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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kepemimpinan dalam bahasa Inggris biasa  disebut leader

ship , dan dalam bahasa  Arab ”imamah”. Kepemimpinan diartikan

sebagai pelaksanaan otoritas dan pembuatan keputusan. Ada juga yang

mengartikan suatu inisiatif untuk bertindak yang menghasilkan suatu

pola yang konsisten dalam rangka mencari jalan pemecahan dari suatu

persoalan bersama.1

Keberhasilan organisasi mencapai tujuan yang telah ditetapkan

akan sangat tergantung berperannya kepemimpinan. Demikian  halnya

kepemimpinan dalam sebuah organisasi Madrasah, pola

kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala Madrasah sebagai

pemimpin akan sangat berpengaruh dalam menentukan arah dan

kebijakan pendidikan yang dibangun.

Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah

untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya

serta melaksanakan perintah-perintah-Nya, kewajiban seorang

pemimpin yang   telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan

dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah.

Pendekatan diri kepada Allah adalah   dengan menaati peraturan-

peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering disalah

1 Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Perilakunya, ( Jakarta, Raja grafindo
Persada, 2000) h.259
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gunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan

dan harta. Rasulullah SAW bersabda :

Artinya : Dari Ibn Umar r.a. Sesungguhnya Rasulullah SAW.

Berkata :”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai

pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai

pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin

keluarganya,dan akan dimintai pertanggungjawaban atas

kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin  dirumah suaminya, dan

akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan

adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai

pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian

sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas

kepemimpinannya.“ (H.R Bukhori) 2

2 Imam Nawawi, Terjemah Riyadhus Shalihin, Alih Bahasa Achmad Sunarto, ( Jakarta: Pustaka
Amani, 1999), cet. Ke -4, jilid 1, h. 604
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Hal yang paling mendasar yang dapat diambil dari

hadis diatas adalah bahwa dalam level apapun, manusia adalah

pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri. Setiap perbuatan dan

tindakan memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan.

Setiap orang adalah pemimpin meskipun     pada saat yang

sama setiap orang   membutuhkan pemimpin ketika ia harus

berhadapan untuk menciptakan solusi hidup di mana kemampuan,

keahlian, dan kekuatannya dibatasi oleh sekat yang  ia

ciptakan sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari komunitas.

Dalam Islam kepemimpinan adalah ketentuan yang telah

ditetapkan Allah SWT dalam surat An – Nahl ayat 90 disebutkan :

              
            

Artinya : ” Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan

berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang

dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi

pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. “ ( Q.S.

An – Nahl : 90 ).3

Didalam proses kepemimpinan tidak dapat terlepas dari Tipe (

style ) kepemimpinan. Tipe adalah sama dengan cara yang

3 Departemen Agama Republik Indonesia, Al- Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung, Toha Putra,
1998) h. 415
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dipergunakan pemimpin didalam mempengaruhi para pengikutnya.

Setiap pemimpin mempunyai Tipe yang karakteristiknya bisa berbeda

antara satu pemimpin dengan yang lain. Seorang pemimpin bisa jadi

mempunyai banyak Tipe dalam menjalankan misi kepemimpinannya.

Namun demikian, ada Tipe dominan yang seringkali diaktualisasikan

pemimpin dalam mengendalikan organisasinya. Ada tiga macam

Tipe kepemimpinan yaitu otokratik, demokratik dan laissez faire

Kepemimpinan otokratis memandang organisasi itu sebagai

milik pribadinya, tujuan pribadi disamakan dengan tujuan

organisasi dan bawahan diperlakukan semata-mata sebagai alat.

Menganggap dirinya adalah sumber segalanya. Bawahannya

dianggap bodoh, tidak berpengalaman dan selayaknya diperintah

sesuka mereka. Kritik dan saran yang disampaikan kepadanya tidak

diterima dan dalam memerintah mengandung   paksaan. Ia

menganggap tanggung jawab penuh maju dan mundurnya organisasi

atau perusahaan adalah ditangannya.4

Pemimpin demokratis merupakan pembimbingan yang baik

bagi kelompoknya. Dia menyadari bahwa tugasnya ialah

mengkoordinasikan pekerjaan atau tugas   dari semua

anggotanya, dengan menekankan   rasa tanggung jawab dan

kerjasama yang baik kepada setiap anggotanya. Dia tahu, bahwa

organisasi atau lembaga bukanlah masalah ”pribadi atau individu”,

4 Hamzah Ya’qub, Menuju Keberhasilan Manajemen dan Kepemimpinan, ( Bandung :
Diponegoro, 1984 ), h. 129
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akan tetapi kekuatan organisasi terletak pada partisipasi aktif

setiap anggota. Dia mau mendengarkan nasihat dan sugesti semua

pihak dan mampu memanfaatkan keunggulan setiap orang seefektif

mungkin pada saat yang tepat. 5

Untuk mencapai keberhasilan, pemimpin yang demokratik

senantiasa memupuk  persatuan dan  kekeluargaan, membangun

semangat kerja bawahannya. Selain itu karakteristik penting

yang   dimiliki pemimpin demokratik yang sangat positif

adalah dengan cepat ia menunjukkan penghargaan kepada para

bawahannya yang  berprestasi. Seorang pemimpin yang demokratis

akan bangga bila bawahannya menunjukkan kemampuan kerja yang

tinggi. Penghargaan itu dapat berbentuk kata pujian, tepukan pada

bahu, memberikan piagam penghargaan, kenaikan pangkat, bahkan

mempromosikan jabatan jika memungkinkan.

Kepemimpinan laissez faire merupakan tipe kepemimpinan

yang memberikan kebebasan yang terlalu luas kepada setiap anggota.

Anggota bebas mengemukakan pendapat,bebas menggunakan

kebijaksanaan sendiri-sendiri dan pemimpin hanya berusaha

mencegah pertentangan yang dapat mengeruhkan suasana. Rencana

yang tegas dipandangnya tidak perlu, karena akan mengekang

kebebasan anggota. Segala sesuatunya dipercayakan kepada

5 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan Apakah Kepemimpinan Abnormal Itu ?,
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bawahan, tetapi cara ini banyak menimbulkan kesimpangsiuran dan

kekacauan didalam organisasi.6

Kepala Madrasah sebagai pemimpin pendidikan perlu

memiliki wawasan kedepan dan berpandangan luas. Menurut

Soebagio, kepemimpinan pendidikan memerlukan perhatian yang

utama, karena melalui kepemimpinan yang baik akan lahir tenaga-

tenaga berkualitas dalam berbagai bidang sebagai pemikir, pekerja

yang pada akhirnya dapat meningkatkan sumber daya manusia

yang berkualitas. Hal yang terpenting bahwa melalui pendidikan

kita menyiapkan tenaga-tenaga yang terampil, berkualitas, dan

tenaga yang siap pakai memenuhi kebutuhan masyarakat bisnis dan

industri serta masyarakat lainnya.7

Kepala Madrasah diharapkan menjalankan fungsi

kepemimpinannya sebagaimana mestinya. Secara mendasar kepala

Madrasah melakukan tiga fungsi yaitu :

1. Membantu para guru memahami, memilih, dan merumuskan

tujuan pendidikan yang akan dicapai.

2. menggerakkan para guru, para karyawan, para siswa, dan

anggota masyarakat untuk menyukseskan program-program

pendidikan di Madrasah.

3. menciptakan Madrasah sebagai iklim kerja yang harmonis,

sehat, dinamis, dan nyaman, sehingga segenap anggota

6 Hamzah Ya’qub, Op. cit., h.131
7 Soebagio Atmadiwiryo, Manajemen Pendidikan Indonesia, ( Jakarta : Ardadirya, 2000 ), h 161
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dapat bekerja dengan penuh. produktivitas dan memperoleh

kepuasan kerja yang tinggi.8

Melihat selayang pandang Madrasah Aliyah PEMNU

Talangpadang dari berdiri sampai sekarang mengalami pasang surut,

disini penulis melihat masa kepemimpinan dari tahun 2013 sampai

dengan sekarang mengalami kemajuan yang sangat pesat, baik dari

segi bangunan dan jumlah siswa/ siswi nya. Sebagaimana Tabel

dibawah ini :

Tabel 1

Jumlah Siswa MA PEMNU Talangpadang Kabupaten Tanggamus

Tahun Pelajaran 2013 - 2016

Tahun
Kelas Jumlah Tidak Naik

Putus
Madrasah/

dll
Pelajaran

2013/ 2014

X

XI

XII

86

96

82

-

-

-

-

-

-

2014/ 2015

X

XI

XII

90

81

85

-

1

-

-

3

-

2015/ 2016

X

XI

XII

94

85

78

-

-

-

-

-

-

2016/ 2017

X

XI

XII

113

89

86

-

-

-

-

2

1

Sumber : Hasil Observasi Ke Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang Kabupaten Tanggamus.9

8 Kusmintarjo dan Burhanuddin, Kepemimpinan Pendidikan Bagi Kepala Madrasah, ( Jakarta :
Depdikbud, 1997 ), h.5
9 Sumber Dari TU MA PEMNU Talangpadang
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Kemajuan yang dicapai ini semenjak kepemimpinan Bapak Ahmad

Harisuddin Zamas. Ini yang menjadi ketertarikan penulis untuk meneliti

Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang, bagaimana Kepemimpinan

Kepala Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang sehingga bisa

membangkitkan dan memajukan Madrasah tersebut, apalagi kalau kita kita

melihat dari riwayat pendidikan kepala madrasah yang bukan latar

belakang SI. Tetapi bisa menjadi Kepala Madrasah dapat Menggerakan

dan memajukan madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang.

“Menurut  Ibu Nur Aeni, S.Pd.I, salah satu Guru di Madrasah
Aliyah PEMNU Talangpadang mengatakan Bahwa ”Kepala
Madrasah yaitu A. Harisuddin Zamas dalam menjalankan
kepemimpinan sangat bertanggung jawab, beliau dapat
mengorganisir pekerjaan para dewan guru maupun petugas tata
usaha yang ada di Madrasah dengan baik. Selain itu kepala
Madrasah bisa menerima masukan atau kritik dari bawahan dan
kalau sudah menjadi keputusan ia juga menjalankan dengan
penuh tanggung jawab”.10

Berdasarkan pendapat di atas dapat dijelaskan bahwa kepala

Madrasah menjalankan kepemimpinan dengan rasa tanggung jawab.

Kepemimpinannya dapat mengorganisasikan pekerjaannya.

Pemimpin yang bertanggung  jawab, aktif, dan mendengarkan

nasehat/pendapat berbagai pihak. Selain itu dapat memanfaatkan

keunggulan anggota dan menghargai anggotanya yang

berprestasi.

Dari hasil observasi sementara yang penulis lakukan

kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang

secara umum sudah cukup baik, dimana kepala Madrasah juga

10 Nur Aeni, S.Pd.I, Guru Al i yah  P EMNU Talangpadang, Wawancara, Tgl 11 April 2016
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memiliki motivasi yang tinggi untuk memajukan Madrasah yang

dipimpinnya. Hal tersebut ditunjukkan dengan  penambahan fasilitas

atau  media pembelajaran agar proses pembelajaran berjalan lebih

efektif. Kepala Madrasah A l i y a h  P E M N U Talangpadang

melaksanakan kepemimpinan  dengan  disiplin. Namun bagi

sebagian besar guru, disiplin yang diterapkan menjadi beban

tersendiri dalam bekerja.11

Penataan sumber daya perlu diupayakan secara bertahap dan

berkesinambungan melalui sistem pendidikan yang berkualitas baik

pada jalur pendidikan formal, informal, maupun non formal, mulai

dari pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.12

Pendidikan di Madrasah sangat ditentukan oleh keberhasilan

kepala Madrasah dalam mengelola tenaga kependidikan yang

tersedia di Madrasahnya. Kepala Madrasah merupakan salah satu

komponen pendidikan yang berpengaruh dalam meningkatkan

motivasi kerja guru. Kepala Madrasah bertanggung jawab atas

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi Madrasah,

pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan pendayagunaan

serta pemeliharaan sarana dan prasarana.13 Hal tersebut menjadi lebih

penting sejalan dengan semakin  kompleksnya tuntutan  tugas

kepala  Madrasah, yang menghendaki dukungan motivasi kerja yang

semakin efektif dan efisien.

11 Observasi di Aliyah PEMNU Talangpadang tanggal 5 Mei 2016
12 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Madrasah Profesional ( Bandung: Rosdakarya, 2004
13 Ibid., h.25



10

Untuk   mampu   mendorong   siswa belajar lebih aktif,

sehingga mampu menciptakan visi dan misi Madrasah, serta mampu

meningkatkan prestasi belajar siswa sesuai   tujuan yang   telah

ditetapkan,   maka kerja guru perlu ditingkatkan. Guru yang

mempunyai tingkat motivasi yang rendah mereka tidak dapat

menyelesaikan tugas pekerjaan yang diberikan kepadanya dengan

hasil yang baik, sehingga keadaan ini akan menimbulkan hambatan

dalam pencapaian   hasil pekerjaan atau akan mempengaruhi

efektivitas kerja guru.

Kurangnya kinerja yang  dimiliki para guru dalam

menjalankan tugasnya. Beberapa hal yang dapat diketahui antara

lain:

1. Dalam menjalankan tugas masih tergantung pada pengawasan

kepala Madrasah.

2. Dalam memasuki kelas untuk mengajar masih ada yang

terlambat, belum   sesuai waktu yang   ditentukan.

3. Pada saat guru   tidak dapat mengajar, guru hanya

memberikan catatan  kepada anak didik.



11

Adapun hal yang berkenaan dengan Implementasi

kepemimpinan dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2

Implementasi Kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah

PEMNU Talangpadang

No Implementasi Kepemimpinan Selalu Kadang-
kadang

Tidak

1 Mengawasi kerja guru √

2 Menasehati guru agar rajin
Mengajar

√

3 Mengajak musyawarah √

4 Memperhatikan kesulitan √

5 Memberikan pengarahan √

6 Memberikan Dorongan kerja √

Sumber : Hasil interview pra survey terhadap guru-guru
M a d r a s a h A l i ya h P E M N U T a l a n g p a d a n g .14

Berdasarkan pada tabel tersebut diatas maka dapat dipahami bahwa

ternyata Implementasi kepemimpinan kepala Madrasah sudah menjurus

kepada perhatian kepala Madrasah terhadap guru sudah cukup

memadai seperti mengawasi kerja guru, menasehati guru agar rajin

mengajar, mengajak musyawarah, memperhatikan kesulitan guru,

memberikan pengarahan, dan memberikan motivasi atau dorongan kerja,

sehingga hal ini dapat diharapkan   mampu meningkatkan motivasi kerja

para guru.

14 Hasil interview pra survey terhadap guru-guru M a d r a s a h A l i y a h P E M N U
T a l a n g p a d a n g
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B. Fokus Penetian

1. Fokus penelitian

Kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang

Kabupaten Tanggamus

2. Sub Fokus Penelitian

a) Kemampuan Kepala Madrasah dalam mempengaruhi orang lain

untuk memajukan Madrasah Aliyah PEMNU Talang padang

Kabupaten Tanggamus.

b) Kemampuan Kepala Madrasah Untuk Mengkoordinir Guru

Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang Kabupaten

Tanggamus.

c) Kemampuan Kepala Madrasah dalam menggerakan orang lain

untuk Memajukan Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang

Kabupaten Tanggamus

C. Rumusan Masalah

Dari berbagai masalah yang muncul diatas, penulis merumuskan

permasalahannya sebagai berikut : “Bagaimana kemampuan Kepala

Madrasah dalam Mempengaruhi, Mengkoordinir, dan Menggerakkan

orang lain untuk mamajukan Madrasah Al iyah   PEMNU

Talangpadang Kabupa ten  Tanggamus .
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.  Tujuan Penelitian.

a. Untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan kepala

Madrasah Aliyah ( PEMNU)  Talangpadang Kabupaten

Tanggamus

b. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang

mempengaruhi Kemampuan kepala Madrasah dalam

Mempengaruhi, mengkoordinir dan menggerakkan orang lain

untuk memajukan Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang

Kabupaten Tanggamus.

2.   Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang akan diperoleh dari hasil penelitian ini adalah

sebagai berikut :

a. Memberikan kontribusi pada Madrasah Aliyah Pesantren

Modren Nahdlatul Ulama ( PEMNU)  Talangpadang

Kabupaten Tanggamus

b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh

peneliti berikutnya untuk mengetahui kepemimpinan dan

sebagai paradigma baru untuk melakukan penelitian

tentang kemampuan Kepala Madrasah Aliyah PEMNU

Talangpadang Kabupaten Tanggamus.
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