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ABSTRAK 

Penguatan pendidikan karakter tidak terlepas dari peran kepala madrasah 

sebagai leader yang harus mampu menerapkan perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan terhadap kegiatan penguatan 

pendidikan karakter diMTs N 4 Lampung Selatan. Penguatan pendidikan karakter di 

MTsN 4 Lampung Selatan yang dilakukan oleh kepala madrasah sudah baik karena 

semua tugas sebagai leader dan  nilai utama pendidikan karakter sudah diterapkan, 

meskipun dalam pelaksanaannya belum bisa 100%, hal ini dikarnakan masih ada 

tenaga pendidik dan peserta didik yang kurang disiplin dalam melaksanakan 

penguatan pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan. Dengan rumusan 

masalah “Bagaimanakah peran kepala madrasah dalam perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian dan pengawasan penguatan 

pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan?. Teknik pengumpulan data 

penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi, pada uji 

keabsahan data penelitian ini menggunakan triangulasi sumber. 

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kepala madrasah MTs N 4 

Lampung Selatan telah melaksanakan perannya sebagai leader dengan membuat 

perencanaan kepala madrasah dalam penguatan pendidikan karakter memberikan 

hasil berupa pencapaian program kegiatan pembiasaan karakter religius melalui 

Tahfidz Al-Quran, karakter nasionalis melalui kegiatan studitour, karakter mandiri 

melalui kegiatan market day dan ekstrakulikuler pramuka, karakter gotong royong 

melalui ekstrakulikuler PMR dan PSHT, dan karakter integritas melalui pembiasaan 

kejujuran, semua karakter ditugaskan melalui waka kesiswaan. Pengorganisasian 

kepala madrasah dalam penguatan pendidikan karakter dengan membagi tugas atau 

penanggung jawab kepada waka dan pembina yang sudah ditentukan. Pengarahan 

kepala madrasah dalam penguatan pendidikan karakter dengan mengadakan rapat 

rutin sebulan sekali untuk mengevaluasi, pembinaan dan pemahaman kegiatan terkait 

penguatan pendidikan karakter. Pengkoordinasian kepala madrasah dalam penguatan 

pendidikan karakter melalui rapat koordinasi dengan strktur yang sudah dibentuk. 

Pengawasan kepala madrasah dalam penguatan pendidikan karakter melalui laporan 

yang dibuat waka dan pembina kegiatan. 
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MOTTO 

 

َ َكثِيًرا َ َواْليَْوَم اْْلِخَر َوَذَكَر َّللاه ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ لَِمْن َكاَن يَْرُجو َّللاه  لَقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل َّللاه

 

“Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu 

(yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan 

dia banyak menyebut Allah.”(Qs. Al-Ahzab (21): 21).
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 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2014), Al-Ahzab, 21: 21 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Penegasan Judul 

Penelitian yang penulis lakukan berjudul: PERAN KEPALA 

MADRASAH DALAM PENDIDIKAN KARAKTER DI MTS NEGERI 4 

LAMPUNG SELATAN. 

Untuk menggambarkan dan mempermudah memahami apa yang 

penulis teliti, maka penulis akan memaparkan terhadap penegasan arti dan 

makna dari istilah yang terkait dengan judul, langkah ini merupakan langkah 

penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas, yaitu: 

Peran adalah instrumen perilaku yang dimiliki oleh manusia yang 

berfungsi di masyarakat.
2
 

Jadi yang dimaksud peran dalam skripsi ini adalah kepala madrasah 

memiliki peran untuk menjadikan lembaga pendidikan yang dipimpinnya 

lebih berkualitas dan berkembang melalui penguatan pendidikan karakter.  

Menurut Alben Ambarita Dalam Buku Kepemimpinan Kepala 

madrasah, Kepala madrasah Merupakan Pemimpin Pendidikan disekolah.
3
 

Jadi yang dimaksud kepala madrasah disini yaitu personil sekolah yang 

                                                             
2
 Hermawan Aksan, Kamus Bahasa Indonesia Kosakata Lengkap Disertai Pemaknaan 

Secara Tepat, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2017), h. 157 
3
 Alben Ambarita, Kepemimpinan Kepala Sekolah, ( Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), h.82 



 

 
 

berperan penting dalam meningkatkan kualitas lembaga pendidikan 

yang dipimpinnya melalui penguatan pendidikan karakter.  

Pengertian pendidikan karakter tidak bisa didefinisikan secara jelas 

tanpa didahului dengan mengurai makna karakter dan pendidikan itu sendiri. 

Walaupun begitu ada beberapa ahli pendidikan yang langsung mendefinisikan 

langsung pendidikan karakter seperti David Elkind dalam Zubaedi yang 

menyatakan bahwa character education is the deliberate effort to help people 

understand, care about, act upon core ethical value. When we think about the 

kind of character we want for our children, it is clear that we want them to be 

able to judge what is right, even in the face of pressure from without and 

temptation from within. 

Sementara, Raharjo memaknai pendidikan karakter sebagai suatu 

proses pendidikan secara holistis yang menghubungkan dimensi moral dengan 

ranah sosial dalam kehidupan peserta didik sebagai fondasi bagi terbentuknya 

generasi yang berkualitas. Generasi kualitas ditandai dengan kemampuanya 

untuk hidup mandiri serta memiliki prinsip suatu kebenaran yang dapat 

dipertanggung jawabkan secara nilai. Zubaedi lebih menegaskan bahwa 

pendidikan karakter sebagai segala upaya yang dilakukan oleh pendidik, 

untuk mempengaruhi peserta didik. Guru memfasilitasi pembentukan watak 

peserta didik. Upaya dalam memfasilitasi tersebut dapat berupa keteladanan 

perilaku guru, cara guru dalam berbicara dan menyampaikan materi, cara guru 

bertoleransi dan lain sebagainya. Segala upaya yang dilakukan dilakukan 



 

 
 

dengan penuh kesadaran dan terencana, bukan sebuah upaya kebetulan atau 

tiba-tiba. Atas dasar sebagaimana diterangkan di atas maka Zubaedi 

menyatakan bahwa pendidikan karakter merupakan usaha sungguh-sungguh 

untuk memahami, membentuk, memupuk nilai-nilai etika baik untuk diri 

pribadi ataupun untuk orang lain.
4
 

 

B. Alasan Memilih Judul 

Alasan penulis memilih judul yaitu: 

1. Pentingnya peran kepala madrasah dalam pendidikan karakter, karena 

sesuai dengan visi dan misi  MTS Negeri 04 Lampung Selatan. 

2. Pentingnya peran kepala madrasah dalam pendidikan karakter terhadap 

peserta didik untuk untuk menciptakan lulusan yang berkarakter religious. 

3. Pentingnya peran kepala madrasah dalam pendidikan karakter terhadap 

pendidik atau guru untuk mengawasi peserta didik dalam melaksanakan 

pendidikan karakter 

4. Karena di MTS N 4 Lampung Selatan telah melakukan program 

pendidikan karakter sesuai dengan kurikulum 2013, penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian lebih lanjut. 
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 Zubaedi, Desain Pendidikan Karakter, Konsepsi Dan Aplikasinya Dalam Lembaga 

Pendidikan,(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 15-19 



 

 
 

C. Latar Belakang Masalah 

Mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan salah satu tujuan nasional 

secara tegas dikemukakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. 

Seiring dengan tujuan pendidikan nasional, pendidikan adalah faktor yang 

sangat penting bagi kehidupan manusia untuk mengembangkan potensi 

peserta didik yaitu meningkatkan ilmu pengetahuan, iman, dan taqwa kepada 

tuhan yang maha Esa, hal ini sejalan dengan undang-undang system 

pendidikan nasional No. 20 Tahun 2003 bab II berbunyi : 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab.
5
 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencanangkan Penguatan 

Pendidikan Karakter (PPK) secara bertahap mulai tahun 2016”. PPK lahir 

karena kesadaran banyaknya tantangan masa depan yang semakin kompleks, 

sekaligus melihat ada banyak harapan bagi masa depan bangsa. Kondisi 

seperti ini menuntut lembaga pendidikan, khususnya madrasah, harus bisa 

mewujudkan siswa yang berkepribadian utuh dan tangguh dengan nilai-nilai 
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Undang-Undang System Pendidikan Nasional 1, (Jakarta ; Redaksi Sinar Grafik, 2008), h.7 



 

 
 

moral, sikap spiritual, keilmuan dan ketrampilan.
6
 Pendidikan karakter sangat 

diperlukan karena pendidikan karakter dapat menahan kemerosotan karakter 

dalam hari-hari mendatang. Selain itu, pendidikan karakter juga dapat 

meningkatkan mutu karakter generasi sekarang dan yang akan datang. 

Menurut Wahjosumidjo Dalam Kepemimpinan Kepala Sekolah, 

menyimpulkan bahwa keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala 

sekolah.
7
 Kepemimpinan dalam Islam sering di sebut “ulilamri”, bermakna 

penguasa, pemerintah, ulama, atau pemimpin atau tokoh  masyarakat yang 

menjadi tumpuan umat. Hal ini sesuai dengan surah Al-Quran, An-Nisa’ayat 

59 dan as-sajdah ayat 24, yaitu: 

ُسْوَل َواُولِى اْْلَْمِر ِمْنُكْم   َ َواَِطْيُعوا الره ا اَِطْيُعوا َّللٰاٰ  ٰيٰٓاَيُّهَا الهِذْيَن ٰاَمنُْوٰٓ

ِ َواْليَْوِم اْْلٰ  
ُسْوِل اِْن ُكْنتُْم تُْؤِمنُْوَن بِاّلٰلٰ ِهَوالره

ْوهُ اِلَى اللٰٰ  ِخِر  فَاِْن تَنَاَزْعتُْم فِْيَشْيٍء فَُردُّ

اَْحَسُن تَأِْوْيًًل    ٰذلَِك َخْيٌر وه

Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Muhammad), dan Ulil Amri (pemegang kekuasaan) di antara 

kamu.Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka 

kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu 

                                                             
6
 Isa Anshori, Penguatan Pendidikan Karakter Di Madrasah. Halaqa: Islamic Education  

Journal, Vol 1, No 2 2017, (Online), h.64 
7
 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, ( Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h.82 



 

 
 

beriman kepada Allah dan hari kemudian.Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya.
8
 

Jadi kaitan ayat diatas dengan kepemimpinan kepala madrasah adalah 

apabila perintah yang diberikan oleh seorang pemimpin itu baik maka wajib 

untuk ditaati, seperti halnya kepala madrasah yang mengingatkan peserta 

didik untuk menerapkan pembiasaan  nilai-nilai penguatan pendidikan karater. 

tetapi jika perintah itu buruk (maksiat) maka tidak ada kewajiban untuk 

mentaatinya. 

ا َصبَُرْوا   ةً يهْهُدْوَن بِاَْمِرنَا لَمه  َوَكانُْوا بِٰاٰيتِنَا يُْوقِنُْوَن  َوَجَعْلنَا ِمْنهُْم اَى ِمه

Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang 

memberi petunjuk dengan perintah Kami selama mereka sabar. Mereka 

meyakini ayat-ayat Kami.
9
 

Ayat diatas memerintahkan untuk para pemimpin sabar, sabar yang 

dimaksud adalah sabar dalam menegakkan kebenaran. 
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 Departemen Agama RI, Al-Quran Dan Terjemahnya, (Bandung: CV. Penerbit 

Diponegoro, 2014), An-Nisa’, 4:59 
9
 Ibid., As-Sajdah, 32:24 



 

 
 

Berdasarkan studi pendahuluan  penulis di lapangan, yang langsung 

berkomunikasi dengan Kepala Madasah, Bapak  Dr.Garum,S.Pd.I,M.Pd 

bahwa pendidikan karakter ini dilakukan sesuai dengan visi dan misi 

madrasah. Visi madrasah yaitu Terwujudnya peserta didik yang Religius, 

Berakhlaqul Karimah, Cerdas dan Trampil. Misi madrasah Membentuk warga 

Madrasah yang beriman dan bertaqwa baik di Sekolah maupun di luar 

Sekolah, Menanamkan Kepedulian Sosial dilingkungan Madrasah dan 

Masyarakat, Membiasakan Warga Madrasah berprilaku baik,  di madrasah 

maupun di luar Madrasah, Meningkatkan kecerdasan  warga Madrasah 

dengan mengembangkan budaya gemar Membaca, Rasa ingin tahu, Cinta 

ilmu Pengetahuan baik bidang Akademik maupun non Akademik, 

Menciptakan Suasana pembelajaran yang Aktif, Inovatif, Kreatif, Edukatif 

dan Menyenangkan. Pelaksanaan pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung 

Selatan ini yaitu diterapkannya melalui kegiatan pembiasaan sesuai dengan 5 

nilai utama dalam penguatan pendidikan karakter, tentu hal ini tak lepas dari 

peran kepala madrasah yang selalu mengingatkan peserta didik untuk 

menerapkan pembiasaan tersebut dan menghimbau para guru untuk selalu 

mengawasi dan mencontohkan pendidikan karakter kepada peserta didik.
10
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 Garum,Wawancara Dengan Penulis, MTsN 4 Lampung Selatan, Lampung, 25 September 

2019. 



 

 
 

Menurut Permendikbud nomor 20 tahun 2018 tentang penguatan 

pendidikan karakter pada satuan pendidikan formal Penguatan Pendidikan 

Karakter yang selanjutnya disingkat PPK adalah gerakan pendidikan di bawah 

tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik 

melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir, dan olah raga dengan 

pelibatan dan kerja sama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat 

sebagai bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM). 

Pasal 2 Permendikbud Nomor 20 Tahun 2018 

(1) PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam 

pendidikan karakter terutama meliputi nilai-nilai religius, jujur, toleran, 

disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat 

kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, komunikatif, cinta damai, 

gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan bertanggung jawab. 

(2) Nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perwujudan dari 5 

(lima) nilai utama yang saling berkaitan yaitu religiusitas, nasionalisme, 

kemandirian, gotong royong, dan integritas yang terintegrasi dalam 

kurikulum.
11
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 Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 20 Tahun 2018, Tentang 

Penguatan Pendidikan Karakter Pada Satuan Pendidikan Formal 



 

 
 

Tabel I. Data Penguatan Pendidika Karakter Di MTsN 4 Lampung Selatan 

N

o 
Indikator 

Terlaksana 

Ya Tidak 

1 Religius 

Wujud nilainya berupa cinta damai, 

toleransi, menghargai perbedaan 

agama, teguh pendirian, percaya 

diri, kerjasama lintas agama, anti 

buli dan kekerasan, persahabatan, 

ketulusan, tidak memaksakan 

kehendak, melindungi yang kecil 

dan tersisih 

  

 

2 Nasionalis 

Wujud nilai karakter nasionalis 

berupa kesediaan menghargai dan 

menjaga budaya bangsa sendiri, 

berkorban secara ikhlas, punya 

prestasi, cinta tanah air, 

melestarikan lingkungan fisik dan 

sosial, mentaati aturan hukum yang 

berlaku, disiplin dan berdedikasi 

tinggi, menghargai 

keanekaragaman budaya, suku dan 

agama 

   

3 Mandiri 

Wujud nilai kemandirian berupa 

semangat kerjakeras, tangguh, 

memiliki daya berjuang tinggi, 

professional, kreatif, pemberani, 

serta bersedia meluangkan waktu 

sebagai pembelajar sepanjang masa 

   

4 Gotong royong 

Wujud nilai gotong royong berupa 

kesediaan saling menghargai, 
bekerjasama, taat keputusan, 

musyawarah mufakat, saling 

menolong, memiliki solidaritas 

tinggi, berempati, tidak suka 

diskriminasi dan kekerasan, serta 

rela berkorban 

   

5 Integritas 

Wujud nilai integritas berupa 

   



 

 
 

kejujuran, cinta pada kebenaran 

dan keadilan, memiliki komitmen 

moral, tidak korupsi, bertanggung 

jawab, menjadi teladan, 

menghargai martabat individu 

(terutama penyandang disabilitas) 

Sumber: Garum,Wawancara Dengan Penulis, MTsN 4 Lampung Selatan 

Menurut Assegaf dalam Suheri Sahputra Rangkuti, akhlak/karakter 

seorang muslim diatur, ditata oleh nilai agama. Dengan begitu, Sejatinya, kata 

karakter dalam pendidikan Islam tidak perlu untuk dimunculkan. Akan tetapi 

dikarenakan pendidikan karakter yang telah menjadi orientasi pendidikan 

nasional, memantaskan pendidikan Islam ikut ambil bagian untuk 

memperlihatkan karakter dalam warna ke-Islaman. Di samping itu, 

Pendidikan karakter dalam teks dan konteks ke-Islaman menjadi kebutuhan 

dan sangat berharga untuk pengembangan pendidikan karakter. Karena 

kekayaan literature karakter/akhlak dalam Islam, Mulai dari berbagai ayat, 

baik ia yang secara langsung bercerita tentang akhlak maupun yang tidak, 

sampai kepada pola kehidupan Nabi Muhammad yang penuh akan nilai-nilai 

karakter, dipandang sangat urgen untuk mewarnai karakter bangsa.
12

 Hal ini 

sesuai dengan surah Al-Quran, Al-a’raf ayat 35 yaitu: 

وَن َعلَْيُكْم آيَ يَا  ا يَأْتِيَنهُكْم ُرُسٌل ِمْنُكْم يَقُصُّ  اتِي ۙ فََمِن اتهقَٰى َوأَْصلََح فًََل َخْوفٌ بَنِي آَدَم إِمه

 َعلَْيِهْم َوَْل هُْم يَْحَزنُونَ  
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 Suheri Sahputra Rangkuti, Al-Idarah: Artikel Kependidikan Islam Vol. 7 No. 2, Desember 

2017, (online), h. 178 



 

 
 

Hai anak-anak Adam, jika datang kepadamu rasul-rasul dari pada 

kamu yang menceritakan kepadamu ayat-ayat-Ku, maka barang siapa yang 

bertakwa dan mengadakan perbaikan, tidaklah ada kekhawatiran terhadap 

mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.
13

 

Jadi kaitan ayat diatas dengan penguatan pendidikan karakter yaitu 

kita harus memperbaiki diri serta mengerjakan amal-amal saleh, maka kita 

akan berbahagia dan gembira didunia atau diakhirat kelak. 

Berkaitan dengan hadits H.R. Ahmad 2/381 shahih yaitu 

َم َصالَِح األَْخًلَقِ   إِنهَما بُِعْثُت ألُتَمِّ

Artinya: 

“Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan baiknya akhlaq.” 

Kaitan hadits diatas dengan penguatan pendidikan karakter yaitu 

memperbaiki akhalak terhadap diri sendiri dan terhadap sesama manusia, 

karna nabi muhammad saw diutus untuk memperbaiki ibadah dan 

mengajarkan akhlak terhadap sesama. 

Menurut koentjaraningrat dan Mochtar Lubis, karakter bangsa 

Indonesia yang meremehkan mutu, suka menerabas, tidak percaya diri sendiri, 

tidak berdisiplin, mengabaikan tanggung jawab, hipokrit, lemah kreativitas, 

etos kerja buruk, suka feodalisme, dan tidak punya malu. Sedangkan menurut 

Winarno surakhmad dan pramoedya ananta toer, karakter asli bangsa 

Indonesia adalah: nrimo, penakut, feudal, penindas, koruptif, dan tidak logis. 
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Karakter lemah tersebut menjadi realitas dalam kehidupan bangsa 

Indonesia. Nilai-nilai tersebut sudah ada sejak bangsa Indonesia masih dijajah 

bangsa asing beratus-ratus tahun yang lalu. Karakter tersebut akhirnya 

mengkristalisasi pada masyarakat Indonesia. Bahkan ketika bangsa ini sudah 

merdeka pun karakter tersebut masih melekat. Kondisi inilah yang kemudian 

melatar belakangi lahirnya pendidikan karakter oleh kementrian pendidikan 

dan kebudayaan.
14

 

Wacana kontemporer di dunia pendidikan cenderung memahami 

karakter secara realistis, utuh, dan optimis. Maksudnya, karakter yang lemah 

sekalipun sesungguhnya bisa diubah dan diperbaiki sehingga menjadi lebih 

kuat. Diyakini bahwa semua orang, terutama kaum muda, melalui proses 

belajar yang terarah dan wajar, bisa dan harus terus menerus berusaha untuk 

bisa membentuk diri dan dibentuk sedemikian rupa sehingga memiliki 

karakter yang semakin kuat dan tangguh.
15

 Dengan adanya penjelasan diatas 

tentu memperkuat bahwa pendidikan karakter di madrasah dapat membentuk 

karakter baik bagi peserta didik untuk diterapkan di lingkungan sekolah dan 

masyarakat, menciptakan lingkungan yang tentraman dan ketertiban hidup 

bersama di masa kini dan masa mendatang. 

Kebijakan yang dilakukan kepala madrasah di MTS Negeri 4 

Lampung Selatan melibatkan semua pihak yang ada disekolah, oleh sebab 
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itulah pendidikan karakter di MTs N 4 Lampung Selatan berjalan dengan baik 

sampai saat ini. 

 

Untuk mencapai ketentraman dan ketertiban hidup bersama diperlukan 

adanya tatatertib, tata krama, sopan-santun, dan terpeliharanya kepentingan 

bersama dan tata susila dalam masyarakat. Disinilah pentingnya etika, moral, 

dan karakter untuk keselamatan pribadi ataupun untuk ketertiban dan 

perdamaian manusia. Dengan demikian maka penulis tertarik melakukan 

penelitian berjudul “Peran Kepala Madrasah Dalam Penguatan Pendidikan 

Karakter Di Madrasah Stanawiyah Negeri 4 Lampung Selatan”. 

 

D. Fokus Penelitian  

 Berdasarkan latar belakang diatas penulis terfokus pada permasalahan 

yang diteliti dan untuk menghindari terwujudnya kesalah pahaman dari ruang 

lingkup penelitian, serta terbatasnya kemampuan yang dimiliki penulis, maka 

penelitian ini difokuskan pada Peran Kepala Madrasah Sebagai Leader Dalam 

Penguatan Pendidikan Karakter Di Madrasah Tsanawiyah Negeri 4 Lampung 

Selatan. Dengan sub fokus, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, 

pengkoordinasian, dan pengawasan. 

 

 

 



 

 
 

E. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas maka 

dapat dikemukakan rumusan masalah,  

1 Bagaimanakah peran kepala madrasah dalam perencanaan penguatan 

pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan? 

2 Bagaimanakah peran kepala madrasah dalam pengorganisasian penguatan 

pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan? 

3 Bagaimanakah peran kepala madrasah dalam pengarahan penguatan 

pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan? 

4 Bagaimanakah peran kepala madrasah dalam pengkoordinasian penguatan 

pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan? 

5 Bagaimanakah peran kepala madrasah dalam pengawasan penguatan 

pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

F. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan 

untuk: 

1. Untuk mengetahui peran kepala madrasah dalam perencanaan penguatan 

pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan 

2. Untuk mengetahui peran kepala madrasah dalam pengorganisasian 

penguatan pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan 

3. Untuk mengetahui peran kepala madrasah dalam pengarahan penguatan 

pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan 

4. Untuk mengetahui peran kepala madrasah dalam pengkoordinasian 

penguatan pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan 

5. Untuk mengetahui peran kepala madrasah dalam pengawasan penguatan 

pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan 

 

G. Signifikasi Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

1) Hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam ilmu 

pengetahuan kepemimpinan kependidikan terkait dengan pendidikan 

karakter. 

2) Hasil penelitian ini dapat menjadi referensi penelitian yang sama di 

masa yang akan datang. 

 



 

 
 

b. Manfaat Praktis 

1) Bagi peneliti dapat memberikan ilmu pengetahuan dan wawasan baru 

terkait peran kepemimpinan kepala madarasah dalam pendidikan 

karakter. 

2) Bagi kepala madrasah penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam 

melakukan peran kepemimpinan dalam pendidikan karakter disekolah 

menjadi lebih baik. 

3) Bagi pendidik, penelitian ini dapat dijadikan pedoman dalam mendidik 

dan menanamkan pendidikan karakter kepada peserta didik. 

4) Bagi orang tua dan masyarakat untuk memberikan pengetahuan 

mengenai pentingnya pendidikan karakter dalam kehidupan sehari-hari 

sehingga dapat meningkatkan pendidikan karakter kepada peserta 

didik dan masyarakat. 

 

H. Metode Penelitian 

Menurut sugiono dalam metode penelitian pendidikan, secara umum 

metode penelitian diartikan sebagai cara ilmiah  untuk mendapatkan data 

dengan tujuan dan kegunaan tertentu.
16

 

Menurut cholid narbuko dan abu achmadi, metodologi penelitian 

berasal dari kata “metode” artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, 

dan “logos” artinya ilmu atau pengetahuan. penelitian adalah suatu kegiatan 
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untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis sampai menyusun 

laporannya. Sedangkan menurut mohammad ali penelitian adalah suatu cara 

untuk memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha 

mencari bukti-bukti yang muncul sehubung dengan masalah itu, yang 

dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.
17

 

1. Jenis penelitian 

Jenis penelitian ini yaitu penelitian lapangan. Penelitian ini dilakukan 

menggunakan data yang ada dilapangan sesuai dengan yang diteliti yaitu 

peran kepala madrasah dalam penguatan pendidikan karakter di MTSN 4 

Lampung Selatan. 

2. Sifat Penelitian 

Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif kualitatif, penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variabel atau 

lebih tanpa membuat perbandingan antara variable satu dengan variabel yang 

lain. Jadi sifat penelitian ini dilakukan menggunakan data yang ada 

dilapangan. 

3. Partisipan dan tempat penelitian 

Adapun yang menjadi partisipan dalam penelitian ini adalah yang 

memiliki keterkaitan dengan peran kepala madrasah sebagai leader dalam 
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penguatan pendidikan karakter di MTsN 4 Lampung Selatan. Beberapa 

partisipan dalam penelitian yaitu: 

a. Kepala MTsN 4 Lampung Selatan 

b. Tenaga pendidik MTsN 4 Lampung Selatan 

c. Peserta Didik MTsN 4 Lampung Selatan 

4. Sumber Data 

Sumber data penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu: 

a. Data Primer 

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

penulis. Data ini diperoleh dari hasil wawancara, hasil observasi, dan hasil 

pengamatan secara individu dengan Kepala Madrasah, Tenaga Pendidik 

dan Peserta Didik. 

 

b. Data Sekunder 

Data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data yaitu penulis. Data ini diperoleh dari foto yang 

diambil di MTSN 4 Lampung Selatan. 

5. Teknik pengumpulan data 

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis yaitu sebagai berikut: 

a. Wawancara 

Wawancara merupakan pertemuan dua orang antara narasumber dan 

pewawancara melalui Tanya jawab, sehingga dapat menghasilkan 



 

 
 

informasi yang tepat dari narasumber yang terperaya yaitu kepala 

madrasah. Dalam penelitian ini penulis bertatap muka langsung 

dengan kepala madrasah, mengajukan pertanyaan kepada kepala 

madrasah dan jawaban yang diberikan kepala madrasah penulis rekam. 

Metode wawancara ini dipakai untuk mengumpulkan data 

mengenai kegiatan pelaksanaan penguatan pendidikan karakter dan 

data yang berhubungan dengan penelitian ini. Wawancara ini 

digunakan untuk mengetahui pelaksanaan penguatan pendiidkan 

karakter secara umum dengan kisi-kisi pedoman wawancara 

Terlampir. 

b. Observasi 

Sutrisno Hadi Mengemukakan Bahwa, Observasi merupakan 

suatu proses yang kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai 

proses biologis dan psikhologis. Dua diantara yang terpenting adalah 

proses-proses pengamatakan dan ingatan. 

Teknik pengumpulan data dengan observasi digunakan bila, 

peneliti berkenaan dengan prilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala 

alam dan bila responden yang diamati tidak terlalu besar. 

Observasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 

1) Observasi Berperan serta (Participant Observation) 



 

 
 

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang digunkan sebagai sumber 

data penelitian. 

2) Observasi Nonpartisipan 

Dalam observasi ini peneliti tidak terlibat dengan kegiatan yang 

sedang diamati dan hanya sebagai pengamat independen.
18

 

Berdasarkan teori diatas maka observasi merupakan alat 

pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan 

mencatat apa yang akan diteliti. Penelitian ini menggunakan 

observasi nonpartisipan yaitu peneliti tidak terlibat dengan 

kegiatan yang sedang diamati dan hanya sebagai pengamat 

independen dalam peran kepala madrasah dalam penguatan 

pendidikan karakter di MTSN 4 Lampung Selatan. 

c. Dokumentasi  

Dokumentasi adalah suatu cara pengambilan atau  data dengan 

cara mengumpulkan suatu bukti-bukti tertulis, cetak, gambar, dan 

sebagainya.
19

 Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu sejarah singkat 

berdirinya madrasah, visi dan misi madrasah, profil madrasah, data 

keadaan madrasah dan dokimen-dokumen lainnya yang berkenaan 

dengan penelitian ini. 
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6. Teknik analisis data 

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, 

dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang macam-macam 

(triangulasi), dan dilakukan secara terus menerus samapai datanya jenuh. 

Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam pengumpulan data 

sebagai berikut: 

a. Data Reduction(Reduksi Data) 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang 

direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat 

dibantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini, dengan 

memberikan kode pada aspek-aspek tertentu. 

b. Data Display ( Penyajian Data) 

Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data 

bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori,  flowchartdan sejenisnya. Dalam hal ini Miles And 

Huberman menyatakan “the most frequent from of display data for 

qualitative research data in the past has been narrative tex”. Yang 



 

 
 

paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian 

kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. 

 

c. Conclusion Drawing/ Verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif Menurut Miles And 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan 

awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah 

bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang 

dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid 

dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, 

maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.
20
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Peran Kepemimpinan Kepala Madrasah 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan menurut Nawawi dan Martini adalah kemampuan/ 

kecerdasan mendorong sejumlah orang (dua orang atau lebih) agar bekerja 

sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah pada tujuan 

bersama.
21

 

Kepemimpinan sebagai suatu kemampuan yang dimiliki oleh 

seseorang untuk memengaruhi, membimbing, mengarahkan, serta mengelola 

baik individu maupun kelompok dengan segala ilmu yangada agar mereka 

mau berbuat sesuatu demi tercapainya suatutujuan bersama. Menurut Soetopo 

Dan Soemanto seorang pemimpin dalam kepemimpinan harus mampu 

menjadi pijakan dalam mengarahkan, membimbing, mengarahkan, dan 

mengadakan koordinasi terhadap berbagai potensi yang ada dalam organisasi 

serta harus mampu membangkitkan semangat para bawahan untuk mencapai 

tujuan. 

Robert C. Bog sebagaimana dikutip Moch. Idochi Anwar 

mengemukakan empat kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang 

pemimpin pendidikan. 
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a. Kemampuan mengorganisasikan dan membantu staf di dalam 

merumuskan perbaikan pengajaran dalam bentuk program yang 

lengkap. 

b. Kemampuan untuk membangkitkan dan memupuk kepercayaan 

pada diri sendiri, guru-guru, dan anggota staf sekolah lainnya. 

c. Kemampuan untuk membina dan memupuk kerja sama dalam 

mengajukan dan melaksanakan program-program supervisi. 

d. Kemampuan untuk mendorong dan membimbing guru-guru serta 

segenap staf sekolah lainnya agar mereka dengan penuh kerelaan 

dan tanggung jawab berpartisipasi secara aktif pada setiap usaha-

usaha sekolah untuk mencapai tujuan sekolah sebaik-baiknya. 

Pemimpin menjadi barometer keberhasilan kelompok dalam 

proses perencanaan, pelaksanaan, pemberian motivasi, pengawasan 

sehingga tercapainya tujuan-tujuan bersama dalam kelompok tersebut. 

Dalm suatu organisasi, pelaksanaan tugas-tugas oleh pekerja 

terpengaruhi oleh kepemimpinan seorang pemmpin. Kepemimpinan 

yang lemah dapat dipastikan menghambat dalam operasional kegiatan, 

dan sebaliknya kepemimpinan yang kuat mendongkrak prestasi 

bawahan serta kegiatan dalam pencapaian tujuan. Kepemimpinan yang 

baik harus menciptakan iklim yang kondusif demi tercapainya harus 

tujuan bersama.Dengan demikian, kepemimpinan yang baik dapat 

meningkatkan kemampuan bawahan untuk menunjukan kualitas kerja 



 

 
 

secara maksimal, sehingga pencapaian tujuan dapat dilakukan secara 

efesien dan efektif. Pemimpin, dalam kepemimpinannya menampilkan 

beragam model dan gaya yang akhir akan mengklasifikasikan 

pemimpin tersebut kedalam tipe-tipe kepemimpinan tertentu.
22

 

 

2. Gaya kepemimpinan 

Gaya kepemimpinan menurut Morgan James, dibagi atas gaya 

authoritarian dan partisipative. Selanjutnya Mc. Grogor dan M. Douglas 

mengatakan bahwa gaya authotitarian disebut sebagai theori X dan 

partisipative sebagai teori Y. Menurut Hendiyat Soetopo dan Westy Soemanto 

membagi gaya Kepemimpinan Kepala sekolah menjadi 4, yaitu: (1) gaya 

autoritarian, (2) gaya laissez-faire, (3) gaya demokratis, (4) gaya pseudo 

demokratis. 

Dalam gaya kepemimpinan authoritarian, pemimpin lebih bersifat 

ingin berkuasa, suasana sekolah selalu tegang. Pemimpin sama sekali tidak 

memberi kebebasan kepada anggota kelompok untuk turut ambil bagian 

dalam memutuskan suatu persoalan. Di sini pemimpin dalam hal ini kepala 

sekolah mendikte kepada guru yang ada di bawah kepemimpinannya tentang apa 

yang harus dikerjakan oleh mereka dan bagaimana harus mengerjakan.  
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Inisiatif dan daya fikir anggota sangat dibatasi, sehingga tidak diberi 

kesempatan untuk mengeluarkan pendapat mereka. Kepala sekolah bebas 

membuat suatu peraturan sendiri dan peraturan tersebut harus ditaati dan 

diikuti oleh guru, akhirnya tindakan yang beginilah yang tidak dapat 

menciptakan kegembiraan kerja dari suatu kelompok, sebab guru merasa 

dipermainkan dan tidak adanya harga diri.  

Gaya authoritarian atau teori X seperti yang dikemukakan oleh Mc. 

Gregor dan M. Douglas, mempunyai asumsi bahwa (1) pada umumnya 

manusia tidak suka bekerja dan akan menghindarinya, (2) karena karakteristik 

manusia yang tidak suka bekerja, maka mereka perlu diawasi, dipimpin dan 

memberikan ancaman dengan hukuman agar mereka dapat memperoleh 

prestasi yang lebih baik, dan (3) pada umumnya manusia lebih suka dipimpin 

dan menghindari pertanggungjawaban, berambisi dan keinginan keamanan. 

Sifat kepemimpinan pada gaya Laizzes-faire seolah-olah tidak tampak, 

sebab pada gaya ini seorang pemimpin memberikan kebebasan penuh kepada 

para anggotanya dalam melaksanakan tugasnya atau secara tidak langsung 

segala peraturan, kebijaksanaan (policy) suatu institusi berada di tangan guru.  

Guru bekerja menurut kehendaknya masing-masing tanpa adanya 

pedoman kerja yang baik. Di sini seorang pemimpin mempunyai keyakinan 

bahwa dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya terhadap bawahan, 

maka semua usahanya akan cepat berhasil. Apabila hal ini kita jumpai di 

sekolah, maka dalam hal ini bila akan menyelenggarakan rapat guru dapat 



 

 
 

dilaksanakan tanpa kontak pimpinan (kepala sekolah), tetapi dapat 

dilaksanakan tanpa acara. Rapat dapat dilaksanakan selagi anggota/guru-guru 

dalam sekolah tersebut menghendakinya.  

Dalam gaya demokratis, seorang pemimpin selalu mengikut sertakan 

seluruh bawahannya dalam pengambilan keputusan. Kepala sekolah yang 

bersifat demikian akan selalu menghargai pendapat atau kreasi guru yang ada 

di bawahnya dalam rangka membina kelasnya. Kepala sekolah memberikan 

sebagian kepemimpinannya kepada guru, sehingga para guru merasa turut 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pendidikan dan pengajaran 

di sekolah.  

Kepala sekolah dalam gaya demokratis, melaksanakan tugasnya atas 

dasar musyawarah, unsur-unsur demokrasinya harus nampak dalam seluruh 

tata kehidupan di sekolah, misalnya (1) kepala sekolah harus menghargai 

martabat setiap guru yang mempunyai perbedaan individu, (2) kepala sekolah 

harus menciptakan situasi belajar sedemikian rupa sehingga nampak dalam 

kelompok yang saling menghargai dan saling menghormati, (3) kepala 

sekolah hendaknya menghargai cara berpikir meskipun dasar pikiran itu 

bertentangan dengan pendapat sendiri, dan (4) kepala sekolah hendaknya 

menghargai kebebasan individu.  

Menurut Gregor dan M. Douglas, pada gaya partisipatif yang lebih 

dikenal dengan teori Y, terdapat asumsi bahwa: (1) pemeriksaan badan usaha 

dan budaya usaha dalam pekerjaan adalah alami sebagai seni dalam pekerjaan, 



 

 
 

(2) pengawasan eksternal dan ancaman (hukuman) tidak selalu terhadap 

kekayaan tetapi terhadap usaha seseorang yang berorientasi terhadap 

kepemimpinan dan pengawasan diri secara objektif, (3) komitmen terhadap 

objektivitas adalah fungsi hukuman, (4) pada umumnya manusia belajar, di 

bawah kondisi yang pantas, tidak selalu menerima tetapi mencari pertanggung 

jawaban, (5) kapasitas pertanyaan relatif sesuai dengan kualifikasi dan 

kepintaran dan kreatifitas terhadap solusi dalam memecahkan masalah 

pekerjaan, (6) kondisi pekerjaan yang baik, akan menumbuhkan potensi 

intelektual dan manusia akan selalu berpartisipasi di dalamnya.
23

 

Mulyasa mengemukakan bahwa kepala sekolah memiliki peran yang 

sangat penting, serta menentukan berhasil tidaknya pelaksanaan kegiatan-

kegiatan sekolah. Tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh kepala sekolah, baik 

otoriter, demokratis, pseudo demokratis, maupun laissed-faire, akan mewarnai 

kehidupan sekolah. 

Kepala sekolah yang otoriter berkeyakinan bahwa dirinyalah yang 

bertanggung jawab atas segala sesuatu, menganggap dirinya sebagai orang 

paling berkuasa, dan paling mengetahui berbagai hal. Oleh karena itu, dalam 

sekolah ia menentukan berbagai kegiatan secara otoriter, dan sangat dominan 

dalam memutuskan apa yang akan dilakukan oleh sekolah. Kepala sekolah 

yang otoriter biasanya tidak terbuka, tidak mau menerima kritik, dan tidak 

membuka jalan untuk berinteraksi dengan tenaga kependidikan. Kepala 
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sekolah hanya memberikan instruksi tentang apa yang harus dikerjakan serta 

dalam menanamkan disiplin cenderung menggunakan paksaan dan hukuman.  

Kepala sekolah yang memiliki sifat pseudo demokratis sebenarnya 

bersifat otoriter, hanya pandai memberikan kesan seolah-olah demokratis. 

Dalam sekolah, ia berbuat seakan-akan semua rencana, program, dan 

kebijakan merupakan keputusan kelompok, padahal atas kehendaknya sendiri. 

Kepala sekolah yang demikian, senantiasa menarik perhatian untuk disukai 

oleh tenaga kependidikan, sikapnya dibuat ramah, sopan, serta senang sekali 

membicarakan masalah demokrasi dan keadilan.
24

 

3. Kepala madrasah 

Secara etimologi, kepala madrasah adalah guru yang memimpin 

sekolah. Sedangkan secara terminology, kepala madrasah adalah tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah tempat 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat terjadinya interaksi 

antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
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Beberapa keterampilan yang perlu dimiliki oleh kepala madrasah 

sebagai berikut: 

a. Keterampilan Komunikasi 

Keterampilan komunikasi merupakan keterampilan mutlak 

yang harus dimiliki kepala madrasah. Kepala madrasah harus mampu 

menjalin komunikasi yang baik dengan sesame guru, pegawai, siswa, 

dan masyarakat.Sepanjang hari dalam pelaksanaan tugasnya, kepala 

madrasah harus berkoordinasi dengan yang lainnya. 

b. Keterampilan Motivasi 

Keterampilan motivasi adalah memeberikan kekuatan mental 

bagi guru, pegawai, dan siswa. Kekuatan mental tersebut mendorong 

minat dan semangat kerja, serta dapat meningkatkan semangat belajar 

guru maupun siswa. Kehadiran kepala madrasah di tengah-tengah 

lingkungannya sangat didambakan sebagai motivasi ekstrinsik, baik 

bagi siswa maupun guru dan karyawan sebagai mitra kerja. 

c. Membangun Tim 

Kepala madrasah tidak mungkin dapat bekerja sendirian, 

bahkan kiat paling efektif yang perlu dikembangkan adalah 

keterampilan membagi tugas kepada banyak orang secara efektif. 

Segenap guru dan pegawai kerja layaknya sebuah tim sepak bola. 

Selain ahli dibidang masing-masing, setiap individu dituntut mampu 

bekerjasama secara kompak untuk meraih kemenangan bersama. 



 

 
 

Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan tim, keberhasilan 

bersama, dan bukan keberhasilan kepala madrasah sendiri. Oleh 

karena itu, kepala madrasah dituntut mampu membangun tim kerja 

yang kompak dan saling mendukung. 

d. Pendelegasian Tugas 

Kepala madrasah dituntut mampu membagi dan 

mendelegasikan setiap jenis tugas secara efektif kepada orang yang 

tepat. Karena itu, kepala madrasah perlu memahami secara benar 

setiap detail pekerjaan yang diberikan kepada orang lain, sehingga 

kalaupun pekerjaan dikerjakan oleh orang lain, hasilnya sama dengan 

yang diharapkan oleh kepala madrasah. 

e. Mengelola Staf 

Mengelola guru dan pegawai seringkali tidak lebih mudah 

dibandingkan dengan mengelola anak-anak dalam keluarga sendiri. 

Beragamnya mental, kepribadian, dan keahlian setiap guru dan 

pegawai harus disikapi secara bijaksana.Prioritas pertama yang perlu 

dikedepankan oleh kepala madrasah adalah hubungan baik dengan 

segenap guru dan pegawai.Meski demikian, kepala madrasah tidak 

boleh hanya menekankan hubungan baik dan mengabaikan kualitas 

kerja.
26
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Kepemimpinan kepala madrasah merupakan faktor yang 

menjadi kunci pendorong keberhasilandan keberlangsungan suatu 

budaya sekolah.Hal itu harus didukung dengan penampilan kepala 

madrasah. Penampilan kepala madrasah ditentukan oleh faktor 

kewibawaan, sifat, dan keterampilan, perilaku maupun fleksibilitas 

kepala sekolah. Agar fungsi kepemimpinan kepala sekolah berhasil 

memerdayakan segala sumber daya sekolah terutama dalam hal 

mengembangkan budaya sekolah untuk mencapai tujuan sesuai 

dengan situasi, diperlukan seorang kepala madrasah yang memiliki 

kemampuan professional yaitu: kepribadian, keahlian dasar, 

pengalaman, pelatihan dan pengetahuan. 

Kepala madrasah seperti ini memberi orientasi pada 

terbentuknya budaya sekolah yang kuat strong cultural guna 

mendukung kesuksesan pencapaian tujuan sekolah. Integrasi kepala 

madrasah dengan budaya sekolah merupakan upaya-upaya untuk 

mengartikulasikan tujuan dan misi sekolah, nilai-nilai sekolah, 

keunikan sekolah, system symbol sekolah, imbalan memadai, ikatan 

organisatoris berdasarkan saling percaya dan komitmen antar guru, 

siswa, dan masyarakat.
27
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4. Peran kepemimpinan kepala madrasah sebagai leader 

Aswani Sudjud, Moh. Saleh dan tatang M. Amirin dalam bukunya 

yang berjudul Administrasi Pendidikan, menyebutkan bahwa fungsi kepala 

madrasah adalah: 

1) Perumusan tujuan kerja dan pembuat kebijaksanaan (policy) sekolah 

2) Pengatur tata kerja (mengorganisasi) sekolah, yang mencakup: 

a) Mengatur pembagian tugas dan wewenang. 

b) Mengatur petugas pelaksana 

c) Menyelenggarakan kegiatan (mengkoordinasi) 

3) Pensupervisi kegiatan sekolah, meliputi, 

a) Mengawasi kelancaran kegiatan. 

b) Mengarahkan pelaksanaan kegiatan 

c) Mengevaluasi (menilai) pelaksanaan kegiatan. 

d) Membimbing dan meningkatkan kemampuan pelaksana dan 

sebagainya. 

Fungsi yang pertama dan kedua tersebut di atas adalah fungsi kepala 

madrasah sebagai pemimpin sedang yang ketiga fungsi kepala madrasah 

sebagai supervisi. Fungsi kepala madrasah sebagai pemimpin madrasah 

berarti kepala madrasah dalam kegiatan memimpinnya berjalan melalui tahap-

tahap kegiatan sebagai berikut: 

 

 



 

 
 

1) Perencanaan (planning) 

2) Pengorganisasian (organizing), 

3) Pengarahan (directing), 

4) Pengkoordinasian (coordinating) 

5) Pengawasan (controling).
28

 

 

1) Perencanaan (planning) 

Menurut G.R. Terry perencanaan adalah memilih dan 

menghubungkan fakta-fakta serta membuat dan menggunakan asumsi-

asumsi tentang masa melalui visualisasi dan formalasi kegiatan-kegiatan 

yang sungguh diperlukan untuk mencapai hasilyang dikehendaki.
29

 

Perencanaan pada dasarnya menjawab pertanyaan apa yang harus 

dilakukan, bagaimana melakukannya, dimana dilakukannya, oleh siapa dan 

kapan dilakukan kegiatan-kegiatan sekolah seperti yang telah disebutkan 

dimuka harus direncanakan oleh kepala madrasah, hasilnya berupa rencana 

tahunan sekolah yang akan berlaku pada tahun ajaran berikutnya. Rencana 

tahuan tersebut kemudian dijabarkan kedalam program tahunan sekolah, 

yang biasanya dibagi kedalam dua program semester. 
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2) Pengorganisasian (organizing), 

Kepala madrasah sebagai pemimpin bertugas untuk menjadikan 

kegiatan-kegiatan sekolah untuk mencapai tujuan sekolah dapat berjalan 

dengan lancar. Kepala madrasah perlu mengadakan pembagian kerja yang 

jelas bagi guru-guru yang menjadi buahnya.dengan pembagian kerja yang 

baik, pelimpahan wewenang dan tanggung jawab yang tepat serta 

mengingat prinsip-prinsip pengorganisasian kiranya kegiatan sekolah akan 

berjalan lncar dan tujuan dapat tercapai. 

3) Pengarahan (directing), 

Pengarahan adalah kegiatan membimbing anak buah dengan jalan 

mempeberi perintah (komando), memberi petunjuk, mendorong semangat 

kerja, menegakkan disiplin, memberikan berbagai usaha lainnya agar 

mereka dalam melakukan pekerjaan mengikuti arah yang ditetapkan dalam 

petunjuk, peraturan atau pedoman yang telah diterapkan. 

4) Pengkoordinasian (coordinating) 

Pengkoordinasian adalah kegiatan menghubungkan orang-orang 

dan tugas-tugas sehingga terjalin kesatuan atau keselarasan keputusan, 

kebijaksanaan, tindakan, langkah, sikap serta tercegah dari timbulnya 

pertentangan, kekacauan, kekembaran (duplikasi), kekosongan tindakan. 

 

 

 



 

 
 

5) Pengawasan (controling). 

Pengawasan adalah tindakan atau kegiatan usaha agar pelaksanaan 

perkerjaan serta hasil kerja sesuai dengan rencana, perintah, petunjuk atau 

ketentuan-ketentuan lainnya yang telahditetapkan.
30

 

Peranan kepala madrasah sebagai pemimpin mencerminkan 

tanggung jawab untuk mengarahkan seluruh sumber daya yang ada 

disekolah, sehingga lahir etos kerja dan poduktivitas yang tinggi dalam 

mencapai tujuan.  Fungsi kepemimpinan ini amat penting sebab disamping 

sebagai penggerak juga berperan untuk melakukan control segala aktivitas 

guru (dalam rangka peningkatan professional mengajar), staf dan siswa 

dan sekaligus meneliti persoalan-persoalan yang timbul dilingkungan 

sekolah.
31

 

Kepala madrasah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan 

mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dan 

masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efesien.
32

 

Dinas Pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus 

mampu melaksanakan pekerjaan sebagai edukator; manajer; administrator; 

dan supervisor (EMAS). Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, kepala sekolah juga 
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harus mampu berperan sebagai leader, inovator, dan motivator 

disekolahnya. Dengan demikian dalam paradigma baru manajemen 

pedidikan, kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai 

edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator 

(EMASLIM).
33

 

Kepala madrasah sebagai leader harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemampuan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. 

Kepemimpinan dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian (personality) 

seseorang yang mendatangkan keinginan pada kelompok untuk orang-

orang agar mencontohnya atau mengikutinya, atau yang memancarkan 

suatu pengaruh tertentu, suatu kekuatan atau wibawa, yang demikian rupa 

sehingga membuat sekelompok orang-orang mau melakukan apa yang dia 

kehendaki. 
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Peran kepala sekolah sebagai leader terlihat dalam usaha 

mempengaruhi staf sekolah untuk melaksanakan tugas-tugasnya dengan 

penuh antusias demi tercapainya tugas pendidikan. Menurut marno, 

sebagai leader kepala madrasah harus: 

a. Memiliki kepribadian yang kuat. Sebagai seorang muslim yang 

taat beribadah, memelihara norma agama dengan baik, tidak egois, 

bertindak dengan objektif, bertanggung jawab demi kemajuan dan 

perkembangan, berjiwa besar dan mendelegasikan sebagian tugas 

dan wewenang kepada orang lain; 

b. Memahami personalnya yang memiliki kondisi yang berbeda, 

begitu juga kondisi siswa yang berbeda latar belakang; 

c. Memiliki upaya untuk mensejahterakan guru dan karyawan; 

d. Mau mendengar kritik yang konstruktif dari semua pihak yang 

terkait dengan tugasnya; 

e. Memiliki visi dan misi yang jelas dari lembaga yang dipimpinnya; 

f. Kemampuan berkomunikasi dengan baik, dimengerti, teratur, dan 

sistematis kepada semua pihak; 

g. Kemampuan mengambil keputusan secara bersama dalam 

musyawarah; 

h. Kemampuan menciptakan hubungan kerja yang harmonis, 

membagi tugas secara merata dan dapat diterima oleh pihak lain. 



 

 
 

Wahjosumidjo mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai 

leader harus memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, 

keahlian dasar, pengalaman, dan pengetahuan professional, serta 

pengetahuan administrasi dan pengawasan. 

Kemampuan yang harus diwujudkan kepala madrasah sebagai 

leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga 

kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil keputusan, 

dan kemampuan berkomunikasi.
34

 

5. Kompetensi kepala madrasah 

Kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala madrasah berdasarkan 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 

2007 Tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah, terdiri dari 5 kompetensi 

yaitu: Kompetensi Kepribadian, Kompetensi Manajerial, Kempotensi 

Kewirausahaan, Kompetensi Supervisi, dan Kompetensi Sosial. 

1) Kompetensi Kepribadian 

a) Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, 

dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah. 

b) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin 

c) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala 

sekolah/madrasah. 

d) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
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e) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan 

sebagai kepala sekolah/ madrasah. 

f) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

2) Kompetensi Manajerial 

a) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan. 

b) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan 

kebutuhan 

c) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya sekolah/ madrasah secara optimal. 

d) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajar yang efektif. 

e) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/ madrasah yang kondusif dan 

inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

f) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

manusia secara optimal. 

g) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/ madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal. 

h) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah/ 

madrasah. 



 

 
 

i) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, 

dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. 

j) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. 

k) Mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. 

l) Mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung 

pencapaian tujuan sekolah/ madrasah 

m) Mengelola unit layanan khusus sekolah/ madrasah dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah. 

n) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan. 

o) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan 

pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah 

p) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program 

kegiatan sekolah/ madrasah dengan prosedur yang tepat, serta 

merencanakan tindak lanjutnya 

3) Kompetensi Kewirausahaan 

a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah/madrasah 

b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang efektif 



 

 
 

c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah. 

d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi 

kendala yang dihadapi sekolah/madrasah 

e) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa 

sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik 

4) Kompetensi Supervisi 

a) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

b) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi yang tepat 

c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. 

5) Kompetensi Sosial 

a) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah 

b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
35
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B. Penguatan pendidikan karakter 

1. Pendidikan karakter 

Dalam bahasa Indonesia, istilah pendidikan berasal dari kata “didik” 

dengan memberikan awalan “pe” dan akhiran “an”, mengandung arti 

“perbuatan”. Kata Pendidikan berasal dari Yunani yaitu Paedagogos yang 

berarti pergaulan dengan anak-anak.Paedagogos berasal dari kata Paedos 

(anak) dan Agoge (membimbing atau pemimpin).Istilah ini kemudian 

diterjemahkan kedalam bahasa inggris dengan “Education” yang berarti 

pengembangan atau bimbingan.
36

 

Dalam bahasa Yunani, Karakter (charasseim), berarti “mengukir” 

atau“dipahat” Beberapa tokoh pendidikan berpendapat bahwa karakter 

merupakan manifestasi perilaku seseorang, seperti jujur, kejam, rajin dan lain 

sebagainya. Selain itu, karakter juga berkaitan erat dengan personalitas 

seseorang.Hal itu menunjukkan bahwa karakter merupakan nilai dari bentuk 

perilaku. Hanya saja nilai-nilai yang terkandung di dalam perilaku seseorang 

bersifat relatif, sehingga nilai dari suatu perilaku sangat sulit dipahami oleh 

orang lain. Kualitas dan kekuatan mental atau moral, akhlak atau budi pekerti 

merupakan kepribadian khusus yang menjadi pendorong atau penggerak, serta 

pembeda satu individu dengan individu lainnya juga merupakan bagian dari 

karakter. Dengan demikian, seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah 
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berhasil menyerap nilai-nilai dan keyakinan yang dikehendaki oleh 

masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya.
37

 

Pendidikan karakter sering disamakan dengan pendidikan budi pekerti. 

Seseorang diakatakan berkarakter jika berhasil menyerap nilai-nilai dan 

keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan 

moral dalam hidupnya. hal itu tidak jauh berbeda jika seseorang berbicara 

tentang pendidikan budi pekerti. Pendidikan Budi pekerti lebih dimaksudkan 

sebagai proses pembelajaran disekolah yang bertujuan untuk mengembangkan 

karakter peserta didik dengan cara menghayati nilai-nilai dan keyakinan 

masyarakat sebagai kekuatan moral dalam kehidupan peserta didik.
38

 

Ahli Pendidikan Nilai Darmiyati Zuchdi memaknai karakter sebagai 

perangkat sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, 

kebijakan, dan kematangan moral seseorang. Lebih lanjut dikatakan bahwa 

tujuan pendidikan karakter adalah mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, 

nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai landasan prilaku yang baik dan 

bertanggung jawab. Hal tersebuut dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa 

hormat, tanggung jawab, rasa kasihan, disiplin, loyalitas, keberanian, 

toleransi, keterbukaan, etos kerja dan kecintaan pada tuhan dalam diri 

seseorang. Dilihat dari tujuan pendidikan karakter, yaitu penanaman 
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seperangkat nilai-nilai maka pendidikan karakter dan pendidikan nilai pada 

dasarnya sama. Jadi, pedidikan karakter pada dasarnya adalah pendidikan 

nilai, yaitu penanaman nilai-nilai agar menjadi sifat pada diri seseorang dan 

karenanya mewarnai kepribadian atau karakter seseorang.
39

 

Beberapa metode yang dapat diterapkan dalam pengembangan 

karakter anak 

1) Menunjukkan teladan yang baik dalam berprilaku dan 

membimbing anak untuk berprilaku sesuai teladan yang 

ditentukan. Seorang anak tidak akan mengikuti petunjuk jika orang 

yang memberikan petunjuk tidakmenerapkannya dalam 

kehidupannya sehari-hari. 

2) Membiasakan anak untuk melakukan tindakanyang baik. 

3) Berdiskusi atau mengajak anakmemikirkantindakan yang baik, 

kemudian mendorong mereka untuk berbuat baik. 

4) Bercerita dan mengambilhikmah dari sebuah cerita. 

 

Berdasarkan metode tersebut, berikut ini beberapa tahapan yang dapat 

diikuti dalam membentuk karakter anak melalui pendidikan. 

1) Menimbulkan rasa ingin tahu anak 

2) Mengajak anak berdiskusi 

3) Membimbing anak merencanakan sesuatu yang akan dilakukan 
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4) Memfasilitasi anak dalam melakukan rencana yang telah disusun 

5) Berdiskusi dengan anak dalam mengevaluasi apa yang telah 

dilakukan.
40

 

2. Penguatan pendidikan karakter 

Kata karakter menurut kamus besar bahsa indonesia berarti; sifat-sifat 

kejiwaan, akhlak atau budi pekerti yang membedakan seseorang dari yang 

lain. Sedangkan karakter menurut pusat bahasa Depdiknas memiliki makna; 

bawaan hati, jiwa, kepribadian, budipekerti, perilaku, personalitas, sifat, 

tabiat, tempramen, watak. Adapun makna berkarakter adalah; kepribadian, 

berprilaku, bersifat, bertabiat dan berwatak. Jadi dapat dikatakan bahwa 

individu yang berkarakter baik adalah seseorang yang berusaha melakukan 

hal-hal yang baik terhadap Allah SWT.
41

 

Kerchensteiner dalam Ngalim membagi karakter manusia menjadi dua 

bagian, yaitu karakter biologis dan karakter intelijibel. Karakter biologis 

mengandung nafsu atau dorongan insting yang rendah, terikat pada 

kejasmanian.Karakter biologis tidak dapat diubah dan dididik, Sedangkan 

karakter intelijibel berkaitan dengan kesadaran dan intelejensi manusia. 

Karakter intelijibel inilah yang bisa dirubah dan dididik. Ia menyatakan bahwa 

untuk mendidik karakter peserta didik dengan baik, didiklah kemauannya, 

cara berpikirnya, dan kehalusan perasaan ke arah yang baik.  
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Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) merupakan proses 

pembentukan, trasformasi, trasmisi dan mengembangkan potensi peserta didik 

agar berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik sesuai dengan falsafah 

hidup Pancasila. Sudah tentu karakter anak itu merupakan hasil interaksi 

antara pembawaan dan lingkungan, sehingga dalam Penguatan Pendidikan 

Karakter (PPK) yang ditekankan bukanlah pembawaan dan lingkungan 

kulturnya, namun interaksi keduanya. Terdapat lima nilai utama karakter yang 

menjadi prioritas Gerakan Penguatan Pendidikan Karakter di Madrasah. Lima 

nilai karakter tersebut merupakan satu kesatuan utuhyang tidak bisa di pisah-

pisahkan, saling mempengaruhi dan saling menentukan danditentukan, yakni: 

1) Religius. 

Karakter religius merupakan cerminan ketaatan manusia terhadap 

Allah SWT, yang diwujudkan dalam sikap dan perilaku menjalankan syariat 

Islam, toleransi terhadap ummat yang beragama lain; meliputi tiga aspek, 

yakni relasi individu dengan AllahSWT, dengan sesama manusia dan dengan 

alam semesta. Wujud nilainya berupa cinta damai, toleransi, menghargai 

perbedaan agama, teguh pendirian, percaya diri, kerjasama lintas agama, anti 

buli dan kekerasan, persahabatan, ketulusan, tidak memaksakan kehendak, 

melindungi yang kecil dan tersisi. 

2) Nasionalis. 

Karakter nasionalis nampak dalam pola pikir, sikap dan perilaku setia, 

peduli, dan menghargai bahasa, lingkungan sosial dan fisik, kebudayaan, 



 

 
 

ekonomi dan politik bangsan Indonesia diatas kepentingan pribadi dan 

golongan. Wujud nilai karakter nasionalis berupa kesediaan menghargai dan 

menjaga budaya bangsa sendiri, berkorban secara ikhlas, punya prestasi, cinta 

tanah air, melestarikan lingkungan fisik dan sosial, mentaati aturan hukum 

yang berlaku, disiplin dan berdedikasi tinggi, menghargai keanekaragaman 

budaya, suku dan agama. 

3) Mandiri. 

Karakter mandiri nampak pada pola pikir, sikap dan perilaku yang 

tidak bergantung pada orang lain, serta mengoptimalkan semua tenaga, 

pikiran, waktu, biaya untuk mewujudkan keinginan dan cita-cita. Wujud nilai 

kemandirian berupa semangat kerja keras, tangguh, memiliki daya berjuang 

tinggi, professional, kreatif, pemberani, serta bersedia meluangkan waktu 

sebagai pembelajar sepanjang masa. 

4) Gotong Royong. 

Karakter gotong royong nampak pada pola pikir, sikap dan perilaku 

kerjasama dan bahumembahu dalam menyelesaikan persoalan bersama, 

memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, bersahabat dengan orang lain 

dan memberi bantuan pada mereka yang miskin, tersingkir dan membutuhkan 

pertolongan. Wujud nilai gotong royong berupa kesediaan saling menghargai, 

bekerjasama, taat keputusan, musyawarah mufakat, saling menolong, 

memiliki solidaritas tinggi, berempati, tidak suka diskriminasi dan kekerasan, 

serta rela berkorban. 



 

 
 

5) Integritas. 

Karakter integritas menjadi nilai utama yang melandasi pola pikir, 

sikap dan perilaku amanah, setia pada nilai-nilai sosial dan moral. Karakter 

integritas meliputi sikap tanggung jawab sebagai warga negara, aktif terlibat 

dalam kehidupan sosial, melalui konsistensi tindakan dan perkataan yang 

berdasarkan kebenaran. Wujud nilai integritas berupa kejujuran, cinta pada 

kebenaran dan keadilan, memiliki komitmen moral, tidak korupsi, 

bertanggung jawab, menjadi teladan, menghargai martabat individu (terutama 

penyandang disabilitas).
42

 

 

3. Tinjauan Pustaka 

Hasil penelitian terdahulu merupakan referensi bagi peneliti untuk 

melakukan penelitian yang berjudul “Peran Kepala Madrasah Dalam 

Penguatan Pendidikan Karakter”. Dalam penelitian tersebut terdapat 

kesamaan permasalahan dan variable penelitian sehingga dapat menjadi acuan 

penelitian, diantaranya yaitu: 

1. Rohmatul Laelah 2016, berjudul: upaya penanaman nilai-nilai pendidikan 

karakter pada siswa melalui kegiatan keagamaan di MI MA’arif Bego 

Sleman. Hasil penelitain ini menunjukan bahwa penanaman pendidikan 

karakter di MI MA’arif Bego Sleman digolongkan menjadi beberapa 

bentuk kegiatan yaitu: 1) kegiatan ekstrakulikuler meliputi hadroh, qiroah 
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dan pencak silat, 2) pembiasaan rutin meliputi tahfidz, sholat dhuha 

berjamaah, shlat duhur berjamaah, infak dan hafalan asmaul husna. 3) 

kegiatan pembiasaan terprogram meliputi, mujahadah, pengajian ahad 

pagi, idhul qurban, PHBI, Dan lomba keagamaan. Hasil hasil penanaman 

nilai nilai karakter terlaksana dengan baik karena adanya perencanaan 

yang matang, kerja sama dengan semua warga dan masyarakat sekolah, 

adanya Reward dan punishment, dan keteladanan oleh para guru dan 

karyawan. 

2. Abdul muid 2016, berjudul “Upaya Kepala Madrasah Dalam 

Menanamkan Nilai-Nilai Karakter Islam di MTsN Wonorejo Pasuruan”. 

Hasil penelitian ini 1) bentuk nilai-nilai karakter islam yang ditamankan di 

MTsN Wonorejo Pasuruan yaitu jujur, tanggung jawab, visioner, disiplin, 

kerjasama, adil dan peduli. 2) upaya kepala madrasah dalam menanamkan 

nilai-nilai karakter islam yang ditamankan di MTsN Wonorejo Pasuruan 

yaitu menciptakan iklim yang kondusif, memberikan dorongan kepada 

seluruh warga MTsN Wonorejo Pasuruan, serta melakukan pembelajaran 

yang menarik. 3) strategi kepala madrasah dalam menanamkan nilai nilai 

karketer islam yaitu strategi keteladanaan dan strategi pembiasaan. 

3. Azis Saputra 2017, berjudul “Peran Kepala Madrasah Dalam Membangun 

budaya Religious di MAN 1 Palembang”. Hasil penelitian ini menunjukan 

bahwasannya kepala madrasah di MAN 1 Palembang melaksanakan 

perannya dengan baik, hal ini dilihat dari nilai religious di madrasah 



 

 
 

tersebut yang ditanamkan oleh kepala madrasah melalui kegiatan kegiatan 

yang kepala madrasah bentuk dan adakan seperti kegiatan tahfidz (hafalan 

al-quran), lomba keagamaan yang diadakan madrasah maupun diluar 

madrasah yang selalu didukung penuh oleh kepla madrasah, kegiatan 

sholat berjamaah ataupun shalat jumat berjamaah yang dipimpin oleh 

kepala madrasah dan guru, kegiatan muhadhoroh ( ceramah, yasinan, 

shalat dhuha berjamaah, dan doa), dan kegiatan kegiatan keagamaan yang 

tidak terlepas dari peran dan dorongan kepala madrasah. 

Dari ketiga penelitian di atas terdapat Perbedaan antara penelitian 

sebelumnya dan penelitian yang dilakukan penulis. Penelitian sebelumnya 

bertujuan untuk mengetahui upaya yang dilakukan kepala madrasah melalui 

penanaman nilai-nilai karakter keagamaan dan Membangun budaya religious. 

Sedangkan penulis melihat dari peran kepala madrasah dalam penguatan 

pendidikan karakter. Dari sini sudah jelas terlihat bahwa penelitian ini tidak 

sama persis dengan penelitian sebelumnya. 
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