
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Madrasahsebagai pendidikan formal bertujuan membentuk manusia yang

berkepribadian, dalam mengembangkan intelektual peserta didik dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa.Kepala madrasahsebagai pemimpin pendidikan

perannya sangat penting untuk membantu guru dan muridnya.Didalam

kepemimpinnya kepala harus dapat memahami, mengatasi dan memperbaiki

kekurangan-kekurangan yang terjadi di lingkungan madrasah.

Madrasah sebagai salah satu bagian sistem pendidikan Nasional tentu

memerlukan perhatian dan pengelolaan secara serius. Karena itu, kepemimpinan

madrasah ke depan dengan perubahan masyarakat yang semakin cepat dan

terbuka menuntut kemampuan yang lebih kreatif, inovatif dan dinamis. Kepala

madrasah yang sekedar bergaya menunggu dan terlalu berpegang pada aturan-

aturan birokratis dan berfikir secara struktural dan tidak berani melakukan inovasi

untuk menyesuaikan tuntutan masyarakatnya, akan ditinggalkan oleh peminatnya.

Pada masyarakat yang semakin berkembang demikian cepat dan didalamnya

terjadi kompetisi secara terbuka selalu dituntut kualitas pelayanan yang berbeda

dengan masyarakat sebelumnya.1

Seorang pemimpin mempunyai tanggung jawab yang berat. Mengingat

perannya yang sangat besar, keuletannya serta kewibawaannya dalam membuat

1Imam Suprayogo, Pendidikan Berparadigma Al-Qur’an, (Aditya Media Bekerjasama
dengan UIN Malang Press, Malang, 2004), h 212
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langkah-langkah baru sebagai jawaban dari kebutuhan masyarakat. Hal ini

sebagaimana ditulis oleh Bernard Kutner yang dikutip oleh Evendy M. Siregar

tentang kepemimpinan:

“Dalam kepemimpinan tidak ada asas yang universal, yang nampak ialah
proses kepemimpinan dan pola hubungan antar pemimpinnya. Fungsi
utama kepemimpinan terletak dalam jenis khusus dari perwakilan (group
representation). Seorang pemimpin harus mewakili kelompoknya
sendiri. Mewakili kelompoknya mengandung arti bahwa si pemimpin
mewakili fungsi administrasi secara eksekutif. Ini meliputi koordinasi
dan integrasi berbagai aktivitas, kristalisasi kebijaksanaan kelompok dan
penilaian terhadap macam peristiwa yang baru terjadi dan membawakan
fungsi kelompok. Selain itu seorang pemimpin juga merupakan perantara
dari orang dalam kelompoknya di luar kelompoknya.2

Berkenaan dengan kepemimpinan ini. Dirawat mengemukakan dalam

bukunya “Pengantar Kepemimpinan Pendidikan” bahwa kepemimpinan adalah

merupakan suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan

mengendalikan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu

pengetahuan atau pendidikan serta agar kegiatan yang dilaksanakan lebih efisien

dan efektif dalam pencapaian tujuan-tujuan pendidikan dan pengajaran.3

Dengan demikian, bahwa bahwa pemimpin memiliki tanggung jawab

besar bukan hanya pada diri pribadi tetapi juga terhadap yang dipimpinnya. Hal

ini sesuai dengan hadist Nabi Muhammad SAW :

كللكم : ان رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم قال. حدیث عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنھما

والرجل راع . راع فمسؤل عن رعیتھ فاالمیر الذي على الناس راع وھو مسؤل عنھم

والمرأة راعیة على بیت بعلھا وولده وھي مسؤلة . على اھل بیتھ وھو مسؤل عنھم

2Evendy M. Siregar. Bagaimana Menjadi Pemimpin Yang Berhasil, (PD. Mari Belajar,
Jakarta 1989),h 152

3 Dirawat et.al, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan,( Usaha Nasional, Surabaya,
1986),h 33
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و مسؤل عنھ، اال فكلكم راع و كللكم مسؤل عن والعبد راع على مال سیده وھ. عنھم

)اخرجھ البخارى (رعیتھ

Hadits Abdullah bin Umar ra. Bahwasanya Rasulullah saw bersabda:
“setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas
kepemimpinannya. Seorang amir yang mengurus keadaan rakyat adalah
pemimpin.Ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang rakyatnya. Seorang
laki-laki adalah pemimpin terhadap keluarganya di rumahnya.Seorang
wanita adalah pemimpin atas rumah suaminya.Ia akan diminta
pertanggungjawaban tentang hal mereka itu. Seorang hamba adalah
pemimpin terhadap harta benda tuannya, ia kan diminta
pertanggungjawaban tentang harta tuannya. Ketahuilah, kamu semua adalah
pemimpin dan semua akan diminta pertanggung jawaban tentang
kepemimpinannya (HR. Bukhari)4

Kepemimpinan sebagaisatu fungsi manajemen merupakan hal yang

sangat penting untuk mencapai tujuan organisasi.Kepemimpinan pada dasarnya

berarti kemampuan untuk memimpin; kemampuan untuk menentukan secara

benar apa yang harus dikerjakan. Menurut Gibson, kepemimpinan merupakan

kemampuan mempengaruhi orang lain, yang dilakukan melalui hubungan

interpersonal dan proses komunikasi untuk mencapai tujuan.5 Newstrom & Davis

berpendapat bahwa kepemimpinan merupakan suatu proses mengatur dan

membantu orang lain agar bekerja dengan benar untuk mencapai tujuan.6

Sedangkan Stogdill berpendapat bahwa kepemimpinan juga merupakan

proses mempengaruhi kegiatan kelompok, dengan maksud untuk mencapai tujuan

dan prestasi kerja.7 Oleh karena itu, kepemimpinan dapat dipandang dari pengaruh

interpersonal dengan memanfaatkan situasi dan pengarahan melalui suatu proses

4Muhammad Fuad Abdul Baqi, Al-Lu’lu Wal Marjan, (Semarang: Al-Ridha, 1993), Hal.
562-563

5 James L Gibson, , et . all., Organisasi Perilaku, Struktur, Proses, Alih bahasa :
Djarkasih, (Jakarta : Erlangga, 1988), h. 334

6 Keith Davis, and John W. Newstrom. Human Behaviour at Work :
OrganizationalBehaviour. (New York Mc. Graw-Hill Inc., 1985), h. 122

7James L. Gibson, dkk,., Op. Cit, h. 342
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komunikasi ke arah tercapainya tujuan khusus atau tujuan lainnya. Pernyataan ini

mengandung makna bahwa kepemimpinan terdiri dari dua hal yakni proses dan

properti. Proses dari kepemimpinan adalah penggunaan pengaruh secara tidak

memaksa, untuk mengarahkan dan mengkoordinasikan kegiatan dari para anggota

yang diarahkan pada pencapaian tujuan organisasi. Properti dimaksudkan, bahwa

kepemimpinan memiliki sekelompok kualitas dan atau karakteristik dari atribut-

atribut yang dirasakan serta mampu mempengaruhi keberhasilan pegawai.8

Karol Kennedy sebagaimana dikutip oleh Mustopadijajamengemukakan

perbedaan keduanya secara ekstrim dengan menyatakan bahwa :

“Leadership is about a sense of direction. The word lead comes from
Anglo-Saxon word, common to north European languages, which means a
road, a way, the path of a ship at sea. It’s knowing the next step is……
“Managing is a different image. It’s from the Latin manus, a hand. It’s
handling a sword, a ship, a horse. It tends to be closely linked with the
idea of machines. Managing had its origins in the 19th century with
engineers and accountants coming in to run entrepreneurial outfits. They
tended to think of them as systems”.9

Dari teori diatas dapat simpulkan bahwa kepemimpinan merupakan suatu

proses komunikasi, kemampuan mempengaruhi, dan mengkoordinir guna dapat

terwujudnya suatu tujuan yang ingin dicapai oleh suatu organisasi.

Selain beberapa definisi di atas, ditemukan pula istilah kepemimpinan

dalam terminology Islam. Padanya terdapat beberapa term yang berkaitan dengan

pemimpin atau manager, yakni imam, khalifah, wali, ulil amri, rain dan malik.

Istilah-istilah tersebut dimana konsep utamanya berkaitan dengan otoritas

8Victor H. Vroom dan Jago, Arthur G.The New Leadership: Managing Participation in
Organizations. Englewood Cliffs, (New Jersey: Prentice Halls, 1988). h. 34

9Mustopadidjaja, Beberapa dimensi dan Dinamika Kepemimpinan Abad 21, dalam
aparaturnegara.bappenas.go.id/.../Pelayanan%20Publik/Dimensi%20&%20Dinamika%20KEPIM
%20ABAD%2021.pdf, diakses 22 April 2008
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mengatur orang atau barang supaya dapat digunakan untuk mencapai tujuan

organisasi. Selanjutnya dalam Al-Qur’an istilah kepemimpinan

diungkapkan dengan istilah khalifah. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah

Saw. wafat menyentuh juga maksud yang terkandung dalam perkataan amir atau

penguasa. Karena itu kedua istilah ini dalam bahasa Indonesia disebut pemimpin

formal. Namun jika merujuk kepada firman Allah Swt.

        
Artinya:“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat,

sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”

(Q.S Al-Baqarah: 30)10

Kedudukan non-formal dari seorang khalifah juga tidak bias dipisahkan.

Perkataan khalifah dalam ayat tersebut tidak hanya ditujukan kepada para khalifah

sesudah Nabi, tetapi penciptaan Nabi Adam as yang disebut sebagai manusia

dengan tugas memakmurkan bumi yang meliputi menyeru orang lain berbuat

ma’ruf dan diimbangi dengan mencegah dari perbuatan munkar.

Selain kata khalifah disebutkan juga kata ulil amri yang satu akar dengan

kata amir sebagaimana disebutkan di atas. Kata Ulil Amri berarti pemimpin

tertinggi dalam masyarakat Islam, sebagaimana firman Allah Swt. sebagai berikut:

             

10Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2001), h. 6
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Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul (Nya), dan ulil amri “ (Q.S An-Nisa’: 59)11

Berdasarkan ayat Al-Qur’an tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa,

kepemimpinan dalam Islam itu adalah kegiatan menuntun, membimbing,

memandu dan menunjukkan jalan yang diridhai Allah Swt.

Berdasarkan pada beberapa pengertian kepemimpinan di atas, maka dapat

ditarik kesimpulan bahwa dalam definisi kepemimpinan tersebut terdapat

beberapa unsure penting, yaitu

1. Kemampuan mempengaruhi orang lain, baik perseorangan maupun kelompok,

2. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain, dan

3. Untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok.

Oleh karena itu, kepemimpinan pada dasarnya ialah kemampuan

menggerakkan, memberi motivasi dan mempengaruhi orang-orang agar bersedia

melakukan tindakan-tindakan yang terarah pada pencapaian tujuan melalui

keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus dilakukan.

Kepemimpinan juga merupakan proses interaksi antar kedua belah pihak, yaitu

seorang pemimpin dan yang dipimpinnya.

Pemimpin pendidikan dalam hal ini adalah kepala madrasah sebagai

orang yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pengajaran

di lembaga pendidikan, harus memiliki kesiapan dan kemampuan untuk

membangkitkan semangat kerja personal. Seorang pemimpin juga harus mampu

menciptakan iklim dan suasana yang kondusif, aman, nyaman, tentram,

11Ibid., h. 69
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menyenangkan, dan penuh semangat dalam bekerja bagi para pekerja dan para

pelajar. Sehingga pelaksanaan pendidikan dan pengajaran dapat berjalan tertib dan

lancar dalam mencapai tujuan yang diharapkan. Hal ini sebagaimana dituturkan

oleh Hendyat Soetopo dalam bukunya “Pengantar Operasional Administrasi

Pendidikan”, bahwa kepemimpinan pendidikan adalah suatu kemampuan dan

proses mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir, dan menggerakkan orang

lain yang ada hubungannya dengan pengembangan ilmu pendidikan serta

pengajaran supaya aktivitas-aktivitas yang dijalankan dapat lebih efektif dan

efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran.12

Kepala madrasah merupakan unsur vital bagi efektifitas lembaga

pendidikan. Kepala madrasah yang baik akan bersikap dinamis untuk menyiapkan

berbagai macam program pendidikan. Keberhasilan madrasah adalah keberhasilan

kepala madrasah. Kepala madrasah yang berhasil adalah apabila memahami

keberadaan sekolah sebagai organisasi yang kompleks, serta mampu

melaksanakan peranan dan tanggung jawab untuk memimpin madrasah.13

Peran kepala madrasah dalam meningkatkan kesempatan untuk

mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi kondusif,

perilaku kepala madrasah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan

menunjukkan rasa bersahabat, dekat dan penuh pertimbangan terhadap para guru,

baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Perilaku pemimpin yang positif

dapat mendorong kelompok dalam mengarahkan dan memotifasi individu untuk

12 Hendyat Soetopo et.al., Pengantar Operasional Administrasi Pendidikan, (Usaha
Nasional, Surabaya, 1982), h.271

13 Wahjosumijdo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan
Permasalahannya (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 81.
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bekerja sama dengan kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga

pendidikan.14

Kepala madrasah sebagai pemimpin lembaga pendidikan memiliki andil

besar dalam menciptakan suasana kondusif yang ada dalam lingkungan kerjanya.

Suasana kondusif tersebut merupakan faktor yang terpenting dalam menciptakan

guru yang berprestasi. Guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting

terhadap kemajuan bangsa Indonesia, guru juga sebagai salah satu faktor penentu

keberhasilan pendidikan. Tenaga pendidikan terutama guru merupakan jiwa dari

madrasah.15

Pendidikan apabila dipahami dari segi agama memiliki nilai yang sangat

strategis. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW berdakwah mengajarkan wahyu

yang pertama kali turun, beliau berkonsentrasi kepada kemampuan baca tulis, hal

ini sebagaimana terdapat dalam Surat Al-‘Alaq ayat 1-5

           
       

Artinya: “Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu Yang menciptakan, Dia
telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan
Tuhanmulah Yang Maha Pemurah, Yang mengajar (manusia) dengan
perantaran kalam, Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak
diketahuinya.”16

Dari ayat tersebut mengandung ajakan/anjuran bahwa menjadi manusia

itu harus mengerti, cerdas dan mempunyai wawasan masa depan, sehingga

14 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis sekolah: Konsep Strategi dan Implementasi
(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), h. 107.

15E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, dalam konteks Mensukseskan MBS
dan KBK( Bandung: Remaja Rosdakarya,2005), h. 90.

16Depag RI., Al-Quran & Terjemah, (Toha Putra, Semarang), h 479
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mereka akan terbebas dari segala bentuk penindasan, perbudakan, dan

pembodohan yang sifatnya dapat merusak kehormatan manusia.

Berdasarkan doktrin inilah yang kemudian mengilhami para pemimpin

untuk mampu menjadi pemimpin yang disegani dan diharapkan banyak orang

dalam menegakkan syariat Islam. Agar tujuan pendidikan dapat terlaksana dengan

baik, maka diperlukan pemimpin yang mengerti akan komitmen yang menjadi

tujuan tersebut. Karena pendidikan mengandung nilai-nilai yang besar dalam

kehidupan manusia baik di dunia maupun di akherat yaitu nilai-nilai ideal Islam.

Dalam hal ini ada tiga kategori dimensi :

1. Dimensi yang mendorong manusia untuk memanfaatkan dunia agar menjadi

bekal bagi kehidupan akherat.

2. Dimensi yang mengandung nilai yang mendorong manusia berusaha keras

untuk meraih kehidupan akherat yang membahagiakan.

3. Dimensi yang mengandung nilai yang dapat memadukan antara kehidupan

duniawi dan ukhrawi.17

Dari penjelasan diatas, dapat ditarik sebuah kesimpulan terhadap

kepemimpinan kepala Madrasah, maka seorang pemimpin harus memiliki

:Kemampuan dalam proses Mempengaruhi, Kemampuan dalam proses

Membimbing, Kemampuan dalam proses Mengkoordinir, Kemampuan dalam

proses Menggerakkan orang lain yang ada hubungannya dengan pengembangan

ilmu pendidikan serta pengajaran supaya aktivitas-aktivitas yang dijalankan dapat

lebih efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran

17Djumransjah Indar, Ilmu Pendidikan Islam, (IAIN Sunan Ampel, Malang, 1992), h. 23-
24



10

Hal ini menandai bahwa kepala madrasah sebagai seorang pemimpin

memiliki tanggungjawab besar dalam kepemimpinannya dan hal tersebut harus

dibarengi dengan kemampuan – kemampuan yang dapat mengarahkan kepada

ketecapaian suatu program dan tujuan yang diinginkan. Sebagaimana yang

dikatakan diatas bahwa kemampuan mempengaruhi, membimbing, mengkoordinir

dan menggerakkan orang lain harus menjadi suatu hal yang wajib dilalukan oleh

kepala sekolah sebagai seorang pemimpin.

Disamping itu menurut Mulyasa, kepala madrasah yang efektif adalah

kepala madrasah yang; (1) mampu memberdayakan guru-guru untuk

melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, lancar dan produktif; (2) dapat

menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan;

(3) mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga dapat

melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan Madrasah dan

pendidikan; (4) berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan

tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di Madrasah; (5) bekerja dengan tim

manajemen; (6) berhasil mewujudkan tujuan Madrasah secara produktif sesuai

dengan ketentuan yang telah ditetapkan.18

Selain kemampuan diatas, bahwa pemimpin harus memiliki kemampuan

yang lain, sebagaimana di katakan oleh kartono19 bahwa indikator kemampuan

pemimpin :

1. Kemampuan mengambil keputusan

18Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004; Panduan Pembelajaran KBK. (Bandung : P.T.
Remaja Rosdakarya. 2004) h. 65

19Kartini kartono, Pemimpin dan kepemimpinan,( Rajawali pers, Jakarta, 2008), h. 34
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Pengambilan keputusan adalah suatu pendekatan yang sistematis terhadap

hakikat alternatif yang dihadapi dan mengambil tindakan yang menurut

perhitungan merupakan tindakan yang paling tepat.

2. Kemampuan memotifasi

Kemampuan Memotivasi adalah Daya pendorong yang mengakibatkan

seorang anggota organisasi mau dan rela untuk menggerakkan kemampuannya

(dalam bentuk keahlian atau keterampilan) tenaga dan waktunya untuk

menyelenggarakan berbagai kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya dan

menunaikan kewajibannya, dalam rangka pencapaian tujuan dan berbagai

sasaran organisasi yang telah ditentukan sebelumnya.

3. Kemampuan komunikasi

Kemampuan Komunikasi Adalah kecakapan atau kesanggupan

penyampaian pesan, gagasan, atau pikiran kepada orang lain dengan tujuan

orang lain tersebut memahami apa yang dimaksudkan dengan baik, secara

langsung lisan atau tidak langsung.

4. Kemampuan mengedalikan bawahan

Seorang Pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang lain

mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau

kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya.

5. Tanggung jawab

Seorang pemimpin harus memiliki tanggungjawab kepada bawahannya.

Tanggung jawab bisa diartikan sebagai kewajiban yang wajib menanggung,
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memikul Tanggungjawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan

jawab dan menanggung akibatnya.

6. Kemampuan mengendalikan Emosional.

Kemampuan mengendalikan Emosi adalah hal yang sangat pentingbagi

keberhasilan hidup kita. Semakin baik kemampuan mengendalikan emosi

semakin mudah kita akan menuju kebahagiaan.

Dari penjelasan teori diatas, penulis mengambil sebuah kesimpulan bahwa

pemimpin di tuntut memiliki kecakapan dalam memimpin hal tersebut merupakan

hal terpenting dari ketercapaiaan terhadap tujuan yang di ingikan.

Melalui pra survey yang peneliti lakukan dengan observasi terlihat bahwa

di Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur secara

keseluruhan kegiatan-kegiatan yang dilakukan berjalan efektif dan efesien,

kegiatan belajar mengajar (KBM) berjalan dengan efektif, para tenaga pendidik

melaksanakan sesuai dengan tanggungjawab, para pendidik pun bukan hanya

sekedar menyampaikan materi, tetapi memberikan sebuah suritauladan dan

pengembangan kemampuan diri (Live Skill).

Dari hasil pra survey yang peneliti lakukan dapat penulis simpulkan dalam

bentuk tabel berdasarkan indikator kepemimpinan :

Tabel I

Kepemimpinan kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman
Sukaraja Lampung Timur

No Indikator Keterangan

1
Kemampuan mengambil
keputusan

Tidak Egois, Musyawarah

2 Kemampuan memotifasi
Peningkatan kompetensi, Seminar,
Workshop
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No Indikator Keterangan
3 Kemampuan komunikasi Top – down , Bottom - up

4
Kemampuan mengendalikan
bawahan

Panishment dan Reward

5 Tanggung jawab Melaksanakan sesuai tugas

6
Kemampuan mengendalikan
Emosional

Tidak mengedepankan amarah dan
emosi dalam setiap masalah

Sumber : Prasurvey pada tanggal 10 Februari 2017 di Madrasah Aliyah Ma’arif
04 Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur

Menurut peneliti, hal tersebut tak terlepas dari peranan kepala madrasah

sebagai seorang pemimpin, karena sebagai pemimpin, kepala madrasah harus

mampu melakukan hal-hal yang berdampak kepada kemajuan dari organisasi yang

ia pimpin.

Sementara itu, berdasarkan para survey yang penulis lakukan pada tanggal

12 Februari 2017, melalui wawancara penulis dengan guru di Madrasah Aliyah

Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur, menyatakan bahwa :

“Kepemimpinan yang di terapkan oleh kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul
Rahman Sukaraja Lampung Timur, menunjukan kepada pola kepemimpinan yang
terbuka, dimana didalam pengambilan keputusan tidak egois dan melakukan
motivasi dalam hal peningkatan kompetensi guru melalui kegiatan-kegiatan ,20

Hal ini selaras dengan pendapat bapak Wakhid Lukman,S.Pd.I selaku

Guru Agama ia mangatakan bahwa:

“Dalam hal kemampuan pengambilan keputusan dan memotivasi sama dengan
pendapat Ibu Eka Damayanti,S.Pd Selaku Guru Matematika ia pun menambahkan
dalam komunikasi, sebagai pimpinan ia telah menyampaikan berbagai macam ide,
gagasan atau pun pesan dengan baik, sehingga hal tersebut bisa dipahami oleh
bawahannya.21

20Wakhid lukman,S.Pd.I,Wawancara, Tanggal 12- 04- 2017
21Eka Damyanti,S.Pd, Wawancara,Tanggal 13-04-2017
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Dari hasil para-survey yang peneliti lakukan melalui wawancara terhadap

guru-guru tentang kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul

Rahman Sukaraja Lampung Timur, dengan melalukan observasi dan wawancara

dapat disimpulkan dalam bahwa kepala madrasah telah melakukan hal – hal yang

mendorong adanya suatu perubahan dalam organisasi sekolah yang ia pimpin, hal

tersebut terlihat dari cara kepala madrasah mengambil keputusan, komunikasi,

motivasi, tanggungjawab dan emotional control, sehingga hal tersebut berdampak

kepada efektivitas proses pembelajaran yang terjadi di Madrasah Aliyah Ma’arif

04 Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur.

Hal tersebut senada dengan pendapat dari salah satu wali murid yang

merupakan anggota komite sekolah/madrasah yang bernama ibu Siti

Halimatussa’diah :

“Dalam beberapa waktu, saya melihat bahwa komunikasi yang dilakukan
kepala madrasah dalam memberikan penjelasan tentang visi misi madrasah ketika
pertemuan wali murid, terlihat kemampuan di dalam komunikasi yang baik
dengan wali murid dan memberikan penjelasan yang tepat dan dipahami oleh wali
murid, selain itu pula dalam pengambilan suatu keputusan pun, kepala madrasah
melakukan musyawarah bersama wali murid, hal ini terlihat sikap demokrasi dan
tanggungjawab sebagai seorang pemimpin.22

Hal inilah yang membuat penulis tertarik untuk melihat bagaimana Kepala

Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur dalam

melaksanakan kepemimpinannya.

B. Fokus Dan Subfokus Penelitian

Dalam penelituan ini, peneliti memfokuskan padakepemimpinan kepala

MadrasahAliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur.

22 Wawancara, Siti Halimatussa’diah anggota Komite Madrasah, Tanggal 17-04-2017
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Sedangkan subfokus penelitian ini, peneliti ingin melihat: kemampuan

kepemimpinan kepala madrasah dalamhal :

1. Kemampuan mengambil keputusan

2. Kemampuan memotifasi

3. Kemampuan komunikasi

4. Kemampuan mengendalikan bawahan

5. Tanggung jawab

6. Kemampuan mengendalikan Emosional

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah sering disebutpernyataan masalah (Statement of

problems). Masalah adalah penyimpangan antara yang diharapkan dengan

kejadian atau peryataan yang dapat di selesaikan.23

Sedangkan pendapat lain menyatakan bahwa masalah adalah “ suatu

kesulitan yang menggerakan manusia untuk mencegahnya, masalah garus dapat

dirasakan sebagaisuatu rintangan yang mesti dilalui (dengan jalan mengatasi),

apabila kita akan berjalan terus”.24

Berdasarkan pendapat diatas, jelas bahwa masalah adalah adanya

kesenjangan antara apa yang seharusnya terjadi dengan apa yang ada dalam

kenyataan. Oleh sebab itu masalah perlu dipecahkan dan dicarikan jalan keluar

untuk mengatasinya.

23M. Iqbal Hasan. Pokok-poko Metodologi penelitian dan Aplikasinya.(Ghalia Indonesia,
Jakarta, 2012). h.38

24Winarno Surachmad, Dasar dan Tehnik Research, (Bandung : Tarsito, 2001), Edisi
revisi ketiga. H. 33
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Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka permasalahan yang

penulis Rumuskan adalah :“Bagaimana Kemampuan Kepemimpinan Kepala

Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur?”

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Untuk Mengetahui Kemampuan kepemimpinan kepala madrasah Aliyah

Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan menjadi bahan

memperkayahasanah pengetahuan yang berkenaan dengan tugas kepala

madrasah dalam memimpin lembaganya.

b.Secara pragmatis penelitian ini diharapkan mampu memberikan bekal

pengetahuan kepada penulis untuk mengetahui tentang bagaimana

seorang pemimpin didalam kepemimpinannyaharus

memilikiKemampuan dalam mengambil keputusan, Kemampuan

memotifasi, Kemampuan komunikasi, Kemampuan mengendalikan

bawahan, Tanggung jawab, Kemampuan mengendalikan Emosional


