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BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepala madrasah merupakan pimpinan puncak di lembaga pendidikan yang

dikelolanya, sebab seluruh pelaksanaan program pendidikan di tiap-tiap madrasah

dilaksanakan atau tidak, tercapai atau tidak tujuan pendidikan, sangat tergantung

kepada kecakapan dan keberanian kepala madrasah selaku pimpinan. Kepala

madrasah sebagai pengelola sekaligus sebagai pendidik, terutama meningkatkan

kompetensi profesional guru, kompetensi profesional disini, tidak hanya berkaitan

dengan penguasaan meteri semata, tetapi mencakup seluruh jenis dan isi

kandungan kompetensi tersebut.

Kepala madrasah berperan penting dalam meningkatkan kinerja guru. Hal

ini tidak terlepas dari tanggung jawab kepala madrasah sebagai seorang pimpinan

lembaga pendidikan. Keberhasilan madrasah merupakan keberhasilan kepala

madrasah. Kunci utama kepala madrasah sebagai pemimpin yang efektif adalah

dapat mempengaruhi dan menggerakkan guru untuk ikut berpartisipasi dalam

setiap kegiatan madrasah guna mewujudkan visi dan misi madrasah.

A. Paparan Data

1. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Se Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Daftar nama Kepala Madrasah Ibtidaiyah Se Kota Bandar Lampung yang

menjadi objek penelitian ini adalah sebagai berikut :

No Nama Asal Madrasah Jabatan

1 Hj. Munashiroh, S.Ag, MM
MIN 7 Bandar

Lampung
Kepala Madrasah

2 Parzon Su'i, S.Ag
MIN 8 Bandar

Lampung
Kepala Madrasah

3 Hj. Thintisnawati, S.Ag
MIN 12 Bandar

Lampung
Kepala Madrasah
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Berdasarkan Pedoman Observasi, maka di dapat data sebagai berikut ;

No Item MIN 7 MIN 8 MIN 12
1 Data Kepala Madrasah √ √ √
2 Data Guru √ √ √
3 Struktur Madrasah √ √ √
4 Data Prestasi Guru √ √ √
5 Data Absensi Guru √ √ √

Kepemimpinan yaitu kemampuan atau kecerdasan mendorong sejumlah

orang (dua orang atau lebih) agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang terarah pada tujuan bersama.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa untuk dapat mempengaruhi atau

menggerakkan orang lain dengan penuh kesadaran dan senang hati bersedia

melakukan dan mengikuti kehendak pemimpin maka pemimpin tersebut harus

memiliki kemampuan dan memiliki sifat-sifat khusus.

Menurut kepala madrasah MIN 7 bandar lampung didalam suatu organisasi

kepemimpinan terjadi melalui dua bentuk, yaitu kepemimpinan dan

kepemimpinan informal.1

Kepemimpinan formal terjadi apabila dilingkungan organisasi jabatan

otoritas formal dalam organisasi tersebut diisi oleh orang-orang yang ditunjuk

atau dipilih melalui proses seleksi.

Kepala madrasah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-

orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Oleh karena itu kepala

1 Wawancara dengan Hj. Munasiroh, S.Ag. MM Kepala Madrasah MIN 7 Bandar Lampung
tanggal 8 September 2016.
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madrasah pada hakikatnya adalah pejabat formal, sebab pengangkatannya melalui

suatu proses dan prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku.2

Kepala madrasah berperan sebagai pendidik juga perlu memperhatikan dua

hal pokok, yaitu: 1) sasaran, perilaku kepala madrasah adalah mengaraha kepada

para guru, staf, dan para siswa, 2) peranan, kepala madrasah sebagai pendidik

perlu berkikap secara persuasi, memberi tauladan, dan penampilan kerja dalam

pengertian performance, yaitu bersikap disiplin, jujur, penuh tanggung jawab,

bersahabat dan sebagainya.3

Konstribusi terhadap pembinaan kehidupan madrasah: organisasi siswa,

organisasi orang tua, organisasi guru dan lainnya juga merupakansasasran yang

tidak kalah pentingnya.4

Peningkatan kualitas pendidikan pada dasarnya sangat ditentukan oleh

operasionalisasi manajemen ditingkat madrasah.Peran utama dalam meningkatkan

roda manajemen madrasah terletak pada kepala madrasah.5

Rendahnya kinerja guru sangat berhubungan dengan tingkat kematangan

(kemampuan dan kemauan ) guru yang berbeda-beda. Ada guru tersertifikasi

dengan tingkat kematangan yang tinggi dan ada guru non sertifikasi dengan

tingkat kematangan rendah, atau sebaliknya.6

2 Wawancara dengan Hj. Thintisnawati,S.Ag Kepala Madrasah MIN 12 Bandar Lampung,
Tanggal 13 September 2016

3 Wawancara dengan Hj. Thintisnawati,S.Ag Kepala Madrasah MIN 12 Bandar Lampung,
Tanggal 13 September 2016

4Wawancara Wawancara dengan Parzon Su’i, S.Ag, Kepala Madrasah MIN 8 Bandar
Lampung, Tanggal 22 September 2016

5 Wawancara dengan Hj. Munasiroh, S.Ag. MM Kepala Madrasah MIN 7 Bandar Lampung
tanggal 8 September 2016.

6Wawancara Wawancara dengan Parzon Su’i, S.Ag, Kepala Madrasah MIN 8 Bandar
Lampung, Tanggal 22 September 2016
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Berdasarkan observasi yang dilakukan, diperoleh data bahwa dikalangan

guru sertifikasi juga terjadi perbedaan tingkat kematangan. Perbedaan ini

disebabkan oleh proses sertifikasi guru yang ditempuh melalui jalur yang berbeda-

beda. Kenyataan ini membuat banyak guru tersertifikasi tetapi belum profesional

karena memiliki kemampuan yang belum standar dan tingkat kemauan yang

berbeda-beda.

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan

dengan keahliannya, begitu pula halnya dengan penempatan guru pada bidang

tugasnya.

Menempatkan guru sesuai dengan keahliannya secara mutlak harus

dilakukan. Apabila guru diberikan tugas tidak sesuai dengan keahlian atau tingkat

kematangan serta situasi dan kondisi lingkungan madrasahnya maka akan

berakibat menurunnya cara kerja dan hasil pekerjaan, juga akan menimbulkan rasa

tidak puas pada diri guru itu sendiri.7

Peran kepala madrasah dalam meningkatkan kesempatan untuk

mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi kondusif,

perilaku kepala madrasah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan

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

baik sebagai individu maupun sebagai kelompok. Perilaku pemimpin yang positif

dapat mendorong kelompok dalam mengarahkan dan memotifasi individu untuk

bekerja sama dengan kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga

pendidikan.

7 Wawancara dengan Hj. Thintisnawati,S.Ag Kepala Madrasah MIN 12 Bandar Lampung,
Tanggal 13 September 2016
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Guru sangat berperan dalam menentukan kualitas lulusan madrasah,

artinya untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas diperlukan guru dengan

kualitas dan prestasi maksimal. Sedangkan guru dengan kualitas dan prestasi

maksimal dapat diperoleh bila ditunjang oleh kepala madrasah  yang baik.8

Kinerja guru yang berkualitas ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya

adalah bagaimana atasan dalam memimpin bawahan. Peran pemimpin  sangat

penting dalam organisasi, tanpa adanya pemimpin suatu organisasi hanya

merupakan pergaulan orang-orang dan mesin.9

Kinerja guru yang tinggi merupakan perwujudan dari kualitas guru. Hal

ini cukup penting dalam rangka mencapai tujuan madrasah. Dengan kinerja yang

tinggi berarti para guru benar-benar dapat berfungsi sebagai pendidik yang tepat

guna dan berhasil guna sesuai dengan sasaran-sasaran organisasi yang hendak

dicapainya.10

Agar kinerja guru baik maka kepala madrasah harus mendukung bahwa

pengajaran yang memfokuskan pada kepentingan belajar siswa harus menjadi

prioritas, melakukan pemantauan terhadap proses belajar mengajar sehingga

memahami lebih mendalam dan menyadari apa yang sedang berlangsung di

madrasah, mengetahui kesulitan pembelajaran dan dapat membantu guru dalam

mengatasi kesulitan belajar tersebut.11

8 Wawancara dengan Hj. Munasiroh, S.Ag. MM Kepala Madrasah MIN 7 Bandar Lampung
tanggal 8 September 2016.

9Wawancara Wawancara dengan Parzon Su’i, S.Ag, Kepala Madrasah MIN 8 Bandar
Lampung, Tanggal 22 September 2016

10 Wawancara dengan Hj. Thintisnawati,S.Ag Kepala Madrasah MIN 12 Bandar Lampung,
Tanggal 13 September 2016

11Wawancara dengan Hj. Munasiroh, S.Ag. MM Kepala Madrasah MIN 7 Bandar Lampung
tanggal 8 September 2016.
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Kepala Madrasah terlebih dahulu harus mensosialisasikan dan menanamkan

isi dan makna visi madrasahnya dengan baik. Dia juga mampu membangun

kebiasaan-kebiasaan berbagi pendapat atau urun rembug dalam merumuskan visi

dan misi madrasahnya, dan dia juga selalu menjaga agar visi dan misi madrasah

yang telah disepakati oleh warga madrasah hidup subur dalam implementasinya.12

Jika semua peraturan dilaksanakan oleh seluruh elemen madrasah, maka

ujung tombaknya adalah kinerja guru akan baik, maka saya tidak akan segan-

segan memberikan penghargaan kepada guru yang berprestasi, namun juga

sebaliknya, jika kinerja buruk guru buruk makasaya pun tidak segan-segan

memberikan teguranbaik langsung maupun tidak langsung.13

Guru dimadrasah ini ada beberapa yang sudah senior, maka agak susah

untuk merubah Mindset nya, bahwa tugas guru datang, ke kelas, pulang, jika ini

dilakukan guru, maka jauh kita dapat berharap kinerja akan baik.14

Teguran baik langsung maupun tidak langsung selalu dilakukan jika

terdapat guru dengan kinerja buruk, jika sudah parah maka saya akan kurangi

jumlah jam mengajar nya.15

Kepala Madrasah dalam menjalankan tugasnya perlu mengingat dan

berpedoman kepada strategi-strategi memimpin, karena dengan memperhatikan

12Wawancara Wawancara dengan Parzon Su’i, S.Ag, Kepala Madrasah MIN 8 Bandar
Lampung, Tanggal 22 September 2016

13 Wawancara dengan Hj. Thintisnawati,S.Ag Kepala Madrasah MIN 12 Bandar Lampung,
Tanggal 13 September 2016

14Wawancara dengan Hj. Munasiroh, S.Ag. MM Kepala Madrasah MIN 7 Bandar Lampung
tanggal 8 September 2016.

15Wawancara Wawancara dengan Parzon Su’i, S.Ag, Kepala Madrasah MIN 8 Bandar
Lampung, Tanggal 22 September 2016
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strategi-strategi tersebut pemimpin dapat melakukan langkah yang tepat dalam

mengarahkan anak buahnya agar khususnya kinerja guru dapat meningkat.

2. Kinerja Guru Madrasah Ibtidaiyah Se Kota Bandar Lampung Tahun
2016

Daftar Nama Sumber Data Penelitian
No Nama Asal Madrasah Jabatan

1 Siti Hajar,S.Pd.I
MIN 7 Bandar

Lampung
Guru

2 Siti Rubayya, S.Pd.I
MIN 7 Bandar

Lampung
Guru

3 Nur Aisyah, S. Pd. I
MIN 8 Bandar

Lampung
Guru

4
Bambang Dwi Purnomo, S.
Ag

MIN 8 Bandar
Lampung

Guru

5 Hizbuddin Burmelli,S.Pd
MIN 12 Bandar

Lampung
Guru

6 Elqonita Maida Ahza
MIN 12 Bandar

Lampung
Guru

Guru sebagai pendidik memiliki peran yang sangat penting terhadap

kemajuan bangsa Indonesia, guru juga sebagai salah satu faktor penentu

keberhasilan pendidikan.

Bagaimanapun pendekatan yang tepat sangat diperlukan oleh seorang

pemimpin agar apa yang disampaikan kepada anak buahnya lebih dapat

tersosialisasi kedalam setiap pribadi anak buahnya.

Untuk itu kepala madrasah perlu menetapkan sasaran yang hendak dicapai

dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan.

Selain menetapkan sasaran yang hendak dicapai hal yang juga sangat

penting adalah sasaran tersebut harus disosialisasikan, sehingga pada saat

pelaksanaan kepala madrasah dapat melakukan perintah, teguran dan nasihat, agar

para guru mempunyai keyakinan yang lebih baik.16

16Wawancara Siti hajar, S.Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung Tanggal 9 September 2016
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Guru harus merasa nyaman dalam kondisi kerja yang menyenangkan, guru

harus terbebaskan dari tekanan-tekanan batin, guru harus merasa diikutsertakan

dalam hubungan sosial yang baik dengan sesama guru maupun dengan kepala

madrasah, sehingga ia bekerja dalam suatu hasrat untuk bergabung guna mencapai

kinerja yang lebih baik.17

Seorang kepala madrasah harus bertugas membina persatuan antar guru,

perlakuan setiap guru dengan wajar dan adil, janganlah sekali-kali pilih kasih,

dimana hanya guru tertentu saja yang mendapat perhatian, hal ini juga bermakna

bahwa kepal madrasah harus mempunyai hubungan sosial yang baik dengan

seluruh guru.18

Guru adalah manusia biasa yang juga menginginkan pengakuan dari kepala

madrasah, artinya kepala madrasah harus mengakui bahwa setiap guru mampu

menunaikan tugasnya dan harus diakui bahwa setiap guru memiliki sumbangsih

yang sangat berarti dalam mencapai sasaran keberhasilan tiap madrasah.19

Selama ini yang terjadi adalah kepala madrasah hanya memberikan

pengarahan saat rapat dinas yang dilaksanakan setiap awal bulan, itupun

dilaksanakan hanya sebagai syarat bahwa kepala madrasah adalah seorang

pemimpin yang bertanggung jawab atas keberhasilan mutu madrasah.20

17Wawancara Hizbuddin Burmelli, S.Pd, Guru MIN 12 Bandar Lampung Tanggal 16
September 2016

18Wawancara Bambang Dwi Purnomo, S.Ag, Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26
September 2016

19 Wawancara Siti Rubaya, S.Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung Tanggal 9 September
2016

20Wawancara Nur Aisyah, S.Pd.I, Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26 September
2016
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Jika mungkin petunjuknya kepala madrasah harus memberikan pengarahan

sebelum dan sesudah proses belajar mengajar, saya rasa tidak efektif, karena guru

juga manusia biasa, guru bukanlah siswa yang harus merasa disuap ketika akan

melaksanakan tugasnya.saya rasa pengarahandiberikan sesuai kondisi saja, ketika

dirasa perlu memberikan pengarahan yang penting, ya baru berikan pengarahan

seperlunya.21

Kepala madrasah selalu melakukan pemeriksaan atas tugas-tugas yang

diemban guru, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang selama ini

terjadi adalah kepala madrasah selalu memeriksa kelengkapan perangkat

pembelajaran yang dibuat guru sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses

belajar mengajar.22

Bentuk pelanggaranyang sangat sering terjadi adalah ketika guru datang

terlambat, sehingga siswa terbengkalai ketika seharusnnya belajar namun tidak

ada guru.23

Rendahnya kinerja guru sangat berhubungan dengan tingkat kematangan

guru yang berbeda-beda. Ada guru tersertifikasi dengan tingkat kematangan yang

tinggi dan ada guru non sertifikasi dengan tingkat kematangan rendah, atau

sebaliknya.24

21 Wawancara Siti hajar, S.Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung Tanggal 9 September 2016
22Wawancara Elqonita Maida Ahza, Guru MIN 12 Bandar Lampung Tanggal 16

September 2016
23Wawancara Bambang Dwi Purnomo, S.Ag, Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26

September 2016
24 Wawancara Siti Rubayya, S.Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung Tanggal 9 September

2016
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Bentuk pelanggaran yang sangat sering dilakukan adalah guru datang dan

pulang tidak tepat waktu dan sering tidak masuk madrasah.25

Yang paling sering dilakukan oleh kepala madrasah jika terdapat

pelanggaran yang dilakukan olehguru adalah teguran secara langsung maupun

tidak langsung.26

Teguran baik langsung ataupun tidak langsung selalu dilakukan oleh kepala

madrasah jika terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh seluruh dewan guru dan

staf tata usaha serta seluruh karyawan dimadrasah ini.27

Jarang sekali kepala madrasah turun tangan secara langsung jika terdapat

pelanggaran yang dilakukan oleh dewan guru, dan yang paling sering adalah yang

memberi teguran adalah para wakil kepala madrasah.28

Salah satu indikator Kinerja guru adalah dapatdilihatdari prestasi siswa baik

disekolah maupun di luar sekolah, baik akademik maupun non akademik.

Beberapa prestasi baik akademik maupun akademik di MIN 12 cukup

banyak, seperti juara III pada lomba pelajaran Bahasa Arab Tingkat kecamatan,

juara 1 Lomba pidato bahasa arab tingkat kecamatan, juara 1 dan juara II

kompetisi IPA Putri (KSM dan Aksioma) tingkat kecamatan, juara 1 dan juara II

kompetisi IPA Putra (KSM dan Aksioma) tingkat kecamatan, hal ini tentu saja

merupakan hasil dari kerja keras para dewan guru dimadrasah ini.29

25 Wawancara Hizbuddin Burmelli, S.Pd, Guru MIN 12 Bandar Lampung Tanggal 16
September 2016

26Wawancara Nur Aisyah, S.Pd.I, Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26 September
2016

27 Wawancara Siti hajar, S.Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung Tanggal 9 September 2016
28Wawancara Bambang Dwi Purnomo, S.Ag, Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26

September 2016
29 Wawancara Hizbuddin Burmelli, S.Pd, Guru MIN 12 Bandar Lampung Tanggal 16

September 2016
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Prestasi MIN 8 Bandar Lampung diantaranya adalah juara 1 Olympiade

sains tingkat kecamatan Panjang, Juara 1 KSM KEMENAG Bidang Studi

Matematika Tingkat Kota Bandar Lampung, Juara III KSM KEMENAG Bidang

Studi Matematika Tingkat Propinsi Lampung, Juara III Pidato Bahasa Indonesia

Aksioma KEMENAG Tingkat Kota Bandar lampung.30

Adapun Prestasi MIN 7 Bandar Lampung adalah Juara III Lomba Cerdas

Cermat PAI Se Kota Bandar Lampung, Juara II Olympiade MIPA Tingkat Kota

Bandar Lampung, Juara III Lomba Pelajaran Kolase Tingkat kecamatan

Sukabumi, Juara harapan II Lomba Kaligrafi Tingkat Daerah Lampung.31

Kinerja Guru yang baik tentunya tergambar pada penampilan mereka baik

dari penampilan kemampuan akademik maupun kemampuan profesi menjadi guru

artinya mampu mengelola pengajaran di dalam kelas dan mendidik siswa di luar

kelas dengan sebaik-baiknya.

Reward dalam bentuk pujian saat upacara rutin setiap hari senin diberikan

oleh kepala madrasah baik kepada siswa mupun kepada guru pembimbing yang

berprestasi.32

3. Analisis Implementasi Fungsi-Fungsi Kepemimpinan Kepala Madrasah
Se Kota Bandar Lampung Tahun 2016

Kepemimpinan adalah kekuatan dinamis yang penting dalam memotivasi

dan mengordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan melalui suatu

proses untuk mempengaruhi orang lain, baik dalam organisasi maupun di luar

30Wawancara Bambang Dwi Purnomo, S.Ag, Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26
September 2016

31Wawancara Siti hajar, S.Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung Tanggal 9 September 2016
32Wawancara Siti Rubayya, S.Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung Tanggal 9 September

2016
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organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi dan kondisi

tertentu.

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara Kepala-kepala Madrasah

Ibtidaiyah Negeri se Kota Bandar Lampung berkenaan dengan kepemimpinan

Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga Pendidik didapat data-

data sebagai berikut:

a. Fungsi Instruksi

Pemimpin berfungsi sebagai komunikator yang menentukan apa (isi

perintah), bagaimana (cara mengerjakan perintah), bilamana (waktu memulai,

melaksanakan dan melaporkan hasilnya), dan dimana (tempat mengerjakan

perintah) agar keputusan dapat diwujudkan secara efektif. Sehingga fungsi orang

yang dipimpin hanyalah melaksanakan perintah.

Pada saat Kepala Madrasah memberikan arahan-arahan pada kegiatan-

kegiatan yang dilakukan di madrasah, pada saat pelaksanaan Upacara Bendera

yang merupakan rutinitas dilakukan setiap hari senin adalah saat dimana Kepala

Madarasah melaksanakan fungsi instruksi dalam kepemimpinan.33

Fungsi instruksi yang ditetapkan tidak akan ada artinya tanpa kemampuan

mewujudkan atau menterjemahkannya menjadi instruksi/perintah. Selanjutnya

perintah tidak akan ada artinya jika tidak dilaksanakan.34

Sejalan dengan pengertian kepemimpinan, intinya adalah kemampuan

pimpinan menggerakkan orang lain agar melaksanakan perintah, yang bersumber

dari keputusan yang telah ditetapkan.35

33 Wawancara Parzon Su’I, Kepala MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 22 September 2016
34Wawancara Hj. Munashiroh, S.Ag, MM, Kepala MIN 7 Bandar Lampung, Tanggal 8

September 2016
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Setiap pemimpin harus memahami bahwa di dalam posisi dan perannya

secara implisit terdapat kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab yang harus

dijalankan secara efektif. Salah satu diantaranya adalah kekuasaan atau wewenang

memerintahkan anggotanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi.36

Fungsi instruktif tidak harus dijalankan secara otoriter, yang dapat

berdampak pemimpin kehilangan kewibawaannya karena instruksi ditentang atau

ditolak dan tidak dilaksanakan oleh anggota organisasi. Kakuasaan atau

wewenang tidak perlu mendorong seorang pemimpin bertindak sebagai penguasa

yang tidak boleh dicampuri dalam mengambil keputusan dan tidak boleh dibantah

instruksinya dalam pelaksanaan keputusan atau kegiatan lain yang telah

ditetapkan.37

Perintah dari seorang pemimpin untuk mewujudkan organisasi yang efektif

harus disampaikan secara jelas baik mengenai isinya (apa yang harus dikerjakan)

maupun dari segi bahasa yang harus disesuaikan kemampuan ,pendidikan atau

kematangan anggota yang menerima perintah. Dengan demikian dapat dihindari

kekeliruan dalam memahami dan melaksanakannya.38

Dalam memberikan perintah sebaiknya diikuti juga mamberikan penjelasan

kepada anggota organasasi yang akan melaksanakannya, tentang dampak atau

akibat yang akan terjadi apabila suatu instruksi dikerjakan secara salah atau keliru.

35Wawancara Hj. Thintisnawati, S. Ag, Kepala MIN 12 Bandar Lampung, Tanggal 13
September 2016

36Wawancara Siti Hajar, S.Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung, Tanggal 9 September 2016
37Wawancara Bambang Dwi Purnomo, S. Ag Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26

September 2016
38Wawancara Nur Aisyah, S.Pd.I Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanngal 26 September

2016
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Dengan demikian dapat diharapkan pelaksanaannya sebuah perintah akan

lebih hati-hati dan teliti karena suatu perintah mungkin saja sulit bagi anggota

organisasi yang akan melaksanakannya.39

Berikutnya pemberian perintah dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan

organisasi perlu juga mempertimbangkan dan mempergunakan tata krama karena

prosesnya berlangsung di dalam interaksi antar manusia atau individu. Beberapa

di antaranya yang perlu dipertimbangkan di lingkungan organisasi di Indonesia

adalah faktor usia, posisi, pengaruh dan sikap anggota dilingkungan

organisasinya.40

(b) Fungsi Konsultasi

Pemimpin dapat menggunakan fungsi konsultatif sebagai komunikasi dua

arah. Hal tersebut digunakan manakala pemimpin dalam usaha menetapkan

keputusan yang memerlukan bahan pertimbangan dan berkonsultasi dengan

orang-orang yang dipimpinnya.

Implementasi fungsi konsultasi dapat dilihat pada saat Kepala Madrasah

memberikan arahan pada saat rapat dinas bulanan, dimana seluruh dewan guru,

staf serta karyawan Madrasah diberikan waktu untuk memberikaan tanggapan,

pertanyaan, serta sanggahan atas arahan yang diberikan Kepala Madrasah.41

Hal ini juga dilakukan pada saat-saat tertentu ketika terjadi  pelanggaran

yang dilakukan dewan guru, staf serta karyawan Madrasah, maka dengan serta

39Wawancara Elqonita Maida Ahza, Guru MIN 12 Bandar Lampung, Tanggal 16
September 2016

40Wawancara Hizbuddin Burmelli, S.Pd Guru MIN 12 Bandar Lampung, Tanggal 16
September 2016

41 Wawancara Hj. Thintisnawati, S. Ag Kepala MIN 12 Bandar Lampung, Tanggal 13
September 2016
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merta dewan guru, staf serta karyawan Madrasah akan dipanggil menghadap

Kepala Madrasah untuk memberikan klarifikasi yang sifatnya konsultasi kepada

Kepala Madrasah agar didapatkan jalan keluar yang baik.42

Pimpinan oganisasi dinilai sebagai seseorang yang memiliki kelebihan dari

anggota organisasi baik oleh pihak yang berwenang mengangkatnya sebagai

pimpinan formal, maupun segi anggota yang mendukung dan mengangkatnya

manjadi pemimpin informal.43

Kepala Madrasah menjadi figur sentral dan tumpuan harapan anggota di

lingkungan organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin tersebut ditempatkan sebagai

tokoh utama yang diyakini mengetahui yang dapat membantu berbagai masalah

yang dihadapi oleh anggota organisasi dalam bekerja.44

Untuk mengefektifkan organisasi, pemimpin harus siap dan bersedia

memberikan kesempatan pada anggota organisasi untuk berkonsultasi dalam

mengatasi atau menyelesaikan masalah-masalah yang berhubungan dengan

pekerjaan. Disamping itu tidak mustahil termasuk juga berkonsultasi mengenai

masalah-masalah pribadi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan

pekerjaan.45

42 Wawancara Parzon Su’I, S.Ag Kepala MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 22 September
2016

43 Wawancara Hj. Munatsiroh, S. Ag, MM kepala MIN 7 Bandar Lampung, Tanggal 8
September 2016

44 Wawancara Nur Aisyah, S. Pd.I Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26 September
2016

45Wawancara Siti Rubayya, S. Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung, Tanggal 9 September
2016
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c. Fungsi Partisipasi

Dalam menjalankan fungsi partisipasi pemimpin berusaha mengaktifkan

orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam pengambilan keputusan maupun

dalam melaksanakannya. Setiap anggota kelompok memperoleh kesempatan yang

sama untuk berpartisipasi dalam melaksanakan kegiatan yang dijabarkan dari

tugas-tugas pokok, sesuai dengan posisi masing-masing.

Implementasi Fungsi Partisipasi dapat dilihat pada saat dengan gigihnya

Kepala Madrasah berusaha mengaktifkan dewan guru, staf serta karyawan

Madrasah dalam pelaksanaan program-program Madrasah, maupun pada saat urun

rembuk penyusunan program dan perencanaan madrasah baik jangka panjang

maupun jangka pendek.46

Seorang pemimpin tidak perlu menjadi orang yang ditakuti karena mudah

atau senang menghukum atau memberikan sanksi. Demikian juga kepemimpinan

bukan untuk menggunakan kelebihan atau kekuasaan berdasarkan posisi atau

kemampuan kenerja, sehingga merasa senang berperilaku menjauh dari anggota

organisasi.47

Kepala Madrasah tidak boleh berperilaku menyembunyikan kelemahan atau

kekurangan, agar tidak diketahui anggota organisasi. Karena ini justru akan

mengundang dan mendatangkan kesulitan dalam melaksanakan kepemimpinan

46Wawancara Nur Aisyah, S. Pd.I guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26 September
2016

47Wawancara Elqonita Maida Ahza, Guru MIN 12 Bandar Lampung, Tanggal 16
September 2016
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untuk mengefektikan organisasi, karena anggota organisasi tidak mengetahui

bantuan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan pimpinan.48

Selama ini Kepala Madrasah bersifat tertutup dan berdampak pada

kepemimpinannya karena dapat dipandang sebagai orang diluar organisasi (out

group) fungsi ini dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi juga

tidak boleh dilakukan pemimpin untuk meminta diistimewakan atau diperlakukan

berbeda dari anggota organisasi lainnya.49

Yang terjadi dilapangan ketika Kepala Madrasah bersifat tertutup, sehingga

terkesan “menakutkan”, akibatnya guru serta para wakil kepala sekolah

mempunyai kecendrungan ragu dalam berpartisifasi pada pelaksanaan program

yang dijalankan oleh Kepala Madrasah.50

Fungsi partisipasi bukan tidak berjalan dengan baik, namun belum optimal,

hal ini disebabkan karena ada keraguan dalam diri Kepala Madrasah apakah Guru

atau Wakil Kepala Madrasah mampu menjalankan atau tidak, sehingga ada

beberapa kebijakan yang tidak dijalankan sepenuhnya oleh guru dan Wakil

Kepala Madrasah, melainkan dilakukan langsung oleh Kepala Madrasah, seperti

contoh nya pada saat pagi hari Kepala Madrasah dengan sangat Sigaf melakukan

sidak pada setiap kelas, hal ini saya fikir kurang efektif, berikan wewenang pada

48Wawancara Hizbuddin Burmelli, S.Pd, Guru MIN 12 Bandar Lampung, Tanggal 16
September 2016

49Wawancara Siti hajar, Guru MIN 7 Bandar Lampung, Tanggal 9 September 2016
50Wawancara Bambang Dwi Purnomo, S. Ag, Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26

September 2016
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guru dan wakil kepala madrasah untuk dapat berpartisipasi menjalankan program

Madrasah guna mencapai kedisiplinan para warga Madrasah pada umum nya.51

d. Fungsi Delegasi

Kepala Madrasah merupakan manusia sosial, yang tidak akan dapat berkerja

sendiri, oleh sebab itu terdapat para Wakil Kepala Madrasah, yang bertugas

sebagai perpanjangan tangan Kepala Madrasah dibidangnya masing-masing, agar

dapat menerima pelimpahan wewenang untuk dapat menetapkan keputusan pada

bidangnya masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi

maupun secara kelembagaan Madrasah.

Dalam menjalankan fungsi delegasi, pemimpin memberikan pelimpahan

wewenang membuat atau menetapkan keputusan. Fungsi delegasi sebenarnya

adalah kepercayaan ssorang pemimpin kepada orang yang diberi kepercayaan

untuk pelimpahan wewenang dengan melaksanakannya secara bertanggungjawab.

Fungsi pendelegasian ini, harus diwujudkan karena kemajuan dan perkembangan

kelompok tidak mungkin diwujudkan oleh seorang pemimpin seorang diri.52

Dalam melaksanakan kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi,

setiap pemimpin memerlukan dan memiliki kekuasaan atau kewenangan dan

tanggung jawab yang harus diimplementasikan secara baik, tepat dan benar.53

51Wawancara Hizbuddin Burmelli, S. Pd, Guru MIN 12 Bandar Lampung, Tanggal 16
September 2016

52Wawancara Hj. Munasiroh, S. Ag, MM, Kepala MIN 7 Bandar Lampung, Tanggal 8
September 2016

53Wawancara Parzon Su’I, S. Ag, Kepala MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 22 September
2016
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Fungsi pendelegasian dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi yang

dinamis dalam mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dibidangnya, karena

tidak mungkin dilaksanakan sendiri pimpinan puncak.54

Dengan kata lain pimpinan puncak sendiri tidak banyak artinya dan tidak

dapat berbuat banyak dalam mewujudkan efektifitas organisasi. Usahanya untuk

memajukan dan mengembangkan eksistensi organisasi sesuai visinya kemasa

depan.

Melalui pelaksanaan kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi,

sangat memerlukan kesediaan dan kemampuannya mendelegasikan wewenang

dan tanggung jawab pada pimpinan-pimpinan unit kerja bawahannya.55

Semua fungsi kepemimpinan tersebut pada dasarnya merupakan strategi

mengefektifkan organisasi sebagai teknik dan taktik mempengaruhi pikiran,

perasaan, sikap, dan perilaku atau menggerakan anggota organisasi agar

melaksanakan kegiatan atau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.56

Keberhasilan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut

akan tampil berupa rasa segan, rasa hormat, dan kepatuhan tanpa perasaan

dipaksa, yang akan memudahkan pengendalian organisasi.

Menurut saya pribadi fungsi delegasi merupakan satu kesatuan dengan

fungsi partisipasi, karena ketika fungsi delegasi dilakukan dengan baik, maka

fungsi partisipasi pun berjalan dengan baik. Ketika Kepala Madrasah sudah

54Wawancara Siti Rubayya, S.Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung, Tanggal 9 September
2016

55Wawancara Bambang Dwi Purnomo, S. Ag, Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26
September 2016

56Wawancara Hj. Thintisnawati, S. Ag Kepala MIN 12 Bandar Lampung, Tanggal 13
September 2016
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mendelegasikan tugas pada guru dan para wakil Kepala Madrasah. Namun yang

terjadi selama ini di Madrasah kami, terkadang Kepala Madrasah enggan

mendelegasikan tugas nya kepada guru dan para wakil Kepala Madrasah, banyak

faktor nya mungkin karena merasa bahwa tugas tersebut dapat dilakukan sendiri,

atau bahkan ketidak percayaan pada bawahan. Yang pada akhirnya Kepala

Madrasah melakukan sendiri tugas tersebut, walau sebenarnya bias di delegasikan

pada bawahan.57

e. Fungsi Pengendalian

Fungsi Pengendalian tak kalah pentingnya, fungsi delegasi haruslah disertai

dengan fungsi pengendalian, agar selalu mengacu pada visi dan misi madrasah,

program Madrasah baik jangka panjang maupun jangka pendek.

Fungsi pengendalian yang efektif harus mampu mengatur aktifitas

anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi yang efektif, sehingga

memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Dalam

melaksanakan fungsi pengendalian, pemimpin dapat mewujudkan melalui

kegiatan bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan.58

Fungsi kepemimpinan adalah usaha mempengaruhi dan mengarahkan

karyawan untuk bekerja keras, memiliki semangat tinggi, dan memotivasi tinggi

guna mencapai tujuan organisasi. Hal ini terutama terikat dengan fungsi mengatur

hubungan antara individu atau kelompok dalam organisasi.

57Wawancara Elqonita Maida Ahza, Guru MIN 12 Bandar Lampung Tanggal 16 September
2016

58Wawancara Hizbuddin Burmelli, S. Pd, Guru MIN 12 Bandar Lampung, Tanggal 16
September 2016
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Fungsi pemimpin dalam mempengaruhi dan mengarahkan individu atau

kelompok bertujuan untuk membantu organisasi bergerak kearah pencapaian

sasaran. Dengan demikian, inti kepemimpinan bukan pertama-tama terletak pada

kedudukannya dalam organisasi, melainkan bagaimana pemimpin melaksanakan

fungsinya sebagai pemimpin.59

Fungsi kepemimpinan bukan seperti halnya tangan besi yang dapat

dilakukan secara semena-mena oleh Kepala Madarasah.

Adanya kreatifitas kepala madrasah menjadi keniscayaan sehingga ia

mampu memanej organisasi madrasah dengan baik dan benar. Implikasinya

berupa keberhasilan secara menyeluruh, yaitu berupa out put dan adanya

sinergitas dalam lingkungan pendidikan. Baik sinergitas seluruh tenaga edukasi

dan karyawan, peserta didik, dan lingkungan masyarakatnya.

Kepemimpinan menyangkut sebuah proses pengaruh sosial yang dalam hal

ini pengaruh yang disengaja dijalankan oleh seseorang terhadap orang lain untuk

menstruktur aktifitas-aktifitas serta hubungan-hubungan di dalam sebuah

kelompok atau organisasi.

Kepala madrasah telah dapat dikatakan sebagai pemimpin yang efektif

karena telah mampu menjalankan perannya untuk mendorong, mempengaruhi,

mengarahkan kegiatan dan tingkah laku kelompoknya. Kepala madrasah sangat

berperan dalam mengembangkan tenaga kependidikan.

Keberhasilan kepemimpinan hakikatnya berkaitan dengan tingkat

kepedulian seorang pemimpin terlibat terhadap kedua orientasi yaitu Apa yang

59Wawancara Nur Aisyah, S.Pd.I Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26 September
2016
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telah dicapai oleh organisasi (organizational achievement) yaitu mencakup;

produksi, pendanaan, kemampuan adaptasi dengan program-program inovarif dan

sebagainya, dan pembinaan terhadap organisasi (organizational maintenance),

berkaitan dengan variable kepuasan bawahan, motivasi dan semangat kerja.

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan kepala madrasah telah

mensosialisasikan dan menanamkan isi dan makna visi madrasahnya dengan baik.

Kepala madrasah juga mampu membangun kebiasaan-kebiasaan berbagi pendapat

atau urun rembug dalam merumuskan visi dan misi madrasahnya, dan dia juga

selalu menjaga agar visi dan misi madrasah yang telah disepakati oleh warga

madrasah hidup subur dalam implementasinya.60

Kepala madrasah melibatkan para pemangku kepentingan dalam

pengelolaan madrasah (manajemen partisipatif). Kepala madrasah melibatkan

para pemangku kepentingan dalam pengambilan keputusan dan dalam kegiatan

operasional madrasah sesuai dengan kemampuan dan batas-batas yuridiksi yang

berlaku.

Kepala madrasah memberikan dukungan terhadap pembelajaran , misalnya

dia mendukung bahwa pengajaran yang memfokuskan pada kepentingan belajar

siswa harus menjadi prioritas. Kepala madrasah melakukan pemantauan terhadap

proses belajar mengajar sehingga memahami lebih mendalam dan menyadari apa

yang sedang berlangsung di madrasah.61

60 Wawancara Bambang Dwi Purnomo, S.Ag, Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26
September 2016

61Wawancara Elqonita Maida Ahza, Guru MIN 12 Bandar Lampung Tanggal 16
September 2016
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Kepala madrasah sebagai penanggung jawab pendidikan dan pembelajaran

di madrasah hendaknya dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa segala

sesuatunya telah berjalan dengan baik, termasuk perencanaan dan implementasi

kurikulum, penyediaan dan pemanfaatan sumber daya guru, rekrutmen sumber

daya murid, kerjasama madrasah dan orang tua, serta sosok outcome madrasah

yang prospektif.

Kepala madrasah memiliki kemampuan mengatur lingkungan kerja, seperti

mengatur ruang kepala madrasah, ruang TU, ruang kelas, lab, BK, perpustakaan,

UKS, dan sebagainya; kemampuan mengatur suasana kerja, seperti menciptakan

hubungan kerja sesama guru/staf/karyawan yang harmonis, serta mampu

menciptakan rasa aman di madrasah;  dan kemampuan menetapkan prinsip

penghargaan dan hukuman (reward and punishment) termasuk di dalamnya

mampu mengembangkan motivasi eksternal dan internal bagi warga madrasah.62

Kepala madrasah selalu mengusahakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga

kependidikan dengan jalan memperhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa

aman, menunjukkan bahwa kepala madrasah memperhatikan mereka, mengatur

pengalaman sedemikian rupa sehingga setiap pegawai pernah memperoleh

kepuasan dan penghargaan.63

62 Wawancara Siti Rubayya, S.Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung Tanggal 9 September
2016

63 Wawancara Siti hajar, S.Pd.I Guru MIN 7 Bandar Lampung Tanggal 9 September 2016
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Kepala madrasah telah menunjukkan adanya perbaikan pengajaran pada

madrasah yang dipimpinnya. Perbaikan tampak setelah dilakukan sentuhan

supervisor berupa bantuan mengatasi kesulitan guru dalam mengajar.64

Untuk itulah Kepala madrasah perlu memahami program dan strategi

pengajaran, sehingga ia mampu memberi bantuan kepada guru yang mengalami

kesulitan. Bantuan yang diberikan oleh Kepala madrasah kepada guru dapat

berupa bantuan dukungan fasilitas, bahan-bahan ajar yang diperlukan, penguatan

terhadap penguasaan materi dan strategi pengajaran, pelatihan, dan bantuan

lainnya yang akan meningkatkan efektivitas program pengajaran dan

implementasi program dalam aktivitas belajar di kelas.

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang telah

dilakukan kepala madrasah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan

pengembangan profesi guru. Dalam hal ini, kepala madrasah seyogyanya dapat

memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru untuk

dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan

pendidikan dan pelatihan.65

Sebagai administrator madrasah, Kepala madrasah mempunyai tugas dan

tanggung jawab melaksanakan fungsi-fungsi administrasi yang diterapkan ke

dalam kegiatan-kegiatan madrasah yang dipimpinnya, seperti membuat rencana

atau program tahunan, menyusun organisasi madrasah, melaksanakan

pengoordinasian dan pengarahan, dan melaksanakan pengelolaan kepegawaian.

64 Wawancara Nur Aisyah,S.Pd.I,  Guru MIN 8 Bandar Lampung, Tanggal 26 September
2016

65 Wawancara Hizbuddin Burmelli, S.Pd, Guru MIN 12 Bandar Lampung Tanggal 16
September 2016
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Karena kegiatan administratif adalah kegiatan kelompok yang akan

menghadapi berbagai situasi berkaitan dengan kelembagaan, maka kemampuan

Kepala madrasah mengendalikan lembaga untuk bertahan bahkan meningkat pada

standard yang ditentukan menjadi sangat penting bagi madrasah sebagai lembaga.

Untuk menjamin kualitas kinerja terus meningkat, maka Kepala madrasah dengan

cara-cara yang objektif dan profesional mendorong dan memfasilitasi setiap guru

untuk merencanakan dan melaksanakan pekerjaannya sendiri. Situasi-situasi

sederhana di madrasah seperti lingkungan madrasah, iklim organisasi, interaksi

antar personel, kegiatan rutin, budaya kerja dan sebagainya merupakan hal yang

penting dirawat dan senantiasa menjadi perhatian Kepala madrasah.

Kepala madrasah sebagai administrator memegang kunci bagi perbaikan

yang memadai kemajuan madrasah. Ia harus mampu memimpin dan menjalankan

peranannya agar segala kegiatan terkendali dan terarah dalam usaha inovasi dan

mencoba ide-ide baru dan praktek-praktek baru dalam bentuk manajemen kelas

yang lebih efektif dan efisien. Kepala madrasah sebagai administrator pendidikan

bertanggung jawab penuh dalam pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di

madrasahnya. Oleh karena itu untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik,

kepala madrasah hendaknya memahami, menguasai dan mampu melaksanakan

kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan fungsinya sebagai administrator

pendidikan.

Studi keberhasilan kepala madrasah menunjukkan bahwa kepala madrasah

adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu madrasah. Bahkan

lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa "keberhasilan madrasah adalah
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keberhasilan kepala madrasah". Beberapa di antara kepala madrasah dilukiskan

sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf dan para siswa, kepala

madrasah adalah mereka yang banyak mengetahui tugas -tugas mereka dan

mereka yang menentukan irama bagi madrasah mereka.

B. Pembahasan

Dari beberapa hasil observasi dan wawancara Kepala-kepala Madrasah

Ibtidaiyah Negeri seKota Bandar Lampung dalam Meningkatkan Kinerja Tenaga

Pendidik setidaknya telah memenuhi beberapa fungsi kepemimpinan, diantaranya

:

(a) Fungsi Instruksi

Kepala Madrasah memberikan arahan-arahan pada kegiatan-kegiatan yang

dilakukan di madrasah, seperti pada saat pelaksanaan Upacara Bendera yang

merupakan rutinitas dilakukan setiap hari senin. Fungsi ini berarti juga keputusan

yang ditetapkan tidak akan ada artinya tanpa kemampuan mewujudkan atau

menterjemahkannya menjadi instruksi/perintah. Selanjutnya perintah tidak akan

ada artinya jika tidak dilaksanakan. Oleh karena itu  sejalan dengan pengertian

kepemimpinan, intinya adalah kemampuan pimpinan menggerakkan orang lain

agar melaksanakan perintah, yang bersumber dari keputusan yang telah

ditetapkan.

Fungsi instruktif tidak harus dijalankan secara otoriter, yang dapat

berdampak pemimpin kehilangan kewibawaannya karena instruksi ditentang atau

ditolak dan tidak dilaksanakan oleh anggota organisasi.Kepala Madrasah harus

memahami bahwa di dalam posisi dan perannya secara implisit terdapat
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kekuasaan atau wewenang dan tanggung jawab yang harus dijalankan secara

efektif. Salah satu diantaranya adalah kekuasaan atau wewenang memerintahkan

anggotanya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota organisasi. Kekuasaan atau

wewenang tidak perlu mendorong seorang pemimpin bertindak sebagai penguasa

yang tidak boleh dicampuri dalam mengambil keputusan dan tidak boleh dibantah

instruksinya dalam pelaksanaan keputusan atau kegiatan lain yang telah

ditetapkan.

Selanjutnya perintah dari seorang pemimpin untuk mewujudkan organisasi

yang efektif harus disampaikan secara jelas baik mengenai isinya maupun dari

segi bahasa yang harus disesuaikan kemampuan, pendidikan atau kematangan

anggota yang menerima perintah.

Seorang pemimpin dalam memberikan perintah sebaiknya diikuti juga

mamberikan penjelasan kepada anggota organasasi yang akan melaksanakannya,

tentang dampak atau akibat yang akan terjadi apabila suatu instruksi dikerjakan

secara salah atau keliru. Dengan demikian dapat diharapkan pelaksanaannya

sebuah perintah akan lebih hati-hati dan teliti karena suatu perintah mungkin saja

sulit bagi anggota organisasi yang akan melaksanakannya.

Pemberian perintah dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi

perlu juga mempertimbangkan dan mempergunakan tata krama karena prosesnya

berlangsung di dalam interaksi antar manusia atau individu. Beberapa di

antaranya yang perlu dipertimbangkan di lingkungan organisasi di Indonesia
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adalah faktor usia, posisi, pengaruh dan sikap anggota dilingkungan

organisasinya.

Berdasarkan pembahasan diatas maka keterlaksanaan fungsi Instruksi pada

Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sekota Bandar Lampung

Tahun 2016 telah berjalan cukup baik dan bersifat Satu Arah dan Pemimpin

Bertindak sebagai Komunikator sehingga dapat Meningkatkan Kinerja Tenaga

Pendidik.

(b) Fungsi Konsultasi

Pelaksanaan Fungsi Konsultasi telah berjalan cukup baik, hal ini dapat

dilihat pada saat rapat dinas bulanan, dimana seluruh dewan guru, staf serta

karyawan Madrasah diberikan waktu untuk memberikaan tanggapan, pertanyaan,

serta sanggahan atas arahan yang diberikan Kepala Madrasah. Hal ini juga

dilakukan pada saat-saat tertentu ketika terjadi  pelanggaran yang dilakukan

dewan guru, staf serta karyawan Madrasah, maka dengan serta merta dewan guru,

staf serta karyawan Madrasah akan dipanggil menghadap Kepala Madrasah untuk

memberikan klarifikasi yang sifatnya konsultasi kepada Kepala Madrasah agar

didapatkan jalan keluar yang baik.

Setiap dan semua pimpinan oganisasi atau unit kerja dinilai sebagai

seseorang yang memiliki kelebihan dari anggota organisasi baik oleh pihak yang

berwenang mengangkatnya sebagai pimpinan formal, maupun segi anggota yang

mendukung dan mengangkatnya manjadi pemimpin informal.

Berdasarkan penilaian itu, maka pemimpin menjadi figur sentral dan

tumpuan harapan anggota di lingkungan organisasi yang dipimpinnya. pemimpin
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tersebut ditempatkan sebagai tokoh utama yang diyakini mengetahui yang dapat

membantu berbagai masalah yang dihadapi oleh anggota organisasi dalam

bekerja. Pemimpin dipandang sebagai alamat yang paling tepat untuk

berkonsultasi dalam menghadapi dan menyelesaikan masalah yang beragam

dilingkungan organisasinya.

Oleh karena itu dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi,

setiap dan semua pemimpin harus siap dan bersedia memberikan kesempatan pada

anggota organisasi untuk berkonsultasi dalam mengatasi atau menyelesaikan

masalah-masalah yang berhubungan dengan pekerjaan. Disamping itu tidak

mustahil termasuk juga berkonsultasi mengenai masalah-masalah pribadi yang

berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pekerjaan.

Berdasarkan pembahasan diatas maka keterlaksanaan fungsi Konsultasi

pada Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sekota Bandar Lampung

Tahun 2016 telah berjalan dengan baik dan bersifat dua arah, yaitu komunikasi

antara pemimpin dan bawahan sehingga dapat Meningkatkan Kinerja Tenaga

Pendidik.

(c) Fungsi Partisipasi.

Pada saat dengan gigihnya Kepala Madrasah berusaha mengaktifkan dewan

guru, staf serta karyawan Madrasah dalam pelaksanaan program-program

Madrasah, maupun pada saat urun rembuk penyusunan program dan perencanaan

madrasah baik jangka panjang maupun jangka pendek, hal ini dilakukan agar pada

saat pengambilan keputusan serta pada saat pelaksanaan hasil keputusan semua
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dapat dengan ikhlas dan penuh tanggung jawab melaksanakannya karena telah

menjadi keputusan bersama.

Untuk menjadi berwibawa, seorang pemimpin tidak perlu menjadi orang

yang ditakuti karena mudah atau senang menghukum atau memberikan sanksi.

Demikian juga kepemimpinan bukan untuk menggunakan kelebihan atau

kekuasaan berdasarkan posisi atau kemampuan kenerja, sehingga merasa senang

berperilaku menjauh dari anggota organisasi. Selanjutnya kepemimpinan juga

tidak boleh berperilaku menyembunyikan kelemahan atau kekurangan, agar tidak

diketahui anggota organisasi. Kelebihan atau kekurangan pemimpin tidak boleh

dijadikan alasan untuk menjauh atau menghindar dari anggota organisasi. Perilaku

itu justru akan mengundang dan mendatangkan kesulitan dalam melaksanakan

kepemimpinan untuk mengefektikan organisasi, karena anggota organisasi tidak

mengetahui bantuan apa yang dapat dilakukan untuk mengatasi kelemahan

pimpinan.

Disamping itu perilaku kepemimpinan yang tertutup dapat berdampak

pemimpin dapat dipandang sebagai orang diluar organisasi (out group) fungsi ini

dalam kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi juga tidak boleh dilakukan

pemimpin untuk meminta diistimewakan atau diperlakukan berbeda dari anggota

organisasi lainnya.

Yang terjadi dilapangan ketika Kepala Madrasah bersifat tertutup, sehingga

terkesan “menakutkan”, akibatnya guru serta para wakil kepala sekolah

mempunyai kecendrungan ragu dalam berpartisifasi pada pelaksanaan program

yang dijalankan oleh Kepala Madrasah.
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Fungsi partisipasi bukan tidak berjalan dengan baik, namun belum optimal,

hal ini disebabkan karena ada keraguan dalam diri Kepala Madrasah apakah Guru

atau Wakil Kepala Madrasah mampu menjalankan atau tidak, sehingga ada

beberapa kebijakan yang tidak dijalankan sepenuhnya oleh guru dan Wakil

Kepala Madrasah, melainkan dilakukan langsung oleh Kepala Madrasah, seperti

contoh nya pada saat pagi hari Kepala Madrasah dengan sangat Sigaf melakukan

sidak pada setiap kelas, hal ini kurang efektif, berikan wewenang pada guru dan

wakil kepala madrasah untuk dapat berpartisipasi menjalankan program Madrasah

guna mencapai kedisiplinan para warga Madrasah pada umum nya.

Berdasarkan pembahasan diatas maka keterlaksanaan fungsi Partisipasi pada

Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sekota Bandar Lampung

Tahun 2016 dinilai kurang optimal dimana Kepala Madrasah masih merasa dapat

melakukan tugas-tugas nya sendiri tanpa partisipasi dari para guru dan wakil

Kepala Madrasah sehingga kurang berdampak baik dalam Meningkatkan Kinerja

Tenaga Pendidik.

(d) Fungsi Delegasi.

Kepala Madrasah merupakan manusia sosial, yang tidak akan dapat berkerja

sendiri, oleh sebab itu terdapat para Wakil Kepala Madrasah, yang bertugas

sebagai perpanjangan tangan Kepala Madrasah dibidangnya masing-masing, agar

dapat menerima pelimpahan wewenang untuk dapat menetapkan keputusan pada

bidangnya masing-masing yang dapat dipertanggungjawabkan secara pribadi

maupun secara kelembagaan Madrasah.
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Dalam melaksanakan kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi,

setiap pemimpin memerlukan dan memiliki kekuasaan atau kewenangan dan

tanggung jawab yang harus diimplementasikan secara baik, tepat dan benar.

Fungsi pendelegasian dilaksanakan untuk mewujudkan organisasi yang

dinamis dalam mengikuti perkembangan ilmu dan teknologi dibidangnya, karena

tidak mungkin dilaksanakan sendiri pimpinan puncak. Dengan kata lain pimpinan

puncak sendiri tidak banyak artinya dan tidak dapat berbuat banyak dalam

mewujudkan efektifitas organisasi. Usahanya untuk memajukan dan

mengembangkan eksistensi organisasi sesuai visinya kemasa depan. Melalui

pelaksanaan kepemimpinan untuk mengefektifkan organisasi, sebagaimana telah

diuraikan di atas sangat memerlukan kesediaan dan kemampuannya

mendelegasikan wewenang dan tanggung jawab pada pimpinan-pimpinan unit

kerja bawahannya.

Semua fungsi kepemimpinan tersebut pada dasarnya merupakan strategi

mengefektifkan organisasi sebagai teknik dan taktik mempengaruhi pikiran,

perasaan, sikap, dan perilaku atau menggerakan anggota organisasi agar

melaksanakan kegiatan atau bekerja untuk mencapai tujuan organisasi.

Keberhasilan dalam melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan tersebut akan

tampil berupa rasa segan, rasa hormat, dan kepatuhan tanpa perasaan dipaksa,

yang akan memudahkan pengendalian organisasi.

Fungsi delegasi merupakan satu kesatuan dengan fungsi partisipasi, karena

ketika fungsi delegasi dilakukan dengan baik, maka fungsi partisipasi pun berjalan

dengan baik. Ketika Kepala Madrasah sudah mendelegasikan tugas pada guru dan
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para wakil Kepala Madrasah. Namun yang terjadi selama ini, terkadang Kepala

Madrasah enggan mendelegasikan tugas nya kepada guru dan para wakil Kepala

Madrasah, banyak faktor nya mungkin karena merasa bahwa tugas tersebut dapat

dilakukan sendiri, atau bahkan ketidak percayaan pada bawahan. Yang pada

akhirnya Kepala Madrasah melakukan sendiri tugas tersebut, walau sebenarnya

bias di delegasikan pada bawahan.

Berdasarkan pembahasan diatas maka keterlaksanaan fungsi Delegasi pada

Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sekota Bandar Lampung

Tahun 2016 tidak berjalan dengan baik, karena pada beberapa hal ada keengganan

Kepala Madrasah mendelegasikan tugas nya baik kepada guru maupun kepada

Wakil Kepala Madrasah sehingga tidak dapat Meningkatkan Kinerja Tenaga

Pendidik.

(e) Fungsi Pengendalian.

Fungsi delegasi haruslah disertai dengan fungsi pengendalian, agar selalu

mengacu pada visi dan misi madrasah, program Madrasah baik jangka panjang

maupun jangka pendek.

Fungsi kepemimpinan bukan seperti halnya tangan besi yang dapat

dilakukan secara semena-mena oleh Kepala Madarasah, oleh sebab itu Kepala-

kepala Madrasah seKota Bandar lampung menerapkan beberapa fungsi diatas

dengan beberapa pendekatan, diantaranya : (a) Pendekatan pengaruh kewibawaan

(power influence approach), hal ini berkaitan dengan cara yang bagaimana para

pemimpin menggunakan kewibawaan terhadap bawahan. Berdasarkan observasi

yang dilakukan terlihat bahwa secara umum Guru, staf serta karyawan Madrasah
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sangatlah menghargai dan menghormati sosok kepala Madrasah, hal ini terjadi

karena pendekatan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah sehingga berpengaruh

pada kewibawaan kepala Madrasah, karena keberhasilan pemimpin dipandang

dari segi sumber dan terjadinya sejumlah kewibawaaan yang ada pada para

pemimpin. (b) Pendekatan sifat (trait approach), sosok Kepala Madrasah sekota

Bandar lampung adalah sosok yang energik, intuisi yang tajam, pikiran kedepan,

dan menarik. Kepala Madrasah sekota Bandar lampung adalah sosok yang tidak

kehabisan akal dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala Madrasah sehingga

dapat menempatkan dirinya pada situasi dan keadaan serta sosok yang

dihadapinya, mengingat bahwa Guru, staf serta karyawan Madrasah adalah sosok

pribadi dengan kehidupan, asal dan latar belakang yang berbeda-beda hal ini juga

berlaku pada (c) Pendekatan perilaku (behavior approach), selanjutnya adalah (d)

Pendekatan kontigensi (Continegency approach) dengan pendekatan ini sangat

membantu Kepala Madrasah seKota Bandar Lampung dalam membantu pimpinan

dengan garis pedoman perilaku yang bermanfaat yang didasarkan kepada

kombinasi dari kemungkinan yang bersifat kepribadian dan situasional.

Paradigma pendidikan yang memberikan kewenangan luas kepala madrasah

dalam mengembangkan berbagai potensinya memerlukan peningkatan

kemampuan kepala madrasah dalam berbagai aspek manajerialnya, agar dapat

mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban madrasah nya.

Studi keberhasilan kepala madrasah menunjukkan bahwa kepala madrasah

adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu madrasah. Bahkan

lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa keberhasilan madrasah adalah
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keberhasilan kepala madrasah. Beberapa di antara kepala madrasah dilukiskan

sebagai orang yang memiliki harapan tinggi bagi para staf dan para siswa, kepala

madrasah adalah mereka yang banyak mengetahui tugas -tugas mereka dan

mereka yang menentukan irama bagi sekolah mereka.

Berdasarkan keterangan tersebut menunjukkan betapa penting peranan

kepala madrasah dalam menggerakkan kehidupan sekolah mencapai tujuan

Berdasarkan paparan data diatas maka kepala madrasah merupakan unsur

vital bagi efektifitas lembaga pendidikan baik formal maupun non formal. Kepala

madrasah yang baik akan bersikap dinamis untuk menyiapkan berbagai macam

program pendidikan. Keberhasilan madrasah adalah keberhasilan kepala

madrasah.

Kepala madrasah yang berhasil adalah apabila memahami keberadaan

madrasah sebagai organisasi yang kompleks, serta mampu melaksanakan peranan

dan tanggung jawab untuk memimpin madrasah. Penerapan gaya kepemimpinan

yang tidak sesuai dengan situasi dan kondisi dan tingkat kematangan guru akan

berdampak pada penurunan kinerja guru.

Kinerja seseorang dapat ditingkatkan bila ada kesesuaian antara pekerjaan

dengan keahliannya, begitu pula halnya dengan penempatan guru pada bidang

tugasnya.

Peran kepala madrasah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan

pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi kondusif, perilaku kepala

madrasah harus dapat mendorong kinerja para guru dengan menunjukkan rasa

bersahabat, dekat dan penuh pertimbangan terhadap para guru, baik sebagai
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individu maupun sebagai kelompok. Perilaku pemimpin yang positif dapat

mendorong kelompok dalam mengarahkan dan memotifasi individu untuk bekerja

sama dengan kelompok dalam rangka mewujudkan tujuan lembaga pendidikan.

Guru adalah salah satu komponen manusiawi dalam proses belajar

mengajar, yang ikut berperan dalam usaha pembentukan sumber daya manusia

yang potensial di bidang pembangunan. Oleh karena itu, guru yang merupakan

salah satu unsur di bidang kependidikan harus berperan secara aktif dan

menempatkan kedudukannya sebagai tenaga profesional, sesuai dengan tuntutan

masyarakat yang semakin berkembang. Dalam hal ini guru tidak semata-mata

sebagai pengajar yang melakukan transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai

pendidik yang melakukan transfer nilai-nilai sekaligus sebagai pembimbing yang

memberikan pengarahkan dan menuntun siswa dalam belajar.

Kepala madrasah sebagai pemimpin lembaga pendidikan memiliki andil

besar dalam menciptakan suasana kondusif yang ada dalam lingkungan kerjanya.

Suasana kondusif tersebut merupakan faktor yang terpenting dalam menciptakan

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

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

keberhasilan pendidikan. Tenaga pendidikan terutama guru merupakan jiwa dari

madrasah.

Berdasarkan fungsi dan pendekatan yang dilakukan oleh Kepala Madrasah

se Kota Bandar Lampung maka dapat dikatakan bahwa Kepala-kepala Madrasah

se Kota Bandar lampung memenuhi 6 dari 8 tipe kepemimpinan diantaranya Tipe
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Karismatis, Tipe Paternalistis dan Maternalistis, Tipe militeristis, Tipe populistis,

Tipe administratif atau eksekutif, dan Tipe Demokratis.

Dalam proses pendidikan, pada dasarnya guru mempunyai tugas mendidik

dan mengajar peserta didik agar dapat menjadi manusia yang dapat melaksanakan

tugas kehidupannya yang selaras dengan kodratnya sebagai  manusia yang baik

dalam kaitan hubungannya dengan sesama manusia maupun dengan Tuhan. Tugas

mendidik berkaitan dengan transformasi pengetahuan dan keterampilan kepada

peserta didik.

Dalam pelaksanaan tugas mendidik, guru memiliki sifat dan perilaku yang

berbeda, ada yang bersemangat dan penuh tanggung jawab, juga ada guru yang

dalam melakukan pekerjaan itu tanpa dilandasi rasa tanggung jawab, selain itu

juga ada guru yang sering membolos, datang tidak tepat pada waktunya dan tidak

mematuhi perintah. Kondisi guru seperti itulah yang menjadi permasalahan di

setiap lembaga pendidikan formal. Dengan adanya guru yang mempunyai kinerja

rendah, madrasah akan sulit untuk mencapai hasil seperti yang diharapkan dan

guru.

Guru sangat berperan dalam menentukan kualitas lulusan madrasah, artinya

untuk menghasilkan lulusan yang berkualitas diperlukan guru dengan kualitas dan

prestasi maksimal. Sedangkan guru dengan kualitas dan prestasi maksimal dapat

diperoleh bila ditunjang oleh kepala madrasah  yang baik.

Kinerja guru yang berkualitas ditentukan oleh banyak faktor, diantaranya

adalah bagaimana atasan dalam memimpin bawahan. Peran pemimpin  sangat
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penting dalam organisasi, tanpa adanya pemimpin suatu organisasi hanya

merupakan pergaulan orang-orang dan mesin.

Kinerja guru yang tinggi merupakan perwujudan dari kualitas guru. Hal ini

cukup penting dalam rangka mencapai tujuan madrasah. Dengan kinerja yang

tinggi berarti para guru benar-benar dapat berfungsi sebagai pendidik yang tepat

guna dan berhasil guna sesuai dengan sasaran-sasaran organisasi yang hendak

dicapainya.

Berdasarkan pembahasan diatas maka keterlaksanaan fungsi Pengendalian

pada Kepemimpinan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri Sekota Bandar Lampung

Tahun 2016 telah berjalan dengan baik, yaitu dengan memberikan bimbingan,

pengarahan, koordinasi dan pengawasan sehingga dapat Meningkatkan Kinerja

Tenaga Pendidik.

Apabila tujuan peningkatan  kinerja para guru dapat terpenuhi, maka tujuan

pembangunan yang sesuai dengan pancasila, UUD 1945 beserta tujuan

Pendidikan Nasional akan segera tercapai, begitu juga dengan menghasilkan

lulusan yang berkualitas dan siap menghadapi tuntutan perkembangan zaman.


