbaik

untuk

mengatasi

faktor-faktor

yang

menyebabkan masih rendahnya budaya budaya kerja beberapa guru
MTs.
3. Memilih dan menerapkan metode penilaian yang benar-benar mampu
merekam budaya kerja guru secara komprehensif.
4. Menentukan standard dan ukuran budaya kerja guru yang sesuai
dengan tugas guru sebagai tenaga pendidik.
Kebijakan-kebijakan diatas apabila diterapkan secara serius dan
konsisten oleh manajemen sekolah akan membawa pengaruh positif
terhadap

terciptanya

budaya

kerja

guru

yang

tinggi

dan

akan

menghasilkan mutu pendidkan yang baik sesuai harapan.
Sejalan dengan kebijakan tersebut, dalam upaya peningkatan
optimalisasi tindak lanjut peningkatan budaya kerja guru dalam bentuk
pengembangan mutu guru, pihak manajemen sekolah juga perlu
mengurangi ketergantungan terhadap rogram pengembangan mutu diluar
sekolah, seraya berupaya menjadikan forum / program pengembangan
mutu guru yang ada disekolah sebagai pioneer dalam merumuskan format
pengembangan

mutu

yang

sesuai

denga

kebutuhan

guru

serta

melaksanakannya secara berkala dan terus menerus. Kebijakan ini
manakala diimplementasikan secara konsisten, maka akan membawa
efek positif terhadap pemerataan peningkatan mutu guru dan pemenuhan
tema-tema aktual pelatihan yang dibutuhkan guru. Kebijakan-kebijakan
tersebut pada prinsipnya adalah dalam rangka menjadikan guru lebih
bermutu

khususnya

dalam

interaksi

proses

pembelajaran

guna

menghasilkan peserta didik yang berkualitas.
C. Rekomendasi
Dari

hasil

penelitian

yang

dilakukan,

maka

peneliti

merekomendasikan beberapa hal sebagain masukan yang diharapkan
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akan dapat berguna bagi Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs)
khususnya yaitu:
1. Agar dapat tercapai keberhasilan tugas-tugas disekolah, maka kepala
sekolah harus berusaha mengembangkan kualitas kepemimpinan yaitu
kemampuan dasar manajerial, sifat dan watak pengetahuan dan
keterampilan, serta profesional administrtif.
2. Membuat prosedur standar mengenai pelaksanaan penilaian budaya
kerja guru Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah(MTs).
3. Perlunya sikap tegas kepala sekolah dalam meningkatkan budaya kerja
guru, serta mengurangi sikap perasaan tidak enak dalam menegur
bawahan yang melanggar tata tertib sekolah yang telah dibuat
bersama.
4. Kepala sekolah Madrasah Tsanawiyah Darul Hidayah (MTs) dapat
menemukan solusi yang baik dalam memecahkan masalah yang
menyebabkan sebagian guru masih rendah budaya kerjanya.
5. Kepada pihak yang berkompeten hendaknya menindaklanjuti hasil
kegiatan pelatihan dan penataran yang dilakukan guru melalui
pemberdayaan

program

pengembangan

mutu

guru

dengan

memperhatikan aspek pemerataan dan pemilihan tema-tema pelatihan
yang sesuai dengan kebutuhan guru.
6. Kantor kementrian agama dan kebudayaan kecamatan kateman selaku
penanggung jawab pendidikan harus memainkan peranannya sebagai
fasilitator dan
memonitoring

penentu
kinerja

kebijakan

kepala

pendidikan

sekolah

beserta

khususnya
jajarannya

dalam
serta

memperhatikan faktor-faktor eksternal yang memungkinkan dapat
menjadi kendala dalam meningkatkan budaya kerja guru di madrasah
Tsanawiyah Darul hidayah (MTs).
D. Kata penutup
Akhir dari penulisan tesis ini, penulis mengharapkan semoga tesis ini
dapat memberi konstribusi yang terbaik bagi masyarakat, bangsa dan
negara.

Khususnya

bagi

pengelola

pendidikan

seperti

pengelola
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pendidikan di dianas pendidikan indragiri hilir, pengawas, kepala sekolah,
pendidik dan tenaga kependidikan bahkan bagi peneliti masalah
kepemimpinan dan manajemen pendidikan selanjutnya. Penulis sangat
mengharapkan masukan, kritik dan saran guna perbaikan tesis ini.
Hanya kepada Allah SWT penulis memohon semoga Allah swt
berkenan memberikan ampunan dan keberkahan pada tesis ini serta
orang yang terlibat dalam penulisan tesis inin sehingga bermanfaat bagi
semua kalangan.
Dan

kepada

semua

pihak

yang

telah

berpartisipasi

dalam

pelaksanaan penelitian ini, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang
sedalam-dalamnya

terutama

kepada

bapak

pembimbing

I

dan

pembimbing II, civitas akademika program pasca sarjana UIN STS Jambi
beserta Bapak/ibu yang telah bersedia memberi informasi tentang semua
hal yang berkaitan dengan pokok masalah penelitian ini. Semoga Allah
swt membalas semua kebaikannya dan memaafkan serta mengampuni
kesalahan kita semua. Dan semoga Allah swt selalu meridhoi dan
memberkahi serta menunjukkan jalan yang terbaik untuk kita semua, amin
ya Rabbal „Alamin.
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