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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Guru merupakan salah satu sumber daya manusia yang berada di 

madrasah. Guru menjadi salah satu unsur yang sangat menentukan keberhasilan 

dalam pendidikan. Untuk menghasilkan pendidikan yang berkualitas tentu saja 

memerlukan kerja keras guru untuk menghasilkan dan membawa anak didiknya  

menuju gerbang kesuksesan. Oleh karena itu sistem yang baik, kurikulum yang 

tepat, suasana pendidikan yang kondusif, gaji yang memadai, serta kepala 

madrasah dalam memimpin dapat berlaku dengan bijak dan berorientasi pada 

kemajuan sekolah yang dipimpinnya.  

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen: “guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama 

mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan 

mengevaluasi peserta didik pada pendidikan usia dini, pendidikan dasar, dan 

pendidikan menengah”. Masyarakat  menuntut sekolah sebagai lembaga 

pendidikan formal secara terencana dan strategis mampu meningkatkan kualitas 

aktivitas pendidikan khususnya dari segi internal yaitu personal pengelola 

terutama tenaga pengajar/guru dan pimpinan madrasah serta tenaga kependidikan 

lainnya. Tuntutan peningkatan kualitas guru tersebut bertujuan agar guru selalu 

meningkatkan prestasi kerjanya. 

 Etos kerja guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar akan terus 

meningkat bila selalu termotivasi untuk berprestasi dalam menjalankan tugas dan 
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kewajibannya.
1
 Etos kerja guru mempunyai peran penting dalam pencapaian 

tujuan madrasah. Oleh karena itu, para pendidik (guru) dituntut harus dapat 

meningkatkan etos kerja dalam melaksanakan tugasnya. 

Etos kerja merupakan kondisi internal yang mendorong dan 

mengendalikan perilaku pekerja kearah terwujudnya kualitas kerja yang ideal.
2
 

Sebagai suatu kondisi internal, etos kerja mengandung beberapa unsur antara lain: 

(1) Disiplin kerja, (2) sikap terhadap pekerjaan, (3) kebiasaan-kebiasaan bekerja. 

Dengan disiplin kerja, seorang pekerja akan selalu bekerja dalam pola-pola 

konsisten untuk melakukan dengan baik sesuai dengan tuntutan dan 

kesanggupannya.  

Sedangkan faktor dari luar yang berpengaruh terhadap etos kerja guru 

yaitu kepemimpinan kepala madrasah, sebagaimana yang dikemukakan E. 

Mulyasa, perilaku kepala madrasah yang positif dapat mendorong, mengarahkan, 

dan memotivasi seluruh warga madrasah untuk bekerja sama dalam mewujudkan 

visi, misi, dan tujuan sekolah.
3
Kepala madrasah selalu berupaya mencurahkan 

kemampuannnya dalam menjalankan tugasnya untuk mencapai tujuan. 

Kemampuan yang harus dimiliki seorang kepala madrasah adalah memiliki 

kepribadian yang menjadi teladan bagi bawahannya, kemampuan memotivasi, 

pengambilan keputusan, komunikasi dan pendelegasian wewenang. 

 Kepala madrasah yang baik harus dapat mengupayakan peningkatan etos 

kerja guru melalui program pembinaan kemampuan tenaga kependidikan, harus 

mempunyai kepribadian atau sifat-sifat dan kemampuan serta keterampilan-
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keterampilan untuk memimpin sebuah lembaga.
4
Salah satu upaya yang dilakukan 

kepala madrasah dalam meningkatkan etos kerja guru adalah dengan mengikut 

sertakan para guru dalam penataran-penataran, pelatihan, atau yang lainnya, yang 

mana berfungsi untuk menambah wawasan bagi guru dan juga memberikan 

kesempatan kepada guru untuk meningkatkan kemampuan dan keterampilannya, 

yang nantinya akan bermanfaat pada peningkatan mengajar yang profesional.  

Bawahan akan bekerja lebih giat jika pemimpin menerapkan gaya 

kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kemampuan dan kemauan 

bawahannya, (Dharma, 1984). Aspek penting dari teori ini adalah adanya 

kesesuaian perilaku pemimpin terhadap bawahannya. Dalam situasi kerja tertentu, 

jika pimpinan ingin meningkatkan kinerja karyawan, membangun suasana kerja 

yang kondusif, dan menumbuhkan motivasi kerja, maka perlu memperhatikan 

gaya kepemimpinan.
5
 

Tingkat efektivitas dan efesiensi sekolah berpeluang mencapai puncaknya 

ketika peran-peran kepemimpinan dijalankan oleh orang-orang yang 

berkompeten, penuh inisiatif, berkomitmen pada organisasi, dan bebas atau 

leluasa mengerjakan pekerjaan mereka. Gaya kepemimpinan secara langsung 

maupun tidak langsung mempunyai pengaruh yang positif terhadap produktivitas 

kerja karyawan atau pegawai. Seperti yang dinyatakan oleh March, “kompetensi, 
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inisiatif, identifikasi, dan koordinasi yang mulus berikut keputusan tentang 

semuanya, merupakan inti dari gaya kepemimpinan demokrasi yang efektif.
6
 

Kepemimpinan demokratis yaitu pemimpin yang menempatkan dirinya 

ditengah-tengah anggota kelompoknya, kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan 

terarah yang berusaha memanfaatkan setiap orang yang berkepentingan serta 

kemajuan organisasi. Gaya kepemimpinan demokratis adalah kemampuan 

mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan yang dilakukan ditentukan 

bersama pimpinan dan bawahan. Dalam melaksanakan tugasnya, ia mau 

menerima dan bahkan mengharapkan pendapat orang dan saran-saran dari 

kelompoknya. 

Pemimpin yang demokratis menafsirkan kepemimpinannya bukan sebagai 

diktator, melainkan sebagai pemimpin ditengah-tengah anggota kelompoknya. 

Hubungan dengan anggota-anggota kelompok bukan sebagai majikan terhadap 

buruhnya, melainkan sebagai saudara tua diantara teman-teman sekerjanya, atau 

sebagai kakak terhadap saudara-saudaranya. Pemimpin yang demokratis selalu 

berusaha menstimulasi agar bekerja secara kooperatif untuk mencapai tujuan 

bersama. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal pada 

kepentingan dan kebutuhan kelompoknya, dan mempertimbangkan kesanggupan 

serta kemampuan kelompoknya. 

Gaya kepemimpinan yang terdapat dalam setiap organisasi merupakan 

faktor yang berhubungan dengan produktivitas dan efektivitas organisasi. Gaya 
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kepemimpinan berpengaruh terhadap kinerja pegawai untuk meningkatkan 

produktivitas kerja demi mencapai tujuan.
7
  

Dari observasi awal yang penulis lakukan di Madrasah Aliyah Darul 

Hikmah Pekanbaru, gaya kepemimpinan kepala madrasah sudah cenderung 

demokratis, yaitu melibatkan para guru untuk bekerja sama demi memajukan 

mutu pendidikan di madrasah. Namun dalam kepemimpinannya kepala madrasah 

belum mampu meningkatkan etos kerja guru yang ada di madrsah tersebut. Hal ini 

dapat dilihat dari gejala-gejala etos kerja guru yang ada pada Madrasah Aliyah 

Darul Hikmah Pekanbaru adalah sebagai berikut: 

1. Kurang terciptanya sikap dan tanggung jawab seorang guru dalam 

melaksanakan tugasnya. 

2. Masih ada beberapa guru yang belum memenuhi standar pendidikan 

minimum S1 seperti yang terdapat pada daftar tabel IV.I. 

3. Masih ada beberapa guru yang mengajarnya tidak sesuai dengan latar 

belakang pendidikan yang diambil. 

4. Masih ada beberapa guru yang datang terlambat. 

5. Masih ada beberapa guru yang tidak memiliki kesiapan mengajar. 

6. Masih ada guru yang kurang memiliki semangat untuk mengajar. 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian mengenai “Pengaruh Gaya Kepemimpinan Demokratis 

Kepala Madrasah Terhadap Etos Kerja Guru di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 

Pekanbaru”. 
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B. Penegasan Istilah 

Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini, maka 

perlu adanya penegasan istilah. Beberapa istilah yang terkait dalam judul 

penelitian ini adalah: 

1. Gaya kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan berdasarkan 

demokrasi yang pelaksanaanya disebut pemimpin partisipatif (partisipative 

leadership). “Kepemimpinan partisipatif adalah suatu cara pemimpin yang 

kekuatannya terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.
8
 

2. “Ethos” bersumber dari pengertian yang sama dengan etika, yaitu sumber-

sumber nilai yang dijadikan rujukan dalam pemilihan dan pengambilan 

keputusan perilaku. Etos kerja lebih merujuk kepada kualitas kepribadian 

pekerjaan yang tercermin melalui unjuk kerja secara utuh dalam berbagai 

dimensi kehidupannya. 
9
Bekerja merupakan suatu kewajiban dan mungkin 

juga keinginan setiap orang untuk memenuhi kebutuhan dan kelangsungan 

hidupnya dimasa yang akan datang. 

 

C. Permasalahan  

1. Identifkasi Masalah 

Dari latar belakang permasalahan tersebut, ada beberapa hal yang 

berkaitan dengan masalah penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut: 

a. Belum efektifnya gaya kepemimpinan kepala madrasah yang 

demokratis. 
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b. Belum berhasilnya pemimpin dalam membangkitkan etos kerja yang 

tinggi. 

c. Kurangnya etos kerja guru dalam mewujudkan keberhasilan madrasah. 

d. Masih kurangnya disiplin kerja guru. 

e. Faktor-faktor yang mempengaruhi etos kerja  guru di Madrasah Aliyah 

Darul Hikmah Pekanbaru. 

2. Batasan masalah 

Mengingat banyaknya persoalan yang terkait dalam kajian ini 

sementara kemampuan penulis sangat terbatas untuk meneliti seluruhnya, 

maka penulis membatasi permasalahan yang akan dikaji hanya pada:  

a. Etos kerja guru di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 

b.  Pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah terhadap 

etos kerja guru di Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru.  

3. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, berikut 

adalah rumusan masalah dalam penelitian ini: 

a. Bagaimana etos kerja guru di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 

Pekanbaru? 

b. Bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan demokratis kepala madrasah 

terhadap etos kerja guru di Madrasah Aliyah Darul Hikmah 

Pekanbaru? 

 

D. Tujan Penelitian 

Berdasarkan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan yang 

hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:  
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1. Untuk mengetahui etos kerja guru di Madrasah Aliyah Dar El Hikmah 

Pekanbaru. 

2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh gaya kepemimpinan demokratis 

kepala Madrasah terhadap etos kerja guru di Madrasah Aliyah Dar El 

Hikmah Pekanbaru. 

 

E. Manfaat Penelitian  

1. Untuk dapat mengaplikasikan ilmu yang telah diperoleh selama 

perkuliahan dengan fakta yang ada di lapangan, sehingga ilmu 

pengetahuan dan wawasan bertambah luas. 

2. Sebagai bahan masukan di madrasah, khususnya dalam pengaruh gaya 

kepemimpinan demokratis kepala madrasah terhadap etos kerja guru di 

Madrasah Aliyah Darul Hikmah Pekanbaru. 

3. Untuk memenuhi tugas dan melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan 

pendidikan serta pengembangan ilmu program studi manajemen 

pendidikan islam fakultas  tarbiyah dan keguruan. 


