
BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul

Rahman Sukaraja Lampung Timur.

Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur

adalah salah satu Madrasah Aliyah yang berada di Jln. Transpolri Desa Negeri

Jemanten, Kecamatan Marga Tiga, Kabupaten Lampung Timur. Madrasah

Tersebut Juga Merupakan Madrasah Aliyahdi bawah yayasan Ma’rif NU Daarul

Rahman Melaris

Adapun yang melatar belakangi berdirinya Madrasah Aliyahdi bawah

yayasan Ma’rif NU Daarul Rahman Melaris ialah mengingat pada masa-masa

tahun 1995 diwilayah tersebut belum terdapat madrasah Aliyah. Disamping itu

didorong oleh keinginan dari angota masyarakat akan kemajuan agama yang lebih

kuat. Selain itu juga dalam rangka membantu pemerintah untuk turut serta

mencerdskan kehidupan bangsa, maka atas perjuangan Tokoh Masyarakat Desa

sukaraja kecamatan marga tiga Lampung timur.
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2. Sarana dan Prasarana

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan tentang sarana dan prasarana

yang ada di Madrasah Aliyahdi bawah yayasan Ma’rif NU Daarul Rahman

Melaris Lampung Timur, yang merupakan lokasi penelitian sebagai berikut:

Sarana merupakan hal-hal pokok yang harus ada dalam proses pendidikan.

Adapun sarana-sarana yang telah ada pada Ma’rif NU Daarul Rahman Melaris

Lampung Timur adalah:

1) 3 Ruang kelas

2) 1 Perpustakaan

3) 1 Ruang Lab Komputer

4) 1 Ruang Lab Bahasa

5) 1 Ruang Pimpinan

6) 1 Ruang Guru

7) 1 Ruang Tata Usaha

8) 1 Ruang Konseling

9) 1 Ruang UKS

10) 4 Toilet

11) 1 Tempat Olah Raga

12) 1 Ruang Organisasi Kesiswaan

Sedangkan prasarana merupakan sarana tambahan (penunjang) yang

digunakan dalam proses pendidikan. Prasarana yang telah ada pada Ma’rif NU

Daarul Rahman Melaris Lampung Timur adalah:
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1) 1 lokal untuk perpustakaan

2) 1 lokal Aula

3) Buah Mushola

4) 1 Unit LCD

5) 2 Buah Laptop

6) 8 Buah Komputer

7) Lapangan Bola Volly

8) Lapangan Sepak Takraw

9) Lab Komputer

10) Lab IPA

11) Lapangan Upacara1

(Catatan : Ruang Guru, TU, Lab, Perpustakaan dan Mushola adalah Ruang kelas
yang beralih fungsi karena kurangnya Ruangan)2

3. Keadaan Siswa

Dalam kegiatan belajar mengajar tentu ada unsur pokok yang harus ada

yaitu guru dan siswa. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka proses

kegiatan belajar tidak akan berjalan sebab itu perlu dikemukakan tentang keadaan

siswa/i Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Daarul Rahman Melaris Lampung Timur

sebagai berikut:

1 (Sumber: Dokumentasi Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Daarul Rahman Melaris Lampung
Timur Tahun Ajaran 2016/2017)

2Ibid.,
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Keadaan siswa-siswi Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Daarul Rahman Melaris

Lampung Timur Tahun Ajaran 2014/2015 hinga tahun pelajaran 2016/2017 dapat

dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 1
Data SiswaMa’rif NU Daarul Rahman Melaris Lampung Timur

Tahun Ajaran 2016/2017

Tahun
Pelajaran

Jumlah Siswa Rasio Siswa
Baru

terhadap
PendaftaranKelas X Kelas XI Kelas XII Jumlah

2014/2015 25 33 18 76

2015/2016 18 28 25 71

2016/2017 27 18 25 70

Sumber: Dokumentasi Ma’rif NU Daarul Rahman Melaris Lampung TimurTahun
Ajaran 2016/2017

Dari tabel di atas dapat penulis análisis bahwasanya dilihat jumlah siswa

dari tahun ajaran 2014/2015 hinga tahun pelajaran 2016/2017 selalu mengalami

peningkatan, ini menunjukan dari segi input atau penerimaan siswa baru

mengalami peningkatan dengan kata lain kemampuan manajemen Kepala

Madrasah dari segi penerimaan siswa baru sudah baik.

4. Keadaan Guru

Guru dalam dunia pendidikan adalah orang yang sangat berperan, disamping

orang tua temtumya. Oleh karena itu, penulis akan kemukakan tentang dewan
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guru yang bertugas mengajar di Ma’rif NU Daarul Rahman Melaris Lampung

Timur.

Tabel 2

Data Guru dan Pegawai Ma’rif NUDaarul Rahman Melaris Lampung
TimurTahun Ajaran 2016/2017

NO NAMA JABATAN PEND STATUS

1 Jamil. S.Pd.I Kepala Sekolah S.1 GTY

2 Syaiful Anwar, S.Pd.I Waka Kurikulum S.1 GTY

3 Wakid Lukman, S.Pd.I Waka Prasarana S.1 GTY

4 Iman Hendrik, M.Pd.I Guru S.1 GTY

5 Sri Utami, S.Pd Guru S.1 GTY

6 Sri Wahyuningsih, S.Ag Guru S.1 GTY

7 Tukimin Guru S.1 GTY

8 Achmad Chandra Guru S.1 GTY

9 Ika Rosiana, S.Pd Guru S.1 GTY

10 Denies Indria Sary Guru S.1 GTY

11 Febri Purbaya, S.Pd Guru S.1 GTY

12 Febri Eko Saputra Guru S.1 GTY

13 Jahidi, S.Pd.I Guru S.1 GTY

14 Agus Ardianto, S.Kom Guru S.1 GTY

15 SIti Fatimah TU S.1 GTY

Sumber : Dokumentasi Ma’rif NU Daarul Rahman Melaris Lampung TimurTahun
Ajaran 2016/2017

Apabila dilihat dari Guru yang mengajar di Madrasah Aliyah Ma’arif 04

Daarul Rahman Melaris Lampung Timur, Maka dapat penulis análisis

bahwasanya dari segi lulusan sudah memenuhi syarat untuk mengajar pada tingkat

Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Daarul Rahman Melaris Lampung Timur, akan tetapi
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masih ada guru yang tidak sesuai dengan jurusan yang diajarkan, ini salah satu

yang menjadi kendala peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Aliyah

Ma’arif 04 Daarul Rahman Melaris Lampung Timur.

B. Pembahasan dan Analisis Data

Teknik analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data

yang diperoleh dari hasil observas, wawancara dan dokumentasi.Analisis data

yang menekankan pada makna, penalaran, definisi  suatu situasi tertentu (dalam

konteks terterntu) serta menggambarkan apa adanya mengenai prilaku obyek yang

sedang diteliti.Adapun langkah yang dilakukan dalam analisis ini yaitu reduksi,

display, dan Menarik Kesimpulan (verifikasi).

1. Kemampuan Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja

Lampung Timur dalam mengambil keputusan

Setiap organisasi, baik dalam skala besar maupun kecil, terdapat terjadi

perubahan-perubahan kondisi yang dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan

eksternal dan internal organisasi.Dalam menghadapi perkembangan dan

perubahan yang terjadi maka diperlukan pengambilan keputusan yang cepat

dan tepat. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan tepat dilakukan agar

roda organisasi beserta administrasi dapat berjalan terus dengan lancar.

Pengambilan keputusan tersebut dilakukan oleh seorang manajer atau

administrator.Kegiatan pembuatan keputusan meliputi pengindentifikasian

masalah, pencarian alternatif penyelesaian masalah, evaluasi daripada

alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif keputusan yang

terbaik.Kemampuan seorang pimpinan dalam membuat keputusan dapat
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ditingkatkan apabila ia mengetahui dan menguasai teori dan teknik

pembuatan keputusan.

Dengan peningkatan kemampuan pimpinan dalam pembuatan keputusan

maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas keputusan yang dibuatnya,

sehingga akan meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja organisasi.

Pengambilan keputusan dapat dianggap sebagai suatu hasil atau keluaran

dari proses mental atau kognitif yang membawa pada pemilihan suatu jalur

tindakan di antara beberapa alternatif yang tersedia. Setiap proses

pengambilan keputusan selalu menghasilkan satu pilihan final. Keluarannya

bisa berupa suatu tindakan (aksi) atau suatu opini terhadap pilihan

Pengambilan keputusan sering kita lakukan sehari-hari tetapi tanpa kita

sadari.Tugas seorang manajer atau leader sehari-hari adalah mengambil

keputusan.Seringkali banyak keputusan yang harus diambil setiap hari, tetapi

kadang-kadang satu hari hanya ada satu keputusan saja yang kita buat.Hal ini

tergantung keperluannya.Membuat keputusan dan pemecahan masalah

merupakan salah satu peranan yang harus dimainkan setiap leader dan

manajer.Semua fungsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian,

motivasi, kepemimpinan, komunikasi, koordinasi, dan pengawasan dan

pengendalian memerlukan pengambilan keputusan dan pemecahan masalah.

Perubahan situasi dan kondisi yang sangat cepat menjadi faktor yang

harus dipertimbangkan dalam manajemen yang mendorong manajer untuk

mampu membuat sejumlah keputusan dalam waKepala Sekolah yang tepat

dan cepat. Untuk mampu mengimbangi cepatnya perubahan waKepala
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Sekolah, seorang manajer harus sanggup menghadapi minimal tiga tantangan

yaitu: (1) keadaan yang sangat kompleks, (2) keadaan yang tidak menentu,

dan (3) tuntutan untuk dapat bertindak luwes.

Kualitas suatu keputusan merupakan cermin dari daya pikir manajer.Oleh

karena itu, berpikir dalam hubungannya dengan mengambil keputusan dan

memecahkan masalah harus diusahakan agar tidak tersesat ke jalan yang tidak

efektif dan efisien.

Pembuatan keputusan diperlukan pada semua tahap kegiatan organisasi

dan manajemen. Misalnya, dalam tahap perencanaan diperlukan banyak

kegiatan pembuatan keputusan sepanjang proses perencanaan tersebut.

Keputusan-keputusan yang dibuat dalam proses perencanaan ditujukan

kepada pemilihan alternative program dan prioritasnya. Dalam pembuatan

keputusan tersebut mencakup kegiatan identifikasi masalah, perumusan

masalah, dan pemilihan alternatif keputusan berdasarkan perhitungan dan

berbagai dampak yang mungkin timbul.Begitu juga dalam tahap

implementasi atau operasional dalam suatu organisasi, para manajer harus

membuat banyak keputusan rutin dalam rangka mengendalikan usaha sesuai

dengan rencana dan kondisi yang berlaku.Sedangkan dalam tahap

pengawasan yang mencakup pemantauan, pemeriksaan, dan penilaian

terhadap hasil pelaksanaan dilakukan untuk mengevalusai pelaksanaan dari

pembuatan keputusan yang telah dilakukan.

Hakikatnya kegiatan administrasi dalam suatu organisasi adalah

pembuatan keputusan. Kegiatan yang dilakukan tersebut mencakup seluruh
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proses pengambilan keputusan dari mulai identifikasi masalah sampai dengan

evaluasi dari pengambilan keputusan yang melibatkan seluruh elemen-elemen

dalam administrasi sebagai suatu sistem organisasi. Artinya dalam membuat

suatu keputusan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ditimbulkan

dari adanya perubahan-perubahan yang terjadi dalam organisasi dibutuhkan

informasi yang cukup baik dari internal maupun eksternal organisasi guna

mengambil keputusan yang tepat dan cepat.

Pada akhirnya, kegiatan pengambilan keputusan yang cepat dan tepat

merupakan bagian dari kegiatan administrasi dimaksudkan agar permasalahan

yang akan menghambat roda  organisasi dapat segera terpecahkan dan

terselesaikan sehingga suatu organisasi dapat berjalan secara efisien dan

efektif dalam rangka mencapai suatu tujuan organisasi.

Salah satu peran dan fungsi seorang pemimpin adalah penentu keputusan

bagi sebuah komunitas atau sebuah organisasi.Maka seorang atau sekelompok

pemimpin dituntut oleh statusnya untuk memiliki kemampuan yang baik

dalam pengambilan keputusan. Kemampuan yang baik dalam pengambilan

keputusan harus tercermin pada tiga hal: cara, hasil keputusan dan

kemampuan menyampaikan hasil keputusan. Hasil keputusan dari seorang

pemimpin harus bisa diterima oleh orang-orang yang dipimpin; namun

penerimaan tersebut sangat dipengaruhi oleh cara atau proses mengenai

bagaimana keputusan itu diambil. Karena kewenangan yang dimiliki oleh

pemimpin itu merupakan kewenangan yang diberikan oleh orang-orang yang
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dipimpin, maka proses pengambilan keputusan harus bisa dikontrol dan

dipertanggung-jawabkan kepada yang memberi wewenang.

Untuk menghasilkan proses pengambilan keputusan yang baik, yang

transparan dan terukur, pemimpin harus menetapkan mekanisme dan nilai-

nilai acuan pengambilan yang dapat diakses oleh orang-orang yang dipimpin.

Akses terhadap mekanisme dan nilai-nilai yang menjadi acuan dalam

pengambilan keputusan ini akan memungkinkan terjadinya kontribusi dan

partisipasi yang lebih intens. Kontribusi dan partisipasi yang lebih intens ini

akan semakin memperkokoh legitimasi pemimpin dan kualitas keputusan-

keputusan yang dihasilkannya.

Keputusan dapat dibedakan atas dua tipe yaitu terprogram (struKepala

Sekolahred) dan tidak terprogram (unstructured).Keputusan terprogram ialah

keputusan yang selalu diulang kembali. Contohnya: keputusan kenaikan kelas

pesera didik, keputusan pengangkatan, keputusan penetapan gaji pegawai

baru, keputusan pensiun, dan sebagainya. Keputusan tidak terprogram ialah

keputusan yang diambil untuk menghadapi situasi rumit dan atau baru.

Gambar berikut ini menggambarkan keterkaitan proses pengambilan

terprogram dengan pengambilan keputusan tidak terprogram dalam model

pengambilan keputusan rasional. Model Pengambilan Keputusan Klasik.

Model pengambilan keputusan klasik berasumsi bahwa keputusan

merupakan proses rasional di mana keputusan diambil dari salah satu

alternatif terbaik. Model klasik didasarkan konsep rasionalitas lengkap

(complete rationality).
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Menurut Terry (1989) faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam

mengambil keputusan sebagai berikut:

1. Hal-hal yang berwujud maupun tidak berwujud, yang emosional maupun
rasional perlu diperhitungkan dalam pengambilan keputusan;

2. Setiap keputusan nantinya harus dapat dijadikan bahan untuk mencapai
tujuan organisasi;

3. Setiap keputusan janganlah berorientasi pada kepentingan pribadi,
perhatikan kepentingan orang lain;

4. Jarang sekali ada 1 pilihan yang memuaskan;
5. Pengambilan keputusan merupakan tindakan mental. Dari tindakan mental

ini kemudian harus diubah menjadi tindakan fisik;
6. Pengambilan keputusan yang efektif membutuhkan waktu yang cukup

lama;
7. Diperlukan pengambilan keputusan yang praktis untuk mendapatkan hasil

yang baik;
8. Setiap keputusan hendaknya dikembangkan, agar dapat diketahui apakah

keputusan yang diambil itu betul; dan
9. Setiap keputusan itu merupakan tindakan permulaan dari serangkaian

kegiatan berikutnya.

Berdasakan wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala madrasah, ia

mengatakan bahawa:

“ Pengambilan sebuah keputusan bukanlah hal yang mudah, selaku
kepala saya harus memperhatikan mekanisme pengambilan keputusan serta
nilai-nilai yang terkandung didalam keputusan tersebut, dalam hal ini
komunikasi sehingga tidak terkesan keputusan sepihak, hal ini berguna untuk
menghindari efek yang kurang baik dari sebuah keputusan yang diambil.”3

Kemudia untuk memperkuat pernyataan dan jawaban dari kepala sekolah

maka peneliti juga mengadakan wawancara dengan salah satu guru madrasah

Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur. Ia mengatakan

bahwa :

3Jamil, S.Pd.I, Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung
Timur, Wawancara Maret 2017
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“ Setiap keputusan yang diambil oleh kepala sekolah, melalui sebuah
proses, dengan memperhatikan kesesuaian dengan tujuan, program dari
madrasah serta meperhatikan daya terap atau efek serta implementasi dari
keputusan tersebut, sehingga bisa dilakukan dengan baik.4

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala madrasah

dan dewan guru madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja

Lampung Timur diatas,dapat disimpulkan bahwa dalam pengambilan

keputusan kepala madrasah menetapkan mekanisme dan nilai-nilai acuan

pengambilan.Dalam hal mekanisme kepala madrasah menggunakan informasi

yang jelas dan akurat,penentuan yang matang dari alternatif yang dihadapi

dan mengambil tindakan –tindakan yang menurut perhitungan merupakan

tindakan yang paling tepat.

Sedangkan dalam hal nilai-nilainya, pertama keputusan yang diambil

harus sesuai dengan nilai-nilai organisasi atau komunitas.Kedua, relevan

keputusan itu dengan program, tema dan arah organisasi.Ketiga, seberapa

keputusan itu memiliki daya terap (dapat dilaksanakan) bagi organisasi atau

komunitas.

2. Kemampuan Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja

Lampung Timur dalam memotifasi

Istilah ”motivasi” berasal dari bahasa Latin “movere” yang berarti

“menggerakkan”. Pengertian motivasi berkembang dengan beragam tinjauan

para ahli. Wlodkowski (1985) yang cenderung beraliran behaviorisme

menjelaskan motivasi sebagai suatu kondisi yang menyebabkan atau

4Iman Hendrik, M.Pd.I, Guru mata pelajaran sejarah, Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul
Rahman Sukaraja Lampung Timur, Wawancara Maret 2017
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menimbulkan perilaku tertentu, dan yang memberi arah dan ketahanan

(persistence) pada tingkah laku tersebut.

Ames dan Ames (1984) menjelaskan motivasi dari pandangan kognitif.

Menurut pandangan ini motivasi didefinisikan sebagai perspektif yang

dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya. Misalnya

seorang guru percaya bahwa dirinya memiliki kemampuan untuk memberikan

pelajaran kepada siswanya hingga berhasil. Konsep diri yang positif ini akan

menjadi motor penggerak bagi kemauannya.

Motivasi juga dijelaskan sebagai ”tujuan yang ingin dicapai melalui

perilaku tertentu” Begitu pula William G. Scott, mengemukakan bahwa

motivasi secara tradisional diartikan yaitu proses yang mendorong orang-

orang untuk berbuat mencapai tujuan yang diinginkan.

Jelas bahwa motivasi merupakan pendorong, pengarah, dan penggerak

seseorang untuk melakukan suatu tindakan atau perbuatan agar apa yang

dijadikan tujuan dapat dicapai. Dikaitkan dengan topik makalah ini maka

motivasi dalam pembahasan ini dimaksudkan sebagai upaya yang dijadikan

strategi untuk mendorong para tenaga pendidik dan tenaga kependidikan

sehingga mereka melaksanakan tugas dengan baik guna mencapau tujuan

pendidikan sebagaimana yang diinginkan.

Terdapat hubungan antara kemampuan, motivasi, dan kejelasan peran,

dengan kinerja tenaga pendidik dan kependidikan. Demikian kesimpulan

Prof. H. A. Sonhadji, MA., Ph. D. dosen Manajemen Sumber Daya

Pendidikan dalam kumpulan Materi Perkuliahan Manajemen Sumber Daya
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Pendidikan yang berjudul Dasar-dasar Manajemen Sumber Daya Manusia.

Sedangkan Prof. Dr. J. Winardi, SE. Dalam buku ”Teori Organisasi dan

Pengorganisasian” menulis bahwa organisasi-organisasi dibentuk untuk

mencapai sejumlah tujuan, dan perilaku para anggota organisasi dapat

diterangkan sehubungan dengan upaya rasional untuk mencapai tujuan-tujuan

tersebut.

Dua pendapat tersebut jika dihubungkan bahwa di lingkungan lembaga

pendidikan yang di dalamnya tergabung Tenaga Pendidik (Guru & Konselor)

dan Tenaga Kependidikan (Kepala Sekolah, Tenaga Administrasi / Tata

Usaha, Laboran, Pustakawan, dan Tenaga Kebersihan, yang memang

mempunyai tujuan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan pendidikan

nasional jelas memerlukan upaya untuk memotivasi kerja mereka, agar bisa

mencapai tujuan secara efektif.

Saat ini, walaupun sering kita dengar keluhan masyarakat tentang adanya

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang dianggap bermasalah

(terutama melalui SMS di koran lokal), seperti mangkir, terlambat masuk

kerja, kerja seadanya, bahkan sampai pada masalah perselingkuhan,

penyelewengan, dll. Namun pengembangan Tenaga Pendidik dan tenaga

Kependidikan sudah diarahkan untuk menjadi tenaga profesional. Terbitnya

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan yang didalamnya tercantum tentang Standar Tenaga Pendidik dan

Tenaga Kependidikan secara tegas menghendaki agar memiliki kualifikasi,

kompetensi, dan sertifikasi yang sesuai dengan bidangnya. Ditambah lagi



73

dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan

Dosen, semakin jelaslah bahwa Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan

bukan zamannya lagi diperlakukan dengan cara instruksi, perintah, dan

suruhan-suruhan yang sifatnya cenderung memaksa. Tidak zamannya lagi

dilakukan inspeksi dengan pendekatan memarahi, menyalahkan, bahkan

menghardik bak penjajah terhadap orang yang dijajah seperti masa lalu. Saat

ini diperlukan pembinaan dengan pendekatan personal, profesional, sosio-

kultural, dan intelektual, yang disertai upaya strategis untuk mewujudkan

Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang semakin profesional.

Motivasi adalah sebuah pemahaman tentang apa yang membuat orang

berfikir, merasa, dan bertindak seperti yang mereka lakukan. Jika Anda

memahami apa yang dapat memotivasi para bawahan, maka sesungguhnya

Anda memiliki alat yang paling ampuh untuk mengelola bawahan.

Dalam teori dikatakan bahwa motivasi kerja adalah keseluruhan proses

pemberian motivasi bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga

mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan

efisien dan ekonomis.5

Dalam hal kemampuan memotivasi, peneliti membaginya kedalam 2 hal

yaitu memotivasi diri sendiri dan memotivasi bawahan.

Dalam hal memotivasi diri,  sebagaimana hasil dari wawancara yang

penulis lakukan kepada kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman

Sukaraja Lampung Timur, beliau mengakan bahwa :

5Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan
Permasalahannya. (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2011). h. 177
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“ Sebagai kepala madrasah,saya memiliki tugas mengembangkan kinerja
personel, terutama meningkatkan kompetensi profesional guru. Oleh karena
itu kepala memiliki banyak peran, sebagaimana dikatakan dalam Depdiknas,
peran kepala sekolah sebagaieducator (pendidik); (2) manajer; (3)
administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader (pemimpin); (6) pencipta
iklim kerja; dan (7) wirausahawan.Motivasi terhadap diri ini yang membuat
saya sebagai kepala melakukan hal bermanfaat bagi bawahan saya.6

Dari hasil wawancara diatas di simpulkan bahwa, motivasi diri yang

dilakukan kepala madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja

Lampung Timur, yaitu mengetahui perannya secara utuh yaitu sebagai

pendidik, manajer, administrator, supervisor (penyelia), leader (pemimpin);

pencipta iklim kerja; dan wirausahawan.

Dalam motivasi bawahan, sebagaimana hasil observasi dan wawanncara

yang peneliti lakukan bahwa :

Dalam bentuk kedisiplinan waktu, hal ini terlihat pada saat masuk

madrasah yang telah ditetapkan oleh sekolah yaitu pukul 07. 15 WIB. Kepala

madrasah sebagai pimpinan telah hadir lebih awal yaitu pukul 06.30 WIB,

begitu pula pada saat pulang, sesuai peraturan sekolah peserta didik pulang

pukul 13.30 WIB, kepala sekolah akan pulang setelah jamnya pulang artinya

kepala madrasah tidak akan meninggalkan sekolah sebelum tugas dan

tanggung jawabnya sebagai kepala sekolah diselesaikan kecuali ada hal-hal

yang lain yang mau tak mau harus meninggalkan sekolah.7

Hasil observasi diatas diperkuat dengan hasil wawancara yang peneliti

lakukan kepada salah seorang guru di Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul

Rahman Sukaraja Lampung Timur. Ia mengatakan bahwa :

6Jamil, S.Pd.I, Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung
Timur, Wawancara  Mei 2017

7Observasi,  Mei 2017
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“ Untuk memotivasi kedisiplinan waktu pada bawahannya, kepala
madrasah memberikan contoh kepada pendidik dan peserta didik dengan
hadir dan pulang tepat waktu, karena hal itu adalah sebagai bentuk dorongan
meningkatkan kompetensi profesiaonalguru,dan hal itu berdampak kepada
kedisiplinan belajar pendidik dan peserta didik, namun kadang masih ada
guruyang datang terlambat.8

Untuk menambah data, peneliti juga mewawancarai guru lain :

“ Dalam meningkatkan kompetansi guru, motivasi yang dilakukan oleh
kepala madrasah yaitu memberikan tugas untuk mengikuti seminar – seminar
atau workshop dan pelatihan pengembangan pembelajaran atau kurikulum
2013 serta yang ada kaitannya dengan peningkatan kompetensi guru.9

Dari hasil Observasi dan wawancara yang penulis lakukan, bahwa sanya

seorang kepala sekolah bukan hanya sebagai seorang leader, tetapi juga

mejalani perannya sebagai motivator, yang meberikan motivasi kepada

bawahanya, dalam hal pengembangan diri dalam wujud menjadi seorang

pendidik yang profesional dalam bidangnya.

3. Kemampuan Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja

Lampung Timur dalam komunikasi

Istilah komunikasi berasal dari perkataan latin “communicatio” yang

berarti “pemberitahuan” atau “pertukaran pikiran”. Istilah communicatio

tersebut bersumber pada kata “communis” yang berarti “sama”. Jadi yang

dimaksud sama disini adalah “sama makna”. Komunikasi interpersonal dapat

menjadi pemicu bentuk komunikasi yang lainnya.Pengetahuan mengenai diri

pribadi melalui proses-proses psikologis seperti persepsi dan kesadaran

(awareness) terjadi saat berlangsungnya komunikasi intrapribadi oleh

8 Wakit Lukman, S.Pd.I, Guru mata pelajaran Bhs Asing, Madrasah Aliyah Ma’arif 04
Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur, Wawancara Mei 2017

9 Syaiful Anwar, S.Pd. Waka Kurikulum Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman
Sukaraja Lampung Timur, Wawancara Mei 2017
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komunikator. Untuk mernahami apa yang terjadi ketika orang saling

berkomunikasi, maka seseorang perlu untuk mengenal diri mereka sendiri dan

orang lain. Karena pemahaman ini diperoleh melalui proses persepsi. Maka

pada dasarnya letak persepsi adalah pada orang yang mempersepsikan, bukan

pada suatu ungkapan ataupun obyek.Aktivitas dari komunikasi intrapribadi

yang kita lakukan sehari-hari dalam upaya memahami diri pribadi diantaranya

adalah; berdo'a, bersyukur, instrospeksi diri dengan meninjau perbuatan kita

dan reaksi hati nurani kita, mendayagunakan kehendak bebas, dan

berimajinasi secara kreatif.

Pemahaman diri pribadi ini berkembang sejalan dengan perubahan

perubahan yang terjadi dalam hidup kita. Kita tidak terlahir dengan

pemaharnan akan siapa diri kita, tetapi prilaku kita selarna ini memainkan

peranan penting bagaimana kita membangun pemahaman diri pribadi ini.

“Kesadaran pribadi (self awareness) memiliki beberapa elemen yang

mengacu pada identitas spesifik dari individu” Elemen dari kesadaran diri

adalah konsep diri, proses menghargai diri sendiri (self esteem), dan identitas

diri kita yang berbeda beda (multiple selves). Pada penelitian ini Komunikasi

Interpersonal diukur berdasarkan bagaimana kepala sekolah Menyiapkan Ide

atau Gagasan, Menegur dan member sanksi bawahan, Menyampaikan Pesan,

dan Kedekatannya dengan bawahan.

Demikian Effendy menjelaskan istilah komunikasi ”diantara orang-orang

yang terlibat dalam komunikasi harus terdapat kesamaan makna”. Jika tidak

terjadi kesamaan makna, maka komunikasi tidak berlangsung. Dengan kata



77

lain apabila seseorang menyampaikan pikirannya atau perasaannya kepada

orang lain, maka komunikasi terjadi atau berlangsung jika orang tersebut

mengerti apa yang dimaksudkan. Sebaliknya jika tidak paham akan

maksudnya, maka orang tersebut tidak menyahut atau tidak memberikan

reaksi, berarti komunikasi tidak berjalan. Komunikasi yang dibicarakan disini

adalah komunikasi antar manusia atau komunikasi sosial yaitu komunikasi

antara seseorang dengan orang lain dalam kehidupan masyarakat. Jadi

komunikasi merupakan proses sosial yang berlangsung antara manusia secara

terus menerus dan berkesinambungan.

Komunikasi memiliki arti yang sangat penting bagi manusia, karena

tanpa komunikasi tidak akan terjadi interaksi dan tidak akan terjadi saling

tukar pengetahuan dan pengalaman apalagi untuk melakukan kerja sama

dalam rangka mencapai tujuan bersama. Lebih lanjut lagi Onong Uchjana

menjelaskan bahwa “Komunikasi adalah penyampaian pikiran atau perasaan

oleh seseorang kepada orang lain”. Proses penyampaian atau pemindahan itu

berlangsung pada umumnya dengan menggunakan bahasa. Bahasa adalah

lambang yang mewakili sesuatu, baik yang berwujud (konkrit) maupun yang

tidak berwujud (abstrak).Jika komunikasi mempergunakan bahasa disebut

komunikasi verbal dan bila komunikasi mempergunakan lambang-lambang

yang bukan bahasa disebut komunikasi non verbal.

Komunikasi penting bagi organisasi dan informasi penting bagi

komunikasi yang efektif. Seseorang yang mengendalikan informasi akan

mengendalikan kekuatan organisasi. Struktur organisasi ditentukan oleh
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keefektifan komunikasi. Ketika organisasi diharuskan mencapai tujuan, maka

anggota-anggota yang berada dalam strukturnya akan bekerja sesuai dengan

jabatan dan fungsinya untuk mencapai tujuan dimaksud. Setiap struktur saling

melengkapi dan mempengaruhi antara satu dengan lainnya. Konsekuensinya,

angggota-anggota di dalamnya akan saling berhubungan melalui metode-

metode pencapaian tujuan. Dengan demikian, anggota-anggota organisasi

tersusun ke dalam sistem yang saling berhubungan yang mampu

menginterpretasikan pesan, baik yang datang dari anggota

kelompok/organisai itu sendiri maupun yang datang dari luar, atau mampu

mengkomunikasikan sesuatu kepada siapa dan dengan cara apa.

Komunikasi dalam organisasi dapat terjadi dalam bentuk kata-kata yang

ditulis atau diucapkan, gesture, atau simbol visual, yang menghasilkan

perubahan tingkah laku di dalam organisasi, baik antara manajer-manajer,

karyawan-karyawan, dan asosiasi yang terlibat dalam pemberian ataupun

mentransfer komunikasi. Hasil akhirnya adalah pertukaran informasi dan

pengiriman makna atau proses aktivitas komunikasi dalam organisasi.

Secara spesifik aktivitas komunikasi organisasi ada tiga, yaitu:

1. Operasional-Internal, yakni menstruktur komunikasi yang dijalankan

dalam sebuah organisasi dalam rangka mencapai tujuan-tujuan kerja.

2. Operasional-Eksternal, yakni struktur komunikasi dalam organisasi yang

berkonsentrasi pada pencapaian tujuan-tujuan kerja yang dilaksanakan

oleh orang dan kelompok di luar organisasi.
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3. Personal, yakni semua perubahan insidental dan informasi dan perasaan

yang dirasakan oleh manusia yang berlangsung kapan saja mereka

bersama .

Komunikasi menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari seluruh aktivitas

manusia, identitas manusia sebagai makhluk sosial mengharuskan manusia

berhubungan dengan orang lain dengan berbagai tujuan.

Salah satu bidang ilmu belakangan bersentuhan dengan ilmu komunikasi

adalah ilmu Pendidikan. Ilmu Pendidikan berharap agar proses pembelajaran

yang dilakukan memberikan kontribusi yang konkret dalam meningkatkan

kualitas Pendidikan. Oleh karena itu penguasaaan komunikasi dengan baik

demi sekolah akan memberikan kontribusi secara nyata terhadap peningkatan

kualitas pendidikan.

Di Sekolah sangat dibutuhkan komunikasi yang saling melengkapi di

antara kepala sekolah, guru-guru, murid-murid, tata usaha, penjaga sekolah,

dan juga orangtua murid.Yang kesemuanya ini harus saling berkomunikasi

agar tercapai peningkatan kualitas pendidikan atau tujuan pendidikan

khususnya bagi siswa-siswi di sekolah.

Hambatan dalam berkomunikasi dapat terjadi pada setiap unsur

komunikasi. Hambatan serius dari proses berkomunikasi adalah

ketidakmampuan komunikator menyampaikan pesan. Message/pesan juga

merupakan titik prioritas kedua yang harus diperhatikan oleh komunikator.

Message yang menarik, menjadi kebutuhan komunikan serta disampaikan

dengan penuh antusias akan menjadikan komunikasi berhasil. Sebaliknya
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pesan yang baik bila disampaikan kurang menarik akan mengakibatkan

kegagalan komunikasi. Faktor komunikan pun dapat menjadi penyebab

hambatan keberhasilan komunikasi. Hambatan komunikasi yang disebabkan

oleh komunikan antara lain kurang perhatian, kurang tertarik akan pesan yang

disampaikan dan tidak merasa membutuhkan pesan yang disampaikan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa komunikasi

adalah usaha mendorong orang lain menginterpretasikan pendapat seperti apa

yang dikehendaki oleh orang yang mempunyai pendapat tersebut. Dengan

komunikasi diharapkan diperoleh titik kesamaan sehingga salah pengertian

dapat dihindari. Walaupun komunikasi yang sempurna jarang ada, tetapi

orang perlu berusaha sedapat mungkin melakukan hal itu dengan cara

memahami unsur-unsur komunikasi agar dapat berkomunikasi dengan baik.

Fungsi komunikasi Pimpinan sangatlah penting untuk memberikan

perubahan pada kinerja karyawan, bukan hanya sekedar komunikasi

mengenai info-info kedinasan, aturan.komunikasi melalui tegur sapa,

bersalaman, dan mampir ke tempat kerjanya dengan ketulusan hati. Rasanya

sudah terlalu lama dan rindu terhadap situasi lingkungan kerja pada awal

masuk kerja dengan adanya tegur sapa, bersalaman antara sesama teman

kerja, apalagi dengan seorangan pimpinan minimal dengan satu instansi

kerja.Perlu disadari bahwa l hal tersebut dapat mengarah pada perubahan

kinerja.

Tegur sapa lewat bertemu sejenak dengan Pendidik, TU, dan Penjaga

di ruang kerja para karyawan mencerminkan sang Kepala Madrasah menaruh
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perhatian yang besar terhadap kondisi mereka. Sang Kepala Madrasah telah

menciptakan keseimbangan hubungan yang sehat antara unsur personalia

dengan posisi dirinya sebagai ”penguasa” dengan segala otoritasnya namun

rendah hati. Sempat mampir kelihatannya adalah sesuatu yang biasa-biasa

saja. Namun para Pendidik, TU, dan Penjaga merasa diperhatikan oleh

Kepala Madrasah.

Kepala sekolah memiliki berbagai tugas dan tanggung jawab,

khususnya di sekolah yang dipimpinnya, baik secara langsung maupun tidak.

Salah satu tugas dan tanggung jawab kepala sekolah adalah program

pelayanan siswa di sekolahnya seperti yang dinyatakan oleh Oteng Sutisna

ada beberapa bidang yang menjadi tanggung jawab seorang kepala sekolah,

antara lain : (1) kehadiran siswa di sekolah dan masalah-masalah yang

berhubungan dengan siswa, (2) penerimaan, orientasi, klasifikasi dan

penunjukkan kepada kelas dan program studi, (3) evaluasi dan pelaporan

kemajuan siswa, (4) supervisi program-program bagi siswa yang mempunyai

kelainan, (5) pengendalian disiplin siswa, (6) program bimbingan, (7)

program kesehatan dan keamanan, (8) penyesuaian pribadi, sosial dan

emosional siswa.

Peranan kepala sekolah dalam mengatur dan memimpin kantor

sekolah sangat menentukan bagi jenis operasi kantor. Namun, kenyataannya

dalam banyak hal kepala sekolah tidak merancang penggunaan waktu mereka

bagi supervisi, bagi konsultasi dengan murid-murid, guru-guru dan orang tua,

bagi kepemimpiinan dalam pekerjaan dan bagi studi dan pertumbuhan
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professional. Jika kepala sekolah tidak merancangnya, kegiatan-kegiatan

tersebut cenderung terdorong ke samping oleh pekerjaan kantor dan banyak

waktu mereka dihabiskan oleh pekerjaan rutin kantor dan tulis menulis.

Selain itu, kepala sekolah dalam menyelesaikan administrasi kantor

sekolah dipengaruhi oleh faktor-faktor, seperti : instruksi-instruksi dari kantor

pusat, peraturan-peraturan dari dinas-dinas yang berhubungan, fasilitas kantor

dan tenaga tata usaha yang disediakan, serta kebiasaan dan praktik dari sistem

sekolah. Suatu yang lebih mengherankan lagi adalah bahwa sering terjadi

kepala sekolah mengatur dan menjalankan kantor sekolah yang dipimpinnya

menurut kebijaksanaannya sendiri. Keadaan seperti ini menunjukkan bahwa

sering terjadi kepala sekolah menjalankan tugas sehari-hari tidak sesuai

sebagaimana mestinya.

Bentuk komunikasi yang terjadi terbagi atas 2 arah yaitu saru arah dan

dua arah.

a. Komunikasi Satu Arah

Sebagaimana terlihat dalam gambar 10.2, komunikasi satu arah muncul

ketika seseorang memberitahukan sesuatu kepada orang lain. Jenis

komunikasi ini bersifat unilateral; dimana hal ini dilakukan oleh seorang

pembicara dengan mengindahkan adanya seorang pendengar (Schmuck dan

Runkel, 1985).

Kelebihan dari jenis komunikasi satu arah ini ada dua macam

Pertama, jenis ini menekankan pada kemampuan dari si penyampai pesan dan

mendorong para administrator serta para guru untuk berpikir dengan ide yang
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mereka miliki lalu secara akurat mengejawantahkannya dalam kalimat dan

memberikan instruksi, penjelasan serta deskripsi yang spesifik.

Kedua, strategi satu arah ini ber-implikasi pada adanya kaitan yang sangat

erat antara kebiasaan berkomunikasi dengan kebiasaan bertindak. Dengan

kata lain, hal ini membawa suatu dorongan yang kuat dalam efisiensi dan

pencapaian tujuan dimaksud.

Clampitt meyakini adanya dua macam kesalahan asumsi yang bisa

menjelaskan tentang keberlangsungan dipercayanya komunikasi satu arah.

Pertama, penerima pesan dianggap sebagai pemroses informasi yang pasif.

Kedua, kata-kata seringkali dianggap sebagai pembawa arti. Sebenarnya kata-

kata tidak begitu berfungsi sebagai pembawa arti dibandingkan sebagai

perangsang tercapainya arti tersebut Untuk itulah, kebutuhan akan adanya

pengertian didalam sekolah mengakibatkan diperlukannya bentuk-bentuk lain

dari komunikasi untuk mencapai maksud, perubahan serta tujuan sosialnya.

b. Komunikasi Dua Arah

Yang dimaksud dengan komunikasi dua arah adalah sebuah proses yang

interaktif dan ada timbal balik; semua pihak yang terlibat dalam proses ini

mengirimkan dan menerima pesan-pesan.

Berdasarkan hasil Observasi yang peneliti lakukan, dalam hal

menjalin komunikasi kepala madrasah menggunakan 2 bentuk komunikasi

yaitu komunikasi secara verbal dan non verbal. Dalam komunikasi verbal

yang peneliti perhatikan, kepala sekolah ketika bertemu dengan para

pendidik, peserta didik ataupun Staff TU selalu mengucapkan salam serta
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menanyakan kabar pada hari ini, kemudian dalam komunikasi non verbal,

kepala sekolah selain mengucapkan salam ia pula mengajak untuk bersalaman

disertai dengan senyuman.10

Hasil Obsevasi tersebut diperkuat dengan hasil wawancara yang

peneliti lakukan terhadap salah satu guru Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul

Rahman Sukaraja Lampung Timur yang menyatakan bahwa:

“Kepala madrasah selalu melakukan komunikasi baik kepada seluruh
warga sekolah, baik secara verbal maupun non verbal, hal ini dimaksudkn
guna terciptanya iklim kerja yang kondusif sehingga tidak terjadi sebuah
jarak antara pimpinan dan bawahan, dan pimpinan pun mengetahui apa yang
terjadi dengan bawahannya, sehingga dalam sebuah keputusan tepat pada
sasaranya.11

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara peneliti menyimpulkan

model komunikasi yang dilakukan oleh kepada sekolah yaitu komunikasi dua

arah yaitu Top – Down dan Bottom – Up, artinya komunikasi dari atasan

kebawahan dan dari bawahan keatasan, hal ini di lakukannya guna

mempermudah mengatasi sebuah masalah baik yang terjadi di atas atau di

bawah.

4. Kemampuan Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja

Lampung Timur dalam mengedalikan bawahan.

Pelaksanakan tugas pokok manajerial kepala sekolah di satuan

pendidikan sebagai suatu sistem organisasi, dimaksudkan untuk mencapai

tujuan, yaitu untuk dapat meningkatkan kualitas pendidikan di satuan

pendidikan yang dipimpinnya. Karena “upaya peningkatan mutu pendidikan

10 Observasi, Maret 2017
11Ika Rosiana, S.Pd.Guru Mata pelajaran Matematika Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul

Rahman Sukaraja Lampung Timur, Wawancara Mei 2017
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erat kaitannya dengan kemampuan manajerial kepala sekolah” Dengan

demikian, “keberhasilan peningkatan mutu pendidikan menjadi tanggung

jawab kepala sekolah” Oleh karena itu, dibutuhkan adanya pelaksanan tugas

kepala sekolah di bidang manajerial secara profesional. Ini akan menentukan

pelaksanaan fungsi kepala sekolah dengan baik. “Dalam pradigma baru

manajemen pendidikan, sedikitnya kepala sekolah harus mampu berfungsi

sebagai edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator,

motivator (EMASLIM)”

Untuk dapat menjadi kepala sekolah yang profesional, harus memiliki

komitmen “untuk meningkatkan kemampuan profesionalnya dan terus-

menerus mengembangkan strategi-strategi yang digunakannya dalam

melakukan pekerjaan yang sesuai dengan profesinya”. Ini berarti, setiap

kepala sekolah dituntut untuk meningkatkan kemampuan manajerialnya

secara berkesinambungan, serta melaksanakan tugas dan fungsinya dengan

strategi yang tepat.

Tuntutan pengembangan kemamuan manajerial kepala sekolah

menjadi dibutuhkan, sehubungan dengan keterbatasan yang ada pada diri

sebagai manusia. Pengakuan diri ini diperlukan, mengingat manusia bukan

mahluk yang serba bisa. Apalagi menurut Mulyasa, bahwa “tidak semua

kepala sekolah memiliki wawasan yang cukup memadai untuk melaksanakan

tugas dan fungsinya dalam meningkatkan kualitas pendidikan di sekolah”.

Kemampuan manajerial kepala sekolah semakin penting untuk

ditingkatkan “sejalan dengan semakin kompeleksnya tuntutan tugas kepala
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sekolah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan

efesien. Di samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni,

dan budaya yang diterapkan dalam kegiatan pendidikan di sekolah juga

cenderung bergerak maju semakin pesat sehingga menuntut penguasaan

secara profesional”.

Perkembangan yang semakin maju tersebut, mendorong perubahan

kebutuhan peserta didik dan masyarakat. Kebutuhan yang makin meningkat

itu, memicu semakin banyaknya tuntutan peserta didik yang harus dipenuhi

untuk dapat memenangkan persaingan di masyarakat. Dengan kemampuan

manajerial yang kuat, kepala sekolah akan dapat memenuhi tuntan kebutuhan

tersebut.

Menyadari hal di atas, pengembangan kemampuan manajerial kepala

sekolah merupakan kebutuhan yang bersifat mendesak untuk segera dipenuhi

dan diasah secara berkelanjutan. Pengembangan kemampuan tersebut, bisa

dilakukan melalui “pendidikan dan pelatihan fungsional”.  Model

peningkatan kemampuan manajerial ini, merupakan tindakan yang “dianggap

efektif”. Dampak dari hasil kegiatan peningkatan kemampuan yang diikuti

atau dilaksanakan, terlihat dari pemanfaatan kemampuan yang telah

diperoleh. Implementasi dari hasil pengembangan kemampuan tersebut,

merupakan tujuan dan sasaran terpenting dari suatu kegiatan pengembangan

diri. Karena “pengembangan SDM tidak hanya sekedar meningkatkan

kemampuan, tetapi juga menyangkut pemanfaatan kemampuan tersebut”.
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Seorang Pemimpin harus memiliki keinginan untuk membuat orang

lain mengikuti keinginannya dengan menggunakan kekuatan pribadi atau

kekuasaan jabatan secara efektif dan pada tempatnya.

Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan

dan kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan salah satu

pemimpin pendidikan.Karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat

yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua

sumber organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa

untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan keprofesionalan kepala sekolah

ini pengembangan profesionalisme tenaga kependidikan mudah dilakukan

karena sesuai dengan fungsinya, kepala sekolah memahami kebutuhan

sekolah yang ia pimpin sehingga kompetensi guru tidak hanya mandeg pada

kompetensi yang ia miliki sebelumnya, melainkan bertambah dan

berkembang dengan baik sehingga profesionalisme guru akan terwujud.

Karena tenaga kependidikan profesional tidak hanya menguasai

bidang ilmu, bahan ajar, dan metode yang tepat, akan tetapi mampu

memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan wawasan

yang luas terhadap dunia pendidikan. Profesionalisme tenaga kependidikan

juga secara konsinten menjadi salah satu faktor terpenting dari mutu

pendidikan.Tenaga kependidikan yang profesional mampu membelajarkan

murid secara efektif sesuai dengan kendala sumber daya dan

lingkungan.Namun, untuk menghasilkan guru yang profesional juga bukanlah

tugas yang mudah. Guru harus harus lebih dinamis dan kreatif dalam
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mengembangkan proses pembelajaran siswa. Agar proses pendidikan dapat

berjalan efektif dan efisien, guru dituntut memiliki kompetensi yang

memadai, baik dari segi jenis maupun isinya.

Peran penting lain yang juga mendukung ketercapaian pendidikan

adalah pengawas sekolah, karena pengawas melalkukan penilaian dan

pembinaan dengan melaksanakan fungsi-fungsi supervisi. Supervisi ini

dilakukan secara akademik maupun supervise manajerial. Tugas lain

pengawas juga melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan program

sekolah beserta pengembangannya serta melakukan penilaian terhadap proses

dan hasil program pengembangan sekolah secara kolaboratif dengan

stakeholder sekolah.

Minat, bakat, kemampuan, dan potensi peserta didik tidak akan

berkembangsecara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini guru perlu

memperhatikan peserta didik secara individual.Tugas guru tidak hanya

mengajar, namun juga mendidik, mengasuh, membimbing, dan membentuk

kepribadian siswa guna menyiapkan dan mengembangkan sumber daya

manusia (SDM).

Ironisnya kekawatiran di dunia pendidikan kini menyeruak ketika

menyaksikan tawuran antar pelajar yang bergejolak dimana-mana. Ada

kegalauan muncul kala menjumpai realitas bahwa guru di sekolah lebih

banyak menghukum daripada memberi reward siswanya.Dalam perspektif

globalisasi, otonomi daerah, dan desentralisasi pendidikan serta untuk

menyukseskan manajemen berbasis sekolah dan kurikulum berbasis
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kompetensi, kepala sekolah merupakan figur sentral yang harus menjadi

teladan bagi para tenaga kependidikan lain di sekolah. Oleh karena itu, untuk

menunjang keberhasilan dalam perubahan-perubahan yang dilakukan dan

diharapkan, perlu dipersiapkan kepala sekolah profesional, yang mau dan

mampu melakukan perencanaan, pelaksanaan, serta evaluasi terhadap

berbagai kebijakan dan perubahan yang dilakukan secara efektif dan efisien.

Dalam hal mengendalikan bawahan banyak cara yang dilakukan oleh

pimpinan termasuk kepala madrasah agar program – program yang

direncanakan bisa terlaksana dengan baik.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala

madrasah, ia mengatakan :

“ Untuk menertibkan kinerja guru, perlu adanya suatu tindakan dan
peraturan yang tegas, salah satu yang pernah dilakukan adalah memberikan
teguran dan peringatan bagi guru yang indisipliner, hal ini saya lakukan guna
memberikan efek jerah kepada guru yang melanggar aturan yang telah
disepakati selain itu pula, sebagai kepala madrasah bukan hanya memberikan
sanksi kepada guru-guru yang indisipliner tetapi juga memberikan hadiah
atau reward kepada guru-guru yang rajin dalam menjalankan tugas”.12

Hal ini didukung dengan data observasi yang penulis lakukan, yang

dimana ketika terdapat guru yang terlambat datang atau mengajar, maka guru

tersebut harus mengisi daftar keterlambatan guru atau di isikan oleh guru

piket pada hari tersebut, setelah 3 kali pelanggaran, maka guru tersebut akan

diberikan teguran awal dan jika dilakukan berulang lagi, maka akan diberikan

hukuman yaitu pengurangan jam mengajar pada tahun ajaran baru.13

12Jamil, S.Pd.I, Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung
Timur, Wawancara  Mei 2017

13Observasi, Mei 2017
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5. Tanggung jawab Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman

Sukaraja Lampung Timur.

Sebagai pimpinan tertinggi dimadrasah, seorang kepala madrasah

memiliki sebuah tanggungjawab penuh terhadap keberlangsungan madrasah

yang ia pimpin yang berkaitan dengan proses pembelajaran dimadrasah.

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 Th 1990 bahwa

kepala madrasah / sekolah bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya

dan pendayagunan serta pemeliharaan sarana dan prasarana.

Kepala Sekolah bertugas memberikan bimbingan, bantuan,

pengawasan dan penilaian pada masalah-masalah yang berhubungan dengan

teknis penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan pengajaran yang

berupa perbaikan program dan kegiatan pendidikan pengajaran untuk dapat

menciptakan situasi belajar mengajar. Tugas ini antara lain :

a. Membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami secara jelas tujuan-

tujuan pendidikan pengajaran yang hendak dicapai dan hubungan antara

aktivitas pengajaran dengan tujuan-tujuan.

b. Membimbing guru-guru agar mereka dapat memahami lebih jelas tentang

persoalan-persoalan dan kebutuhan murid.

c. Menyeleksi dan memberikan tugas-tugas yang paling cocok bagi setiap

guru sesuai dengan minat, kemampuan bakat masing-masing dan

selanjutnya mendorong mereka untuk terus mengembangkan minat, bakat

dan kemampuannya.
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d. Memberikan penilaian terhadap prestasi kerja sekolah berdasarkan

standar-standar sejauh mana tujuan sekolah itu telah dicapai.

Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan

mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dengan

masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan

yang harmonis ini akan membentuk saling pengertian antara sekolah, orang

tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga, saling membantu antara sekolah dan

masyarakat karena mengetahui manfaat dan pentingnya peranan masing-

masing, dan kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang

ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya

pendidikan di sekolah. Kepala sekolah juga tidak saja dituntut untuk

melaksanakan berbagai tugasnya di sekolah, tetapi ia juga harus mampu

menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat dalam rangka membina

pribadi peserta didik secara optimal. Kepala sekolah dapat menerima

tanggung jawab tersebut, namun ia belum tentu mengerti dengan jelas

bagaimna ia dapat menyumbang ke arah perbaikan program pengajaran.

Cara kerja kepala sekolah dan cara ia memandang peranannya

dipengaruhi oleh kepribadiannya, persiapan dan pengalaman profesionalnya,

serta ketetapan yang dibuat oleh sekolah mengenai peranan kepala sekolah di

bidang pengajaran. Pelayanan pendidikan dalam dinas bagi administrator

sekolah dapat memperjelas harapan-harapan atas peranan kepala sekolah.

Menurut Purwanto, mengatakan bahwa seorang kepala sekolah

mempunyai sepuluh macam peranan, yaitu : “Sebagai pelaksana, perencana,



92

seorang ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, menwakili

kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit,

pemegang tanggung jawab, sebagai seorang pencipta, dan sebagai seorang

ayah.”

Kepala sekolah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan

mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara sekolah dengan

masyarakat guna mewujudkan sekolah yang efektif dan efisien. Hubungan

yang harmonis ini akan membentuk saling pengertian antara sekolah, orang

tua, masyarakat, dan lembaga-lembaga, saling membantu antara sekolah dan

masyarakat karena mengetahui manfaat dan pentingnya peranan masing-

masing, dan kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak yang

ada di masyarakat dan mereka merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya

pendidikan di sekolah. Kepala sekolah juga tidak saja dituntut untuk

melaksanakan berbagai tugasnya di sekolah, tetapi ia juga harus mampu

menjalin hubungan kerja sama dengan masyarakat dalam rangka membina

pribadi peserta didik secara optimal. Kepala sekolah dapat menerima

tanggung jawab tersebut, namun ia belum tentu mengerti dengan jelas

bagaimna ia dapat menyumbang ke arah perbaikan program pengajaran.

Cara kerja kepala sekolah dan cara ia memandang peranannya

dipengaruhi oleh kepribadiannya, persiapan dan pengalaman profesionalnya,

serta ketetapan yang dibuat oleh sekolah mengenai peranan kepala sekolah di

bidang pengajaran. Pelayanan pendidikan dalam dinas bagi administrator

sekolah dapat memperjelas harapan-harapan atas peranan kepala sekolah.
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Menurut Purwanto, mengatakan bahwa seorang kepala sekolah

mempunyai sepuluh macam peranan, yaitu : “Sebagai pelaksana, perencana,

seorang ahli, mengawasi hubungan antara anggota-anggota, menwakili

kelompok, bertindak sebagai pemberi ganjaran, bertindak sebagai wasit,

pemegang tanggung jawab, sebagai seorang pencipta, dan sebagai seorang

ayah.”

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala

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

bahwasanya :

“Kepala madrasah memiliki sebuah tanggungjawab besar terhadap
perjalanan atau keberlangsungan pendidikan yang ia pimpin, bentuk
tanggungjawab yang dipikul oleh kepala madrasah yaitu kepala madrasah
harus mampu merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan,
mengkoodinasikan, mengawasi, mengevaluasi seluruh kegiatan dimadrasah
dan seluruh sumber daya yang ada serta kegiatan-kegiatan yang dilakukan di
madrasah.14

Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa,

kepalaMadrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung Timur,

telah melaksanakan peran dan tanggungjawabnya sebagai pimpinan yaitu

membuat perencanaan, mengorganisasi, mengarahkan serta mengevaluasi

terhadap keberlangsung proses pembelajaran yang ada di madrasah.

Hal ini didukung dengan data observasi langsung yang dilakukan oleh

peneliti,  yaitu dalam proses pembelajaran, kepala sekolah dalam kurun

waktutertantu atau 1 kali per-semester, melakukan monitoring atau monev

terhadap guru-guru dalam proses pembelajaran, hal ini dilakukan guna

14Jamil, S.Pd.I, Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung
Timur, Wawancara  Mei 2017
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meningkatkan kemampuan guru-guru dan mengevaluasidalam proses

pembelajaran, yang dimana kepala madrasah melihat kelengkapan perangkat

pembelajaranseperti silabus, RPP, media pembelajaran dan evaluasinya.15

Dari hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan, dapat

peneliti Tarik sebuah kesimpulan bahwa bentuk tanggungjawab kepala

madrasah terhadap kepeberlangsungan proses pembelajaran, maka kepala

sekolah melakukanPerencanakan, Pengorganisasikan, Pengarahkan,

Pengawasan, pengevaluasian terhadap seluruh kegiatan dimadrasah, tak

terlepas proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru-guru, dimana kepala

madrasah melakukan monitoring atau monev terhadap guru mata pelajaran

yang dimaksudkan untuk mengevaluasi profesionalatas guru tersebut dalam

proses pembelajaran.

6. Kemampuan Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja

Lampung Timur dalam mengendalikan Emosional.

Visi yang jelas dapat secara dahsyat mendorong terjadinya perubahan

dalam organisasi. Seorang pemimpin adalah inspirator perubahan dan

visioner, yaitu memiliki visi yang jelas kemana organisasinya akan menuju.

Kepemimpinan secara sederhana adalah proses untuk membawa orang-orang

atau organisasi yang dipimpinnya menuju suatu tujuan (goal) yang jelas.

Tanpa visi, kepemimpinan tidak ada artinya sama sekali. Visi inilah yang

mendorong sebuah organisasi untuk senantiasa tumbuh dan belajar, serta

15Observasi, Mei 2017
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berkembang dalam mempertahankan survivalnya sehingga bisa bertahan

sampai beberapa generasi.

Pemimpin yang melayani adalah pemimpin yang dapat

mengendalikan ego dan kepentingan pribadinya melebihi kepentingan publik

atau mereka yang dipimpinnya.Mengendalikan ego berarti dapat

mengendalikan diri ketika tekanan maupun tantangan yang dihadapi menjadi

begitu berat.Seorang pemimpin sejati selalu dalam keadaan tenang, penuh

pengendalian diri dan tidak mudah emosi.

Kepala Yang Melayani (Metoda Kepemimpinan) Seorang pemimpin

sejati tidak cukup hanya memiliki hati atau karakter semata, tetapi juga harus

memiliki serangkaian metoda kepemimpinan agar dapat menjadi pemimpin

yang efektif. Banyak sekali pemimpin memiliki kualitas dari aspek yang

pertama, yaitu karakter dan integritas seorang pemimpin, tetapi ketika

menjadi pemimpin formal, justru tidak efektif sama sekali karena tidak

memiliki metoda kepemimpinan yang baik.

Contoh adalah para pemimpin karismatik ataupun pemimpin yang

menjadi simbol perjuangan rakyat, seperti Corazon Aquino, Nelson Mandela,

Abdurrahman Wahid, bahkan mungkin Mahatma Gandhi, dan masih banyak

lagi menjadi pemimpin yang tidak efektif ketika menjabat secara formal

menjadi presiden. Hal ini karena mereka tidak memiliki metoda

kepemimpinan yang diperlukan untuk mengelola mereka yang dipimpinnya.

Ada dua aspek mengenai visi, yaitu visionary role dan implementation

role.Artinya seorang pemimpin tidak hanya dapat membangun atau
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menciptakan visi bagi organisasinya tetapi memiliki kemampuan untuk

mengimplementasikan visi tersebut ke dalam suatu rangkaian tindakan atau

kegiatan yang diperlukan untuk mencapai visi itu.

Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang yang sangat

responsive.Artinya dia selalu tanggap terhadap setiap persoalan, kebutuhan,

harapan dan impian dari mereka yang dipimpinnya.Selain itu selalu aktif dan

proaktif dalam mencari solusi dari setiap permasalahan ataupun tantangan

yang dihadapi organisasinya.

Seorang pemimpin yang efektif adalah seorang pelatih atau

pendamping bagi orang-orang yang dipimpinnya (performance

coach).Artinya dia memiliki kemampuan untuk menginspirasi, mendorong

dan memampukan anak buahnya dalam menyusun perencanaan (termasuk

rencana kegiatan, target atau sasaran, rencana kebutuhan sumber daya, dan

sebagainya), melakukan kegiatan sehari-hari (monitoring dan pengendalian),

dan mengevaluasi kinerja dari anak buahnya.

Tangan Yang Melayani (Perilaku Kepemimpinan) Pemimpin sejati

bukan sekedar memperlihatkan karakter dan integritas, serta memiliki

kemampuan dalam metoda kepemimpinan, tetapi dia harus menunjukkan

perilaku maupun kebiasaan seorang pemimpin. Dalam buku Ken Blanchard

tersebut disebutkan ada empat perilaku seorang pemimpin, yaitu: Pemimpin

tidak hanya sekedar memuaskan mereka yang dipimpinnya, tetapi sungguh-

sungguh memiliki kerinduan senantiasa untuk memuaskan Tuhan. Artinya dia

hidup dalam perilaku yang sejalan dengan Firman Tuhan. Dia memiliki misi
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untuk senantiasa memuliakan Tuhan dalam setiap apa yang dipikirkan,

dikatakan dan diperbuatnya.

Bila ditelaah ternyata kestabilan seorang pemimpin untuk menjadi

sosok yang sejati perlu dipelajari dan diterapkan.Kestabilan seorang

pemimpin ditinjau dari beberapa hal diantaranya kestabilan emosi seorang

pemimpin.Kestabilan emosi itu menjadi suatu hal yang mampu menempatkan

pemimpin memiliki self-esteem, dan mampu mengatasi beragam risikonya

dan berperilaku yang direncanakan.

Kestabilan emosi seorang pemimpin merupakan landasan dasar untuk

menunjukkan kualitas dirinya sebagai pemimpin.Tingkat stres yang tinggi

dalam menjalankan kepemimpinan dapat menjadikan seorang pemimpin

terserang oleh beragam penyakit jiwa yang dapat menggerogoti stabilitas

dirinya.

Jiwa yang terkena respons negatif akan menjadikan sosok pemimpin

dapat bertindak yang membahayakan dirinya hingga orang-orang yang

dipimpinnya. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus mampu menghindari

hal-hal yang dapat menghambat pertumbuhan dirinya dan mampu untuk

menyesuaikan diri dan memiliki kemampuan mengontrol diri agar kestabilan

emosi dirinya dapat tetap terjaga.

Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan kepada kepala madrasah,

ia mengatakan :
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“ Tak sedikit permasalahan yang terjadi dimadrasah ini, baik yang
terjadi kepada guru dengan guru, guru dengan karyawan, guru dengan wali
murid dan murid dengan murid, bahkan guru dengan pimpinan. Hal inilah
yang akan memancing emosi jikalau diantara keduanya sama-sama
mempertahankan egonya masing-masing, yang terkadang hanya masalah
sepele dan kesalah pahaman saja.Sebagai pemimpin disinilah dituntuk untuk
bisa berlaku bijaksana dalam menyikapi permasalah yang terjadi.Tindakan
yang biasa dilakukan yaitu dengan memangging kedua belah pihak untuk
duduk bersama, bermusyawarah dan Tabayyu guna mencari jalan keluar dari
masalah ini. Dan jika yang bermasalah adalah murid maka kami panggil wali
muridnya untuk diberikan penjelasan apa yang diperbuat oleh anaknya.16

Hasil wawancana diatas didukung dengan wawancara peneliti kepada

bapak Febri Purbaya, S.Pd guruFisika Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul

Rahman Sukaraja Lampung Timur, ia mengatakan :

“Dalam menghadapi permasalah yang terjadi, di madrasah tak
terkadang kepala madrasah mengahapinya dengan sikap yang bijaksana, yang
sering terlihat adalah dengan mengajak untuk duduk bersama, mencari jalan
keluar dari permasalahan yang terjadi. Tak pernah terlihat kepala madrasah
mengedepankan emosinya dalam menghadapi permasalahan yang terjadi, hal
itu menunjukann kestabilan emosi dari kepala madrasah.17

Dari hasil wawancara diatas dapat peneliti simpulkan bahwa

kemampuan kepala madrasah dalam mengendalikan emosi,ia selalu

melakukan Tabayyun(meminta penjelaskan/diskusi), bila terjadi suatu

masalah atau tidak sesuai dengan kehendaknya, ia tidak melakukan tindakan

yang anarkis dan emosional.

Secara keseluruhan peneliti menyimpulkan bahwa (1) di dalam

pengambilan sebuah keputusan kepala madrasah tidak hanya sepihak, akan

tetapi mempertimbangkan besar kecilnya efek yang diakibatkan dari

16Jamil, S.Pd.I, Kepala Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul Rahman Sukaraja Lampung
Timur, Wawancara  Mei 2017

17Febri Purbaya, S.Pd.Guru Mata pelajaran Fisika Madrasah Aliyah Ma’arif 04 Darul
Rahman Sukaraja Lampung Timur, Wawancara Mei 2017
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keputusan tersebut, (2) dalam memotivasi, Kepala madrasah memberikan

anjuran untuk mengikuti kegiatan-kegiatan diluar seperti Workshop, Diskusi,

Seminar yang di selenggarakan oleh pihak-pihak tertentu yang ada kaitannya

tentang peningkatan kompetensi sebagai guru / pendidik.(3). Dalam

komunikasi, kepala madrasah melakukan 2 tipe komunikasi yaitu Top –

Down dan Bottom – Up, artinya komunikasi dari atasan kebawahan dan dari

bawahan keatasan, hal ini di lakukannya guna mempermudah mengatasi

sebuah masalah baik yang terjadi di atas atau di bawah.(4) Dalam

mengedalikan bawahan, kepala madrasah tak jarang melakukan tindakan

dengan nada yang tegas bahkan memberikan tindakan tegas kepada

bawahannya yang tidak mengikuti peraturan dan program yang sudah di

sepakati atau dibuat, agar tugas-tugas bisa terselesaikan dengan baik.(5)

Tanggungjawab yang dibebankan oleh pemimpin lebih besar dibandingkan

dengan bawahnya, hal ini terlihat dari apa yang dilakukan oleh kepala

madrasah yaitu sebagai kepala madrasah (pemimpin), ia telah

bertanggungjawab terhadap apapun problematika yang terjadi di madrasah.

(6) Dalam mengendalikan Emosi, sebagai kepala madrasah, ia selalu

melakukan Tabayyun(meminta penjelaskan/diskusi), bila terjadi suatu

masalah atau tidak sesuai dengan kehendaknya, ia tidak melakukan tindakan

yang anarkis dan emosional.


