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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Sekilas Tentang Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang Kabupaten

Tanggamus

MA PEMNU Talangpadang Kabupaten Tanggamus merupakan

Madrasah Madrasah Aliyah atau setara dengan Madrasah Menengah Atas yang

ada di Pekon Negeri Agung Kecamatan Talangpadang. Madrasah ini didirikan

pada tanggal 17 November 1958, awal berdirinya pesantren Nahdlatul Ulama

Talang Padang, Madrasah Aliyah  Pesantren Modern Nahdlatul Ulama terletak

di Desa Negeri Agung Kecamatan Talang Padang Kabupaten Tanggamus yang

dimana secara kelembagaanya di bawah Yayasan Pesantren Modern Nahdlatul

‘Ulama ( PEMNU ) yang didirikan oleh Al Magfirulloh KH. Muhmmad Zahrie

pada Tanggal 17 November 1958 dengan Nomor. 24/MA/LS/58 -

Kd.0806/5/PP.00/600/2010 dengan Nomor statistik Madrasah 21218060005

dan jenjang akreditasinya B.  Madrasah Aliyah PEMNU memiliki luas lahan

sekitar ± 2 H, pada awal keberadaanya tahun 1958 MA PEMNU mendapatkan

tanggapan positif dari masyarakat, tidak hanya masyarakat Talang Padang

namun juga kabupaten Lampung Utara, Ogan Komering Ulu, Khusunya

Kecamatan Pulau Beringin, Kecamatan Ulu Danau dan lain-lain., hal ini
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terbuktinya banyaknya orang tua yang mendaftarkan putra – putrinya ke

Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang Kabupaten Tanggamus

Latar belakang berdirinya MA PEMNU Talangpadang Kabupaten

Tanggamus tersebut diungkapkan oleh Kepala Madrasah “ Dalam rangka turut

berusaha mensuksekan pembangunan guna mencerdaskan bangsa maka sangat

perlu didirikannya lembaga pendidikan formal, karena mayoritas penduduk

disekitar Madrasah ini beragama Islam dan aktif dalam keagamaan maka

didirikannya lembaga pendidikan yang berciri khas agama Islamyaitu

Madrasah, selain itu dukungan masyarakat yang cukup banyak yang mana

sangat memerlukan lembaga formal keagamaan tersebut “.1

Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang Kabupaten Tanggamus

dalam perkembangannya mengalami pasang surut terutama mulai tahun 1971 –

1998, hal ini sesuai dengan situasi tatanan kenegaraan pada waktu itu kurang

menguntungkan bagi Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang Kabupaten

Tanggamus, dan pada tahun 2002 sampai dengan sekarang dibawah

kepemimpinan Bapak A. Harisuddin Zamas dengan memakai Kurikulum

Kementerian Agama yang telah dimodifikasi sesuai dengan situasi Madrasah,

juga melaksanakan kegiatan ekstra kulikuler yang dilaksanakan pada waktu

sore dan malam hari. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber

daya siswa baik dalam bentuk ilmu pengetahuan umum maupun dalam sosial

keagamaan sesuai dengan fungsinya masing-masing ditengah masyarakat.

1 A. Harisuddin Zamas, Kepala MA PEMNU, Wawancara , tanggal 18 Januari 2017.
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Sekilas profil Bapak Ahmad Harisuddin Zamas. Beliau nama lengkap Ahmad

Harisuddin Zamas anak ke 8 dari 9 saudara, beliau dibesarkan dilingkungan

Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang. Pendidikan Beliau MI di PEMNU

Talangpadang lulus tahun 1972 kemudian melanjutkan ke MTsN 1 Tanjung

karang lulus tahun 1979, selesai di MTsn 1 beliau melanjutkan ke SMAN 2

Tanjung karang lulus tahun 1982 kemudian mengambil  Sarjana Muda AAN

lulus pada tahun 1986. Sedangkan riwat organisasi beliau :

1. Pengurus IPNU Tanjung karang Tahun 1976 – 1982

2. Ketua Osis SMAN 2 Tanjung karang Tahun 1980

3. PKPM AAN Tahun 1983 -1986

4. Ketua PMII Rayon AAN Tahun 1983 -1986

5. Ketua Risma Arrahmah Gotong Royong 1982 -1986

6. Ketua karang taruna Gotong royong tahun 1986

7. Ketua Ansor Lampung Selatan tahun 1988

8. Ketua III Ansor Provinsi Lampung tahun 2000

9. Pengurus cabang NU Tanggamus 2004 s / d sekarang

10. Ketua Formasta Kab. Tanggamus 2017 s / d sekarang.

Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang Kabupaten Tanggamus telah

mengalami penggantian Kepala Madrasah sebanyak  4 kali sejak berdirinya

MA PEMNU Talangpadang hingga sekarang ini yaitu :

1. Tahun 1965 sampai dengan 1977  Dipimpin Oleh Drs. Ahmad Hariri

Zamas
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2. Tahun 1977 sampai dengan 1982 Dipimpin Oleh Drs. Asari Sahar

3. Tahun 1983 sampai dengan 2001 Dipimpin Oleh K.H. A. Syafruddin

Zamas

4. Tahun 2002 sampai dengan sekarang di Pimpin oleh Ahmad Harisuddin

Zamas

Adapun letak geografis Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang

Kabupaten Tanggamus yaitu :.

1) Sebelah Timur berbatasan dengan Pekon Sinar Semendo – Kampung

Sawah.

2) Sebelah Barat berbatasan dengan Dusun Mekar Jaya.

3) Sebelah Utara berbatasan dengan SMPN 2 Talangpadang

4) Sebelah selatan berbatasan dengan tanah peladangan dusun

merabung.

2. Tujuan, Visi dan Misi Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang Kabupaten

Tanggamus

a) Tujuan Pendidikan

1) Pendidikan adalah Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana

belajar dan  proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif

mengembangkan potensi dirinya untuk memeiliki kekuatan spritual

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia,

serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

negara.
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2) Tujuan Pendidikan Dasar dan Menengah (SD/MI/SDLB/Pakat A dan

SMP/MTs/SMPLB serta SMA/MA/SMALB) adalah meletakkan dasar

kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan

untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

3) Penddikan Nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negera Republik Indonesia 1945 yang berakar

pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap

terhadap tuntutan perubahan zaman.

4) Sistem Pendidikan Nasional (sisdiknas) adalah keseluruhan komponen

pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan

pendidikan nasional.

b) Identitas Marasah

1. Nama Madrasah :  MADRASAH ALIYAH PEMNU

2. Status : Swasta

3. Alamat Madrasah :  Jalan Raya Negeriagung No. 81

Pekon Negeriagung Talangpadang – Tanggamus.

4. Telepon : (0729) 41072

5. Fax : -

6. E-mail : -

7. NSM :  131218060001

8. NPSN :  10805271
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c) Visi Madrasah

Kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan

penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di

madrasah. Madrasah sebagai unit penyelenggara pendidikan juga harus

memperhatikan perkembangan dan tantangan masa depan. Perkembangan dan

tantangan itu misalnya menyangkut:

1. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

2. Globalisasi yang memungkinkan sangat cepatnya arus perubahan dan

mobilitas antar dan lintas sektor serta tempat;

3. Era informasi;

4. Pengaruh globalisasi terhadap perubahan perilaku dan moral manusia;

5. Berubahnya kesadaran masyarakat dan orang tua terhadap pendidikan,

dan

6. Era perdagangan bebas.

Tantangan sekaligus peluang itu  direspon oleh Madrasah Aliyah

PEMNU Talangpadang, sehingga visi madrasah diharapkan sesuai dengan

arah perkembangan tersebut. Visi tidak lain merupakan citra moral yang

menggambarkan profil madrasah yang diinginkan di masa datang. Namun

demikian, visi madrasah harus tetap dalam koridor kebijakan pendidikan

nasional. Visi juga harus memperhatikan dan mempertimbangkan:
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1. Potensi yang dimiliki madrasah,

2. Harapan masyarakat yang dilayani madrasah.

Dalam merumuskan visi, pihak-pihak yang terkait (stakeholders)

bermusyawarah, sehingga visi madrasah mewakili aspirasi berbagai

kelompok yang terkait, sehingga seluruh kelompok yang terkait (guru,

karyawan, siswa, orang tua, masyarakat, pemerintah) bersama-sama berperan

aktif untuk mewujudkannya.

Visi pada umumnya dirumuskan dengan kalimat:

1. Filosofis;

2. Khas, dan

3. Mudah diingat.

Berikut ini merupakan visi yang dirumuskan oleh Madrasah Aliyah PEMNU

Talangpadang Kabupaten Tanggamus

“ ISLAMI, TERAMPIL ,  POPULIS  DAN BERKUALITAS”

Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang memilih visi tersebut diatas

untuk tujuan jangka panjang, jangka menengah dan jangka pendek. Visi

tersebut menjiwai warga Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang. Visi

tersebut mencerminkan profil dan cita-cita madrasah yang ;

1. Berorientasi kedepan dengan memperhatikan potensi kekinian;

2. Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat;
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3. Ingin mencapai keunggulan;

4. Mendorong semangat dan komitmen seluruh warga madrasah;

5. Mendorong adanya perubahan yang lebih baik mengarahkan

langkah - langkah strategis (misi) madrasah.

d) Misi Madrasah

1. Menyiapkan manusia Islami

2. Meningkatkan  Sumber daya yang ada

3. Mengoptimalkan pendidikan ketrampilan

4. Optimalisasi  proses pembelajaran.

5. Meningkatkan pemberdayaan sarana dan prasarana

6. Mengembangkan kreativitas dan kompetisi   disegala bidang

7. Melaksanakan menegemen berbasis madrasah

8. Menjadikan madrasah  bersih, indah, dan nyaman

9. Meningkatkan peran serta masyarakat

e) Tujuan Madrasah

1. Mampu mengamalkan ajaran Islam di masyarakat

2. Peningkatan hasil pembelajaran

3. Terwujudnya pendidikan madrasah berbasis ketrampilan

4. Mampu bersaing bagi lulusan di perguruan Tinggi

5. Terwujudnya madrasah yang bersih, indah dan nyaman
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6. Tersedianya sarana dan prasarana yang memadai

7. Peningkatan partisipasi masyarakat terhadap madrasah

1. Sasaran Program:

Kepala Madrasah, Para Guru dan Komite serta dengan persetujuan

Yayasan Madrasah menetapkan sasaran program,  baik untuk jangka

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sasaran program

dimaksudkan untuk mewujudkan visi dan misi madrasah.

SASARAN PROGRAM MADRASAH

SASARAN

PROGRAM 2

TAHUN

( 2008 / 2010 )

(Program Jangka

Pendek)

SASARAN PROGRAM

4 TAHUN

( 2010 / 2014 )

(Program Jangka

Menengah)

SASARAN PROGRAM 8

TAHUN

( 2011 / 2019 )

(Program Jangka

Panjang)

1. Kehadiran Peserta

didik, Guru dan

Karyawan lebih dari

80%.

1. Kehadiran Peserta

didik, Guru dan

Karyawan lebih dari

90%.

1. Kehadiran Peserta didik,

Guru dan Karyawan lebih

dari 98 %.

2. Target pencapaian

rata-rata Nilai Ujian

2. Target pencapaian rata

-rata NUAN lulusan

2. Target pencapaian rata-

rata NUAN lulusan 6,5 –
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Akhir  5,50. 6,0. 7,0.

3. 0,5 % lulusan dapat

diterima di PTN,

baik melalui jalur

PMDK maupun

SPMB.

3. 10 % lulusan dapat

diterima di PTN baik

melalui jalur PMDK

maupun SPMB.

3. 15 % lulusan dapat

diterima di PTN baik

melalui jalur PMDK

maupun SPMB.

4. 60% peserta didik

dapat membaca Al-

Qur’an dengan baik

dan benar.

4. 75% peserta didik

dapat membaca Al-

Qur’an dengan baik

dan benar.

4. 85% peserta didik dapat

membaca Al-Qur’an

dengan baik dan benar.

5. Memiliki ekstra

kurikuler unggulan

(Seni & Olah Raga)

5. Extra  kurikuler

unggulan dapat

menjuarai tingkat

Kabupaten

5. Ekstrakurikuler unggulan

dapat meraih prestasi

tinggkat Propinsi

6. 30 % peserta didik

dapat

mengoperasikan

mengoperasikan

program Ms Word

dan Ms Excel

6. 50 % peserta didik

dapat mengoperasikan

2 program komputer

(Microsoft Word ,

Excel, Power point dan

Internet).

6. 75 % peserta didik dapat

mengoperasikan 2

program komputer

(Microsoft Word, Excel,

Power point dan Internet)
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Sasaran program tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan strategi

pelaksanaan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga madrasah

sebagai berikut:

a. Mengadakan pembinaan terhadap peserta didik, guru dan karyawan secara

berkelanjutan;

b. mengadakan jam tambahan pada  pelajaran tertentu;

c. mengadakan Tadarusan menjelang pelajaran dimulai, peringatan hari besar

Islam, dan membentuk kelompok-kelompok pengajian peserta didik;

d. membentuk kelompok Seni dan Olahraga.

e. membentuk kelompok belajar;

f. pengadaan buku penunjang;

g. pengadaan komputer;

h. mengintensifkan komunikasi dan kerjasama dengan orang tua;

i. pelaporan kepada orang secara berkala;

3. Struktur Organisasi

Struktur organisasi menggambarkan secara sistematis bagaimana

pola hubungan kerjasama, tugas, wewenang dan tanggung jawab antara

orang-orang terlibat di dalam suatu organisasi. Struktur organisasi dibuat

dengan tujuan untuk memudahkan koordinasi dan pengawasan dari pihak

pimpinan terhadap para bawahan.
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STRUKTUR ORGANISASI
M.A. PEMNU TALANGPADANG - TANGGAMUS

TAHUN PELAJARAN 2015 - 2016

Keterangan :
: Kebijaksanaan
: Kordinasi

PENGURUS PEMNU TALANGPADANG
KABUPATEN TANGGAMUS

KEPALA MADRASAH
A. HARISUDDIN ZAMASKOMITE

BENDAHARA
ANTONI KURNIAWAN,SE.

KEPALA TATA USAHA
NIA AGUSTIN

WAKA
KURIKULUM
Drs. AZHARIE

WAKA KESISWAAN
Dra.Hj. SITI MASROYAH Z.

ZAMAS

G U R U

PEMBINA

KEAGAMAAN :  K. Hi. A. HASAN, BR.
Ust. SYAMSURI

PERPUSTAKAAN :  HELNAWATI, S.Pd.I
BP / BK :  FAUZI, S.Pd.

FAIZAH, S.Pd.
ENI LESTARI,S.Pd.
VERA YULIZAR,S.Pd.

OSIS :  Dra. Hj. Masroyah
Pramuka :  AGUS RIJAYA,S.Ag.
UKS / OLAHRAGA :  KHAIRUL LATHIF, S.Pd.I

SYAMSUL HUDA,S.Hi.
KESENIAN : SITI MASRIFAH ZAMAS

EMILIA PUSPITA
SARI,S.Ag.

WALI KELAS

XA : YENI AMITANIA, S.Pd.
XB : EMILIA PUSPITA SARI,S.Ag.
XIA : ENI LESTARI, S.Pd.
XIB : HELNAWATI, S.Pd.
XIIA : Dra. ROSYIDAH
XIIB : ANTONI KURNIAWAN,SE.
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4. Data Guru dan Staff TU

Jumlah seluruh personil madrasah ada 39 orang, terdiri atas  35 Guru dan

Tata Usaha 4 orang.

5. Keadaan Tenaga Pendidik dan kependidikan

NO NAMA JABATAN PDD.

AKHIR

STATUS

1 A.Harisuddin Zamas Kepala Madrasah D3 AAN GTY
2 KH.  A. Wahid Zamas. Guru MP PTQ GTY
3 KH.  A. Hasan,Br. Guru MP PGAN GTY
4 Hj. Rumiati lubis Guru MP Tk 3 Al Azhar

CAIRO
GTY

5 Drs. Azharie WAKA I S 1 GTY
6 Dra.Hj. Siti Masroyah Z. WAKA II / S 1 GTY
7 Ust. Syamsuri Guru MP MA.

AGAMA
GTY

8 Ani Nurani,S.Pd. Guru MP S 1 GTY
9 Tri Anjani,S.Pd. Guru MP S 1 GTY
10 Kusuma Andini,S.Pd. Guru MP S 1 GTY
11 Dra. Rosyidah Wali Kls 12 A S 1 GTY
12 Marya Susanti,S.Pd. Guru MP S 1 GTY
13 Risaldi,S.Pd.I. Guru MP S 1 GTY
14 Irwandi,S.Sos.I. Guru MP S 1 GTY
15 Emilia Puspita Sari,S.Ag. Wali Kls 10 A S 1 GTY
16 Yuni Puspita Sari, S.Pd Guru MP S 1 GTY
17 Helnawati,S.Pd.I. Wali Kls 10 A S 1 GTY
18 Antoni Kurniawan,SE. Wali Kls 12 B S 1 GTY
19 Sumiati,S.Pd.I. Guru MP S 1 GTY
20 Upik Kristina,Sp. Guru MP S 1 GTY
21 Nur Aeni,S.Pd.I. Guru MP S 1 GTY
22 Fauzi,S.Pd. Guru BK / BP S 1 GTT
23 Paizah,S.Pd. Guru BK / BP S 1 GTY
24 Risyanto,A.Md.Pd.Or. Guru MP D 3 GTT
25 Rinaldi Guru MP S 1 GTT
26 Rozalina,S.Pd. Guru MP S 1 GTT
27 Herawati,S.Pd. Guru MP S 1 GTT
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28 Salmawanah,S.Pd.I. Guru MP S 1 GTT
29 Samihah,S.Pd.I. Guru MP S 1 GTY
30 Pertia Ningsih, S.Pd Guru MP S 1 GTT
31 Yeni Amitania, S.Pd Guru MP S 1 GTT
32 Eni Lestari, S. Pd Guru MP S 1 PTY
33 Vera Yulizar, S. Pd Guru MP S 1 PTY
34 Algenser, S.Pd. Guru MP S 1 PTY
35 Desi Efriani, S.Si. Guru MP S 1 PTY
36 Nia Agustin Ka. TU D 1 PTY
37 M. Fahrozi, A.Md. Staf TU D3 PTY
38 Aryadi Irawan,S.Pd.I. Staf TU S 1 PTT
39 Novi Yanti, A.Md. Staf TU D 3 PTT

Sumber : Dokumentasi Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang
Kabupaten Tanggamus

6. Fasilitas Sarana dan Prasarana

Untuk menujang kinerja guru, Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang

Kabupaten Tanggamus menyediakan   fasilitas-fasilitas baik material

maupun non material. Dalam bidang material antara lain sebagai berikut:

1) Sarana dan Prasarana.

1) Tanah dan Halaman

Tanah madrasah sepenuhnya milik Yayasan.  Luas areal seluruhnya 20.

000 M 2 .

Keadaan Tanah PEMNU Talangpadang

Status Milik Yayasan

Luas Tanah 20.000 M 2

Luas Bangunan 3. 566 M 2
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2) Gedung Madrasah

Bangunan madrasah pada umumnya dalam kondisi baik, namun jumlah

ruang kelas untuk menunjang kegiatan belajar belum mencukupi.

KEADAAN BANGUNAN MA PEMNU

TALANGPADANG- TANGGAMUS

Luas Bangunan :   1462 M 2

Ruang Kepala Madrasah : ADA

Ruang TU : ADA

Ruang Guru : ADA

Ruang Kelas : 7

Ruang Lab. Komputer : BELM ADA

Ruang Perpustakaan : ADA

Ruang Multi Media :    BELUM ADA

Ruang AULA :    BELUM ADA

Musholla :    ADA

Ruang Osis :    BELUM ADA

Lapangan Olahraga :    ADA

Post Penjaga :    BELUM ADA

Ruang Multi :    BELUM ADA

Ruang Lab Bahasa :    BELUM ADA

Rumah Penjaga/Kantin :    BELUM ADA

Kantin :    ADA

Area Parkir Motor :    ADA

Kamar Mandi Guru :    BELUM ADA

Wc Guru :    ADA
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Asrama Siswa :    ADA

Kamar Mandi Siswa :    ADA

Wc Siswa :    ADA

Ruang Olah Raga :    BELUM ADA

Sumber : Dokumentasi Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang
Kabupaten Tanggamus

Dari tabel diatas dapat dipahami bahwa lingkungan kerja

Madrasah yang kondusif menjadikan seluruh anggota Madrasah melakukan

tugas dan peran mereka secara optimal, di MA PEMNU Talangpadang

Kabupaten Tanggamus tampak bahwasannya sarana dan prasarana belum

cukup karena ruang belajar untuk siswa masih kurang. juga terdapat

fasilitas non material seperti adanya pengiriman guru untuk mengikuti

pelatihan, penataran dan musyawarah guru mata pelajaran (MGMP)

dengan tujuan   meningkatkan kemampuan dan keterampilan guru

dalam kegiatan mengajar.

B. Temuan Penelitian

1. Kemampuan Kepala madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang dalam

mempengaruhi  bawahannya

Riset tentang kepemimpinan pendidikan menunjukkan bahwa

kepemimpinan memegang peranan penting, atau menjadi faktor utama, yang

mendorong   kesuksesan upaya-upaya reformasi Madrasah, Pada gilirannya,

ia juga menentukan pencapaian prestasi Madrasah secara keseluruhan,



75

termasuk prestasi siswa sebagai fokus utama dalam Madrasah.2

Kepemimpinan kepala madrasah merupakan salah satu faktor yang dapat

mendorong Madrasah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran

Madrasah melalui program- program yang dilaksanakan secara terencana dan

bertahap.3

Kepemimpinan pendidikan berkaitan dengan masalah kepala

madrasah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan secara

efektif dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Dalam hal ini, perilaku

kepala madrasah harus dapat mendorong kenerja para guru dengan

menunjukkan rasa bersahabat, dekat, dan penuh pertimbangan terhadap para

guru, baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Perilaku instrumental

kepala madrasah merupakan tugas-tugas yang diorientasikan dan secara

langsung diklarifikasi dalam peranan dan tugas-tugas para guru, sebagai

individu dan sebagai kelompok. Perilaku kepala madrasah yang positif dapat

mendorong,  mengarahkan  ,  dan memotivasi  seluruh  warga Madrasah untuk

bekerja sama dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Madrasah.4

Kinerja kepemimpinan kepala madrasah merupakan upaya yang

dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala madrasah dalam

mengimplementasikan manajemen madrasah untuk mewujudkan tujuan

2 Raihani, Kepemimpinan Madrasah Transformatif ( Yogyakarta : PT LKIS Printing
Cemerlang, 2010 ), hlm. 1

3 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karekteristik, dan Implementasi
(Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 182.

4 E, Mulyasa, Manajemen Kepemimpinan Kepala Madrasah ( Jakarta : Bumi Aksara, 2011),
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pendidikan secara efektif dan efesien, produktif dan akuntabel. Oleh karena

itu kepala madrasah    memiliki posisi yang sangat penting dalam

menggerakkan manajemen madrasah agar dapat berjalan sesuai dengan

tuntutan masyarakat dan perkembangan kebutuhan zaman; khususnya kemajuan

ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, dan seni. Pentingnya kepemimpinan

kepala madrasah ini perlu lebih ditekaknkan lagi, terutama dalam kaitannya

dengan kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Dalam

desentralisasi pendidikan yang menekankan pada manajemen berbasis

madrasah, kepala  madrasah memiliki otonomi yang tinggi dalam memajukan

dan mengembangkan Madrasahnya. Oleh karena itu, dalam konteks otonomi

daerah dan desentralisasi pendidikan, diperlukan pemimpin-pemimpin

Madrasah yang  mengerti dan memahami pendidikan secara utuh dan

menyeluruh, serta memiliki keperdulian dan komitmen yang tinggi untuk

mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

Menyikapi kebijakan desentrasi pendidikan, perlu dilakukan perubahan

paradigma kepemimpinan pendidikan, terutama dalam pola hubungan atasan-

bawahan, yang semula bersifat hierarkis-komando menuju kearah kemitraan

bersama. Dalam hubungan atasan bawahan yang bersifat hierarkis-komando,

seringkali menempatkan bawahan sebagai obyek. Pemaksaan kehendak dan

pragmatis merupakan sikap dan prilaku yang kerap mewarnai kepemimpinan

komando-birokratik-hierarkis, yang akhirnya akan berakibat fatal terhadap

terbelenggunya sikap inovatif dan kreatif dari setiap bawahan. Dalam
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melaksanakan tugas dan kewajiaban, mereka cenderung bersikap apreori

dan bertindak hanya atas dasar perintah sang pemimpin semata. Dengan

kondisi  demikian, pada akhirnya akan sulit dicapai yang unggul  kinerja dan

produktif. Menyadari semua itu,  perubahan kebijakan  kepemimpinan

pendidikan yang dapat memberdayakan pihak bawahan menjadi amat penting

untuk dilakukan. Dalam hal ini, Larry Lashway mengetengahkan Fasilitative

Leadership, yang pada intinya merupakan kepemimpinan yang menitikberatkan

pada collaboration dan empowerment. Sedangkan David Conley and Paul

Goldman mendifinisikan Fasilitative Leadership sebagai :“the behaviors that

enhance the collective ability of a school to adapt, solve problems, and improve

performance.”Kata kuncinya terletak pada collective. Artinya, keberhasilan

pendidikan bukan merupakan hasil yang  ditentukan oleh karya

perseorangan, namun justru merupakan karya dari team work yang cerdas.

Untuk  memperoleh  data tentang sikap Tipe kepemimpinan Kepala

Madrasah dalam menyelesaikan  setiap masalah  di Madrasah selalu

mengadakan musyawarah penulis mengadakan wawancara kepada Kepala

Madrasah, Dewan Guru dan Staff TU sebagaimana dibawah ini :

" Sebelum membuat program Madrasah pihak Madrasah terlebih dahulu
mengadakan rapat atau berdiskusi dengan seluruh dewan guru dan para
karyawan untuk merencanakan program Madrasah yang dibutuhkan
oleh Madrasah, siapa yang akan dilimpahkan   tanggung jawab terhadap
program tersebut dan bagaimana melaksanakan program tersebut ".5

5 Drs. Azharie, Waka Kesiswaan MA PEMNU, Wawancara tanggal 19 Januari 2017
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Untuk mendukung pendapat tersebut, Penulis juga mengadakan wawancara

dengan Dewan Guru, Karyawan dan Siswa ;

" Segala sesuatu yang berhubungan dengan Madrasah baik dalam hal
menetapkan RAPBS, program kerja, evaluasi terhadap
pelaksanaan PPDB selalu dilakukan secara musyawarah atas dasar
kesepakatan kami bersama ".6

Adapun hasil wawancara dengan salah seorang dewan guru yang lain :

"Kepala Madrasah kami yaitu Bapak A. Harisuddin Zamas selalu
mengadakan rapat setiap kali ada masalah yang harus diselesaikan
seperti kenaikan kelas, Rapat Penerimaan Peserta didik Baru, Ujian
UAMBN, USBN, UN dan rapat Kenaikan Gaji Guru, dan juga apabila
ada kegiatan-kegiatan kecil ataupun besar, selalu mau mendengarkan
usulan dan tanggapan dari kami para  dewan guru. meminta
pendapat kami, beliau meminta     kami menjadi rekan kerjanya
yang baik sehingga apa yang  sudah menjadi program kerjanya dapat
tercapai ".7

Hal ini sependapat dengan salah seorang dari Staf TU yang lain :

" Kepala Madrasah sering menekankan pentingnya tugas dan meminta
kami dewan guru dan  para karyawan melaksanakan tugas dengan
sebaik-baiknya disetiap acara rapat  atau rapat kecil lainnya."8

Model  kepemimpinan  demikian  diharapkan dapat  mendorong seluruh

bawahan dan seluruh warga Madrasah dapat memberdayakan dirinya, dan

membentuk rasa tanggung jawab atas tugas-tugas yang diembannya. Kepatuhan

tidak lagi didasarkan pada kontrol eksternal organisasi, namun justru

berkembang dari hati sanubari yang disertai dengan pertimbangan

rasionalnya.

6 Hi. Hasan BR, Guru MA PEMNU Talangpadang, Wawancara 22 Januari 2017
7 Ust Syamsuri, Guru MA PEMNU Talangpadang, Wawancara 25 Januari 2017
8 Nia Agustin, Staf Tu MA PEMNU Talangpadang, Wawancara  27 januari 2017
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2. Kemampuan Kepala madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang dalam

menggerakan bawahannya / guru.

Upaya menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja ( man power ) serta

mendayagunakan fasilitas yang ada sebagai realisasi dari planning dan

organizing untuk mencapai tujuan yang maksimal, dengan pemberian motivasi

kepada bawahan, komunikasi dan kepemimpinan serta hal-hal yang lain yang

dapat membuat orang lain bertindak. Kepemimpinan berfungsi sebagai arahan,

komando serta pengambil keputusan. Motivasi sebagai cara untuk

menggerakkan bawahan serta komunikasi sebagai alat untuk menjalin hubungan

dalam rangka merealisasikan perencanaan dan pengorganisasian. Penggerakkan.

Penggerakkan sangat terkait dengan penggunaan berbagai sumber daya

organisasi, oleh karena itu kemampuan memimpin, memberi motivasi dan

berkomunikasi , menciptakan iklim dan budaya organisasi yang

kondusifmenjadi kunci pengerakkan sebagai realisasi dari planning dan

organizing. Untuk mencapai tujuan organisasi maka salah satu hal yang

perlu dilakukan pemimpin adalah memberikan daya pendorong yang

mengakibatkan, menyalurkan, dan memelihara perilaku para pegawai agar

bersedia bekerja sesuai dengan yang diinginkan organisasi. Daya pendorong

tersebut disebut sebagai motivasi.9

Di bawah ini dikemukakan beberapa definisi motivasi dari beberapa ahli

yang dikutip oleh Moekijat yaitu: George R. Terry

9 Moekijat, Dasar-Dasar Motivasi. (Bandung : CV. Pionir Jaya, 2002), h.1
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mengemukakan bahwa “motivation is the desire within an individual that

stimulates him or her to action” (motivasi adalah keinginan di dalam seorang

individu yang mendorong ia untuk bertindak). Harold Koontz mengemukakan

bahwa “motivation refers to the drive and effort to satisfy a want or goal”

(motivasi menunjukkan dorongan dan usaha untuk memenuhi/memuaskan

suatu kebutuhan atau untuk mencapai suatu tujuan).

Panitia Istilah Manajemen Lembaga Pendidikan dan Pembinaan

Manajemen (Kamus Istilah Manajemen) mengemukakan bahwa motivasi

adalah proses atau faktor yang mendorong orang  untuk bertindak atau

berperilaku dengan cara tertentu. Proses motivasi mencakup:

1) Pengenalan dan penilaian kebutuhan yang belum dipuaskan

2) Penentuan tujuan yang akan memuaskan kebutuhan

3) Penentuan tindakan yang diperlukan untuk memuaskan kebutuhan.10

Ernest J. Mc. Cormick   dalam hubungannya dengan lingkungan kerja

mengemukakan bahwa “Work motivation is  defined as conditions which

influence the arousal, direction and maintenance of behaviors relevant in

work setting. Yang artinya bahwa “Motivasi kerja didefinisikan sebagai

kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara

perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja”.11

10 Ibid., h.5
11 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Perilaku dan Budaya Organisasi, (Bandung : Refika Aditama,
2005), h. 94
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Dari pengertian tentang motif, motivasi dan motivasi kerja yang

dikemukakan para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa motif adalah suatu

perangsang atau daya pendorong dalam diri seseorang yang perlu dipenuhi agar

orang tersebut dapat menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Motivasi adalah

daya pendorong yang menimbulkan kemauan dan kerelaan dalam diri individu

untuk mengerjakan berbagai tugas yang menjadi tanggung jawabnya dalam

mencapai tujuan. Motivasi timbul atas dorongan pada seorang individu

yang dapat menggerakkan dan  mengarahkan  perilaku. Sedangkan  motivasi

kerja adalah proses mendorong, mengarahkan perilaku manusia yang

berhubungan dengan lingkungan kerja untuk mencapai tujuan.

Yunus mengemukakan sejumlah faktor-faktor dalam pekerjaan yang

mempengaruhi motivasi kerja individu sebagai berikut :

a. Rasa aman (security), yaitu adanya kepastian karyawan

untuk memperoleh pekerjaan tetap, memangku jabatan di perusahaan

selama mungkin  seperti yang mereka harapkan.

b. Kesempatan untuk maju (type   of work), yaitu adanya

kemungkinan untuk maju, naik tingkat, memperoleh kedudukan dan

keahlian.

c. Tipe pekerjaan (type of work), yaitu adanya pekerjaan yang

sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman, bakat, dan minat

karyawan.
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d. Nama baik tempat bekerja (company), yaitu perusahaan (Madrasah)

yang memberikan kebanggaan karyawan bila   bekerja   di perusahaan

atau Madrasah tersebut.

e. Rekan kerja (Co worker), yaitu rekan kerja yang sepaham, yang

cocok untuk kerja sama.

f. Upah (pay), yaitu penghasilan yang diterima.

g. Penyelia (Supervisor), yaitu pemimpin atau atasan yang

mempunyai hubungan baik dengan bawahannya, mengenal bawahannya,

dan mempertimbangkan pendapat-pendapat yang  dikemukakan oleh

bawahannya.

h. Jam kerja (work hours), yaitu jam kerja yang teratur atau

tertentu dalam sehari.

i. Kondisi kerja (working condition), yaitu seperti kebersihan

tempat kerja, suhu, ruangan kerja, ventilasi, kegaduhan suara, bau, dan

sebagainya.

j. Fasilitas (benefit), yaitu kesempatan cuti, jaminan kesehatan,

pengobatan dan sebagainya.12

Pendidikan yang berkualitas merupakan pondasi untuk mencetak

sumber daya manusia yang sesuai dengan perkembangan masyarakat dan

kebutuhan pembangunan. Karakteristik lulusan yang baik mensyaratkan

proses belajar mengajar yang baik. Oleh karena itu dibutuhkan tenaga

12 Yunus, Kepemimpinan Pendidikan, (Ciamis: Unigal, 2007), h.45
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pendidik (guru) dan tenaga kependidikan profesional yang bekerja dengan

motivasi kerja yang tinggi.

Guru memiliki tugas sebagai pengajar yang melakukan transfer

pengetahuan. Selain itu, guru yang  melakukan transfer nilai-nilai

sekaligus sebagai pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun

siswa dalam belajar. Untuk itu harus berperan aktif dan menempatkan

kedudukannya sebagai tenaga profesional, yang bekerja dengan motivasi

kerja yang tinggi.

Motivasi kerja guru akan menjadi optimal, bila diintegrasikan dengan

komponen Madrasah, baik kepala Madrasah, iklim kerja di Madrasah,

dan karyawan maupun peserta didik. Untuk mencapai motivasi kerja

yang baik, dibutuhkan adanya kepemimpinan yang efektif. Selain

kepemimpinan kepala Madrasah, iklim kerja di Madrasah juga berpengaruh

terhadap pencapaian motivasi kerja yang baik.

Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi secara lebih jelas dapat

diperhatikan pada pendapat ahli berikut ini: "Faktor-faktor pemuas dan

pemeliharaan dalam motivasi kerja adalah prestasi, penghargaan, pekerjaan

kreatif dan menantang, tanggung jawab, kemajuan dan peningkatan,

kebijaksanaan dan administrasi kerja, kondisi kerja, hubungan kerja, status

pekerjaan, keamanan kerja, kehidupan pribadi, dan penggajian". 13

13 Handoko, T.Hani, “Manajemen Edisi 2”, (Yogyakarta : BPFE, 2003), h.260
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"Motivasi kerja yang tinggi dalam sebuah organisasi Madrasah akan

berdampak positif yaitu tercapainya   tujuan yang telah ditentukan

oleh organisasi Madrasah. Agar motivasi kerja dapat dioptimalkan dalam

organisasi Madrasah maka perlu diketahui faktor-faktor apa sajakah

yang dapat mempengaruhi motivasi kerja itu. Faktor-faktor itu   meliputi

faktor internal yang bersumber dari dalam individu dan faktor eksternal

yang bersumber dari luar individu itu seperti sikap terhadap pekerjaan, bakat,

minat, kepuasan, pengalaman, dan lain-lain serta faktor dari luar

individu yang bersangkutan

seperti  pengawasan, gaji,  lingkungan  kerja,  kepemimpinan".14 Dari

beberapa definisi diatas dapat diketahui bahwasannya agar motivasi kerja

guru dapat dioptimalkan    dalam    organisasi Madrasah    maka perlu

diketahui faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi kerja yaitu:

a) Penggajian

b) Penghargaan

c) tanggung jawab

d) Kemajuan

e) peningkatan

f) kebijaksanaan

g) administrasi

h) kondisi kerja

14 Wahjosomidjo, Kepemimpinan dan Motivasi, ( Jakarta : Ghalia Indonesia, 2001 ), h.24
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i) hubungan kerja

j) keamanan kerja.

Berdasarkan penyelidikan yang dilakukan oleh Hezberg, maka dapat

diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Penemuan penting dari penelitian Hezberg adalah bahwa manajer perlu

memahami faktor-faktor apa yang dapat digunakan untuk memotivasi para

karyawan. Faktor-faktor pemeliharaan sebagai faktor negatif (yang

ekstrinsik) dapat mengurangi dan menghilangkan ketidakpuasan kerja dan

menghindarkan masalah, tetapi tidak akan dapat digunakan untuk

memotivasi bawahan. Hanya faktor-faktor positiflah, “motivators” (yang

instrinsik), yang dapat memotivasi para karyawan untuk melaksanakan

keinginan para manajer.15

Kepemimpinan yang efektif dapat tercipta apabila Kepala Madrasah

memiliki sifat, perilaku dan keterampilan yang baik untuk memimpin sebuah

organisasi Madrasah. Dalam perannya sebagai pemimpin, Kepala Madrasah

harus mampu untuk mempengaruhi semua orang yang terlibat dalam proses

pendidikan yaitu guru, karyawan dan staff Madrasah yang akhirnya

mencapai tujuan dan kualitas Madrasah. Adapun dengan Tipe kepemimpinan

yang baik yang memungkinkan para guru bekerja secara profesional, tenang

dan penuh konsentrasi. Berdasarkan uraian tersebut diatas.

15 Handoko, T.Hani, Op. Cit., h.260
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Motivasi merupakan  kegiatan yang mengakibatkan, menyalurkan,

memelihara dan mendorong perilaku manusia. Pemimpin perlu

memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat mempengaruhinya

dalam bekerja sesuai dengan keinginan organisasi.

Kepala Madrasah sebagai personel Madrasah yang bertanggung

jawab terhadap seluruh   kegiatan-kegiatan Madrasah mempunyai wewenang

dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan

pendidikan dalam lingkungan Madrasah yang dipimpinnya. Tak terkecuali

wewenang dan tanggung jawab kepala Madrasah dalam memotivasi guru

untuk meningkatkan motivasi kerja guru.

Cara-cara yang dilakukan kepala Madrasah dalam meningkatkan motivasi

kerja guru menurut Daryanto, dalam bukunya Administrasi Pendidikan

adalah :

a) Kepala Madrasah hendaknya dapat membimbing para guru untuk

dapat meneliti dan memilih bahan-bahan mana yang baik yang sesuai

dengan perkembangan anak dan tuntutan kehidupan dalam

masyarakat. Misalnya kepala Madrasah dapat melakukan

percakapan pribadi (individual conference)

b) Membimbing dan mengawasi guru-guru agar mereka pandai memilih

metode-metode mengajar yang baik, dan melaksanakan metode itu

sesuai dengan bahan pelajaran dan kemampuan anak. Misalnya kepala

Madrasah dapat melakukan observasi kelas (class room observation)
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c) Menyelenggarakan rapat-rapat dewan guru secara insidentil maupun

periodik, yang khusus untuk membicarakan kurikulum, metode

mengajar, dan sebagainya

d) Mengadakan kunjungan kelas (class visit) yang teratur. Mengunjungi

guru yang sedang mengajar untuk meneliti bagaimana metode

mengajarnya, kemudian mengadakan diskusi dengan guru yang

bersangkutan (dilakukan seinformal mungkin)

e) Mengadakan saling kunjungan kelas antara guru (inter class vist). Hal

ini harus direncanakan sebelumnya dengan sebaik-baiknya sehingga

guru yang akan diserahi mengajar dan dilihat oleh guru-guru lain itu

benar-benar dapat mempersiapkan diri.

f) Setiap permulaan tahun ajaran baru diwajibkan menyusun suatu

silabus mata pelajaran yang akan diajarkan, dengan berpedoman pada

rencana pelajaran/kurikulum yang berlaku diMadrasah itu.

g) Setiap akhir tahun ajaran masing-masing guru mengadakan penilaian

cara dan hasil, kerjanya dengan meneliti kembali hal-hal yang pernah

diajarkan, untuk selanjutnya mengadakan perbaikan  dalam tahun

ajaran berikutnya

h) Pada setiap akhir tahun ajaran kepala Madrasah mengadakan

penelitian bersama guru-guru mengenai situasi dan kondisi Madrasah

pada umumnya dan usaha memperbaikinya (sebagai pedoman untuk

membuat program Madrasah untuk tahun berikutnya)
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Berdasarkan definisi tersebut diatas maka kepala Madrasah

semestinya dapat  melaksanakan kepemimpinan dengan

menggunakan cara-cara atau teknik memimpin dan memotivasi guru

sebagaimana telah disarankan tersebut. Adapun berdasarkan observasi

yang penulis lakukan. Di Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang

Kabupaten Tanggamus seperti yang telah diungkapkan kepala

Madrasah sebagai berikut :

"Masih ada diantara guru yang selalu datang terlambat, bahkan
mereka jarang masuk ke kelas memberikan pelajaran lebih senang
mengobrol dengan sesama dewan guru dikantor atau dikantin
Madrasah. Meskipun tidak semua guru demikian hal ini terkadang
mempengaruhi guru-guru lain yang pada akhirnya mempengaruhi
motivasi kerja mereka".16

Berdasarkan hasil observasi dan interview yang  penulis

laksanakan, dalam prakteknya kepala Madrasah Aliayah PEMNU

Talangpadang Kab. Tanggamus telah banyak berperan dalam

meningkatkan motivasi kerja guru, hal ini ditunjukkan dari

kepemimpinan dan keteladanan kepala Madrasah yang selalu

menghargai pendapat para dewan guru, tetapi hal itu tidak diimbangi

dengan meningkatnya motivasi kerja guru, hal itu terlihat dengan adanya

guru yang masih datang terlambat , kurang memiliki inovasi dalam

pembelajaran dan tidak memiliki administrasi mengajar. Adapun

indikator tentang motivasi kerja di Madrasah Aliyah PEMNU

16 A. Harisuddin Zamas, Kepala Madrasah Aliayah PEMNU Talangpadang Kab. Tanggamus, tanggal 09
Juni 2017
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Talangpadang Kabupaten Tanggamus, lebih jelasnya diuraikan dibawah

ini :

a) Penggajian

Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya tanpa banyak

mempertimbangkan berapa imbalan materi yang akan diperoleh atas

kinerjanya. proses   pendidikan bukanlah   proses transaksi

pengetahuan dengan prinsip komersial. Proses pendidikan merupakan

proses moral yang tidak dilandasi oleh kepentingan untuk

mendapatkan  keuntungan materi atau profit margin semata, melainkan

dilandasai oleh tujuan sosial.

" Dalam kesejahteraan kami sebagai guru sudah mendapatkan gaji,

tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sepenuhnya ".17

Pekerjaan bagi para Guru dan karyawan merupakan sumber

pendapatan mereka, sehingga dengan bekerja maka salah satu

tujuan bekerja dapat diperoleh, dan juga dengan mengajar mereka

akan merasa telah berguna didalam masyarakat.

Balas jasa, berwujud uang atau yang lainnya sesuai

pengorbanan/kontribusi karyawan. Gaji atau upah adalah bagian dari

kompensasi, dapat pula berbentuk fasilitas-fasilitas yang dapat

dinilai dengan uang. Perlu memperhatikan faktor-faktor berikut ini:

17 Drs. Azharie, Guru Madrasah Aliayah PEMNU Talangpadang Kab. Tanggamus, Wawancara, tanggal
10 Juni 2017
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1.   Dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja

2.   Adil

3.   Tidak boleh bersifat statis

Sumber dana pendidikan yang dapat dikembangkan dalam

anggaran belanja Madrasah untuk proses belajar mengajar antara lain

meliputi anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan penunjang

pendidikan, dana masyarakat, dan lain-lain yang dianggap sah oleh

semua pihak. Pendanaan pendidikan yang pada dasarnya bersumber dari

pemerintah, orang tua dan masyarakat, namun dapat diperoleh dari

bentuk kerjasama   usaha atau wakaf. Adapun yang berkaitan dengan

gaji guru di MA PEMNU Talangpadang bersumber dari dana

pemerintah. Hal ini terlihat dari RAPBS pada dana bersumber dari dana

rutin yang diberikan oleh pemerintah melalui dana BOS.

b) Penghargaan

Bentuk penghargaan oleh kepala Madrasah salah satunya adalah

diberi kesempatan kepada guru untuk menduduki tugas yang merata

sehingga dapat mengembangkan kemampuannya. Pemberian reward

bagi guru yang berprestasi yang sebelumnya sudah ditentukan

kriterianya.

" Ya terkadang apabila kami berhasil membimbing anak dan
menang mengikuti  lomba yang mengatas  namakan Madrasah
kami  sebagai pembimbing  sering  diberi berupa ucapan selamat
dari Kepala Madrasah".18

18 A. Harisuddin Zamas, Kepala Madrasah Aliayah PEMNU Talangpadang Kab. Tanggamus, tanggal 09
Juni 2017
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Pujian dan penghargaan yang diberikan kepada Guru dan karyawan

akan membantu Guru dan karyawan dalam memperoleh kepuasan atas

apa yang diperolehnya dari pekerjaan mereka.

Guru   memerlukan motivasi-motivasi yang berasal dari luar

dirinya yang tentu saja sangat perlu diperhatikan oleh manajer atau

Kepala Madrasah. Namun demikian dalam motivasi kerja merupakan

motivasi yang dimulai Dari dalam diri guru itu sendiri. Dorongan dari

dalam diri sendiri akan lebih berhasil daripada dorongan dari luar.

Sebagaimana E. J. Donal dalam Komaruddin membagi motivasi dalam

dua jenis :

(1)  Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam

diri seseorang. Motivasi ini sering disebut “motivasi murni”

misalnya, kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan perasaan

diterima.

(2) Motivasi ekstinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri

seseorang.

Dari hasil observasi dalam hal tanggung jawab sebagian besar guru

kurang bertanggung jawab tidak membuat perangkat mengajar,

dating terlambat, tidak mengontrol murid dalam proses belajar mengajar

di luar jam Madrasah, tidak memiliki inisiatif dan inovasi dalam PBM,

dan kurang menguasai metode-metode mengajar dan menggunakannya

sesuai dengan sifat kegiatan belajar murid.
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c) Kemajuan dan peningkatan

Dalam peningkatan profesional guru di MA PEMNU

Talangpadang Kabupaten Tanggamus dilaksanakan kegiatan-kegiatan

dibawah ini :

a. Mengadakan workshoop dengan mengundang seorang ahli

b. Pelatihan – pelatihan di Madrasah secara terprogram dalam

menyusun perangkat mengajar

c. Mengikutkan penataran / seminar yang diadakan pemerintah

atau instansi yang relevan

d. Pelatihan teknologi komputer yang bersifat wajib diikuti oleh guru

Semestinya dengan profesional guru meningkat, akan

menimbulkan suatu kompetisi antar guru yang positif dan berdampak

pada kinerja guru meningkat serta keberhasilan siswa juga meningkat.

Adapun berdasarkan onservasi dan wawancara yang penulis

lakukan hampir sebagian kurang kurang memiliki minat untuk

meningkatkan profesionalisme mereka, mereka beralasan tidak ada

biaya, waktu serta sangat sibuk oleh kegiatan yang lain.

d) Kebijaksanaan dan administrasi

Didalam menentukan kebijaksanaan perlengkapan administrasi

mengajar kepala Madrasah menyerahkan sepenuhnya kepada para

Guru, kepala Madrasah hanya memberikan arahan tentang

administrasi mengajar yang baik yang harus dimiliki guru.
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e) Kondisi kerja

Didalam menciptakan kondisi kerja yang baik kepala Madrasah

menentukan kebijakan-kebijakan pada awal tahun pelajaran yang

menyebabkan semangat motivasi kerja guru nanti dapat optimal dan

selama proses bersamanya waktu, kepala Madrasah dapat

mengembangkan pendekatan personal dan pendekatan kekuasaan

terhadap guru yang stagnasi ( tidak mau berubah ) serta

mengembangkan profesional guru tanpa menimbulkan rasa tertekan.

Apabila dapat dilaksanakan dengan baik oleh semua pihak diharapkan

kedisiplinan, kesejahteraan guru, hasil pembelajaran siswa dan mutu

Madrasah dapat meningkat. Caranya :

a. Pembinaan secara terprogram dan menyeluruh

b. Diadakan serasehan secara periodik dan meyeluruh

c. Pembinaan guru satu persatu secara terprogram

d. Mendatangkan motivator untuk memotivasi kinerja guru

yang terprogram

e. Menyempatkan pergi bersama (makan bersama) menggali

permasalahannya.

f. Mengembangkan komunikasi yang sehat antara kepala Madrasah

maupun guru.

g. Kepala Madrasah terhadap anak buah menghargai ( ngewongke

) dalam segala pekerjaan   ( tidak menganggap guru bagaikan
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robot siap pakai bila diperlukan dan disuruh-suruh semaunya

sendiri).

3. Kemampuan Kepala madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang dalam

mengkoordinir bawahannya

Disetiap organisasi posisi dan peran pimpinan selalu sangat sentral. Maju

dan mundurnya organisasi sangat tergantung pada sejauh mana pimpinan

mampu berimajinasi memajukan organisasinya. Demikian pula dalam konteks

madrsah sebagai organisasi, maka posisi kepala madrasah juga sangat dalam

memajukan lembaga yang dipimpinnya.19

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, jajaran pimpinan pada dinas

pendidikan termasuk kepala sekolah/madrasah memiliki Tipe kepemimpinan

masing-masing, yang sangat mempengaruhi kinerja para tenaga kependidikan di

lingkungan kerjanya masing-masing. Kegagalan dan keberhasilan banyak

ditentukan oleh kepala sekolah, karena kepala sekolah merupakan pengendali

dan penentu arah yang hendak ditempuh oleh sekolah menuju tujuannya. Hasil

wawancara dengan salah seorang guru di MA PEMNU Talangpadang :

“ Kepala Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang Kab. Tanggamus
Selalu berupaya bagaimana untuk terus berinovasi supaya madrasah yang
dipimpimnya bisa bersaing dengan Madrasah-madrasah yang lain, setiap

19 Imam Suprayogo, Pendidikan Berparadigma Al-Qur’an, Aditya Media Bekerja Sama dengan UIN
Malang Press, Malang, 2004, 211
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menentukan Program Madrasah Kepala selalu melibatkan Guru-guru
untuk melaksanakan Visi dan Misi Madrasah yang akan dicapai.20

Hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Siagian bahwa: Arah

yang hendak ditempuh oleh organisasi menuju tujuannya harus sedemikian rupa

sehingga mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang

tersedia. Arah yang dimaksud tertuang dalam startegi dan taktik yang disusun

dan di jalankan oleh organisasi yang bersangkutan. Perumus dan penentu strategi

dan taktik tersebut adalah pimpinan dalam organisasi tersebut.21

Banyak hasil studi yang menunjukkan bahwa Tipe kepemimpinan yang

terdapat dalam setiap organisasi merupakan faktor yang berhubungan dengan

produktivitas organisasi dan efektivitas organisasi.

Sutermeister mengemukakan "Ada beberapa faktor determinan terhadap

produktivitas kerja antara lain leadership climate, type of leadership, dan leaders

dari 33 faktor lain yang berpengaruh".

Di samping itu, Sagir mengemukakan enam faktor yang turut

menentukan tingkat produktivitas, yaitu:

1. Pendidikan

2. Teknologi

3. Tata nilai

20 Ust Hasan BR, Wawancara dengan Guru Madrasah Aliayah PEMNU Talangpadang, Tanggal 11 Juni
2017
21 Mulyasa, Op. Cit., 159
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4. Iklim kerja

5. Derajat kesehatan

6. Tingkat upah minimal

Keenam faktor tersebut yang mendukung produktivitas tenaga

kependidikan, secara eksplisit dalam iklim kerja diuaraikan pentingnya

kepemimpinan kepala Madrasah.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, dapat dikemukakan bahwa Tipe

kepemimpinan kepala sekolah berpengaruh terhadap kinerja tenaga

kependidikan di sekolah untuk meningkatkan produktivitas kerja demi

tercapainya tujuan dan mewujudkan visi menjadi aksi.

Dalam kaitannya dengan peran kepala sekolah dalam meningkatkan

kinerja tenaga kependidikan, perlu dipahami bahwa setiap kepala sekolah

bertanggung jawab mengarahkan apa yang baik bagi tenaga kependidikan dan

dia sendiri harus berbuat baik. Kepala sekolah juga harus menjadi contoh, sabar

dan pengertian.
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Hal ini berdasarkan pada firman Allah SWT surat Ali Imran ayat 104,

sebagai berikut:

              
        : ١٠٤(آل عمران(

Artinya: ”Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang

munkar merekalah orang-orang yang beruntung”.22 (QS. Ali Imron: ayat 104)

Kaitannya ayat tersebut dengan peran kepala sekolah sebagai pendidik

nampak dari pola hidup keseharian yang senantiasa dijadikan cerminan oleh

semua siswa, guru, dan karyawan yang berada di bawah pimpinanya. Konsep ini

dipertegas dengan beberapa ayat Al-Qur’an dan Hadits tentang pentingnya

uswah hasanah dari seorang pemimpin.

C. Pembahasan Hasil Penelitian

1) Kepemimpinan Kepala Madrasah

Dari hasil observasi dan wawancara Peneliti dengan berbagai sumber,

Kepemimpinan Kepala Madrasah yang dilakukan di Madrasah Aliyah

PEMNU Talangpadang Kabupaten Tanggamus terlihat bagaimana Kepala

Madrasah dalam mendorong, mempengaruhi dan mengkoordinir bawahannya

22 Departemen Agama R.I, Al-Quyr’an dan Terjemahannya, PT. Karya Toha Putra, Semarang, 1990, 93
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yang dapat menjalankan tugas dengan tanggung jawab atau pemberi teladan

yang baik sekaligus sangat disegani oleh para guru- gurunya, antara lain :

1) Memiliki Karakter dan moral yang tinggi

a. Ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa

b. Dermawan, suka menolong, dan ikhlas dalam pengabdian

c. Rendah hati pemaaf, berani dan percaya pada diri sendiri

d. Sopan, jujur, dan bertanggung jawab

e. Teguh didalam memegang dan menaati janji

f. Adil dan bijaksana

2) Semangat dan kemampuan intelek

a. Sistematis dalam berpikir kritis didalam menganalisis setiap

masalah, kreatif didalam berencana dan berbuat

b. Memiliki pengetahuan yang berhubungan dengan jabatannya, dan

pengetahuan umum yang relatif luas

3) Kematangan dan keseimbangan emosi

a. Tidak pemarah atau penaik darah ( Phlegmaticus , selalu riang dan

cukup humoris

b. Dapat mengendalikan perasaan yang meluap

c. Bersikap tenang didalam menghadapi situasi – situasi kritis

d. Memiliki sikap dan pendirian yang mantap

e. Teratur, terarah, dan terkontrol dalam penyampaian maksud,

pendapat, atau buah pikiran
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4) Kematangan dan penyesuaian sosial

a. Menyadari diri dan statusnya dalam setiap lingkungan sosialnya

b. Tahu dan dapat mentaati hukum – hukum, peraturan – peraturan,

dan tuntutan – tuntutan sosial dimana ia berada

c. Mengakui dan menghormati hak – hak orang lain

d. Suka dan dapat bekerjasama dengan orang lain

e. Ramah tamah, supel, dan luwes dalam pergaulan.

5) Kesehatan dan penampakkan jasmaniah

a. Memiliki tampang jasmani yang baik dan tidak cacat

b. Pembersih, bercukur, dan bersisir rapih

c. Mengenakan pakaian yang sopan, pantas dan tidak berlebihan tetapi

rapih

d. Tahu memilih dan menggunakan pakaian yang sesuai dengan

situasi, waktu, dan tempat .

6) Mengatur proses belajar mengajar, yaitu: mengatur program tahunan

dan semester, menyusun jadwal pelajaran, menyusun pembagian tugas ,

mengatur pelaksanaan program satuan pelajaran dan alokasi waktu,

mengatur kenaikan kelas, dan mengatur usaha-usaha peningkatan

perbaikan kelas.

7) Mengatur kesiswaan, yang mencakup: mengatur penerimaan

mahasiswa baru, mengatur pengelompokkan siswa, dan mengatur

kegiatan OSIS.
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8) Mengatur personalia, yang mencakup: merencanakan formasi guru dan

karyawan, merencanakan pembagian tugas guru dan karyawan,

mengatur promosi dan mutasi guru dan karyawan, dan mengatur

kesejahteraan guru dan karyawan.

9) Mengatur peralatan pengajaran, yang mencakup: mengatur buku-buku

pelajaran, mengatur perpustakaan, mengatur alat-alat laboratorium,

mengatur perlengkapan keterampilan dan olahraga, dan mengatur alat

peraga.

10) Mengatur dan memelihara gedung/ peralatan Madrasah, yaitu

mencakup: pemeliharaan kebersihan Madrasah, mengatur pemeliharaan

perlengkapan/perabot Madrasah, dan mengatur penggunaan gedung

dan perlengkapan Madrasah.

11) Mengatur keuangan, yang mencakup: mengatur penerimaan   uang

Madrasah dengan RAPBS, mempertanggungjawabkan keuangan sesuai

dengan ketentuan  dan peraturan yang berlaku.

12) Mengatur hubungan Madrasah dengan masyarakat, yang

mencakup: memelihara hubungan Madrasah dengan orang tua siswa,

memelihara hubungan baik dengan komite Madrasah, memelihara dan

mengembangkan hubungan Madrasah dengan lembaga-lembaga lain baik

pemerintah maupun       swasta, dan memberi pengertian kepada

masyarakat tentang fungsi Madrasah.
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Diantara kepemimpinan kepala Madrasah dan faktor lainnya, yang

memberikan pengaruh lebih dominan terhadap motivasi kerja Guru MA

PEMNU Talangpadang Kabupaten Tanggamus adalah kepemimpinan kepala

Madrasah. Hal ini disebabkan kepala Madrasah merupakan ketua atau pemimpin

di Madrasah. Sebagai seorang pemimpin kepala Madrasah mempunyai tugas

untuk menggerakkan segala sumber yang ada di Madrasah sehingga dapat

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan. Baik tidaknya motivasi kerja guru di Madrasah sangat bergantung

pada bagaimana kemampuan kepala Madrasah dalam mempengaruhi   perilaku

guru dalam melaksanakan tugasnya guru cenderung tunduk pada kepala

Madrasah sehingga segala sesuatu yang   dilaksanakan oleh guru harus

mengacu  pada kebijakan-kebijakan  dari  kepala Madrasah. Selain  itu apabila

terjadi penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan kebijakan tersebut

kepala Madrasah berhak untuk menegur maupun memberikan peringatan.

Kepemimpinan       kepala Madrasah yang baik ditunjukkan dari

kemampuan   kepala Madrasah dalam menjelaskan tugasnya sebagai

pengawas secara baik, selain itu kepala Madrasah juga telah memiliki stabilitas

emosi saat menghadapi setiap masalah yang timbul, memiliki kemampuan

dalam mengambil setiap keputusan secara tegas, memiliki keterampilan

komunikasi yang baik, dan memiliki keterampilan menjalin hubungan

sosial dengan guru secara baik pula. Dari hasil tersebut menunjukkan

bahwa selain berorientasi kepada tugas, kepala Madrasah MA PEMNU
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Talangpadang Kabupaten Tanggamus dalam  memimpin institusinya juga

mengutamakan terjalinnya hubungan  harmonis dengan bawahan dalam hal ini

adalah guru.

Perlunya kepemimpinan yang baik dalam suatu lembaga Madrasah

disebabkan keberhasilan pendidikan di Madrasah sangat ditentukan oleh

keberhasilan kepala Madrasah dalam mengelola tenaga kependidikan yang

tersedia di Madrasah. Dalam hal ini peningkatan kinerja guru dapat dilakukan

dengan meningkatkan perilaku guru di Madrasah melalui aplikasi

berbagai konsep dan teknik manajemen personalia modern. Peningkatan

kualitas pendidikan dapat diperoleh di bawah kepemimpinan kepala Madrasah

profesional. Kepala sebagai pimpinan tertinggi sangat berpengaruh dan

menentukan kemajuan Madrasah, oleh karena itu kepala Madrasah harus

memiliki kemampuan administrasi, memiliki komitmen tinggi, dan luwes

dalam melaksanakan tugasnya. Selain itu kepala Madrasah harus mempunyai

kerpibadian atau sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilan-keterampilan

untuk  memimpin  sebuah  lembaga pendidikan serta dapat memperhatikan

kebutuhan dan perasaan guru dalam bekerja sehingga motivasi kerja   guru

selalu terjaga.
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2) Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Menggerakkan Bawahannya.

Kepemimpinan pada  dasarnya  menekankan untuk menghargai

tujuan individu sehingga nantinya para   individu akan memiliki

keyakinan bahwa   kinerja aktual akan melampaui harapan motivasi

kerja mereka. Seorang   pemimpin harus menerapkan kepemimpinan untuk

mengelola bawahannya, karena seorang pemimpin akan sangat

mempengaruhi keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuannya,    faktor

kepemimpinan juga berpengaruh terhadap motivasi kerja karyawannya.

Sehingga terdapat hubungan yang erat  dan pengaruh yang sangat kuat

antara faktor kepemimpinan dan faktor motivasi kerja guru.

Kepemimpinan yang kondusif memberikan wewenang secara luas

kepada para bawahan atau karyawan. Setiap ada permasalahan selalu

mengikutsertakan bawahan sebagai suatu tim yang utuh. Pemimpin

seharusnya dapat memberikan banyak informasi tentang tugas serta

tanggung jawab para bawahannya sehingga bawahan atau karyawan

termotivasi untuk bekerja   dan berprestasi, yang demikian halnya dengan

motivasi kerja guru di Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang Kabupaten

Tanggamus terlihat banyaknya guru-guru yang  masih datang tepat waktu,

memiliki inovasi dalam pembelajaran.
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Motivasi    kerja perlu dikembangkan untuk    meningkatkan

prestasi kerja dan kepuasan kerja guru yang  pada akhirnya akan dapat

meningkatkan produktivitas  organisasi kerja yaitu mutu Madrasah

sebagai lembaga pendidikan.

Motivasi merupakan  kegiatan yang mengakibatkan,

menyalurkan, memelihara dan mendorong perilaku manusia. Pemimpin

perlu memahami orang-orang berperilaku tertentu agar dapat

mempengaruhinya dalam bekerja sesuai dengan keinginan organisasi.

Kepala Madrasah sebagai personel Madrasah yang bertanggung

jawab terhadap seluruh kegiatan-kegiatan Madrasah mempunyai wewenang

dan tanggung jawab penuh untuk menyelenggarakan seluruh kegiatan

pendidikan dalam lingkungan Madrasah yang dipimpinnya. Tak terkecuali

wewenang dan tanggung jawab kepala Madrasah dalam memotivasi guru

untuk meningkatkan motivasi kerja guru.

Cara-cara yang dilakukan kepala Madrasah dalam meningkatkan

motivasi kerja guru menurut Daryanto, dalam bukunya Administrasi

Pendidikan adalah :

a) Kepala Madrasah hendaknya dapat membimbing para guru untuk dapat

meneliti dan memilih bahan-bahan mana yang baik yang sesuai dengan

perkembangan anak dan tuntutan kehidupan dalam masyarakat.

Misalnya kepala Madrasah dapat melakukan percakapan pribadi

(individual conference)
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b) Membimbing dan mengawasi guru-guru agar mereka pandai memilih

metode-metode mengajar yang baik, dan melaksanakan metode itu sesuai

dengan bahan pelajaran dan kemampuan anak. Misalnya kepala Madrasah

dapat melakukan observasi kelas (class room observation)

c) Menyelenggarakan rapat-rapat dewan guru secara insidentil maupun

periodik, yang khusus untuk membicarakan kurikulum, metode mengajar,

dan sebagainya

d) Mengadakan kunjungan kelas (class visit) yang teratur. Mengunjungi

guru yang sedang mengajar untuk meneliti bagaimana metode

mengajarnya, kemudian mengadakan diskusi dengan guru yang

bersangkutan (dilakukan seinformal mungkin)

e) Mengadakan saling kunjungan kelas antara guru (inter class vist). Hal ini

harus direncanakan sebelumnya dengan sebaik-baiknya sehingga guru yang

akan diserahi mengajar dan dilihat oleh guru-guru lain itu benar-benar

dapat mempersiapkan diri.

f) Setiap permulaan tahun ajaran baru diwajibkan menyusun suatu

silabus mata pelajaran yang akan diajarkan, dengan berpedoman pada

rencana pelajaran/kurikulum yang berlaku diMadrasah itu.

g) Setiap akhir tahun ajaran masing-masing guru mengadakan penilaian

cara dan hasil, kerjanya dengan meneliti kembali hal-hal yang pernah

diajarkan, untuk selanjutnya mengadakan perbaikan  dalam tahun ajaran

berikutnya
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h) Pada setiap akhir tahun ajaran kepala Madrasah mengadakan penelitian

bersama guru-guru mengenai situasi dan kondisi Madrasah pada umumnya

dan usaha memperbaikinya (sebagai pedoman untuk membuat program

Madrasah untuk tahun berikutnya)

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka kepala Madrasah

semestinya dapat  melaksanakan kepemimpinan  dengan menggunakan

cara-cara atau teknik memimpin dan memotivasi guru sebagaimana telah

disarankan tersebut. Adapun berdasarkan observasi yang penulis lakukan.

Di Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang Kabupaten Tanggamus ada

guru yang memiliki motivasi kerja yang sudah bagus seperti yang telah

diungkapkan kepala Madrasah sebagai berikut :

"Ada diantara guru yang sudah bagus kinerja dan motivasi
kehadirannya, ini bisa dilihat dengan kedisiplin kehadirannya,
membuat perangkat pembelajaran dan bertanggung jawab dengan apa
yang ditugaskan kepala Madrasah kepada Mereka ".23

Berdasarkan hasil observasi dan interview yang  penulis

laksanakan, dalam prakteknya kepala Madrasah Aliyah PEMNU

Talangpadang telah banyak berperan dalam meningkatkan motivasi kerja

guru, hal ini ditunjukkan dari kepemimpinan dan keteladanan kepala

Madrasah, dan selalu menghargai pendapat para dewan guru, tetapi hal itu

tidak diimbangi dengan meningkatnya motivasi kerja guru, hal itu terlihat

dengan tidak adanya guru yang datang terlambat , kurang memiliki inovasi

dalam pembelajaran dan tidak memiliki administrasi mengajar. Adapun

23 A. Harisuddin Zamas, Kepala MA PEMNU Talangpadang. Wawancara Tanggal 26 Februari 2017
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indikator tentang motivasi kerja di Madrasah Aliyah PEMNU Talangpadang

Kabupaten Tanggamus, lebih jelasnya diuraikan dibawah ini :

a) Penggajian

Seorang guru dalam melaksanakan tugasnya tanpa banyak

mempertimbangkan berapa imbalan materi yang akan diperoleh atas

kinerjanya. proses   pendidikan bukanlah   proses transaksi

pengetahuan dengan prinsip komersial. Proses pendidikan merupakan

proses moral yang tidak dilandasi oleh kepentingan untuk mendapatkan

keuntungan materi atau profit margin semata, melainkan dilandasai oleh

tujuan sosial.

" Dalam kesejahteraan kami sebagai guru sudah mendapatkan
gaji, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan hidup sepenuhnya ".24

Pekerjaan bagi para Guru dan karyawan merupakan sumber

pendapatan mereka, sehingga dengan bekerja maka salah satu tujuan

bekerja dapat diperoleh, dan juga dengan mengajar mereka akan

merasa telah berguna didalam masyarakat.

Balas jasa, berwujud uang atau yang lainnya sesuai

pengorbanan/kontribusi karyawan. Gaji atau upah adalah bagian dari

kompensasi, dapat pula berbentuk fasilitas-fasilitas yang dapat

dinilai dengan uang. Perlu memperhatikan faktor-faktor berikut ini:

24 Helnawati, Guru MA PEMNU Talangpadang. Wawancara tanggal 26 Februari 2017
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1.   Dapat menimbulkan semangat dan kegairahan kerja

2.   Adil

3.   Tidak boleh bersifat statis

Sumber dana pendidikan yang dapat dikembangkan dalam anggaran

belanja Madrasah untuk proses belajar mengajar antara lain meliputi

anggaran rutin, anggaran pembangunan, dan penunjang pendidikan, dana

masyarakat, dan lain-lain yang dianggap sah oleh semua pihak. Pendanaan

pendidikan yang pada dasarnya bersumber dari pemerintah, orang tua dan

masyarakat, namun dapat diperoleh dari bentuk kerjasama   usaha atau

wakaf. Adapun yang berkaitan dengan gaji guru di MA PEMNU

Talangpadang bersumber dari dana pemerintah.

b) Penghargaan

Bentuk penghargaan oleh kepala Madrasah salah satunya adalah diberi

kesempatan kepada guru untuk menduduki tugas yang merata sehingga

dapat mengembangkan kemampuannya. Pemberian reward bagi guru yang

berprestasi yang sebelumnya sudah ditentukan kriterianya.

" Ya terkadang apabila kami berhasil membimbing anak dan
menang mengikuti  lomba yang mengatas  namakan Madrasah
kami  sebagai pembimbing  sering  diberi hadiah berupa uang
pembinaan dan ucapan selamat dari Kepala Madrasah".25

Pujian dan penghargaan yang diberikan kepada Guru dan karyawan

akan membantu Guru dan karyawan dalam memperoleh kepuasan atas

apa yang diperolehnya dari pekerjaan mereka.

25 Antoni Kurniawan, SE, Guru MA PEMNU Talangpadang. Wawancara tanggal 27 Fabruair 2017
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Guru   memerlukan motivasi-motivasi yang berasal dari luar dirinya

yang tentu saja sangat perlu diperhatikan oleh manajer atau Kepala

Madrasah. Namun demikian dalam motivasi kerja merupakan motivasi

yang dimulai Dari dalam diri guru itu sendiri. Dorongan dari dalam diri

sendiri akan lebih berhasil daripada dorongan dari luar. Sebagaimana E. J.

Donal dalam Komaruddin membagi motivasi dalam dua jenis :

(1)  Motivasi intrinsik adalah motivasi yang timbul dari dalam diri

seseorang. Motivasi ini sering disebut “motivasi murni” misalnya,

kebutuhan untuk berprestasi, kebutuhan akan perasaan diterima.

(2) Motivasi ekstinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri

seseorang.

c) Tanggung jawab

Dari hasil observasi dalam hal tanggung jawab masih ada guru kurang

bertanggung jawab terlambat dalam pembuatan perangkat mengajar,

datang terlambat, tidak mengontrol murid dalam proses belajar mengajar di

luar jam Madrasah, kurang memiliki inisiatif dan inovasi dalam PBM, dan

kurang menguasai metode-metode mengajar dan menggunakannya sesuai

dengan sifat kegiatan belajar murid.

Adapun hasil observasi dan wawancara yang penulis lakukan hampir

semua guru yang memiliki tanggung jawab terhadap pekerjaan dan sedikit

Guru terkadang bertanggung jawab dan terkadang tidak.
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d) Kemajuan dan peningkatan

Dalam peningkatan profesional guru di MA PEMNU Talangpadang

dilaksanakan kegiatan-kegiatan dibawah ini :

a. Mengadakan workshoop dengan mengundang seorang ahli

b. Pelatihan – pelatihan di Madrasah secara terprogram dalam

menyusun perangkat mengajar

c. Mengikutkan penataran / seminar yang diadakan pemerintah atau

instansi yang relevan

d. Pelatihan teknologi komputer yang diikuti oleh guru

Semestinya dengan profesional guru meningkat, akan

menimbulkan suatu kompetisi antar guru yang positif dan berdampak

pada kinerja guru meningkat serta keberhasilan siswa juga meningkat.

Adapun berdasarkan onservasi dan wawancara yang penulis

lakukan hampir sebagian kurang kurang memiliki minat untuk

meningkatkan profesionalisme mereka, mereka beralasan tidak ada

biaya, waktu serta sangat sibuk oleh kegiatan yang lain.

e) Kebijaksanaan dan administrasi

Didalam menentukan kebijaksanaan perlengkapan administrasi

mengajar kepala Madrasah menyerahkan sepenuhnya kepada para

Guru, kepala Madrasah hanya memberikan arahan tentang administrasi

mengajar yang baik yang harus dimiliki guru.
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f) Kondisi kerja

Didalam menciptakan kondisi kerja yang baik kepala Madrasah

menentukan kebijakan-kebijakan pada awal tahun pelajaran yang

menyebabkan semangat motivasi kerja guru nanti dapat optimal dan selama

proses bersamanya waktu, kepala Madrasah dapat mengembangkan

pendekatan personal dan pendekatan kekuasaan terhadap guru yang

stagnasi ( tidak mau berubah ) serta mengembangkan profesional guru

tanpa menimbulkan rasa tertekan. Apabila dapat dilaksanakan dengan baik

oleh semua pihak diharapkan kedisiplinan, kesejahteraan guru, hasil

pembelajaran siswa dan mutu Madrasah dapat meningkat. Caranya :

a. Pembinaan secara terprogram dan menyeluruh

b.   Diadakan serasehan secara periodik dan meyeluruh

c. Pembinaan guru satu persatu secara terprogram

d. Mendatangkan motivator untuk memotivasi kinerja guru

yang terprogram

f. Mengembangkan komunikasi yang sehat antara kepala Madrasah

maupun guru.

g. Kepala Madrasah terhadap anak buah menghargai ( ngewongke )

dalam segala pekerjaan   ( tidak menganggap guru bagaikan robot siap

pakai bila diperlukan dan disuruh-suruh semaunya sendiri )
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Program di atas diharapkan akan tumbuh   loyalitas ,

komitmen , semangat dan rasa ikut memiliki di MA PEMNU

Talangpadang Kabupaten Tanggamus.




