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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era globalisasi merupakan era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

telah menimbulkan persaingan dalam berbagai bidang, yang menuntut masyarakat

Indonesia untuk memantapkan diri dalam peningkatan kualitas dan sumber daya

manusia yang unggul, mampu berdaya saing, menguasai ilmu pengetahuan, teknologi

serta mempunyai etos kerja yang tinggi. Perwujudan manusia yang berkualitas tersebut

menjadi tanggung jawab pendidikan terutama dalam mempersiapkan peserta didik

menjadi subyek yang semakin berperan, menampilkan keunggulan yang tangguh,

kreatif, mandiri, dan professional dalam bidangnya masing-masing.

Sekolah/madrasah harus dengan kesungguhannya melaksanakan tugas dan

fungsinya untuk mewujudkan tujuan nasional sebagaimana yang tercantum dalam

Undang-undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta

penjelasannya Bab II Pasal 3 bahwa:

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, mandiri dan menjadi warga Negara yang demokratis serta
bertanggung jawab.1

Beberapa gaya kepemimpinan akan mewarnai perilaku seorang pemimpin dalam

menjalankan tugasnya. Berbagai gaya kepemimpinan akan mewarnai perilaku seorang

pemimpin dalam menjalankan tugasnya. Bagaimanapun gaya kepemimpinan

seseorang tentunya akan diarahkan untuk kepentingan bersama yaitu kepentingan

anggota dan organisasi.Lembaga pendidikan, sebagai salah satu elemen yang berperan

penting sebagai agen perubahan adalah pemimpin yang memimpin lembaga tersebut.

1UU RI No. 20 Th. 2003,Tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Penjelasannya (Bandung: PT
Citra Umbara, 2003), h. 7.
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Hal ini kerena pemimpinlah yang menjadi pengemudi kemana lembaga pendidikan

yang dipimpinnya akan dibawa. Begitu pentingnya peran kepemimpinan dalam

kehidupan manusia, diwajibkan setiap individu untuk tunduk kepada Allah dan

rasul-Nya dan ulil amri seperti yang terdapat dalam Al-qur’an:

َیا َأیَُّھا الَِّذیَن آَمُنوا َأِطیُعوا اللََّھ َوَأِطیُعوا الرَُّسوَل َوُأوِلي اْلَأْمِر ِمْنُكْم

Artinya : “ Hai orang-orang beriman ta’atilah Allah dan ta’atilah rasul (Nya), dan

ulil amri diantara kamu”. (Qs.An-Nisa : 59)2

Keberhasilan untuk mewujudkan tujuan-tujuan tersebut kepala madrasah

mempunyai peran yang sangat penting dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan

menselaraskan sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepala madrasah merupakan

salah satu faktor yang dapat mendorong madrasah untuk dapat mewujudkan visi, misi,

tujuan dan sasaran melalui program madrasah yang dilaksanakan secara terencana dan

bertahap.Dalam persaingan global ini, diakui atau tidak lembaga pendidikan atau

sistem persekolahan dituntut untuk mengemuka dengan kinerja kelembagaan yang

efektif dan produktif. 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. Berdasarka hadist Nabi Muhammad SAW, dari Anas R.a :

:َعْن َأَنٍس َقاَل :َقاَل َرُسْوُل اِهللا َصلَّى اُهللا َعَلْیِھ َوَسلََّم  َلْیَس ِبَخْیِرُكْم َمْن َتَرَك ُدْنَیاُه ِلَأِخَرِتِھ َوَتَرَك َأِخَرَتُھ ِلُدْنَیاُه َحتَّى 

)َرَواه ابن عساكر)َأِخَرَة َوَال َتُكْوُنْوا َكالًّ َعَلى النَّاِس ُیِصْیَب ِمْنُھَما َجِمْیًعا َفِإنَّ الدُّْنَیا َبَالٌغ ِإَلآ اْل

2 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang : Putra
Toha, 1995), h. 27
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Artinya : Dari Anas ra berkata: Rasulullah saw bersabda, “Tidak baik orang yang
meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat saja, atau meninggalkan akhirat untuk
kepentingan dunia saja, tetapi harus memperoleh kedua-duanya. Karena kehidupan
dunia mengantarkan kamu menuju akhirat. Oleh karena itu jangan sekali-kali menjadi
beban orang lain.” (HR. Ibnu `Asakir).

Kepala madrasah merupakan unsur vital bagi efektifitas lembaga pendidikan.

Kepala madrasah yang baik akan bersikap dinamis untuk menyiapkan berbagai macam

program pendidikan. Keberhasilan madrasah adalah keberhasilan kepala madrasah.

Kepala madrasah yang berhasil adalah apabila memahami keberadaan sekolah sebagai

organisasi yang kompleks, serta mampu melaksanakan peranan dan tanggung jawab

untuk memimpin madrasah.3 Peran kepala madrasah dalam meningkatkan kesempatan

untuk mengadakan pertemuan secara efektif dengan para guru dalam situasi kondusif.

Perilaku pemimpin yang positif dapat mendorong kelompok dalam mengarahkan dan

memotifasi individu untuk bekerja sama dengan kelompok dalam rangka mewujudkan

tujuan lembaga pendidikan.4

Kepala madrasah sebagai pemimpin lembaga pendidikan memiliki andil besar

dalam menciptakan suasana kondusif yang ada dalam lingkungan kerjanya.Dalam hal

ini masalah yang akan diteliti menitikberatkan pada permasalahan Sumber Daya

Manusia (SDM) yakni mengenai etos kerja kepala madrasah. Kepala Sekolah harus

dapat mengelola sekolahnya agar sekolah yang dipimpin berkembang atau maju dari

waktu kewaktu. Kepemimpinan kepala sekolah sangat penting, karena kepala sekolah

merupakan mesin penggerak bagi segenap sumber daya sekolah. Menurut Lipham,

James. M. Et.al yang dikutip Wahyusumidjo “Pemimpin sekolah adalah mereka yang

dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan tinggi terhadap staf dan para siswa,

3Wahjosumijdo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 81.

4E. Mulyasa, Manajemen Berbasis sekolah: Konsep Strategi dan Implementasi (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2003), h. 107.
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pemimpin sekolah adalah mereka yang banyak mengetahui tentang tugas-tugas

mereka, dan yang menentukan suasana untuk sekolah mereka.”5

Peran pemimpin  sangat penting dalam organisasi, tanpa adanya pemimpin suatu

organisasi hanya merupakan pergaulan orang-orang dan mesin. Peran adalah

kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi,

mendorong, mangajak, mamantau dan kalau perlu memaksa orang lain agar menerima

pengaruh itu. Selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu pencapaian suatau

maksud dan tujuan tertentu.6Seorang kepala madrasah mempunyai peran mengatur dan

menggerakkan sejumlah orang yang memiliki berbagai sikap, tingkah laku, dan latar

belakang  berbeda-beda. Untuk mendapatkan staf yang handal dan dapat membantu

tugas kepala madrasah secara optimal,  diperlukan kepala madrasah yang mampu

mengarahkan  bawahannya kepada tercapainya tujuan organisasi secara maksimal.

Pemimpin yang efektif selalu menyadari bahwa anggota organisasinya merupakan

sumber daya manusia yang sangat berharga karena dikaruniai  otak dan akal fikiran,

sehingga pemimpin selalu berupaya menggali, memanfaatkan dan meningkatkan

kreatifitas anggotanya untuk mencapai prestasi yang tinggi.7

Etos kerja kepala madrasah merupakan perwujudan dari kualitas kepala madrasah.

Hal ini cukup penting dalam rangka mencapai tujuan madrasah. Dengan etos kerja yang

tinggi berarti kepala madrasah benar-benar dapat berfungsi sebagai pemimpin yang

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

dicapainya.

5Wahyusumidjo. Etos kerja kepala madrasah. 1993
6 Dirawat dkk, Pengantar Kepemimpinan Pendidikan (Surabaya: Usaha nasional, 1983), h. 15.
7 Hadari Nawawi dan Martini Hadari, Kepemimpinan yang Efektif (Yogyakarta: Gajah Mada

University Press, 2004), h. 177.
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Berdasarkan uraian diatas tergambar betapa pentingnya etos kerja  kepala

madrasah di dalam mencapai keberhasilan suatu madrasah. Untuk dapat melaksanakan

kepemimpinan yang baik, dan tugas-tugasnya serta dapat memainkan peranannya demi

keberhasilan sekolah yang dipimpinnya maka ia perlu memiliki etos kerja yang tinggi.

Karena kepala madrasah merupakan kunci dari keberhasilan madrasah. Etos kerja perlu

dimiliki oleh kepala sekolah,karena etos kerja akan dapat menjadi tenaga pendorong

bagi sesorang untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Dengan etos kerja yang

dimilikinya kepala madrasah akan melahirkan tingkahlaku yang positif sehingga dapat

mencapai keberhasilan madrasah.

Etos kerja menggambarkan segi-segi etos kerja yang baik pada manusia,

bersumber dari kualitas diri, diwujudkan berdasarkan tata nilai sebagai etos kerja yang

diimplementasikan dalam aktivitas kerja. Ajaran Islam sangat mendorong umatnya

untuk bekerja keras, dan bahwa ajaran Islam memuat spirit dan dorongan pada

tumbuhnya budaya dan etos kerja yang tinggi. Kalau pada tataran praktis, umat Islam

seolah-olah beretos kerja rendah, maka bukan sistem teologi yang harus dirombak,

melainkan harus diupayakan bagaimana cara dan metode untuk memberikan

pengertian dan pemahaman yang benar mengenai watak dan karakter esensial dari

ajaran Islam yang sesungguhnya. Etos kerja dalam Islam terkait erat dengan nilai-nilai

(values) yang terkandung dalam al-Qur‟an dan al-Sunnah tentang “kerja” – yang

dijadikan sumber inspirasi dan motivasi oleh setiap Muslim untuk melakukan aktivitas

kerja di berbagai bidang kehidupan. Cara mereka memahami, menghayati dan

mengamalkan nilai-nilai al-Qur‟an dan al-Sunnah tentang dorongan untuk bekerja

itulah yang membentuk etos kerja Islam.8

8 Mohammad Irham. Jurnal Substantia, Vol. 14, No. 1, April 2012 ETOS KERJA DALAM
PERSPEKTIF ISLAM
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Masalah etos kerja memang cukup rumit. Nampaknya tidak ada teori tunggal yang

dapat menerangkan segala segi gejalanya, juga bagaimana menumbuhkan dari yang

lemah ke arah yang lebih kuat atau lebih baik. Kadangkadang nampak bahwa etos kerja

dipengaruhi oleh sistem kepercayaan, seperti agama, kadang-kadang nampak seperti

tidak lebih dari hasil tingkat perkembangan ekonomi tertentu masyarakat saja. Salah

satu teori yang relevan untuk dicermati adalah bahwa etos kerja terkait dengan sistem

kepercayaan yang diperoleh karena pengamatan bahwa masyarakat tertentu – dengan

sistem kepercayaan tertentu – memiliki etos kerja lebih baik (atau lebih buruk) dari

masyarakat lain – dengan sistem kepercayaan lain. Misalnya, yang paling terkenal ialah

pengamatan seorang sosiolog, Max Weber, terhadap masyarakat Protestan aliran

Calvinisme, yang kemudian dia angkat menjadi dasar apa yang terkenal dengan “Etika

Protestan”.9

Para peneliti lain – mengikuti cara pandang Weber – juga melihat gejala yang sama

pada masyarakat-masyarakat dengan sistem-sistem kepercayaan yang berbeda, seperti

masyarakat Tokugawa di Jepang (oleh Robert N. Bellah), Santri di Jawa (oleh Geertz)

dan Hindu Brahmana di Bali (juga oleh Geertz), Jainisme dan Kaum Farsi di India,

kaum Bazari di Iran, dan seorang peneliti mengamati hal yang serupa untuk kaum

Isma‟ili di Afrika Timur, dan sebagainya. Semua tesis tersebut bertitik tolak dari sudut

pandang nilai, atau dalam bahasa agama bertitik tolak dari keimanan atau budaya

mereka masing-masing.10

9 Tesis Weber ini telah menimbulkan sikap pro dan kontra di kalangan sosiolog. Sebagian
sosiolog mengakui kebenaran tesisnya itu, tetapi tidak sedikit yang meragukan, bahkan yang
menolaknya. Kurt Samuelson, ahli sejarah ekonomi Swedia adalah salah seorang yang menolak
keseluruhan tesis Weber tersebut, dengan mengatakan bahwa tidak pernah dapat ditemukan dukungan
tentang kesejajaran antara protestantisme dengan tingkah laku ekonomis. Kurt Samuelson, Religion
and Economic Action: A Critic of Max Webe, (New York: Harper Torchbook, 1964), hlm. 1-26.

10 Nurcholish Madjid, Cendekiawan dan Religiusitas Masyarakat, (Jakarta: Paramadina, 1999),
hlm. 76.  Lihat juga, Nurcholish Madjid, Fatsoen Nurcholish Madjid, (Jakarta: Republika,
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Membicarakan etos kerja dalam Islam, berarti menggunakan dasar pemikiran

bahwa Islam, sebagai suatu sistem keimanan, tentunya mempunyai pandangan tertentu

yang positif terhadap masalah etos kerja.11 Adanya etos kerja yang kuat memerlukan

kesadaran pada orang bersangkutan tentang kaitan suatu kerja dengan pandangan

hidupnya yang lebih menyeluruh, yang pandangan hidup itu memberinya keinsafan

akan makna dan tujuan hidupnya. Dengan kata lain, seseorang agaknya akan sulit

melakukan suatu pekerjaan dengan tekun jika pekerjaan itu tidak bermakna baginya,

dan tidak bersangkutan dengan tujuan hidupnya yang lebih tinggi, langsung ataupun

tidak langsung. Menurut Nurcholish Madjid, etos kerja dalam Islam adalah hasil suatu

kepercayaan seorang Muslim, bahwa kerja mempunyai kaitan dengan tujuan hidupnya,

yaitu memperoleh perkenan Allah Swt. Berkaitan dengan ini, penting untuk ditegaskan

bahwa pada dasarnya, Islam adalah agama amal atau kerja (praxis).12 Inti ajarannya

ialah bahwa hamba mendekati dan berusaha memperoleh ridha Allah melalui kerja atau

amal saleh, dan dengan memurnikan sikap penyembahan hanya kepada-Nya.13 Toto

Tasmara, dalam bukunya Etos Kerja Pribadi Muslim, menyatakan bahwa “bekerja”

bagi seorang Muslim adalah suatu upaya yang sungguh-sungguh, dengan mengerahkan

seluruh asset, fikir dan zikirnya untuk mengaktualisasikan atau menampakkan arti

dirinya sebagai hamba Allah yang harus menundukkan dunia dan menempatkan dirinya

11 Ismail al-Faruqi melukiskan Islam sebagai a religion of action dan bukan a religion faith.
Oleh karena itu Islam sangat menghargai kerja. Dalam sistem teologi Islam keberhasilan manusia
dinilai di akhirat dari hasil amal dan kerja yang dilaksanakannya di dunia. Al-Faruqi, AlTawhid: Its
Implication for Thought and Life (Herndon, Virginia: IIIT, 1995), hlm. 75-6.

12 Nurcholis Madjid, Islam Agama Kemanusiaan…, hlm. 216
13 QS. Al-Kahf/ 18: 110. Islam, sebagai sistem nilai dan petunjuk, misalnya, secara tegas

mendorong umatnya agar memiliki kejujuran (QS. 33: 23-24); mendorong hidup sederhana dan tidak
berlebih-lebihan (QS. 7: 13, 17: 29; 25: 67; 55: 7-9); anjuran melakukan kerja sama dan
tolong-menolong dalam kebaikan (QS. 5: 2); kerajinan dan bekerja keras (QS. 62: 10); sikap hatihati
dalam mengambil keputusan dan tindakan (QS. 49: 6); jujur dan dapat dipercaya (QS. 4: 58; 2: 283; 23:
8); disiplin (QS. 59: 7); berlomba-lomba dalam kebaikan (QS. 2: 148; 5: 48). Prinsipprinsip dasar dari
rangkaian sistem nilai yang terkandung dalam al-Qur‟an tersebut di atas dapat dijadikan menurut
penulis, dapat dijadikan tema sentral dalam melihat persoalan etos kerja versi ajaran Islam.
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sebagai bagian dari masyarakat yang terbaik (khaira ummah), atau dengan kata lain

dapat dikatakan bahwa dengan bekerja manusia itu memanusiakan dirinya.14

Madrasah Ibtida’iyah Roudlotul Huda Rogowungu Lampung Tengah  merupakan

lembaga pendidikan yang ikut berjuang mencerdaskan kehidupan bangsa demi

suksesnya tujuan pembangunan nasional Indonesia. Madrasah Ibtida’iyah Roudlotul

Huda Rogowungu Lampung Tengah tersebut merupakan lembaga pendidikan  yang

berada di bawah naungan Kementerian Agama.

Madrasah Ibtida’iyah Roudlotul Huda Rogowungu Lampung Tengah merupakan

salah satu  Madrasah ibtida’iyah di lampung Tengah, madrasah tersebut sering

mendapatkan kejuaraan pada bidang mata pelajaran, olah raga dan seni di tingkat

Kecamatan  ataupun tingkat Kabupaten.15Hal ini menjadi salah satu bukti bahwa

kepala madrasah telah berhasil dalam usaha mencapai tujuan madrasah. Keberhasilan

kepala madrasah dalam mencapai tujuan madrasah tersebut merupakan salah satu

prestasi  yang dimilikinya. Menurut keputusan Mendikbud nomor: 0926/U/1996

tanggal 1 Oktober menyatakan bahwa Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas

tambahan sebagai kepala sekolah. Ini berarti kepala sekolah adalah guru terbaik di

sekolah itu sehingga diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah karena dipandang

cakap dan mampu untuk itu. Untuk dapat mencapai keberhasilan sekolah yang

dipimpinnya harus mempunyai etos kerja yang dilandasi dengan kerja keras, disiplin,

tanggung jawab, rasa bangga terhadap profesi, kemauan atau kesediaan merubah pola

pikir untuk kemajuan, produktifitas, rasional, kreatifitas, inovatif, berfikiran modern,

dan berorientasi pada pemecahan masalah.

14 Toto Tasmara, Etos Kerja Pribadi Muslim, (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1995), hlm.
27.

15 Hasil Observasi Awal,11 April 2017.
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Berawal dari fakta dan paparan latar belakang masalah di atas, peneliti tertarik

untuk melakukan penelitian yang berjudul “Etos Kerja Kepala Madrasah di Madrasah

Ibtidaiyah Roudlotul Huda Rogowungu Lampung Tengah ”.

B. Fokus dan Subfokus

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka yang menjadi fokus penelitian ini

adalah Etos Kerja Kepala Madrasah  MI Roudlotul Huda Rogowungu Lampung

Tengah.

Berdasarkan uraian dari fokus maka yang menjadi subfokus yaitu :

1. Kedisiplinan Kepala Madrasah MI Roudlotul Huda

2. Kerja keras Kepala Madrasah MI Roudlotul Huda

3. Tanggung jawab Kepala Madrasah MI Roudlotul Huda

4. Rasa bangga akan pekerjaan atau profesi sebagai Kepala Madrasah.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, Fokus dan subfokus masalah tersebut, maka yang

menjadi rumusan masalah penelitian ini adalah :

1. Bagaimana kedisiplinan Kepala Madrasah MI Roudlotul Huda?

2. Bagaimana kerja keras Kepala Madrasah MI Roudlotul Huda?

3. Bagaimana Tanggung jawab akan pekerjaan dan tugas Kepala Madrasah MI

Roudlotul Huda?

4. Dan bagaimana rasa bangga akan pekerjaan atau profesi sebagai kepala

madarasah MI Roudlotul Huda?
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D. Tujuan  dan Kegunaan  Hasil Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah  untuk mengetahui ” Etos kerja

Kepala Madrasah di Madrasah Ibtida’iyah Roudlotul Huda Rogowungu

Lampung Tengah”.

b. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

a. Sebagai kontribusi pemikiran sekaligus dalam rangka memperluas

wawasan bagi kajian ilmu pendidikan dalam meningkatkan

pemahaman tentang manajemen pendidikan Islam terutama dalam Etos

kerja Kepala Madrasah

b. Menambah ilmu pengetahuan yang  dapat dijadikan sebagai bahan

rujukan penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu dalam

manajemen pendidikan Islam.

c. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis berguna bagi

pengembangan wacana ilmu ke-Islaman, terutama yang berkaitan

dengan peran Etos kerja Kepala Madrasah.

2. Kegunaan Praktis

a. Memberikan informasi mengenai Etos kerja Kepala Madrasah.

b. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam Etos kerja

Kepala Madrasah.

c. Bagi peneliti, untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang

Etos kerja Kepala Madrasah.


