
BAB II

KAJIAN TEORITIK

A. Kepemimpinan

1. Pengertian Kepemimpinan

Secara etimologis istilah kepemimpinan dalam kamus bahasa Inggris-

Indonesia Jhon Echols merupakan terjemahan dari kata leadership (bahasa

Inggris), yang berarti kepemimpinan.1 Sementara itu, kata kepemimpinan

berasal dari akar kata pemimpin, yang berarti seseorang yang dikenal oleh dan

berusaha untuk mempengaruhi para pengikutnya, untuk merealisasikan apa

yang menjadi visinya.2

Dalam pengertian terminology terdapat beberapa pengertian

kepemimpinan yang dikemukakan oleh beberapa ahli.Dalam Ensiklopedi

Umum diterangkan bahwa kepemimpinan adalah, hubungan yang erat antara

seseorang dengan sekelompok manusia kerena adanya kepentingan bersama,

hubungan itu ditandai oleh tingkah laku yang tertuju dan terbimbing dari pada

manusia yang seorang itu.Manusia atau orang ini biasanya disebut dengan

memimpin atau pemimpin, sedang kelompok manusia yang mengikutinya

disebut yang dipimpin.3

Selanjutnya, weshler sebagaimana dikutip oleh wahjosumidjo memberikan
definisi kepemimpinan sebagai “Leadership is interpersonal influence
exercised in a situation and directed, through the communication process,

1Jhon M. Echols dan Hasan Sadily, Kamus Inggris-Indonesia, (Jakarta: Gramedia, 1997),
h. 351

2Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kepemimpinan,
Memberdayakan Guru, Tenaga Kependidikan dan Masyarakat dalam Manajemen Madrasah,
(Bandung: alfabeta, 2009), h. 214

3Pringgodigdo, Ensiklopedi Umum, (Yogyakarta: Kanisius, 1993), h. 549
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toward the attainment of a specified goal or goals”. Menurutnya
kepemimpinan adalah pengaruh antara personal yang diuji dalam sebuah
situasi dan diarahkan melalui proses komunikasi secara langsung, terhadap
pencapaian satu tujuan atau beberapa tujuan.4

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 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)5

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

4Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Madrasah, Tinjauan Teoritis dan
Permasalahannya, (Jakarta: Rajawali Press, 1999), h.17

5Departemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2001), h. 6
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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:

            
Artinya:“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah

Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu “ (Q.S An-Nisa’: 59)6

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 unsur 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

6Ibid., h. 69
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melalui keberanian mengambil keputusan tentang kegiatan yang harus

dilakukan. Kepemimpinan juga merupakan proses interaksi antar kedua belah

pihak, yaitu seorang pemimpin dan yang dipimpinnya.

Kepemimpinan sangat ditentukan oleh situasi kerja atau keadaan anggota

atau bawahan dan sumber daya pendukung organisasi.Karena itu jenis

organisasi dan situasi kerja menjadi dasar pembentuk pola kepemimpinan

seseorang.Maka berdasarkan pemikiran tersebut, kepemimpinan dalam

pendidikan (seperti kepala Madrasah) tentu sangat berbeda dengan

kepemimpinan dalam organisasi lainnya.Karena Madrasah merupakan lembaga

yang memiliki karakteristik dan ciri khas tersendiri yang bersifat unik.

Maka kepemimpinan dalam pendidikan dapat diartikan sebagai suatu

kesiapan, kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dalam proses

mempengaruhi, mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan

orang lain yang ada hubungannnya dengan pelaksanaan dan pengembangan

pendidikan dan pengajaran, agar segenap kegiatan pembelajaran dapat berjalan

secara efektif dan efisien, yang pada gilirannya dapat mencapai tujuan

pendidikan dan pengajaran yang telah ditetapkan.7

Walau demikian, konsep kepemimpinan dalam pendidikan tidak bisa

dilepaskan dari konsep kepemimpinan secara umum. Secara formal kegiatan

kepemimpinan harus diselenggarakan oleh seseorang yang menduduki posisi

atau jabatan tertentu yang di lingkungannya terdapat sejumlah orang yang

harus bekerja sama untuk mencapai satu tujuan.

7Burhanudin, Analisis Administrasi, Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan,
(Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 64-65
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Dalam lembaga pendidikan dasar dan menengah, yang disebut sebagai

topmanager adalah kepala Madrasah atau kepala madrasah yang peranannya

menggerakkan, mempengaruhi serta memberikan dorongan kepada seluruh

komponen yang ada dalam lembaga Madrasah untuk dapat mencapai tujuan

pendidikan yang ingin dicapai pada lembaga Madrasah yang dipimpinnya.

2. Syarat – Syarat Kepemimpinan

Menurut kartono, konsepsi mengenai persyaratan kepemimpinan itu harus

selalu dikaitkan dengan tiga hal penting, yaitu :

a. Kekuasaan adalah kekuatan, otoritas, dan legalitas yang memberikan

wewenang kepada pemimpin guna mempengaruhi dan menggerakan

bawahan untuk berbuat sesuatu.

b. Kewibawaan ialah kelebihan, keunggulan, keutamaan sehingga orang

mampu “mbawani” atau mengatur orang lain, sehingga orang tersebut patuh

terhadap pemimpin, dan bersedia melakukan perbuatan-perbuatan tertentu.

c. Kemampuan ialah segala daya, kesanggupan, kekuatan dan

kecakapan/keterampilan teknis maupun social, yang dianggap melebihi dari

kemampuan anggota biasa.8

3. Teori kepemimpinan

Dua teori kepemimpinan yang cukup menarik perhatian para pengamat

dan praktisi pengembangan sosial antara lain:9

a. Teori kepemimpinan karismatik (charismatic leadership)

8Kartini kartono, pemimpin dan kepemimpinan “apakah kepemimpinan abnormal
itu?,(Rajawali Pres, Jakarta, 2013), cet – 19. h. 36

9Isjoni, Manajemen Kepemimpinan dalam Pendidikan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo,
2007), hal. 3
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Pemimpin-pemimpin karismatik menampilan ciri-ciri sebagai berikut:

a. Memiliki visi yang amat kuat atau kesadaran tujuan yang jelas

b. Mengkomunikasikan visi itu dengan efektif

c. Mendemonstrasikan konsistensi dan fokus

d. Mengetahui kekuatan- kekuatan sendiri dan memanfaatkanya.

b. Teori kepemimpinan tranformasional (tranformational leadership)

Pemimpin–pemimpin transaksional membimbing atau memotivasi

pengikutnya atau bawahannya kearah tujuan yang telah ditentukan dengan

cara menjelaskan ketentuan-ketentuan peran dan tugas. Pemimpin

tranformasional memberikan pertimbangan yang bersifat individual,

stimulasi intelektual dan memiliki karismatik. Kepemimpinan

teransformational dibagun dari kepemimpinan transaksional.

4. Type Kepemimpinan

a. Partisifativ

Kepemimipinan yang partisivatif adalah suatu cara memimpin yang

memungkinkan para bawahan turut serta dalam proses pengambilan

keputusan, bila ternyata proses tadi mempengaruhi kelompok, atau bila

memang kelompok (bawahan) ini mampu turut berperan dalam

pengambilan keputusan dalam hal ini atasan tudak hanya memberikan

kesempatan kepada mereka yang berinisiatip akan tetapi akan membantu

mereka menyelesaikan tugas mereka sendiri, umpamaya dengan

memberikan fasilitas.pemimpi di sini bermaksud untuk mengembangkan

rasa tanggung jawab bawahan dalam mencapai tujuan kelompok, organisasi
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atau lembaga, dengan menggunakan cara memberi pujian, atau juga

memberikan kritik yang membangun walau pada akhirnya tanggung jawab

untuk membuat keputusan itu ada ada tangan pemimpin namun dalam

prosesnya, pengambilan keputusan itu dikerjakan besama-sama dalam

anggota kelompok.10

b. Laisser faire (bebas)

Dengan cara ini seorang pemimpin akan meletakan tanggung jawab

pengambilan keputusan sepenuhnya kepada para bawahan. Disini

pemimpin hanya sedikit saja atau hampir sama sekali tidak memberikan

pengarahan. Sudah barang tentu dengan cara ini maksud pemimpin adalah

menggangap bawahanya sudahdewasa, dan tau apa kewajibannya. Dalam

cara ini komunikasi antar bawahan, maupun antara bawahan dengan

pemimpinanya kurang sekali.11

5. Fungsi Kepemimpinan

Fungsi pemimpin dalam suatu organisasi tidak dapat dibantah

merupakan sesuatu fungsi yang sangat penting bagi keadaan dan kemajuan

organisasi yang bersangkutan. Pada dasarnya fungsi kepemimpinan

memiliki 2 aspek yaitu :

a. Fungsi administrasi, yakni mengadakan formulasi kebijaksanaan

administrasi dan menyediakan fasilitasnya.

b. Fungsi sebagai Top Manajemen, yakni mengadakan planning,

Organizing, Staffing, directing, commanding, controlling.

10Ibid, h. 57
11Ibid, h. 58
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Dalam upaya mewujudkan kepemiminan yang efektif, maka

kepemimpinan tersebut harius dijalankan sesuai dengan fungsinya.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Hadari Nawawi, fungsi

kepemimpinan berhubungan langsung dengan situasi social dalam

kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa setiap

pemimpin berada didalam, bukan berada diluar situasi itu pemimpin harus

berusaha agar menjadi bagian didalam situasi social kelompok atau

organisasinya.

B.Kepala Madrasah

1. Pengertian Kepala Madrasah

Kata “Kepala” dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu

organisasi atau sebuah lembaga.Sedangkan “madrasah” adalah sebuah lembaga

dimana menjadi tempat menerima dan member pelajaran.Dengan demikian secara

sederhana, kepala madrasah dapat didefinisikan sebagai “ seorang tenaga

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana

diselenggarakan proses belajar mengajar”. Sebagaimana disebutkan dalam kamus

bahwa kepala madrasah adalah guru yang mendapat tugas tambahan untuk

memimpin suatu Madrasah.12

Menurut pendapat lain, bahwa Kepala madrasah adalah seorang tenaga

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu Madrasah / madrasah

dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana menjadi

12Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga
(Jakarta : Balai Pustaka, 2002), h. 546
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interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang menerima

pelajaran.13

Pada hakekatnya kepala madrasah aalah pejabat formal, sebab

pengangkatannya melalui proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan

yang berlaku. Oleh karena itu kepala madrasah merupakan jabatan pemimpin

yang tidak bisa diisi oleh seseorang tanpa didasarkan atas pertimbangan –

pertimbangan. Siapapun yang akan diangkat menjadi kepala madrasah harus

ditentukan melalui prosedur serta persyaratan – persyaratan tertentu, seperti : latar

belakang pendidikan, pengalaman, usia, pangkat dan integritas.14

Selain hal diatas, dalam kontek pendidikan, kepala Madrasah adalah orang

yang harus mempu menggerakan, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-

orang di dalam organisasi / lembaga pendidikan tertentu untuk mencapa tujuan

yang telah dirumuskan.

Dari sini dapat dipahami bahwa kepala madrasah adalah pemimpin dalam

suatu lingkungan lembaga pendidikan yang disebut madrasah. Sebagai pemimpin,

kepala madrasah memiliki peranan yang sangat penting dimana ia mempengaruhi,

mengkoordinasikan, membimbing dan mengarahkan serta mengawasi semua

personalia yang ada diMadrasahnya dalam hal yang ada hubungannya dengan

kegiatan yang dijalankan, sehingga dicapai tujuan pendidikan dan pengajaran

yang efektif dan efesien. Dengan kata lain, kepala madrasah merupakan motor

13Wahjo Sumidjo, Kepala Madrasah : Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya, (Jakarta:
Raja Grafindo Persada, 1999), h. 81

14Ibid, h. 360 - 365
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penggerak, penentu arah kebijakan Madrasah, yang akan menentukan bagaimana

tujuan – tujuan Madrasah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan.15

Dengan demikian jelas bahwa setiap usaha untuk mempengaruhi kearah

yang positif orang-orang yang ada hubungannya dengan pendidikan dan

pengajaran dapat dicapai dengan baik, maka dapat dikatakan usaha itu

memerlukan peranan penting kepala Madrasah.

2. Kepemimpinan Kepala Madrasah

Di antara pemimpin pendidikan yang bermacam-macam jenis dan

tingkatannya, kepala madrasah merupakan pemimpin pendidikan yang sangat

penting karena kepala madrasah berhubungan langsung dengan pelaksanaan

program pendidikan di Madrasah.Ketercapaian tujuan pendidikan sangat

bergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan kepala madrasah sebagai salah satu

pemimpin pendidikan.Hal ini karena kepala madrasah merupakan seorang pejabat

yang profesional dalam organisasi Madrasah yang bertugas mengatur semua

sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru- guru dalam mendidik siswa

untuk mencapai tujuan pendidikan.

Kegiatan lembaga pendidikan Madrasah di samping diatur oleh pemerintah,

sesungguhnya sebagian besar ditentukan oleh aktivitas kepala madrasahnya.

Menurut Pidarta, kepala madrasah merupakan kunci kesuksesan Madrasah dalam

mengadakan perubahan.16 Sehingga kegiatan meningkatkan dan memperbaiki

program dan proses pembelajaran di Madrasah sebagian besar terletak pada diri

15E. Mulyasa, Menjadi Kepala Madrasah Profesional dalam Konteks Mensukseskan MBS
dan KBK, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005), Cet Ke-6, h.126

16Made Pidarta.Cara belajar di Universiti Negara Maju: Suatu studi kasus. (Jakarta:
Bumi Aksara, 1990), h. 75
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kepala madrasah itu sendiri. Pidarta menyatakan bahwa kepala madrasah memiliki

peran dan tanggungjawab sebagai manajer pendidikan, pemimpin pendidikan,

supervisor pendidikan dan administrator pendidikan.17

a. Manajer Madrasah

Kepala madrasah sebagai manajer di Madrasah.Tugas manajer pendidikan

adalah merencanakan sesuatu atau mencari strategi yang terbaik, mengorganisasi

dan mengkoordinasi sumber-sumber pendidikan yang masih berserakan agar

menyatu dalam melaksanakan pendidikan, dan mengadakan kontrol terhadap

pelaksanaan dan hasil pendidikan. Kepala madrasah memiliki kewenangan dalam

mengambil keputusan, karena atas perannya sebagai manajer di Madrasah dituntut

untuk mampu : (1) mengadakan prediksi masa depan Madrasah, misalnya tentang

kualitas yang diinginkan masyarakat, (2) melakukan inovasi dengan mengambil

inisiatif dan kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk kemajuan Madrasah, (3)

menciptakan strategi atau kebijakan untuk mensukseskan pikiran-pikiran yang

inovatif tersebut, (4) menyusun perencanaan, baik perencanaan strategis maupun

perencanaan operasional, (5) menemukan sumber-sumber pendidikan dan

menyediakan fasilitas pendidikan, (6) melaku kan pengendalian atau kontrol

terhadap pelaksanaan pendidikan dan hasilnya.

b. Pemimpin Madrasah

Menurut Lipoto peranan kepemimpinan kepala madrasah adalah sebagai: (1)

figurehead (symbol); (2) leader (memimpin; (3) liason (antara); (4) monitor

memonitor; (5) disseminator (menyebarkan) informasi; (6) spokesmen (juru

17Made Pidarta, Landasan Kependidikan : Stimulus Ilmu Pendidikan Bercorak Indonesia,
(Bandung : Rineka, 1997), h. 68



27

bicara); (7) entrepreneur ( wiraswasta); (8) Disturbance handler ( menangani

gangguan); (9) Resource allocator (pengumpul dana); (10) negotiator (

perunding).18Lebih lanjut Lipoto mengatakan bahwa sebagai pemimpin, maka

kepala madrasah harus mampu menggerakkan orang lain agar secara sadar dan

sukarela melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan apa yang

diharapkan pimpinan dalam mencapai tujuan. Kepemimpinan kepala madrasah

terutama ditujukan kepada para guru karena merekalah yang terlibat secara

langsung dalam proses pendidikan. Namun demikian, kepemimpinan kepala

madrasah juga ditujukan kepada para tenaga kependidikan lainnya serta siswa.Hal

senada dikatakan Wahjosumidjo peran kepala madrasah sebagai pemimpin

Madrasah memiliki tanggung jawab menggerakkan seluruh sumberdaya yang ada

di Madrasah sehingga melahirkan etos kerja dan produktivitas yang tinggi dalam

mencapai tujuan. Hick, dalam Wahjosumido, berpendapat bahwa untuk dapat

menjadi pemimpin Madrasah yang baik, kepala madrasah harus : (1) adil, (2)

mampu memberikan sugesti (suggesting), (3) mendukung tercapainya tujuan

(supplying objectives), (4) mampu sebagai katalisator, (5) menciptakan rasa aman

(providing security), (6) dapat menjadi wakil organisasi (representing), (7) mampu

menjadi sumber inspirasi (inspiring), (8) bersedia menghargai (prising).19

Dalam pelaksanaannya, keberhasilan kepemimpinan kepala madrasah,

sangat dipengaruhi hal-hal sebagai berikut: (1) Kepribadian yang kuat; kepala

madrasah harus mengembangkan pribadi agar percaya diri, berani, bersemangat,

murah hati, dan memiliki kepekaan sosial. (2) Memahami tujuan pendidikan

18Lipoto, Kepemimpinan Kepala madrasah, (Bandung : Tarsito, 1998),. h. 8
19Wahjosumidjo, Kepemimpinan dan Motivasi, (Jakarta :Ghalia Indonesia,. 1987), h. 98
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dengan baik; pemahaman yang baik merupakan bekal utama kepala madrasah

agar dapat menjelaskan kepada guru, staf dan pihak lain serta menemukan strategi

yang tepat untuk mencapainya. (3) Pengetahuan yang luas; kepala madrasah harus

memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas tentang bidang tugasnya

maupun bidang yang lain yang terkait. (4) Keterampilan professional yang terkait

dengan tugasnya sebagai kepala madrasah, yaitu: (a) keterampilan teknis,

misalnya: teknis menyusun jadwal pelajaran, memimpin rapat. (b) keterampilan

hubungan kemanusiaan, misalnya : bekerjasama dengan orang lain, memotivasi,

guru dan staf (c) Keterampilan konseptual, misalnya mengembangkan konsep

pengembangan Madrasah, memperkirakan masalah yang akan muncul dan

mencari pemecahannya.20

Dalam masalah ini Wahjosumidjo berpendapat, bagi kepala madrasah yang

ingin berhasil menggerakkan para guru/staf dan para siswa agar berperilaku dalam

mencapai tujuan Madrasah adalah: (1) menghindarkan diri dari sikap dan

perbuatan yang bersifat memaksa atau bertindak keras terhadap guru, staf dan

para siswa; (2) harus mampu melakukan perbuatan yang melahirkan kemauan

untuk bekerja dengan penuh semangat dan percaya diri terhadap para guru, staf

dan siswa, dengan cara meyakinkan dan membujuk.21 Meyakinkan (persuade)

dilakukan dengan berusaha agar para guru, staf dan siswa percaya bahwa apa yang

dilakukan adalah benar. Sedangkan membujuk (induce) adalah berusaha

meyakinkan para guru, staf dan siswa bahwa apa yang dilakukan adalah benar.

20Departemen Pendidikan Nasional, Panduan KTSP, (Jakarta : Depdiknas, 2006) h. 345
21Wahjosumidjo, Op. Cit., h. 129
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Pemimpin yang efektif selalu memanfaatkan kerjasama dengan para bawahan

untuk mencapai cita-cita organisasi.

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.22

c. Administrator Madrasah

Kepala madrasah sebagai administrator dalam lembaga pendidikan

mempunyai tugas-tugas antara lain : melakukan perencanaan, pengorganisasian,

pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan terhadap bidang-bidang seperti ;

kurikulum, kesiswaan, kantor, kepegawaian, perlengkapan, keuangan, dan

perpustakaan. Jadi kepala madrasah harus mampu melakukan; (1) pengelolaan

pengajaran; (2) pengelolaan kepegawaian; (3) pengelolaan kesiswaan; (4)

pengelolaan sarana dan prasarana; (5) pengelolaan keuangan dan; (6) pengelolaan

hubungan Madrasah dan masyarakat.

22Mulyasa, Implementasi Kurikulum 2004; Panduan Pembelajaran KBK. (Bandung : P.T.
Remaja Rosdakarya. 2004) h. 65
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d. Supervisor Madrasah

Supervisi merupakan kegiatan membina dan dengan membantu

pertumbuhan agar setiap orang mengalami peningkatan pribadi dan profesinya.

Menurut Sahertian, supervisi adalah usaha memberi layanan kepada guru-guru

baik secara individual maupun secara berkelompok dalam usaha memperbaiki

pengajaran dengan tujuan memberikan layanan dan bantuan untuk

mengembangkan situasi belajar mengajar yang dilakukan guru di kelas.23

Supervisi merupakan pengembangan dan perbaikan situasi belajar

mengajar yang pada akhirnya perkembangan siswa. Itu perbaikan situasi belajar

mengajar bertujuan untuk : (1) menciptakan, memperbaiki, dan memelihara

organisasi kelas agar siswa dapat mengembangkan minat, bakat, dan kemampuan

secara optimal, (2) menyeleksi fasilitas belajar yang tepat dengan problem dan

situasi kelas, (3) mengkoordinasikan kemauan siswa mencapai tujuan pendidikan,

(4) meningkatkan moral siswa.

Lebih lanjut Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa supervisi ialah

suatu aktivitas pembinaan yang diharapkan dapat meningkatkan kemampuan

Madrasah maupun guru, oleh karena itu program supervisi harus dilakukan oleh

supervisor yang memiliki pengetahuan dan keterampilan mengadakan hubungan

antar individu dan ketrampilan teknis.24

Supervisor di dalam tugasnya bukan saja mengandalkan pengalaman

sebagai modal utama, tetapi harus diikuti atau diimbangi dengan jenjang

23Willem Mantja, Manajemen Pendidikan dalam Era Reformasi (Malang : Universitas
Negeri Malang, 2002), h. 87

24Piet A.. Sahertian, Konsep dasar dan teknik supervisi pendidikan dalam rangka
membangun sumberdaya manusia, (Jakarta: Rineka Cipta : 2000), h. 127
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pendidikan formal yang memadai. Beberapa paparan di atas dapat disimpulkan

bahwa kepala madrasah merupakan penyelenggara pendidikan yang juga, yaitu :

(1) menjadi manajer lembaga pendidikan, (2) menjadi pemimpin, (3) sebagai

penggerak lembaga pendidikan, (4) sebagai supervisor atau pengawas, (5) sebagai

pencipta iklim bekerja dan belajar yang kondusif.

Sesuai dengan peran dan tugas-tugas di atas, kepala madrasah sebagai

manajer Madrasah dituntut untuk dapat menciptakan manajemen Madrasah yang

efektif. Menurut Mantja, keefektifan manajemen pendidikan ditentukan oleh

profesionalisme manajer pendidikan.25Adapun sebagai manajer terdepan kepala

madrasah merupakan figur kunci dalam mendorong perkembangan dan kemajuan

Madrasah.Kepala madrasah tidak hanya meningkatkan tanggung jawab dan

otoritasnya dalam program-program Madrasah, kurikulum dan keputusan personil,

tetapi juga memiliki tanggung jawab untuk meningkatkan akuntabilitas

keberhasilan siswa dan programnya. Kepala madrasah harus pandai memimpin

kelompok dan mampu melakukan pendelegasian tugas dan wewenang. Tidak

semua pekerjaan harus dikerjakan sendiri oleh kepala madrasah, tetapi ia dapat

memberikan sebagian wewenangnya kepada bawahannya yang layak diberi tugas

tertentu.

Menurut Wohlstetter dan Mohrman26 peran kepala madrasah dalam MBS

adalah sebagai designer, motivator, fasilitator, dan liaison. Sebagai designer

kepala madrasah harus membuat rencana dengan memberikan kesempatan untuk

terciptanya diskusi-diskusi menyangkut isu-isu dan permasalahan di seputar

25Ngalim Purwanto, Supervisi Pendidikan. (Bandung. Remaja Rosda Karya. 1997), h. 34
26Wohlstetter, P., & Mohrman, S. A..School-based management: Strategies for success

[Online]. http://www.ed.gov/pubs/CPRE/fb2sbm.html akses tgl. 28 September 2007
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Madrasah dengan tim pengambil keputusan Madrasah. Tentu saja dalam hal ini

harus melibatkan berbagai komponen terkait secara demokratis

3. Fungsi Kepemimpinan Kepala Madrasah

Madrasah merupakan organisasi yang bersifat kompleks, unik dan khas,

yang tentunya berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Dikatakan kompleks,

karena Madrasah merupakan organisasi yang didalamnya terdapat berbagai

dimensi yang satu sama lainnya saling keterkaitan dan saling menentukan.

Dikatakan unik dan khas, karena Madrasah merupakan organisasi yang memiliki

cirri-ciri tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasi-organisasi lainnya.

Karena sifatnya yang kompleks, unik dan khas inilah, Madrasah sebagai

organisasi memerlukan pemimpin yang mampu mengkoordinasikan hingga pada

level yang lebih tinggi. Pemimpin dalam Madrasah adalah kepala Madrasah.Maka

tidak jarang keberhasialan Madrasah adalah keberhasialan kepala

Madrasah.Kepala Madrasah yang berhasil ialah, kepala Madrasah yang mampu

memahami organisasi Madrasah sebagai organisasi yang kompleks, unik dan

khas, serta mampu melaksanakan peranan dan fungsi-fungsinya sebagai kepala

Madrasah.Sebagai seorang yang diberi tanggungjawab untuk memimpin

Madrasah.27

Sesuai dengan ciri-ciri Madrasah sebagai organisasi yang bersifat kompleks,

unik dan khas, maka tugas dan fungsi kepala Madrasah juga harus dilihat dari

berbagai sudut pandang.Kepala Madrasah harus mampu melaksanakan tugasnya

sertafungsi-fungsinya.Endang Mulyasa mengatakan bahwa fungsi kepemimpinan

27Wahjosumidjo, Op Cit., h. 81
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kepala Madrasah itu terangkum dalam istilah EMASLIM-FM yakni fungsi

educator, manager, administrator, supervisior, leader, innovator, dan motivator,

figure dan mediator.Maka dengan demikian, pekerjaan kepala Madrasah semakin

hari semakin meningkat dan selalu meningkat sesuai dengan perkembangan

pendidikan yang diharapkan.Oleh karena itu, hendaknya kepala Madrasah lebih

meningkatkan profesionalismenya.28

Pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut tidak bisa dipisahkan satu sama

lainnya, karena saling terkait dan mempengaruhi, serta menyatun dalam pribadi

kepala Madrasah yang professional. Kepala Madrasah yang mampu melaksanakan

fungsi-fungsinya sebagaimana dikatakan, akan dapat menerapkan visinya menjadi

aksi dalam paradigm baru manajemen pendidikan.

a. Fungsi educator

Dalam menjalankan fungsinya sebagai educator (pendidik). Pendidik adalah

orang yang mendidik. Sedang mendidik diartikan memberikan latihan (ajaran,

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran.Maka fungsi kepemimpinan

kepala Madrasah sebagai pendidik, harus memiliki strategi yang tepat untuk

meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan (para guru dan yang lainnya)

di Madrasah. Serta mampu menciptakan iklim yang kondusif, memberikan

nasehat kepada setiap warga Madrasah, memberikan dorongan kepada seluruh

tenaga kepandidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik, dan

28Endang Mulyasa, Menjadi Kepala Madrasah Profesional, (Bandung: Remaja
Rosdakarya, 2006), h. 98
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mengadakan program akselerasi bagi para peserta didik yang memiliki kecerdasan

di atas normal.29

b. Fungsi Manajer

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencanakan,

mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin, dan mengendalikan usaha anggota

organisasi serta mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.30

Berkaitan dengan define tersebut, maka ada tiga hal penting yang perlu

diperhatikan, yaitu proses, pendayagunaan seluruh sumber organisasi dan

pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Dikatakn suatu proses, karena

semua manejer dengan ketangkasan dan keterampilan yang dimilikinya

mengusahakan dan mendayagunakan berbagai kegiatan yang saling berkaitan

untuk mencapai tujuan. Proses tersebut menurut Wahjosumidjo, mencakup:

a) Merencanakan, dalam arti kepala Madrasah harus benar-benar

memikirkan dan merumuskan dalam suatu program tujuan dan tindakan

yang harus dilakukan;

b) Mengorganisasikan, berarti kepala Madrasah harus mampu menghimpun

dan mengorganisasikan sumberdaya Madrasah dan sumber-sumber

material Madrasah, karena keberhasilan Madrasah sangat tergantung

pada kemampuan dalam mengkoordinasikan berbagai sumber tersebut;

29Ibid., h. 99
30Ibid., h. 108
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c) Memimpin, dalam arti kepala Madrasah harus mampu mengarahkan dan

mempengaruhi sumber daya agar melakukan tugas-tugasnya secara

esensial;

d) Mengendalikan, dalam arti kepala Madrasah memperoleh jaminan untuk

keberjalanan Madrasah mencapai tujuan.31

c. Fungsi Administrator

Kepala Madrasah juga berfungsi sebagai administrator. Sebagai

administrator menurut Mulyasa kepala Madrasah memiliki hubungan yang sangat

erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan,

penyusunan dan pendokumenan seluruh program Madrasah. Secara spesifik,

kepala Madrasah harus memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum,

mengelola administrasi peserta didik, mengelola admistrasi personalia, mengelola

administrasi sarana dan prasarana, mengelola administrasi kearsipan dan

mengelola administrasi keuangan. Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif

dan efisien agar dapat menunjang produktivitas Madrasah.32

d. Fungsi Supervisor

Kegiatan utama pendidikan di Madrasah dalam rangka mewujudkan

tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas organisasi

Madrasah bermuara pada pencapaian efisiensi dan efektivitas pembelajaran.Oelh

karena itu, salah satu tugas kepala Madrasah adalah sebagai supervisor, yaitu

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.33

31Wahjosumidjo, Op Cit., h. 94-95
32Endang Mulyasa, Op Cit., h. 107
33Ibid, h. 109
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Secara etimologi istilah supervise berasal dari kata super dan visi yang

sering dimaknai dengan melihat dan meninjau dari atas atu menilik dan menilai

dari atas, yang dilakukan oleh pihak atasan terhadap aktivitas, kreativitas dan

kinerja bawahan.34

Pengertian supervise secara terminology seperti yang diungkapkan Carter

Good’s Dictionary of Education yang dikutip oleh Mulyasa sebagai berikut,

segala usaha pejabat Madrasah dalam memimpin guru-guru dan tenaga

kependidikan lainnya, untuk memperbaiki pengajaran termasuk menstimulasi,

menyeleksi pertumbuhan dan perkembangan jabatan guru-gruru, menyeleksi dan

merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan pengajaran dan metode-metode

mengajar serta evaluasi pengajaran.

Supervisi sesungguhnya dapat dilaksanakan oleh kepala Madrasah yang

berperan sebagai supervisor, tetapi dalam system organisasi pendidikan modern

diperlukan supervisor khusus yang lebih independent, dan dapat meningkatkan

objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugasnya.

Jika supervise dilaksanakan oleh kepala Madrasah, maka ia harus mampu

melakukan berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja

tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan control agar

kegiatan pendidikan di Madrasah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan.

Pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan prefentif untuk

mencegah agar teenage kependidikan tidak melakukan penyimpangan dan lebih

berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya.

34Afifudin dan Bambang Syamsul Arifin, Supervisi Pendidikan, (Bandung: Insan
Mandiri, 2005), h. 13
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e. Fungsi Leader

Kepala Madrasah sebagai leader harus mampu memberikan petunjuk dan

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi

dua arah, dan mendelegasikan tugas.35Kepala Madrasah sebagai leader harus

memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, keahlian dasar,

pengalaman dan pengetahuan professional, serta pengetahuan administrasi dan

pengawasan. Kemampuan yang harus diwujudkan kepala Madrasah sebagi leader

dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap tenaga kependidikan, visi

dan misi Madrasah, kemampuan mengambil keputusan dan kemampuan

berkomunikasi.36

f. Fungsi Inovator

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai innovator, kepala

Madrasah harus memiliki strategi yang tepat untk menjalin hubungan yang

harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap

kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di Madrasah,

dan mengembangkan model-model pembelajaran inovatif.

Kepala Madrasah sebagai innovator menurut Mulyasa akan tercermin dari

cara-cara dia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, keratif, delegatif,

integrative, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin serta adaptable

dan fleksibel.37

g. Fungsi Motivator

35Endang Mulyasa, Menjadi Kepala Madrasah Profesional, h. 114
36Wahjosumidjo, Op Cit., h. 128
37Endang Mulyasa, Menjadi Kepala Madrasah Profesional, h. 118
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Sebagai motivator, kepala Madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk

memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan

berbagai tugas dan fungsinya.Menurut Mulyasa motivasi ini dapat ditumbuhkan

melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan,

penghargaan secara efektif dan penyediaan berbagai sumber belajar melalui

pengembangan pusat sumber belajar.38

h. Fungsi Figur dan Mediator

Selain sebagai fungsi sebagaimana telah disebutkan di atas, juga terdapat

dua fungsi lain sebagai kepala Madrasah. Dalam perkembangan selanjutnya,

terutama dalam mengembangkan pendidikan yang lebih bermartabat, kepala

Madrasah harus mampu menjadi figure dan mediator, bagi perkembangan

masyarakat dan sekitarnya.39

4. Tipe – Tipe Kepemimpinan Madrasah

Dalam menjalankan tugasnya sebagai pemimpin, yaitu menggerakkan atau

memberi motivasi orang lain agar melakukan tindakan-tindakan yang selalu

terarah pada pencapaian tujuan organisasi, berbagai cara dapat dilakukan oleh

seseorang pemimpin. Cara itu mencerminkan sikap dan pandangan pemimpin

terhadap orang yang dipimpinnya. Yang memberikan gambaran pula tentang

bentuk (tipe) kepemimpinannya yang dijalankannya.

38Ibid., h. 120
39Ibid., h. 98
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Adapun tipe-tipe kepemimpinan pendidikan yang pokok itu ada tiga yaitu

otokratis, laissez faire, dan demokratis.40

Sedangkan menurut Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, kepemimpinan

pendidikan dapat diklasifikasikan menjadi 4 tipe kepemimpinan yaitu:

a.Tipe Otoriter/Otokrasi

b.Tipe Laissez faire

c.Tipe Demokratis

d.Tipe Pseudo Demokratis.41

Untuk lebih jelasnya, penulis akan diuraikan masing-masing dari tipe

kepemimpinan tersebut.

a.Tipe Otokratis

Otokratis berasal dari kata oto yang berarti sendiri, dan kratos yang berarti

pemerintah. Jadi otokratis berarti mempunyai sifat memerintah dan menentukan

sendiri.42

Adapun ciri-ciri dari pemimpin otokratis itu antara lain:

1) Menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi.

2) Mengidentikkan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi.

3) Menganggap bawahan sebagai alat semata mata.

4) Tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat.

5) Terlalu tergantung pada kekuasaan formalnya.

40M. Ngalim Purwanto, et.al., Administrasi Pendidikan, (Mutiara Sumber Widya, Jakarta,
1991), h. 46

41Hendyat Soetopo, et.al., Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan, (Bina Aksara,
Jakarta, 1984,) h. 284

42M. Moh. Rifai, Administrasi Pendidikan, (Jemmars, Bandung, 1986,), h. 38.
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6) Dalam tindakan penggerakannya sering mempergunakan approach yang

mengandung unsur paksaan dan punitif (bersifat menghukum).

Akibat dari kepemimpinannya tersebut, guru menjadi orang yang penurut

dan tidak mampu berinisiatif serta takut untuk mengambil keputusan, guru dan

murid dipaksa bekerja keras dengan diliputi perasaan takut akan ancaman

hukuman, serta Madrasah akan menjadi statis.

b.Tipe Laissez faire

Laissez faire jika diterjemahkan dapat diartikan sebagai ”biarkan saja

berjalan” atau ‘tidak usah dihiraukan’, jadi mengandung sikap ’masa bodo’.43

Bentuk kepemimpinan ini merupakan kebalikan dari bentuk kepemimpinan

otoriter. Kepemimpinan ini pada dasarnya tidak melaksanakan kegiatan dengan

cara apapun. Pemimpin berkedudukan sebagai simbol dan tidak pernah

memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan anggota-anggotanya.

Pembagian tugas dan kerjasama diserahkan kepada anggota-anggota kelompoknya

tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Sehingga kekuasaan dan

tanggungjawab menjadi simpang siur dan tidak terarah.

Kepemimpinan seperti ini pada dasarnya kurang tepat bila dilaksanakan

secara murni di lingkungan lembaga pendidikan. Karena dalam hal ini setiap

anggota kelompok bergerak sendiri-sendiri sehingga semua aspek manajemen

administratif tidak dapat diwujudkan dan dikembangkan.

c.Tipe Demokratis

43Ibid.h. 41
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Kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan

terarah yang berusaha memanfaatkan setiap orang untuk kepentingan kemajuan

dan perkembangan organisasi. Saran-saran, pendapat-pendapat dan kritik-kritik

setiap anggota disalurkan dengan sebaik-baiknya dan diusahakan

memanfaatkannya bagi pertumbuhan dan kemajuan organisasi sebagai

perwujudan tanggung jawab bersama.

Tipe kepemimpinan demokratis ini memang paling sesuai dengan konsep

Islam Yang mana di dalamnya banyak menekankan prinsip musyawarah untuk

mufakat. Hal ini sebagaimana terdapat dalam Q.S Ali Imron ayat 159, yang

berbunyi:

                      
                      

Artinya: ”Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah Lembut
terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu
ma'afkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila
kamu Telah membulatkan tekad, maka bertawakkallah kepada Allah.
Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.”(Q.S Ali Imron: 159).44

Dari ayat di atas disebutkan bahwasannya kita diperintahkan untuk

melakukan musyawarah dalam mengambil keputusan. Hal ini mengingat bahwa

didalam musyawarah silang pendapat selalu terbuka. Apalagi jika orang-orang

yang terlibat terdiri dari banyak orang. Oleh sebab itu kita dianjurkan untuk

bersikap tenang dan hati-hati yaitu dengan memperhatikan setiap pendapat,

44Depag RI, Al-Qur’an dan Terjemahan, (Toha Putra, Semarang), h. 56
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kemudian mentarjihkan suatu pendapat dengan pendapat lain yang lebih banyak

maslahat dan faidahnya bagi kepentingan bersama dengan segala kemampuan

yang ada.45

Berdasarkan ayat di atas, tepat sekali apabila kepemimpinan demokratis itu

diterapkan dalam lembaga pendidikan. Hal ini dikarenakan dalam kepemimpinan

demokrasi ini setiap personal dapat berpartisipasi secara aktif dalam

mengembangkan misi kedewasaan anak.

d.Tipe Pseudo Demokatis

Pseudo berarti palsu, pura-pura. Pemimpin semacam ini berusaha

memberikan kesan dalam penampilannya seolah-olah dia demokratis, sedangkan

maksudnya adalah otokrasi, mendesakkan keinginannya secara halus.46

Jadi, pemimpin pseudo demokratis sebenarnya adalah orang otokratis, tetapi

pandai menutup-nutupi sifatnya dengan penampilan yang memberikan kesan

seolah-olah ia demokratis.

Sedangkan menurut Sondang P. Siagian, tipe pemimpin itu dapat

digolongkan menjadi lima, yaitu:

1) Tipe Otokrasi

2) Tipe Militeristis, yaitu senang pada formalitas yang berlebih-lebihan,

menuntut disiplin yang tinggi dan kaku dari bawahan serta sukar untuk

menerima kritikan

45Ahmad Mustofa Al Maragi, Terjemah Tafsir Al-Maragi 4, Toha Putra, Semarang, 1993,
195-196

46M. Moh. Rifai, Op.Cit, 39
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3) Tipe Paternalistik, yaitu pemimpin bersikap terlalu melindungi, jarang

memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil inisiatif dan

mengambil keputusan serta bersikap maha tahu

4) Tipe Kharismatik, yaitu pemimpin yang diterima karena kepribadiannya yang

berpengaruh dan dipercayai sehingga diikuti pendapat dan keputusannya

5) Tipe Demokratis.47

Secara implisit tergambar bahwa untuk menjadi pemimpin tipe demokratis

bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai. Akan tetapi karena pemimpin yang

demikianlah yang paling ideal, alangkah baiknya jika semua pemimpin berusaha

menjadi seorang pemimpin yang demokratis.

5.Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepemimpinankepala Madrasah

Dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, seseorang yang menduduki

profesi sebagai pemimpin pendidikan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang

mewarnai pola kepemimpinannya. Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh

Hendyat Soetopo dan Wasty Soemanto, sebagai berikut:

a. Faktor-faktor legal yang berpengaruh dalam kependidikan.

b. Kondisi sosial ekonomi dan konsep-konsep pendidikan sebagai pengaruh

dalam kepemimpinan.

c. Hakekat dan atau ciri Madrasah sebagai pengaruh kepemimpinan.

d. Kepribadian pemimpin pandidikan dan latihan-latihan sebagai faktor yang

mempengaruhi kepemimpinan.

47 Sondang P. Siagian, Filsafat Administrasi, (CV Haji Masagung, Jakarta, 1989), h. 41
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e. Perubahan-perubahan yang terjadi dalam teori pendidikan sebagai faktor yang

mempengaruhi kepemimpinan.48

Disamping itu pula, M. Ngalim Purwanto juga mengemukakan adanya

faktor-faktor yang pada umumnya sangat dominan mempengaruhi perilaku

seorang pemimpin, di antaranya:

a. Keahlian dan kemampuan yang dimiliki oleh pemimpin untuk menjalankan

kepemimpinannya.

b. Jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksakan tugas

jabatannya.

c. Sifat-sifat kepribadian pemimpin.

d. Sifat-sifat kepribadian pengikut atau kelompok yang dipimpinnya.

e. Sangsi-sangsi yang ada di tangan pemimpin.49

Untuk lebih jelasnya, akan penulis uraikan satu-persatu mengenai faktor-

faktor yang mempengaruhi kepemimpinan pendidikan, sebagai berikut:

a. Keahlian dan Pengetahuan yang dimiliki oleh pemimpin untuk menjalankan

kepemimpinannya

Yang termasuk dalam hal ini adalah latar belakang pendidikan atau ijasah

yang dimiliki, apakah sudah sesuai dengan tugas-tugas kepemimpinan yang

menjadi tanggung jawabnya; pengalaman kerja sebagai pemimpin, apakah sudah

mendorong dia untuk berusaha memperbaiki dan mengembangkan kecakapan dan

ketrampilannya dalam memimpin.

48Hendyat Soetopo, et.al., Op. Cit, 16
49M. Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (RemajaRosda Karya,

Bandung, 1993), h. 59
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Seorang pemimpin yang ideal tidak akan merasa puas hanya dengan

mengandalkan latar belakang pandidikan dan pengalamannya saja, tanpa selalu

berusaha mengembangkan diri dengan menambah pengetahuan.

b. Jenis pekerjaan atau lembaga tempat pemimpin itu melaksanakan tugas

jabatannya

Tiap organisasi atau lembaga yang tidak sejenis memiliki tujuan yang

berbeda dan menuntut cara pencapaian tujuan yang tidak sama. Seorang yang

sedang memimpin anak buah kapal yang sedang tenggelam, tidak akan sama

dengan perilaku dan sikap guru yang sedang memimpin diskusi dalam kelas. Oleh

karena itu, tiap jenis lembaga memerlukan perilaku dan sikap kepemimpinan yang

berbeda pula.

c. Sifat-sifat kepribadian pemimpin

Secara psikologis, manusia mempunyai sifat, watak dan kepribadian yang

berbeda-beda. Ada yang selalu dapat bersikap dan bertindak keras dan tegas,

tetapi adapula yang lemah dan kurang berani. Dengan adanya perbedaan-

perbedaan yang dimiliki oleh masing-masing pemimpin, meskipun beberapa dari

mereka memiliki latar belakang pendidikan sama dan diserahi tugas memimpin

lembaga yang sejenis, tetapi karena adanya perbedaan kepribadian diantara

mereka, maka akan timbul pula perilaku dan sikap yang berbeda dalam

menjalankan kepemimpinannya.

d. Sifat-sifat kepribadian pengikut atau kelompok yang dipimpinnya

Perbedaan sifat-sifat individu dan sifat-sifat kelompok sebagai anak buah atau

pengikut seorang pemimpin akan mempengaruhi bagaimana seyogyanya perilaku
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dan sikap pemimpin itu dalam menjalankan kepemimpinannya. Tentang sifat-sifat

kepengikutan, Ngalim Purwanto mengemukakan ada lima macam kepengikutan,

yaitu:

1) Kepengikutan karena naluri dan nafsu

2) Kepengikutan karena tradisi dan adat

3) Kepengikutan karena agama dan budi nurani

4) Kepengikutan karena peraturan hukum.50

Agar para anggota kelompok dapat mematuhi dan mentaati perintah serta

menjalankan tugasnya dengan ikhlas dan sabar serta tidak merasa tertekan, maka

sangat penting bagi seorang pemimpin dalam menjalankan kepemimpinannya

untuk mengetahui dan mempelajari sifat atau tipe kepengikutannya yang ada pada

anggota kelompoknya.

e. Sangsi-sangsi yang ada di tangan pemimpin.

Kekuatan-kekuatan yang ada dibelakang pemimpin menentukan sikap dan

tingkah lakunya. Sikap atau reaksi anggota kelompok dari seorang pemimpin yang

mempunyai wewenang penuh akan lain jika dibandingkan dengan seorang

pemimpin yang kurang atau tidak berwenang. Seorang guru yang baru dibentuk

sebagai pejabat pimpinan Madrasah akan bertindak dan berperilaku lain dengan

seorang Kepala Madrasah yang telah resmi diangkat dengan surat keputusan dari

atasan. Hal ini dapat dikatakan bahwa tinggi rendahnya tingkat kekuasaan dan

atau perangkat perundang-undangan menentukan tinggi rendahnya kekuatan atau

50Ibid. h. 60



47

sangsi seorang pemimpin yang diangkat oleh penguasa atau berdasarkan

perundangan tersebut.


