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A. Kerangka Teori  

1. Konsep Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 

a. Pengertian Manajerial  Istilah manajerial merupakan kata sifat yang berhubungan dengan kepemimpinan dan pengelolaan.15 Dalam banyak kepustakaan, kata manajerial sering disebut sebagai asal kata dari management yang berarti melatih kuda atau secara harfiah diartikan sebagai to handle yang berarti mengurus, menangani, atau mengendalikan. Sedangkan, management merupakan kata benda yang dapat berarti pengelolaan, tata pimpinan atau ketatalaksanaan. Pada prinsipnya pengertian manajemen mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut:  1) Ada tujuan yang ingin dicapai;  2) Sebagai perpaduan ilmu dan seni;  3) Merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya;  4) Ada dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam suatu organisasi;  5) Didasarkan pada pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab;                                                   15 Burhanudin, Analisis Administrasi Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1990), hlm. 530  14  



 156) Mencakup beberapa fungsi;  7) Merupakan alat untuk mencapai tujuan. Secara etimologi, dalam bahasa Indonesia belum ada keseragaman mengenai terjemahan terhadap istilah "management" hingga saat ini terjemahannya sudah banyak dengan alasan-alasan tertentu seperti pembinaan, pengurusan, pengelolaan ketatalaksanaan, manajemen dan 
management.16  Hal yang sama dikemukakan oleh para ahli, misalnya M.  Manullang menyatakan bahwa istilah manajemen terjemahannya dalam bahasa Indonesia, hingga saat ini belum ada keseragaman. Berbagai istilah yang dipergunakan" seperti: ketatalaksanaan, manajemen, manajemen pengurusan dan lain sebagainya.17 Sementara dalam  Kamus Ekonomi, management berarti pengelolaan, kadang-kadang ketatalaksanaan. Dalam  Kamus Besar Bahasa Indonesia, manajemen berarti penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.18  Secara terminologi, bahwa istilah manajemen hingga kini tidak ada standar istilah yang disepakati. Istilah manajemen diberi banyak arti yang                                                  16 Harbangan Siagian,  Manajemen Suatu Pengantar, (Semarang: Satya Wacana. 1993), hlm. 8-9. 17 M. Manullang,  Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Balai Aksara, 1963), hlm. 15 dan 17. 18 DEPDIKNAS. Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), hlm. 708. 



 16berbeda oleh para ahli sesuai dengan titik berat fokus yang dianalisis.19  Misalnya George.R.Terry, menyatakan bahwa:   
Management is a distinct process consisting of planning, 
organizing, actuating, and controlling, performed to determine and 
accomplish stated objectives by the use of human beings and other 
resources.  (manajemen merupakan sebuah proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan, pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan, yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia serta sumber-sumber lain).20  Sementara menurut E. Mulyasa manajemen pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang berkenan dengan pengelolaan proses pendidikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, baik tujuan jangka pendek, menengah, maupun tujuan jangka panjang.21 Berdasarkan beberapa rumusan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa secara umum manajemen dapat didefinisikan sebagai kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh hasil dalam rangka pencapaian tujuan tertentu melalui atau dengan cara menggerakkan orang-orang lain. Dalam proses pelaksanaannya, manajemen mempunyai tugas-tugas khusus yang harus dilaksanakan. Tugas-tugas khusus itulah yang biasa disebut sebagai fungsi-fungsi manajemen. Berkaitan dengan fungsi-fungsi manajemen ini, berikut ini akan dipaparkan beberapa pendapat para ahli manajemen.                                                   19 Moekiyat, Kamus Management, (Bandung: Alumni, 1980), hlm. 320. 20 George.R.Terry,  Principles of Management, Richard D. Irwin (INC. Homewood, Irwin-Dorsey Limited Georgetown, Ontario L7G 4B3, 1977), hlm. 4. 21 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis  Sekolah, Konsep. Strategi dan Implementasi, hlm. 20. 



 17George R. Terry menyebutnya dengan POAC; a) Planning (Perencanaan); b) Organizing (Pengorganisasian); c) Actuating (Penggerakan); d) Controlling (Pengendalian). Koont O' Donnel and Niclender menyebutkan a) Planning (Perencanaan); b) Organizing (Pengorganisasian); c) Staffing (Penyusunan pegawai); d) Directing (Pemberian bimbingan); dan e) Controlling (Pengendalian). Sementara Newman membagi a) Planning (Perencanaan); b) Organizing (Pengorganisasi); c) Assembling (Perwakilan); d) Resources (Penggalian sumber); e) Directing (Pemberian bimbingan) dan f) Controlling (Pengendalian). Henri Fayol membagi fungsi manajemen ke beberapa istilah sebagai beriut, yaitu  a) Forecasting and Planning (Forkasting dan perencanaan); b) Organizing (Pengorganisasian); c) Commanding (Perintah); d) Coordinating (Koordinasi); dan e) Controlling (Pengawasan).22 Sedangkan Herbert G. Hicks membagi a) Creating (Kreasi);              b) Planning (Perencanaan); c) Organizing (Pengorganisasian); d) 
Motivating (Motivasi); e) Communicating (Komunikasi); dan f) 
Controlling (Pengawasan). Adapun Luther Culick menyingkatnya dengan istilah POSDCORB, yaitu a) Planning (Perencanaan); b) Organizing (Pengorganisasian); c) Staffing (Penyusunan pegawai); d) Directing                                                  22 Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008), hlm. 22 



 18(Pemberian Bimbingan); e) Coordinating (Pengkoordinasian); f) 
Reporting (Pelaporan); dan g) Budgeting (Penganggaran).23 Dalam konteksnya dengan manajemen pendidikan bahwa menurut E.  Mulyasa manajemen pendidikan merupakan proses pengembangan kegiatan kerjasama sekelompok orang untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pengendalian kegiatan kelompok tersebut mencakup perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating), dan pengawasan (controlling) sebagai suatu proses untuk menjadikan visi menjadi aksi.24 Manajemen atau pengelolaan merupakan komponen integral dan tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Dalam kerangka inilah tumbuh kesadaran akan pentingnya manajemen, yang memberikan kewenangan penuh kepada sekolah dan guru dalam mengatur pendidikan dan pengajaran, merencanakan, mengorganisasi, mengawasi, mempertanggungjawabkan, mengatur, serta memimpin sumber-sumber daya insani serta barang-barang untuk membantu pelaksanaan pembelajaran yang sesuai dengan tujuan sekolah.                                                  23 Ibid, hlm. 23 24 E. Mulyasa, Menjadi Kepala madrasah Profesional dalam Konteks Menyukseskan MBS 

dan KBK, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), hlm.7 



 19Manajemen juga perlu disesuaikan dengan kebutuhan dan minat peserta didik, guru-guru, serta kebutuhan masyarakat setempat. Untuk itu, perlu dipahami fungsi-fungsi pokok manajemen, yaitu perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pembinaan. Dalam prakteknya keempat fungsi tersebut merupakan suatu proses yang berkesinambungan.  Selanjutnya, keempat fungsi tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut: Pertama, perencanaan merupakan proses yang sistematis dalam pengambilan keputusan tentang tindakan yang akan dilakukan pada waktu yang akan datang. Perencanaan juga merupakan kumpulan kebijakan yang secara sistematik disusun dan dirumuskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan serta dapat dipergunakan sebagai pedoman kerja.  Dalam perencanaan terkandung makna pemahaman terhadap apa yang telah dikerjakan, permasalahan yang dihadapi dan alternatif pemecahannya, serta untuk melaksanakan prioritas kegiatan yang telah ditentukan secara proporsional. Perencanaan program pendidikan sedikitnya memiliki dua fungsi utama, pertama, perencanaan merupakan upaya sistematis yang menggambarkan penyusunan rangkaian tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi atau lembaga dengan mempertimbangkan sumber-sumber yang tersedia atau sumber-sumber yang dapat disediakan; kedua, perencanaan merupakan kegiatan 



 20untuk mengerahkan atau menggunakan sumber-sumber yang terbatas secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.25 
Kedua, pelaksanaan merupakan kegiatan untuk merealisasikan rencana menjadi tindakan nyata dalam rangka mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Rencana yang telah disusun akan memiliki nilai jika dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Dalam pelaksanaan, setiap organisasi harus memiliki kekuatan yang mantap dan meyakinkan sebab jika tidak kuat, maka proses pendidikan seperti yang diinginkan sulit terealisasi.   
Ketiga, Pengawasan dapat diartikan sebagai upaya untuk mengamati secara sistematis dan  berkesinambungan; merekam; memberi penjelasan, petunjuk, pembinaan dan meluruskan berbagai hal yang kurang tepat; serta memperbaiki kesalahan. Pengawasan, merupakan kunci keberhasilan dalam keseluruhan proses manajemen, perlu dilihat secara komprehensif, terpadu, dan tidak terbatas pada hal-hal tertentu.  
Keempat, Pembinaan merupakan rangkaian upaya pengendalian secara profesional semua unsur organisasi agar berfungsi sebagaimana mestinya sehingga rencana untuk mencapai tujuan dapat terlaksana secara efektif dan efisien.  Pelaksanaan manajemen sekolah yang efektif dan efisien menuntut dilaksanakannya keempat fungsi pokok manajemen tersebut secara                                                  25 E. Mulyasa,  Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep.  Strategi dan Implementasi, hlm. 21 



 21terpadu dan terintegrasi dalam pengelolaan bidang-bidang kegiatan manajemen pendidikan. Melalui manajemen sekolah yang efektif dan efisien tersebut, diharapkan dapat memberikan konstribusi terhadap peningkatan mutu pembelajaran secara keseluruhan.  Tugas dan tanggung jawab Kepala madrasah adalah merencanakan, mengorganisasikan, mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan sekolah, yang meliputi bidang proses belajar mengajar, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan administrasi hubungan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional, Kepala madrasah pada dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan di sekolah.26 Perencanaan (Planning), merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalam perencanaan ini dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas lembaga yang menyangkut apa yang harus dikerjakan, mengapa                                                  26 Soetopo, Kepemimpinan dan Supervisi Pendidikan. (Jakarta: PT. Bina Aksara 1984), h. 14 



 22dikerjakan, di mana dikerjakan, kapan akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana hal tersebut dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan dalam perencanaan dapat meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencanauntuk mengkoordinasikan kegiatan. Kepala madrasah  sebagai  top manajemen di lembaga pendidikan Sekolah  mempunyai tugas untuk membuat perencanaan, baik dalam bidang program pembelajaran dan kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, keuangan maupun perlengkapan. Pengorganisasian (organizing), menurut Terry bahwa pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok pekerjaan, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan di antara mereka dan pemberian lingkungan pekerjaan yang sepatutnya. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu mendapatkan perhatian dari Kepala madrasah. Fungsi ini perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur organisasi sekolah, uraian tugas tiap bidang, wewenang dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, dan penentuan sumber daya manusia dan materil yang diperlukan. Pendapat yang sama dikemukakan oleh  Robbins, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian dapat mencakup (1) menetapkan tugas yang harus dikerjakan; (2) siapa yang mengerjakan; (3) bagaimana tugas itu 



 23dikelompokkan; (4) siapa melapor ke siapa; (5) di mana keputusan itu harus diambil.27 Penggerakan (actuating), adalah aktivitas untuk memberikan dorongan, pengarahan, dan pengaruh terhadap semua anggota kelompok agar mau bekerja secara sadar dan suka rela dalam rangka mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi. Masalah penggerakan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan unsur manusia sehingga keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan Kepala madrasah  dalam berhubungan dengan para guru dan karyawannya. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan Kepala madrasah dalam berkomunikasi, daya kreasi serta inisiatif yang tinggi dan mampu mendorong semangat dari para guru/ karyawannya. Untuk dapat menggerakan guru atau anggotanya agar mempunyai semangat dan gairah kerja yang tinggi, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut: a). Memperlakukan para pegawai dengan sebaik-baiknya; b). Mendorong pertumbuhan dan pengem-bangan bakat dan kemampuan para pegawai tanpa menekan daya kreasinya; c). Menanamkan semangat para pegawai agar mau terus berusaha meningkatkan bakat dan kemampuannya; d). Menghargai setiap karya yang baik dan sempurna yang dihasilkan para pegawai; e). Menguasahan adanya keadilan dan bersikap bijaksana                                                  27 Dalam Miftah Thoha, Perilaku Organisasi Konsep Dasar dan Aplikasinya. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 15 



 24kepada setiap pegawai tanpa pilih kasih.; f). Memberikan kesempatan yang tepat bagi pengembangan pegawainya, baik kesempatan belajar maupun biaya yang cukup untuk tujuan tersebut; g). Memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki para pegawai melalui ide, gagasan dan hasil karyanya. Pengawasan (controlling), dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui realisasi perilaku personel dalam organisasi pendidikan dan apakah tingkat pencapaian tujuan pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian apakah perlu diadakan perbaikan.. Pengawasan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan kerja sama antara guru, Kepala madrasah, konselor, supervisor, dan petugas madrasah lainnya dalam institusi satuan pendidikan. Pada dasarnya ada tiga langkah yang perlu ditempuh dalam melaksanakan pengawasan, yaitu (1) menetapkan alat ukur atau standar, (2) mengadakan penilaian atau evaluasi, dan (3) mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi dan tindak lanjut. Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan itu dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, menilai proses dan hasil kegiatan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan. Menurut Wahjosumidjo mengemukakan bahwa deskripsi tugas dan tanggung Kepala madrasah  dapat dilihat dari dua fungsi, yaitu Kepala 



 25madrasah sebagai administrator dan sebagai supervisor. Kepala madrasah sebagai administrator di sekolah  mempunyai tugas dan tanggung jawab atas seluruh proses manajerial yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh bidang garapan yang menjadi tanggung jawab sekolah . Bidang garapan manajemen tersebut dapat meliputi bidang personalia, siswa, tata usaha, kurikulum, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan sekolah  dan masyarakat serta unit penunjang lainnya.28 Sedangkan, Kepala madrasah  sebagai supervisor berkaitan dengan kegiatan–kegiatan pelayanan terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme guru dalam rangka mencapai proses pembelajaran yang berkualitas. Untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut, Kepala madrasah  perlu memiliki berbagai kemampuan yang diperlukan. Menurut Katz bahwa kemampuan manajerial itu meliputi technical skill (kemampuan teknik), human skill (kemampuan hubungan kemanusiaan), dan conceptual skill (kemampuan konseptual).  Kemampuan teknik adalah kemampuan yang berhubungan erat dengan penggunaan alat-alat, prosedur, metode dan teknik dalam suatu aktivitas manajemen secara benar (working with things). Sedangkan, kemampuan hubungan kemanusiaan merupakan kemampuan untuk                                                  28 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala madrasah Tinjauan Teoritik dan 
Permasalahannya. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 4 



 26menciptakan dan membina hubungan baik, memahami dan mendorong orang lain sehingga mereka bekerja secara suka rela, tiada paksaan dan lebih produktif (working with people). Kemampuan konseptual adalah kemampuan mental untuk mengkoordinasikan, dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan organisasi. Dengan kata lain, kemampuan konseptual ini terkait dengan kemampuan untuk membuat konsep (working with ideas) tentang berbagai hal dalam lembaga yang dipimpinnya.29 Seiring dengan perubahan paradigma desentralisasi pendidikan dan otonomisasi sekolah/madrasah dengan diberlakukannya suatu model manajemen school based management, maka Kepala madrasah sebagai top manajemen di sekolah  mempunyai kedudukan yang sangat penting dan strategis. Bahkan menurut hasil studi dari Lipham disebutkan bahwa keberhasilan suatu sekolah (madrasah) sangat ditentukan oleh kemampuan kepala madrasah/sekolah dalam mengelola dan memimpin lembaganya. Dalam kaitannya dengan pengembangan personalia di madrasah, menurut Wiles bahwa ada sejumlah keterampilan yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan yaitu keterampilan dalam memimpin, menjalin hubungan kerja dengan sesama, menguasai kelompok, mengelola administrasi personalia, dan keterampilan dalam penilaian.                                                  29 Ibid, hlm. 14 



 27Selain itu, seorang Kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya hendaknya mempunyai tiga kecerdasan, yaitu kecerdasan pesonal, kecerdasan profesional, dan kecerdasan manajerial. Kecerdasan personal adalah kemampuan, skil dan keterampilan untuk melakukan hubungan sosial dalam konteks tata hubungan profesional maupun sosial. Sedangkan, kecerdasan professional merupakan kecerdasan yang diperoleh melalui pendidikan yang berupa keahlian tertentu di bidangnya. Adapun kecerdasan manajerial adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan kerja sama dengan mengerjakan sesuatu melalui orang lain, baik kemampuan mencipta, membuat perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, memberikan motivasi, maupun melakukan evaluasi. 
b. Konsep tentang Kepala Madrasah Sekolah/Madrasah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. Bersifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi di dalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedang bersifat unik karena sekolah memiliki karakter tersendiri, dimana terjadi proses belajar mengajar, tempat terselenggaranya pembudayaan kehidupan manusia. Karena sifatnya yang kompleks dan unik tersebut, sekolah sebagai organisasi memerlukan 



 28tingkat koordinasi yang tinggi. “Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan Kepala madrasah.”30 Kepala madrasah atau madrasah merupakan pimpinan tertinggi di sekolah. Pola kepemimpinannya akan sangat berpengaruh bahkan sangat menentukan terhadap kemajuan sekolah. Oleh karena itu, pada pendidikan modern, kemampuan manajerial Kepala madrasah perlu mendapat perhatian secara serius. Keberhasilan suatu lembaga pendidikan sangat tergantung pada kemampuan manajerial Kepala madrasah. Karena dia sebagai pemimpin di lembaganya, maka dia harus mampu membawa lembaganya ke arah tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, dia harus mampu melihat adanya perubahan dan mampu melihat masa depan dalam kehidupan globalisasi yang lebih baik. Adapun istilah Kepala madrasah berasal dari dua kata kepala dan sekolah. Kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin. Sedangkan sekolah diarikan sebuah lembaga yang didalamnya terdapat aktivitas belajar mengajar. Sekolah juga merupakan lingkungan hidup sesudah rumah, di mana anak tinggal beberapa jam, tempat tinggal anak yang pada umumnya pada masa perkembangan, dan lembaga pendidikan dan tempat yang berfungsi mempersiapkan anak untuk menghadapi hidup.31                                                  30 Wahjosumidjo, op. cit, hlm. 349 31 Vaitzal Rivai, Memimpin dalam Abad ke-21, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 253 



 29Dengan demikian, Kepala madrasah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.32 Pengertian lainnya adalah Kepala madrasah merupakan seorang tenaga profesional atau guru yang diberikan tugas untuk memimpin suatu sekolah dimana sekolah menjadi tempat interaksi antara guru yang memberi pelajaran, siswa yang menerima pelajaran, orang tua sebagai harapan, pengguna lulusan sebagai penerima kepuasan dan masyarakat umum sebagai kebanggaan.33 Kepala madrasah sebagai pemimpin di sebuah lembaga pendidikan, didalam kepemimpinanya ada beberapa unsur yang saling berkaitan yaitu: unsur manusia, unsur sarana, unsur tujuan. Untuk dapat memperlakukan ketiga unsur tersebut secara seimbang seorang pemimpin harus memiliki pengetahuan atau kecakapan dan keterampilan yang diperlukan dalam melaksanakan kepemimpinan. Pengetahuan dan keterampilan ini dapat diperoleh dari pengalaman belajar secara teori ataupun dari pengalaman di dalam praktek selama menjadi Kepala madrasah.                                                   32 Wahjosumidjo, op. cit, hlm. 83 33 Ibrahim Bafaadal, Supervisi Pengajran,: Teori dan Aplikasi dalam Membina Profesional 
Guru, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 1992), hlm. 62 



 30Kepala 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”.34  Rumusan tersebut menunjukkan pentingnya peranan Kepala madrasah dalam menggerakkan kehidupan sekolah guna mecapai tujuan. Studi keberhasilan Kepala madrasah menunjukkan bahwa Kepala madrasah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan irama suatu sekolah.35 Kepala madrasah yang berhasil adalah Kepala madrasah yang memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi kompleks yang unik, serta mampu melaksanakan perannya dalam memimpin sekolah. Adapun standar kompetensi Kepala madrasah yaitu:36 1) Kompetensi kepribadian, meliputi: a) Berahlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi ahlak mulia, dan menjadi teladan ahlak mulia bagi komunitas di sekolah. b) Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin. c) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengenbangan diri sebagai Kepala madrasah.                                                  34 James M Lipham. The Principal Concepts, Competencies, and Cases. (New York: Longman Inc, 1985), hlm. 1. 35 Wahjosumidjo, op. cit., hlm. 82. 36 Ara Hidayat dan Imam Machali, Pengelolaan Pendidikan; Konsep, Prinsip, dan Aplikasi 
dalam Mengelola Sekolah dan Madrasah. (Bandung: Pustaka Educa, 2010), hlm. 117-118. 



 31d) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. e) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai Kepala madrasah. f) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 2) Kompetensi manajerial, meliputi: a) Mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan.  b) Mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan. b) Memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. c) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif. d) Menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik. e) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. f) Mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal. g) Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah. 



 32h) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, penempatan siswa, dan pengembangan kapasitas peserta didik. i) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.  j) Mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.  k) Mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung kegiatan-kegiatan sekolah. l) Mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan kesiswaan di sekolah.  m) Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan.  n) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah. o) Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya. 3) Kompetensi kewirausahaan, meliputi: a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajaran yang efektif. 



 33c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsunya sebagai pemimpin sekolah. d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. e) Memiliki naluri kewirausahaan dan mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik. 4) Kompetensi supervisi, meliputi: a) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. b) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 5) Kompetensi sosial, meliputi: a) Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Sebagai seorang pemimpin, secara esensial Kepala madrasah merupakan orang yang memiliki tanggung jawab utama, yaitu apakah guru dan staf dapat bekerja dengan tugas pokok dan fungsinya. Tugas-tugas Kepala madrasah bersifat ganda, yang satu sama lain memiliki kaitan erat, baik langsung maupun tidak langsung. 



 34Tugas-tugas dimaksud adalah mengkoordinasi, mengarahkan dan mendukung hal-hal yang berkaitan dengan tugas pokoknya yang sangat kompleks, yaitu: 1). Merumuskan tujuan dan sasaran sekolah 2). Mengevaluasi kinerja guru 3). Mengevaluasi kinerja staf sekolah  4). Menata dan meciptakan iklim psikologis yang baik antar komunitas sekolah  5). Menjalin hubungan dan ketersentuhan kepedulian terhadap masyarakat 6). Membuat perencanaan bersama-sama staf dan komunitas sekolah 7). Menyusun penjadwalan kerja, baik sendiri maupun bersama 8). Mengatur masalah-masalah pembukuan 9). melakukan negosiasi dengan pihak eksternal 10). Melaksanakan hubungan kerja kontraktual 11). Memecahkan konflik antarsesama guru dan antarpihak pada komunitas sekolah 12). Menerima referal dari guru-guru dan staf sekolah untuk persoalan-persoalan yang tidak dapat mereka selesaikan 13). Memotivasi guru dan karyawan untuk tampil optimal 14). Mencegah dan menyelesaikan konflik dan kerusuhan yang dilakukan oleh siswa 



 3515). Mengamankan kantor sekolah 16). Melakukan supervisi pembelajaran atau pembinaan profesional 17). Bertindak atas nama sekolah untuk tugas-tugas dinas eksternal  18). Melaksanakan kegiatan lain yang mendukung operasional sekolah.37 
c. Tipe Kepemimpinan Kepala Madrasah Konsep seorang pemimpin pendidikan tentang kepemimpinan dan kekuasan yang memproyeksikan diri dalam bentuk sikap, tingkah laku dan sifat kegiatan kepemimpinan yang dikembangkan dalam lembaga pendidikan atau unit administrasi pendidikan yang dipimpinnya akan mempengaruhi situasi kerja, mempengaruhi kerja anggota staff, sifat hubungan-hubungan kemanusian diantara sesama, dan akan mempengaruhi kualitas hasil kerja yang mungkin dapat dicapai oleh lembaga atau unit administrasi pendidikan tersebut.38 Ditinjau dari pelaksanaan tugas maka Kepala madrasah dalam menjalankan kepemimpinannya dikenal dengan 4 tipe kepemimpinan yang masing-masing dapat di jelaskan sebagai berikut: 1) Tipe Kepemimpinan Otokrasi atau Otoriter Otokrasi berasal dari kata oto yang berarti sendiri dan kratos berarti pemerintah. Jadi otokrasi adalah mempunyai pemerintah dan                                                  37 Sudarwan Danim, Menjadi Komunitas Pembelajar, kepemimpinan transformasional 

dalam komunitas organisasi pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 198. 38 Dirawat Dkk, Pemimpin Pendidikan Dalam Rangka Pertumbuhan Djabatan Guru-Guru, (Malang: Terbitan ke-IV, 1971), hlm. 39 



 36menentukan sendiri.39 Otokrasi merupakan pemerintahan atau kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang berkuasa secara penuh dan tidak terbatas masanya. Sedangkan yang memegang kekuasaan di sebut otokrat yang biasanya dijabat oleh pemimpin yang berstatus sebagai raja atau yang menggunakan sistem kerajaan.40 Sedangkan di lingkungan sekolah bukan raja yang menjadi pemimpin akan tetapi Kepala madrasah yang memiliki gaya seperti raja yang berkuasa mutlak dan sentral dalam menentukan kebijaksanaan sekolah. Tipologi kepemimpinan seperti ini identik dengan seorang diktator. Bahwa memimpin adalah menggerakkan dan memaksa kelompok.41 Penafsirannya, sebagai pemimpin tidak lain adalah menunjukkan dan memberi perintah sehingga ada kesan bawahan atau anggota-anggotanya hanya mengikuti dan menjalankannya, tidak boleh membantah dan mengajukan saran. Tipe kepemimpinan otoriter memiliki sifat-sifat sebagai berikut: a) Menganggap organisasi yang dipimpinnya sebagai milik pribadi.                                                  39 M. Moh. Rifa’i, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: Jemmar, 1986), hlm. 38 40 Puis.A. Partanto dan Dahlan Al Barry, Kamus Ilmiah, (Surabaya : Arkola, 1994), hlm. 952 41 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya, 1995), hlm. 48 



 37b)  Mengidentifikasikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi. c)  Menganggap bawahan bak sebuah alat semata. d)  Tidak menerima pendapat, saran atau kritik dari anggotanya. e)  Terlalu bergantung kepada kekuasaan formalnya. f)  Cara pendekatan kepada bawahannya dengan pendekatan paksaan dan bersifat kesalahan menghukum.42 Jadi tipe otoriter, semua kebijaksanaan “policy” semuanya di tetapkan pemimpin, sedangkan bawahan tinggal melaksanakan tugas. Semua perintah, pemberian dan pembagian tugas dilakukan tanpa ada konsultasi dan musyawarah dengan orang-orang yang dipimpin. Pemimpin juga membatasi hubungan dengan stafnya dalam situasi formal dan tidak menginginkan hubungannya yang penuh keakraban, keintiman serta ramah tamah. Kepemimpinan otokrasi ini mendasarkan diri pada kekuasaan dan paksaan yang selalu harus dipatuhi. Pemimpin selalu mau berperan sebagai pemain tunggal pada “one man one show”.43  Pemimpin otokrasi, dalam membawa pengikutnya ketujuan dan cita-cita bersama, memegang kekuasaan yang ada pada gaya secara mutlak. Dalam gaya ini pemimpin sebagai penguasa dan yang dipimpin sebagai yang dikuasai. Termasuk dalam gaya ini adalah                                                  42 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Menurut Islam, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993), hlm. 50. 43 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Rajawali Press, 1998),hlm. 38 



 38pemimpin yang mengatakan segala sesuatu harus dikerjakan oleh pengikutnya. Yang dilakukan oleh pemimpin model ini,hanyalah memberi perintah, aturan, dan larangan. Para pengikutnya harus tunduk, taat dan melaksanakan tanpa banyak pertanyaan. Dalam gaya ini, mereka yang dipimpin dibiasakan setia kepada perintah dan dengan betul-betul kritis, dimana kesempatan mereka yang dipimpin dibawah kekuasaan orang yang memimpin.44 Kepala madrasah yang otoriter biasanya tidak terbuka, tidak mau menerima kritik, dan tidak membuka jalan untuk berinteraksi dengan tenaga pendidikan. Ia hanya memberikan intruksi tentang apa yang harus dikerjakan serta dalam menanamkan disiplin cenderung menggunakan paksaan dan hukuman.45 Kepala madrasah yang otoriter berkeyakinan bahwa dirinyalah yang bertanggung jawab atas segala sesuatu, menganggap dirinya sebagai orang yang paling berkuasa, dan paling mengetahui berbagai hal. Ketika dalam rapat sekolah pun ia menentukan berbagai kegiatan secara otoriter, dan yang sangat dominan dalam memutuskan apa yang akan dilakukan oleh sekolah. Para tenaga pendidikan tidak diberi kesempatan untuk memberikan pandangan, pendapat maupun saran. Mereka dipandang                                                  44 Imam Suprayogo, op. cit, hlm. 166-167 45 E. Mulyasa, Menjadi Kepala madrasah Profesional: dalam Konteks Menyukseskan MBS 
dan KBK, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2003), hlm. 26 



 39sebagai alat untuk melaksanakan apa yang telah ditetapkan oleh Kepala madrasah.46 Efek yang ditimbulkan oleh kepemimpinan otoriter antara lain sikap menyerah tanpa kritik, sikap asal bapak senang atau sikap 
sunuhun dawuh terhadap pemimpin, dan adanya kecenderungan untuk mengabaikan tugas dan perintah jika tidak ada pengawasan langsung. Dominasi yang berlebihan akan melahirkan oposan atau sikap apatis, atau sebaliknya akan timbul sifat-sifat agresif dari anggota-anggota kelompok terhadap pemimpinnya.  Penyelidikan yang dilakukan oleh Leppit seorang ahli kepemimpinan berkesimpulan bahwa konflik-konflik dan sikap-sikap atau tindakan agresif yang terjadi dalam suatu lembaga di bawah pemimpin seorang pemimpin otoriter kurang lebih 30 kali sebanyak yang timbul dari pada dalam suasana kerja yang dipimpin oleh seorang pemimpin yang demokratis.47  Tipe kepemimpinan pendidikan yang otoriter dengan segala variasi dan bentuknya yang lebih samar-samar, sangat mengingkari usaha-usaha pencapaian tujuan lembaga pendidikan secara maksimal. Oleh karena potensi-potensi yang sebenarnya ada dan dimiliki oleh masing-masing staf kerja tidak terbangkit, tidak tergugah dan tidak                                                  46 Ibid. hlm. 269 47 Dirawat, dkk, op. cit,  hlm. 52. 



 40tersalurkan secara bebas dan kreatif. Penekanan kemampuan dan potensi riil dan kreatif daripada individu-individu yang dipimpin itu sejak dari proses penetapan “policy” umum sampai pada pelaksanna program kerja lembaga dimana pikiran-pikiran dan “skill” inisiatif-inisiatif yang konstruktif-kreatif tidak termanfaatkan secara baik. Suasana kerjasama yang dinamis dan kreatif dikalangan angota-anggota staff yang akan memudahkan pemecahan setiap problema yang dihadapi, akan hilang lenyap karena situasi kepemimpinan yang melumpuhkan itu.48 Seseorang dengan gaya kepemimpinan seperti ini umumnya merasa menang sendiri karena mempunyai keyakinan ia tahu apa yang harus dilakukannya dan merasa jalan pikirannya paling benar. Dalam situasi kerja sama, ia berusaha mengambil peran sebagai pengambil keputusan dan mengharapkan orang lain mendukung ide dan gagasannya. Ia tidak ingin dibantu apalagi dalam menentukan apa yang seharusnya ia lakukan.49 Tipe otokrasi ini apabila diterapkan dalam dunia pendidikan tidak tepat karena dalam dunia pendidikan, kritik saran dan pendapat orang lain itu sangat perlu untuk diperhatikan dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu pendidikan. .                                                  48 Ibid. hlm. 52-53 49 Panji Anoraga, dkk, Psikologi Industri dan Sosial, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1995), hlm. 113 



 412) Tipe Kepemimpinan Pseduo-Demokratis Pseduo (berarti palsu), Ia sebenarnya otokratis, tetapi dalam kepemimpinanya ia memberi kesan demokratis. Seorang pemimpin yang bersifat pseduo-demokratis sering memakai “topeng”. Ia pura-pura memperlihatkan sifat demokratis di dalam kepemimpinannya. Ia memberi hak dan kuasa kepada guru-guru untuk menetapkan dan memutuskan sesuatu, tetapi sesungguhnya ia bekerja dengan perhitungan. Ia mengatur siasat agar kemauannya terwujud kelak.50 3) Tipe Kepemimpinan Bebas (Laissez Faire) Tipe ini diartikan membiarkan orang-orang berbuat sekehendaknya. Pemimpin seperti ini sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan para bawahan atau anggotanya. Apabila dalam sebuah organisasi tidak terdapat seorang pun yang anggota menetapkan keputusan dan melaksanakan kegiatan, maka organisasi menjadi tidak berfungsi. Sebaliknya kebebasan yang diberikan, juga berakibat fungsi organisasi tidak berlangsung sebagaimana mestinya, bahkan menjadi tidak terarah. Kondisi seperti itu dapat terjadi karena wewenang menjadi tidak jelas dan tanggung jawab menjadi kacau.51                                                   50 Soekarto Indrafachrudi, Mengantar Bagaimana Memimpin Sekolah yang Baik, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm. 25-26 51 Hadari Nawawi, op. cit., hlm. 168. 



 42Kepala madrasah sebagai pemimpin bertipe laissez faire menghendaki semua komponen pelaku pendidikan menjalankan tugasnya dengan bebas. Oleh karena itu tipe kepemimpinan bebas merupakan kemampuan mempengaruhi orang lain agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dengan cara berbagai kegiatan diserahkan pada bawahan. Karena arti laissez sendiri secara harfiah adalah mengizinkan dan faire adalah bebas. Jadi pengertian laissez-faire adalah memberikan kepada orang lain dengan prinsip kebebasan, termasuk bawahan untuk melaksanakan tugasnya dengan bebas sesuai dengan kehendak bawahan dan tipe ini dapat dilaksanakan di sekolah yang memang benar–benar mempunyai sumber daya manusia maupun alamnya dengan baik dan mampu merancang semua kebutuhan sekolah dengan mandiri.52 Pemimpin laissez-faire merupakan kebalikan dari kepemimpinan otokratis, dan sering disebut liberal, karena ia memberikan banyak kebebasan kepada para tenaga pendidikan untuk mengambil langkah-langkah sendiri dalam menghadapi sesuatu.53 Jika pemimpin otokratis mendominasi, maka tipe pemimpin laissez-faire ini menyerahkan persoalan sepenuhnya pada anggota. Pada tipe kepemimpinan laissez faire ini sang pemimpin praktis tidak                                                  52 Sutarto, Dasar-Dasar Kepemimpinan Administrasi, Yogyakarta: Gajah Mada University Press , 1998), hlm.77 53 E. Mulyasa, op. cit, hlm. 271. 



 43
memimpin, sebab ia membiarkan kelompoknya berbuat semau sendiri.54 Dalam rapat sekolah, Kepala madrasah menyerahkan segala sesuatu kepada para tenaga kependidikan, baik penentuan tujuan, prosedur pelaksanaan, kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan, serta sarana dan prasarana yang akan digunakan.  Kepala madrasah bersifat pasif, tidak ikut terlibat langsung dengan tenaga pendidikan, dan tidak mengambil inisiatif apapun. Kepala madrasah yang memiliki laissez-faire biasanya memposisikan diri sebagai penonton, meskipun ia berada ditengah-tengah para tenaga pendidikan dalam rapat sekolah, karena ia menganggap pemimpin jangan terlalu banyak mengemukakan pendapat, agar tidak mengurangi hak dan kebebasan anggota.55 Kedudukan pemimpin hanya sebagai simbol dan formalitas semata, karena dalam realitas kepemimpinan yang dilakukan dengan memberikan kebebasan sepenuhnya kepada orang yang dipimpinnya (bawahan) untuk berbuat dan mengambil keputusan secara perorangan. Disini seorang pemimpin mempunyai keyakinan bahwa dengan memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada bawahan, maka usahanya akan cepat berhasil.                                                  54 Kartini Kartono, Pemimpin dan Kepemimpinan, (Jakarta: Rajawali Press, 1998), hlm. 53 55 Ibid, hlm. 271 



 44Dalam suasana kerja yang dihasilkan oleh kepemimpinan pendidikan semacam itu, tidak dapat dihindarkan timbulnya berbagai efek negatif, misalnya berupa konflik-konflik kesimpangsiuran kerja dan kesewenang-wenangan, oleh karena masing-masing individu mempunyai kehendak yang berbeda-beda menuntut untuk dilaksanakan sehingga akibatnya masing-masing adu argumentasi, adu kekuasaan dan adu kekuatan serta persaingan yang kurang sehat diantara anggota disamping itu karena pemimpin sama sekali tidak berperan menyatukan, mengarahkan, mengkoordinir serta menggerakkan anggotanya.56 Adapun ciri-ciri khusus laissez –faire yaitu: a) Pemimpin kurang bahkan sama sekali tidak memberikan sumbangan ide, konsep, pikiran dan kecakapan yang dimilikinya. b) Pemimpin memberikan kebebasan mutlak kepada staffnya dalam menentukan segala sesuatu yang berguna bagi kemajuan organisasinya tanpa bimbingan darinya.57 Baik prestasi-prestasi kerja yang bisa dicapai oleh setiap individu, maupun kelompok secara keseluruhan, tidak bisa diharapkan mencapai tingkat maksimal, oleh karena tidak semua anggota staff pelaksana kerja itu memiliki kecakapan dan keuletan                                                  56 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991), hlm. 51 57 Ibid, hlm. 51 



 45serta ketekunan kerja sendiri tanpa pimpinan, bimbingan, dorongan, dan koordinansi yang kontinyu dan sistematis daripada pimpinannya. Pada pihak lain lembaga kerja itu hampir sama sekali tidak memberikan sumbangan ide-ide, konsepsi-konsepsi, pikiran-pikiran dan kecakapan yang ia miliki yang justru sangat dibutuhkan oleh suatu lembaga kerjasama yang dinamis dan kreatif.58 Dari gaya kepemimpinan laissez-faire diatas dalam kontek pendidikan Indonesia sangat sulit untuk dilaksanakan karena keadaan pendidikan kita masih mengalami beberapa kendala mulai dari masalah pendanaan, sumber daya manusia, kemandirian, dan lain sebagainya. Dalam tipe kepemimpinan ini setiap kelompok bergerak sendiri-sendiri sehingga semua aspek kepemimpinan tidak dapat diwujudkan dan dikembangkan. Menurut Imam Suprayogo, Tipe kepemimpinan ini sangat cocok sekali untuk orang yang betul-betul dewasa dan benar-benar tau apa tujuan dan cita-cita bersama yang harus dicapai.59 Beberapa sebab timbulnya “laissez faire” dalam kepemimpinan pendidikan Indonesia antara lain:                                                  58 Dirawat, dkk, op. cit., hlm. 53 – 54. 59 Imam Supray. op, cit, hlm. 167. 



 46a) Karena kurangnya semangat dan kegairahan kerja si pemimpin sebagai penanggung jawab utama dari pada sukses tidaknya kegiatan kerja suatu lembaga b) Karena kurangnya kemampuan dan kecakapan pemimpin itu sendiri. Apalagi jika ada bawahan yang lebih cakap, lebih berbakat memimpin dari pada dirinya, sehingga si pemimpin cenderung memilih alternatif yang paling aman bagi dirinya dan prestise jabatan menurut anggapannya, yaitu dengan memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada setiap anggota staff, kepada kelompok sebagai satu kesatuan, untuk menetapkan “policy” dan program serta cara-cara kerja menurut konsepsi masing-masing yang dianggap baik dan tepat oleh mereka sendiri. c) Masalah sulitnya komunikasi, misalnya karena letak sekolah yang terpencil jauh dari kantor P dan K tersebut terpaksa mencari jalan sendiri-sendiri, sehingga sistem pendidikan atau tata cara kerjanya, mungkin sangat menyimpang atau sangat terbelakang jika dibandingkan dengan sekolah-sekolah yang banyak mendapat bimbingan dari petugas-petugas teknis kantor Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.60                                                    60 Dirawat, dkk, op. cit, hlm. 73. 



 474) Kepemimpinan Demokratis Pemimpin yang demokratis adalah pemimpin yang kooperatif dan tidak diktator. Dia selalu menstimulasi anggota-anggota kelompoknya untuk bekerja bersama-sama dalam mencapai tujuan bersama pula. Dalam tindakan dan usaha-usahanya, ia selalu berpangkal pada kepentingan dan kebutuhan kelompoknya dan selalu mempertimbangkan kesanggupan serta kemampuan kelompoknya.  Model kepemimpinan ini adalah kepemimpinan berdasarkan demokrasi yang pelaksanaannya disebut pemimpin partisipasi (participative leadership). Kepemimpinan partisipasi adalah suatu cara pemimpin yang kekuatannya terletak pada partisipasi aktif dari setiap warga kelompok.61 Kepemimpinan Kepala madrasah yang demokratis merupakan kepemimpinan yang menganggap dirinya bagian dari kelompok pelaku sekolah, orang tua siswa, dan masyarakat umum, dimana Kepala madrasah tidak selalu membuat keputusan dan kebijakan menurut dirinya sendiri, akan tetapi melalui musyawarah mufakat dan dialog dengan asas mufakat. Kepala madrasah yang demokratis menyadari bahwa dirinya merupakan bagian dari kelompok, memiliki sifat terbuka, dan memberikan kesempatan kepada para tenaga kependidikan untuk ikut berperan aktif dalam membuat perencanaan, keputusan, serta menilai                                                  61 Kartini Kartono, op. cit, hlm. 72. 



 48kinerjanya. Kepala madrasah yang demokratis memerankan diri sebagai pembimbing, pengarah, pemberi petunjuk, serta bantuan kepada para tenaga pendidikan. Oleh karena itu dalam rapat sekolah, Kepala madrasah ikut melibatkan diri secara langsung dan membuka interaksi dengan tenaga pendidikan, serta mengikuti berbagai kegiatan rapat sekolah.62 Dalam suasana kerja kepemimpinan yang demokratis sebagian besar atau hampir seluruh ”policy” dan keputusan-keputusan penting berasal dari dan disesuaikan dengan tuntutan-tuntutan situasi kelompok, dimana pemimpin bersama-sama dengan anggota kelompok ambil bagian secara aktif di dalam perumusan “policy” umum, keputusan-keputusan penting dan program lembaga kerja itu.63 Dalam melaksanakan tugasnya, ia mau menerima dan mengharapkan saran-saran, bahkan kritik yang membangun dari para anggotanya. Ia mempunyai kepercayaan terhadap diri sendiri dan menaruh kepercayaan sepenuhnya kepada para anggotanya, bahwa mereka mempunyai kesanggupan kerja dengan baik dan bertanggung jawab.64                                                  62 E. Mulyasa, op. cit, hlm. 270 63 Dirawat, op. cit, hlm. 58. 64 Ngalim Purwanto & Sutaadji Djojopranoto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Mutiara Sumber Widya, 1996), hlm. 48. 



 49Beberapa ciri dari kepemimpinan yang demokratis antara lain sebagai berikut: a) Dalam menggerakkan bawahan bertitik tolak dari pendapat: manusia makhluk termulia didunia. b) Selalu berusaha untuk menyingkronkan kepentingan dan tujuan organisasi dengan tujuan pribadi. c) Senang menerima saran, pendapat dan kritik dari bawahan d) Mengutamakan kerjasama dalam mencapai tujuan e) Memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada bawahan dan membimbingnya. f) Mengusahakan agar bawahan lebih sukses dari pada dirinya g) Selalu mengembangkan kapasitas diri pribadinya sebagai pemimpin.65 
d. Indikator Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah Kemampuan manajerial Kepala madrasah adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan untuk melakukan kerja sama dengan mengerjakan sesuatu melalui orang lain, baik perencanaan, pengorganisasian, dan evaluasi. Berdasarkan penjelasan di atas tentang kemampuan manajerial Kepala madrasah, maka indikator dari variabel ini adalah sebagai berikut:                                                  65 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi..., op. cit.,hlm. 52 
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Pertama, Perencanaan, yaitu Kepala madrasah merencanakan program pembelajaran; Kepala madrasah merencanakan kurikulum; Kepala madrasah merencanakan kepegawaian; Kepala madrasah merencanakan kesiswaan; Kepala madrasah merencanakan keuangan; dan Kepala madrasah merencanakan perlengkapan sekolah. 
Kedua, Pengorganisasian (organizing), yaitu Kepala madrasah menetapkan tugas yang harus dikerjakan; Kepala madrasah menetapkan siapa yang mengerjakan;  Kepala madrasah menetapkan bagaimana tugas itu dikelompokkan;  Kepala madrasah menetapkan siapa melapor ke siapa; dan Kepala madrasah menetapkan di mana keputusan itu harus diambil. 
Ketiga, Penggerakan (actuating), yaitu kepala madrasah memperlakukan para pegawai dengan sebaik-baiknya;  Kepala madrasah mendorong pertumbuhan dan pengem-bangan bakat dan kemampuan para pegawai tanpa menekan daya kreasinya; Kepala madrasah menanamkan semangat para pegawai agar mau terus berusaha meningkatkan bakat dan kemampuannya;   Kepala madrasah menghargai setiap karya yang baik dan sempurna yang dihasilkan para pegawai; Kepala madrasah mengusahakan adanya keadilan dan bersikap bijaksana kepada setiap pegawai tanpa pilih kasih.; Kepala madrasah memberikan kesempatan yang tepat bagi pengembangan pegawainya, baik kesempatan belajar maupun biaya yang cukup untuk tujuan tersebut; Kepala madrasah 



 51memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki para pegawai melalui ide, gagasan dan hasil karyanya. 
Keempat, Pengawasan (controlling), yaitu Kepala madrasah menetapkan alat ukur atau standar; Kepala madrasah mengadakan penilaian atau evaluasi; Kepala madrasah mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi dan tindak lanjut.  

2.  Motivasi Kerja Guru Motivasi berasal dari bahasa Inggris “motivation” dan merupakan kata jadian dari kata dasar motif yang berarti alasan atau menggerakkan.66 Secara terminology motivasi dipandang sebagai dorongan mental yang menggerakkan dan mengarahkan perilaku termasuk perilaku belajar.67 Menurut Oemar Hamalik motivasi adalah suatu perubahan energi dari dalam diri (pribadi) seseorang yang ditandai timbulnya perasaaan dan reaksi untuk mencapai tujuan.68 Sementara menrut Arno F. Witting, Motivation is often devinised as any 

internal condition that initiales, guide and maintains a respons it must be 

tearted as a concept because motive properties be obseved directly. 

Motivation is infered from antecedent and consequent respons.69                                                  66 Wojo Warsito dan W. J. S. Poerwadarminta, Kamus Lengkap Inggris Indonesia, (Bandung: Hasta, 1989), hlm. 119. 67 Dimyati dan Mudjiono, Belajar dan Pembelajaran, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Rineka Cipta, 1999), hlm. 80. 68 Oemar Hamallik. Kurikulum dan Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999), hlm. 106. 69 Arno Witting, Theory and Problem of Psichology of Learning, (Amerika: Mc. Grow. Hiil ins Inc the united State of Amerika, 1981), hlm. 85. 



 52Menurut pendapat Mustofa Fahmi menyatakan bahwa motivasi adalah studi terhadap daya perangsang yang ada di dalam diri individu pada pangkal titik tingkah laku yang membawa perubahan pada fisik dan mental seseorang.”70 Motif didefinisikan oleh Abraham Sperling (1987) yaitu “Motive is 

defined as a tendency to activity, started by a drive and ended by an 

adjustment. The adjustment is said to satisfy the motive”71 (Motif didefinisikan sebagai suatu kecenderungan untuk beraktivitas, dimulai dari dorongan dalam diri dan diakhiri dengan penyesuaian diri. Penyesuaian diri dikatakan untuk memuaskan motif).  Motivasi didefinisikan oleh Fillmore H. Stanford (1969) yaitu “Motivation as an energizing condition of the organism that serves to direct 

that organism toward the goal of a certain class”72 (Motivasi sebagai suatu kondisi yang menggerakkan manusia ke arah suatu tujuan tertentu). Wexley dan Yukl (1977) mengemukakan bahwa motivasi adalah “The proces by 

which behavior is energized and directed”.73 (Proses dimana tingkah laku tersebut dipupuk dan diarahkan). Alex S. Nitisemito mengemukakan bahwa motivasi adalah usaha/kegiatan dari pimpinan untuk dapat menimbulkan/meningkatkan semangat dan                                                  70 Musthofa Fahmi, Sikolojiah Al Taalim, (Mesir: Maktabah Misri, t.th), hlm.137 71 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan, (Bandung: Rosda Karya, 2004), cet. 5, hlm. 93 72 Ibid. 73 Moh. As’ad, Psikologi Industri, (Yogyakarta: Liberty, 2003), cet. 8, hlm. 45 



 53kegairahan kerja dari para pekerja-pekerja/karyawan-karyawannya.74 Menurut Stephen P. Robbins bahwa motivasi adalah proses yang menghasilkan suatu intensitas, arah dan ketekunan individual dalam usaha untuk mencapai satu tujuan.75 Sardiman mengatakan bahwa motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehingga seseorang itu mau dan ingin berusaha untuk menyediakan atau mengelakkan perasaan tidak suka itu.76 M.  Alisuf  Sabri menyebutkan bahwa motivasi  adalah  segala  sesuatu  yang  menjadi pendorong  tingkah  laku  yang  menuntut  atau  mendorong  orang  untuk memenuhi suatu kebutuhan.77 Selanjutnya,  M.  Ngalim  Purwanto  mengemukakan  bahwa  motivasi adalah  pendorong  suatu  usaha  yang  disadari  untuk  mempengaruhi  tingkah laku  seseorang  agar  ia menjadi  tergerak  hatinya  untuk  bertindak melakukan sesuatu sehingga mecapai hasil atau tujuan tertentu.78 Dari keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara harfiah motivasi berarti dorongan, alasan, kehendak atau kemauan. Sedangkan secara                                                  74 Alex S. Nitisemito, Manajemen Suatu Dasar dan Pengantar, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1989), hlm. 126 75 Stephen P. Robbins, Perilaku Organisasi, (terj. Tim Indeks), (Jakarta: PT. Indeks Gramedia, 2003), Ed. 9, Jld: 1, hlm,. 208 76 Sardiman AM., Interaksi dan Motivaasi Belajar Mengajar, (Jakarta; Rajawali Press, 1992), hlm.75. 77 M. Alisuf Sabri, Pengantar Psikologi Umum dan Perkembangan, (Jakarta : CV. Pedoman Ilmu Jaya, 2001), Cet. Ke-3, hlm. 90 78 Ngalim Purwanto, Psikologi Pendidikan, (Bandung : PT. Remaja Rosda Karya, 1998), Cet. Ke-5, hlm. 60 



 54istilah motivasi berarti suatu daya penggerak dalam diri pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan sesuatu aktifitas tertentu dan memberikan arah dalam mencapai tujuan.  Motivasi kerja didefinisikan oleh Moh. As’ad adalah sesuatu yang menimbulkan semangat dan dorongan kerja.79 Pendapat ini sesuai dengan pendapat Ernest J. Mc Cormick (1985) yang mengemukakan bahwa “Work 

motivation is defined as conditions which influence the arousal, direction and 

maintenance of behaviors relevant in work settings”.80 (Motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan kerja).  Motivasi kerja adalah kondisi yang berpengaruh membangkitkan, mengarahkan dan memelihara perilaku yang berhubungan dengan lingkungan  kerja.81 Selanjutnya menurut Winardi, motivasi kerja adalah suatu kekuatan potensial yang ada dalam diri seorang  manusia, yang dapat dikembangkan oleh sejumlah kekuatan luar yang pada intinya berkisar sekitar imbalan moneter, dan imbalan non moneter yang dapat mempengaruhi hasil kinerjanya secara  positif atau secara  negatif, hal mana tergantung pada situasi dan kondisi yang dihadapi orang yang bersangkutan.82                                                  79 Moh. As’ad, op.cit., hlm. 45 80 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, loc. cit. 81 Amirullah dkk, Pengantar Manajemen. (Yogyakarta:  Graha Ilmu, 2002), hlm. 146.   82 Winardi, Motivasi Dan Permotivasian dalam Manajemen. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.  6 



 55Sehubungan dengan uraian-uraian tersebut, Nawawi membedakan dua bentuk motivasi yang meliputi: motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik adalah pendorong perilaku yang bersumber dari dalam diri seseorang sebagai individu, berupa kesadaran mengenai pentingnya manfaat/makna pekerjaan yang dilaksanakan, baik karena mampu memenuhi kebutuhan atau menyenangkan, ataukah memungkinkan seseorang mampu mencapai tujuan, maupun karena memberikan harapan tertentu yang sifatnya positif di masa depan. Misalnya perilaku yang bekerja secara berdedikasi semata-mata karena merasa memperoleh kesempatan kesempatan untuk mengaktualisasikan diri secara maksimal, sedangkan motivasi ekstrinsik adalah pendorong kerja yang bersumber dari luar diri sebagai individu, berupa suatu kondisi yang mengharuskan pekerja melaksanakan perilaku secara maksimal karena adanya pujian, hukuman, aturan dan sebagainya.83 Jadi, motivasi kerja merupakan kondisi yang menimbulkan dorongan dalam diri seseorang, yang dapat mempengaruhi orang tersebut untuk dapat mencapai hasil yang maksimal dalam pekerjaan yang dilakukannya. Setiap orang ingin mempunyai motivasi yang lebih besar, tetapi mereka tidak sungguh-sungguh memahami arti kata ini. Orang akan berkata bahwa mereka ingin menjadi lebih termotivasi. Pemimpin pada dasarnya berkeinginan untuk mempunyai suatu regu atau kelompok yang lebih                                                  83 Hadari Nawawi, Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Bisnis yang Kompetitif, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1997), hlm. 48 



 56termotivasi. Motivasi mempersilahkan seseorang untuk melakukan sesuatu sebab orang tersebut memang ingin melakukannya. Motivasi menyangkut kerja berat ke arah masa depan pekerjaan, dalam arti sesuatu akan menunjukan sikap yang termotivasi oleh suatu tujuan, masa depan dan karir dalam kerja. Charles R. Milton berpendapat bahwa ; “Motivation is a process that involves three variables: (1) energizing, (2) 
behavior or actions, and (3) incentive or goals. Energizing occurs when 
one has a need or desire for something. Needs and desires are called 
motives and are the whys for goal-directed behavior. The goal may be 
some object, person, or activity that satisfies the need”.84   Dari pendapat Charles R. Milton dapat disimpulkan bahwa pribadi yang menunjukkan motivasi adalah pribadi yang memperhatikan karakteristik sebagai berikut:  1).  Memiliki dorongan kekuatan, baik kebutuhan maupun keinginan, dalam perilakunya. 2). Memiliki perilaku yang terarah (perilaku yang memiliki tujuan)  3). Memiliki tujuan untuk mencapai prestasi sehingga mampu terpuaskan segala kebutuhannya. Tiffin dan Mc. Cormik mengemukakan bahwa ada tidaknya motivasi dalam kerja pada pekerja dapat diketahui dari:                                                   84 Charles R. Milton, Human Behavior in Organizations, (New Jersey: Prentice Hall Inc., 1981), hlm. 60 – 61 



 571).  Keuletan: merupakan pengerahan segenap daya upaya dalam bekerja. Pekerja yang memiliki motivasi kerja tinggi akan giat dan ulet dalam bekerja.  2).  Tingkat presensi: meliputi kehadiran dan ketidakhadiran pekerja pada waktu bekerja. Maka yang tinggi membuat frekuensi kehadiran pekerja lebih banyak dibanding ketidakhadirannya.  3).  Kemajuan: meliputi kesempatan berkembang, motivasi kerja yang tinggi membuat pekerja berusaha untuk maju dalam kerja. 4).  Pencapaian prestasi: merupakan pencapaian target yang telah ditentukan atau melebihi target yang telah ditentukan perusahan dengan adil kerja yang berkualitas. Makin tinggi prestasi membuat pekerja dapat mencapai target, bahkan melebihi target yang telah ditentukan perusahaan dengan hasil kerja yang berkualitas.85 Richard Denny berpendapat bahwa pribadi yang menunjukkan motivasi kerja tinggi adalah pribadi yang memperhatikan karakteristik sebagai berikut:  1).  Bersikap positif, yaitu: percaya diri, bertanggung jawab dan disiplin.  2). Memiliki dorongan untuk mencapai sesuatu, yaitu: karir dan masa depan.  3).  Memiliki harapan untuk membuahkan hasil.86 Anwar Prabu Mangkunegara menyebutkan bahwa karakteristik orang yang memiliki motivasi kerja yang tinggi adalah:                                                   85 Tiffin, I dan Mc. Cormick, E.S, Industry Psychology, (New Jersey: Prentice Hall Inc. Englewood Cliffs Homewood Linolis, 1965), hlm. 83 86 Richard Denny, Sukses Memotivasi, (Jakarta: PT. Gramedia, 1992), hlm. 24 



 581). Memiliki tanggung jawab pribadi yang tinggi.  2). Memiliki program kerja berdasarkan rencana dan tujuan yang realistic serta berjuang untuk merealisasikannya.  3). Memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan dan berani mengambil resiko yang dihadapinya.  4). Melakukan pekerjaan dan menyelesaikannya dengan hasil yang memuaskan.  5). Mempunyai keinginan menjadi orang yang menguasai bidang tertentu.87  Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud motivasi kerja adalah sesuatu yang dapat menimbulkan semangat atau dorongan bekerja individu atau kelompok  terhadap pekerjaan guna mencapai tujuan. Motivasi kerja guru adalah kondisi yang membuat guru mempunyai kemauan/kebutuhan untuk mencapai tujuan tertentu melalui pelaksanaan suatu tugas. Motivasi kerja guru akan  mensuplai energi untuk bekerja / mengarahkan aktivitas selama bekerja, dan menyebabkan seorang guru mengetahui adanya tujuan yang relevan antara tujuan organisasi dengan tujuan pribadinya. Sedangkan karakteristik motivasi kerja adalah ulet, hadir pada waktu bekerja, bertanggung jawab, dapat mencapai target yang telah ditentukan dan memiliki dorongan untuk mencapai kemajuan.                                                   87 A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, op.cit., hlm. 104 
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3. Kepuasan Kerja Guru Kepuasan kerja merupakan penilaian atau refleksi diri dari seorang pekerja tentang sejauhmana pekerjaan yang dilakukannya secara keseluruhan memberikan kepuasan terhadap kebutuhannya apa tidak.88 Kepuasan kerja juga adalah sikap umum yang merupakan hasil dari beberapa sikap khusus terhadap faktor- faktor pekerjaan, penyesuaian diri dan hubungan sosial individu di luar kerja. Jadi kepuasaan kerja merupakan suatu sikap umum terhadap pekerjaan seseorang pegawai dan banyaknya yang  mereka  nyakini apa yang seharusnya mereka terima.89 Dari aspek psikologis kepuasan kerja pada dasarnya adalah “security 

feeling” (rasa aman) dan mempunyai segi-segi: (1) kesempatan untuk maju; (2) kesempatan mendapatkan penghargaan; (3) berhubungan dengan masalah pengawasan; (4) berhubungan dengan pergaulan  antara karyawan dengan karyawan (guru), antara karyawan (guru) dengan atasannya (kepala madrasah). Dari aspek sosial ekonomi adalah gaji dan jaminan sosial.90 Pendapat di atas merupakan sikap umum terhadap pekerjaan seseorang, selisih antara harapan yang  sudah dibayangkan dari kontribusi pekerjaan yang dilakukan dengan kenyataan yang akan didapat. Hal tersebut senada dengan pendapat Keith Davis yang menjelaskan bahwa : “Kepuasan kerja                                                  88 Veithzal Rivai dan Deddy Mulyadi, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2011),  h. 246. 89 Stephen P Robbin, Perilaku Organisasi , (Kalten: Intan Sejat i, 1996), h.26. 90 Rivai,Veithzal dan Deddy Mulyadi, op/ cit , h. 247 



 60adalah kepuasan pegawai terhadap pekerjaannya antara apa yang diharapkan pegawai dari pekerjaan/kantornya“.91 Dengan demikian, maka kepuasan kerja merupakan suatu sikap yang dimiliki oleh para guru sehubungan dengan tugasnya sebagai pendidik. Kepuasan itu timbul dari persepsi mereka tentang tugas pekerjaannya. Ada beberapa aspek yang dapat menimbulkan kepuasan kerja seperti: imbalan (reward), peluang jabatan tugas tambahan yang berdampak pada kesejahteraan guru. Di samping itu, bisa juga dipengaruhi oleh faktor lingkungan madrasah seperti gaya kepala madrasah, kebijakan-kebijakan dan prosedur-prosedur, imbalan- imbalan di luar gaji sebagai pegawai.    Indikasi bahwa kepuasan kerja dirasakan oleh para pegawai (guru) dalam suatu lingkungan kerja menurut Winardi ditinjau dari aspek moril adalah:92 (1) ketiadaan konflik; (2) perasaan senang; (3) penyesuasaian pribadi secara baik; (4) sikap-sikap yang berkaitan dengan pekerjaan; dan (5) tingkat keterlibatan ego dalam pekerjaan itu. Sementara, menurut Rivai, faktor yang dapat menimbulkan kepuasan kerja seseorang adalah: (1) kedudukan; (2) pangkat dan jabatan; (3) masalah umur; (4) jaminan finansial dan jaminan sosial; dan (5) mutu pengawasan.93                                                  91 Davis, Keith dan John W. Newstrom, Perilaku Organisasi. Jilid I, Edisi 7,(Jakarta: Erlangga, 1995),  h.105 92 Winardi, Manajemen Perilaku Organisasi, (Jakarta: Prenada Media, 2004), h. 363. 93 Viethzal Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi   (Jakarta: Raja  grafindo Persada, 2011), h. 247. 



 61Indikasi bahwa kepuasan kerja telah tercapai jika semua komponen di atas terpenuhi dalam lingkungan kerja, seperti telah menduduki jabatan tertentu, jaminan finansial dan sosial yang mencukupi segala kebutuhan hidup.  Dengan demikian sama halnya dengan guru-guru di madrasah jika terpenuhi segala kebutuhan baik psikis maupun fisik dalam lingkungan kerja maka merupakan indikasi bahwa pekerjaan itu memuaskan diri mereka.   Menurut Hasibuan Faktor-faktor yang mempengaruhi kepuasan kerja itu adalah: (a)  Balas jasa yang adil dan layak; (b) Penempatan yang tepat sesuai dengan keahlian; (c) Berat ringannya pekerjaan;  (d) Suasana dan lingkungan pekerjaan; (e) Peralatan yang menunjang pelaksanaan pekerjaan; (f) Sikap pimpinan dalam kepemimpinannya; (g)  Sifat pekerjaan monoton atau tidak23  Faktor di atas masih ditambah dengan alur komunikasi yang terbuka, riang dan menyenangkan sehingga suasana nyaman bagi pekerja untuk melakukan pekerjaannya. Menurut Hasibuan di atas, kepuasan kerja dipengaruhi oleh sikap pimpinan dalam kepemimpinnya. Sikap pimpinan yang seperti apa yang dapat memberikan kepuasan kerja bagi bawahan, ini bagian yang akan dikaji dalam penelitian ini.   
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B. Kerangka Berfikir 1. Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah Terhadap 

Kepuasan Kerja Guru Kepala madrasah merupakan orang yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk mengelola seluruh kegiatan sekolah.94 Salah satunya yaitu berperan dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengevaluasi guru. Di sini ia berperan sebagai manajerial. Kepala madrasah sebagai manajerial artinya ia berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah dan pemberi contoh kepada guru dan karyawannya di sekolah.95 Berhasil tidaknya pendidikan di madrasah sangat ditentukan oleh keberhasilan kepala madrasah dalam mengelola tenaga kependidikan yang tersedia di madrasah. Kepala  madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang sangat berpengaruh dalam meningkatkan kinerja guru.  Hal tersebut menjadi lebih penting sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala madrasah, yang menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Kepala madrasah adalah pengelola pendidikan di madrasah secara keseluruhan, dan kepala madrasah adalah pemimpin formal pendidikan di madrasahnya. Dalam suatu lingkungan pendidikan di madrasah, kepala                                                  94 Wahjosumidjo, op. cit,  h. 298. 95 Herabudin, op.cit., h. 110. 



 63madrasah bertanggung jawab penuh untuk mengelola dan memberdayakan guru-guru agar terus meningkatkan kemampuan kerjanya. Dengan peningkatan kemampuan atas segala potensi yang dimilikinya itu, maka dipastikan guru-guru yang juga merupakan mitra kerja kepala madrasah dalam berbagai bidang kegiatan pendidikan dapat berupaya menampilkan sikap positif terhadap pekerjaannya dan meningkatkan kompetensi. Kepala madrasah adalah  pemimpin yang dalam aktivitasnya tidak terlepas dari penilaian bawahan yaitu guru. Oleh karena itu, penilaian yang diberikan oleh guru tentang perilaku kepala madrasah dalam memimpin madrasah akan memberikan gambaran gaya kepemimpinan kepala madrasah dalam memimpin  madrasah.  Kepala madrasah/madrasah yang mempunyai sikap yang baik dan mampu mengendalikan emosi dengan baik saat berinteraksi dengan para guru, akan dapat membuat guru merasa nyaman di sekolah/madrasah. Misalnya, terdapat guru yang melakukan kesalahan, Kepala madrasah/madrasah tidak memarahinya di depan umum dan memberikan sanksi yang sesuai dengan kesalahan yang diperbuat oleh guru tersebut agar tidak mengulangi  kesalahannya.  Kemampuan manajerial Kepala madrasah yang kurang melibatkan bawahan dalam mengambil keputusan, akan mengakibatkan bawahan merasa tidak diperlukan, karena pengambilan keputusan tersebut terkait dengan tugas bawahan sehari-hari. Pemaksaan kehendak oleh atasan 



 64mestinya tidak dilakukan. Namun pemimpin dalam menerapkan gaya kepemimpinan yang tepat merupakan tindakan yang bijaksana kepada bawahan, maka akan terjadi kegagalan dalam pencapaian tujuan organisasi.  Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, diduga ada pengaruh yang positif antara gaya kepemimpinan kepala madrasah dengan kepuasan kerja guru dalam menjalankan tugasnya. 2. Pengaruh Motivasi Kerja Terhadap Kepuasan Kerja Guru Kepuasan kerja adalah perasan  dan penilaian seseorang atas pekerjaannya, khususnya mengenai kondisi kerjanya, dalam hubungannya dengan apakah pekerjaanya mampu memenuhi harapan, kebutuhan, dan keinginannya. Kepuasan kerja guru berdampak pada prestasi kerja, disiplin, kualitas kerjanya. Guru yang puas terhadap pekerjaanya maka kinerjanya akan meningkat, kemungkinan akan berdampak positif terhadap peningkatan mutu pekerjaan. Sejalan dengan hal tersebut, seorang guru yang masuk dan bekerja pada suatu lembaga pendidikan mempunyai harapan-harapan pada tempatnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Kebutuhan tersebut menimbulkan dorongan di dalam dirinya untuk melakukan sesuatu, sehingga terbentuklah perilaku yang mengarah pada upaya untuk memenuhi keinginannya. Jika keinginan tersebut  dapat tercapai, maka akan timbul kepuasan di dalam diri individu.  



 65Motivasi kerja adalah pemberian daya penggerak yang menciptakan kegairahan kerja seseorang agar mereka mau bekerja sama, efektif dan terintegrasi dengan segala upaya untuk mencapai kepuasan. Motivasi antara lain ditandai dengan dorongan untuk bekerja baik dan mempertahankan umpan balik.   Motivasi kerja merupakan dorongan mencapai tujuan. Guru-guru yang memiliki percaya diri dan memiliki kebanggaan profesinya akan  siap menghadapi persaingan. Guru yang demikian juga memiliki tanggung jawab terhadap tugas pokoknya dan selalu mengevaluasi dirinya untuk selalu meningkatkan kemampuan dan selalu berusaha memperbaiki diri. Meskipun  tugas-tugasnya akan menimbulkan resiko terhadapnya.  Seorang guru yang bekerja dalam suatu lembaga/organisasi, tentu dilandasi dengan keinginan untuk mencukupi kebutuhannya, baik kebutuhan akan sandang, pangan, papan. Selain itu, mereka juga memerlukan pemenuhan kebutuhan akan rasa aman dalam bekerja, mendapatkan pengakuan atas pekerjaan yang dilakukan, serta dapat mengaktualisasikan diri dalam lingkungan kerja.  Dengan motivasi kerja yang dimiliki oleh para guru tersebut, ia akan bekerja dengan seoptimal mungkin untuk mencapai kepuasan dalam melaksanakan pekerjaannnya,dan tidak semata-mata untuk memenuhi kebutuhan saja. Begitu besar pengaruh motivasi dalam suatu pekerjaan, sehingga menjadi salah satu faktor yang harus dipertimbangkan oleh suatu lembaga untuk bisa membuat guru termotivasi dengan pekerjaannya. Suatu 



 66pekerjaan yang tidak dilandasi oleh motivasi, maka akan menimbulkan hasil kerja yang tidak maksimal. Dari uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa, diduga ada kontribusi yang positif antara motivasi berprestasi dengan  kepuasan kerja guru dalam menjalankan tugasnya. 3. Pengaruh Keampuan Manajerial dan Motivasi Kerja Terhadap 

Kepuasan Kerja Guru Kepuasan kerja merupakan sikap seseorang terhadap kerja dapat bersifat positif atau negatif. Jika seseorang bersikap positif terhadap kerja berarti dia mempunyai kepuasan kerja, sebaliknya jika seseorang bersikap negatif terhadap kerja berarti dia mengalami ketidakpuasan kerja.  Kepuasan kerja, seperti yang dikemukakan oleh para ahli, merupakan persepsi seorang guru terhadap perasaan senang atas pekerjaan dan profesinya. Perasaan senang itu bisa diperoleh karena imbalan yang diterima sesuai dengan yang diharapkan.  Kondisi kerja dan dukungan teman sekerja dapat memberikan kepuasan kerja seseorang. Demikian juga keberhasilan menjalankan tugas dengan baik, apalagi diberikan penghargaan oleh pimpinan (pujian atau promosi jabatan) merupakan bagian yang penting juga agar diperoleh kepuasan kerja. Meskipun ini diukur dari persepsi oleh individu yang berbeda-beda.   Dari uraian di atas bahwa kepuasan kerja adalah perasaan individu terhadap pimpinan dan  teman sekerja. Hal ini erat hubungannya dengan 



 67’atmosfer’ kerja di lingkungannya. Puas tidaknya terhadap pekerjaan dan lingkungan tentu dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala madrasah. Tinggi rendahnya kepuasan kerja guru banyak dipengaruhi oleh kepemimpinan kepala madrasah. Semakin baik kepala madrasah menerapkan fungsi kepemimpinan, semakin tinggi pula kepuasan kerja guru dalam melaksanakan tugas. Sebaliknya, semakin jelek kepala madrasah menerapkan kepemimpinan, semakin rendah pula kepuasan kerja guru dalam melaksanakan tugas-tugas di madrasah.  Guru yang memiliki motivasi baik yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran maupun kegiatan pengembangan diri lainnya baik pendidikan, karier  maupun  sosial  budaya  yang  didukung  sepenuhnya  oleh kepala madrasah dan kepala madrasah selalu memberikan  support  dan perhatian dan memberikan bimbingan serta melibatkan semua guru dalam mengambil kebijakan madrasah akan berdampak positif terhadap kepuasan kerja guru, yang pada akhirnya kinerja guru akan meningkat. Dengan demikian dapat disimpulkan bawa, diduga ada  kontribusi yang positif secara bersama-sama antara gaya kepemimpinan kepala madrasah dan motivasi berprestasi dengan kepuasan kerja guru yang bersangkutan.    Dari uraian di atas dapat penulis gambarkan kerangka teoritik masing-masing variabel sebagai berikut:    
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Gambar 2.1 

SKEMA KERANGKA PEMIKIRAN           
C. Penelitian Terdahulu yang Relevan Studi tentang kemampuan manajerial Kepala madrasah bukanlah hal baru, di dunia akademik telah banyak karya-karya seperti itu. Akan tetapi, penelitian yang secara khusus mengkaitkan antara kepemimpinan dengan profesionalisme guru belum ada. Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa apa yang diteliti ini ada kemiripan yang telah ditulis sebelumnya. Kajian terhadap karya-karya terdahulu dimaksudkan sebagai bahan pertimbangan guna membantu pembahasan penelitian di lapangan. Tinjauan ini akan dideskripsikan dengan beberapa penelitian yang ada relevansinya dengan judul penelitian diantaranya adalah ; 

Pertama, penelitian Mohammad Abdul Mukhyi dan Tati Sunart tentang “Hubungan Antara Kepuasan Kerja dengan Komitmen dalam Lingkungan 

Institusi Pendidikan di Kota Depok” menunjukkan bahwa ada hubungan antara kepuasan kerja dengan komitmen dalam bekerja, ada pengaruh antara kepuasan kerja dan lokus kontrol terhadap komitmen kerja dengan model  forward. Lokus kontrol mempunyai hubungan dan sebab-akibat berbanding terbalik dengan komitmen kerja demikian pula dengan memasukkan variabel kepuasan kerja Kemampuan Manajerial Kepala madrasah Motivasi Kerja  Guru Kepuasan Kerja Guru 



 69dengan komitmen kerja baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama ada pengaruh antara kepuasan kerja dan lokus kontrol dengan komitmen kerja.96 
Kedua, Sukanti, M. Ojazari, menulis tentang Pengaruh Kepuasan Guru 

terhadap Komitmen Kerja Guru Akuntansi SMA Se Kabupaten Kulonprogo 

Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasilnya adalah Hasil penelitian menunjukkan (I) semua guru akuntansi SMA sc Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta merasa sangat puas. Secara rinci Kepuasan Kerja Guru dilihat dari pekerjaan cenderung sangat puas, gaji dan insentif sangat puas, kenaikan pangkat/golongan sangat puas, kegiatan supervisi sangat puas, dukungan ternan sejawat dan dukungan orang tua peserta didik sangat puas, kondisi kcIja sangat puas, kegiatan pembclajaran sangat puas, dan kebijakan sekolah sangat puas. (2) Scbagian besar (85%) guru Akuntansi SMA se Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta komitmen kerjanya sangat tinggi. Secara rinci komponen Komitmen KeIja dapat dilihat dari komponen komitmen afektif tergolong sangat tinggi, kontinuans sangat tinggi, dan normatif sangat tinggi. (3) Terdapat pengaruh positif kepuasan guru akuntansi terhadap komitmen kerja guru akuntansi SMA se Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta Y = 4,543 + 0,694)(, koefisien korelasi sebesar 0,648 dan koefisicn determinasi sebesar 0,419 artinya 41,90% Komitmen Kcrja Guru ditentukan oleh Kepuasan                                                  96 Mohammad Abdul Mukhyi dan Tati Sunart, “Hubungan Antara Kepuasan Kerja dengan Komitmen dalam Lingkungan Institusi Pendidikan di Kota Depok” dalam Proceeding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitek & Sipil) Vol. 2 Auditorium Kampus Gunadarma, 21-22 Agustus 2007 



 70Guru sisanya scbesar 58,10% dipcngaruhi olch faktor lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.97 
Ketiga, Wahdan Ikhtiari Abdillah melalui penelitiannya yang berjudul ”Peranan Kepala madrasah Sebagai Administrator mata pelajaran PAI di SLTP 

N Kretek Wonosobo”,98 menunjukkan bahwa Kepala madrasah sebagai administrator memegang kunci bagi perbaikan dan kemajuan sekolah, ia harus mampu memimpin 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. Dalam penelitian ini, ia hanya menyinggung arti pentingnya Kepala madrasah sebagai administrator. 
Keempat, M. Nur Ali dengan penelitiannya yang berjudul “Gaya 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Produktifitas Madrasah 

Aliyah Ummathan Washatan Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru.99 Penelitian Nur Ali mengetengahkan gaya kepemimpinan yang mempengaruhi produktivitas Pesantren Teknologi Riau. Menurutnya, gaya kepemimpinan Pesantren Teknologi Riau mengarah kepada kepemimpinan partisipatif, sementara produtivitas pesantren dalam posisi sedang.                                                  97 Sukanti, M. Ojazari, “Pengaruh Kepuasan Guru terhadap Komitmen Kerja Guru Akuntansi SMA Se Kabupaten Kulonprogo Daerah Istimewa Yogyakarta” dalam JURNAL PENDIDIKAN AKUNT ANSI INDONESIA Vol. VIII. No. 1- Tahun 2010, h. 1 - 12 98 Ikhtiari Abdillah, ”Peranan Kepala madrasah Sebagai Administrator mata pelajaran Pai di SLTP N Kretek Wonosobo”, Tesis, IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2008. 99 M. Nur Ali dengan penelitiannya yang berjudul “Gaya Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Produktifitas Madrasah Aliyah Ummathan Washatan Pesantren Teknologi Riau Pekanbaru”, Tesis UIN Sultan Syarif Kasim Riau, tahun 2006. 



 71Meskipun penelitian yang akan dilakukan ini mempunyai kemiripan dengan penelitian sebelumnya yakni mengkaji tentang kemampuan manajerial Kepala madrasah, namun pada umumnya tidak ditemukan pembahasan tentang Kemampuan manajerial Kepala madrasah dalam kaitannya dengan profesionalisme guru. 
D. Asumsi dan Hipotesis Secara umum, asumsi merupakan anggapan dasar untuk menguji statistik koefisien korelasi (r) yang digunakan untuk menguji dan menjelaskan tentang pengaruh antara kepemimpinan dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. Adapun asumsi dasar dalam penelitian ini adalah bahwa kepemimpinan dan motivasi kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru sudah baik. Sementara kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru masih bervariasi. Sedangkan hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan.100 Sedangkan rumusan hipotesis yang merupakan jawaban dari rumusan masalah itu antara lain :                                                  100 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 96. 



 721. Ha = Terdapat pengaruh antara kemampuan manajerial Kepala madrasah terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Ho = Tidak terdapat pengaruh antara kemampuan manajerial Kepala madrasah terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru 2. Ha = Terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru Ho = Tidak terdapat pengaruh antara motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru 3. Ha = Terdapat pengaruh antara kemampuan manajerial Kepala madrasah dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru  Ho = Tidak terdapat pengaruh antara kemampuan manajerial Kepala madrasah dan motivasi kerja terhadap kepuasan kerja guru di Madrasah Tsanawiyah Swasta Kecamatan Tenayan Raya Kota Pekanbaru. 
E. Konsep Operasional Penelitian ini memfokuskan pada dua variabel yaitu: variabel pengaruh atau variabel independen dan variabel terpengaruh atau variabe dependen. 



 73Variabel independen adalah variabel yang pengaruhnya terhadap variabel lain ingin diketahui.101 Variabel dependen adalah variabel penelitian yang diukur untuk mengetahui besarnya efek atau pengaruh variabel lain, besarnya efek tersebut diamati dari ada tidaknya, timbul hilangnya, membesar mengecilnya, atau berubahnya variabel yang tampak sebagi akibat perubahan pada variabel lain termaksud.102 Variabel pengaruh yaitu kemampuan manajerial Kepala madrasah (X1) dan Motivasi kerja guru (X2), serta variabel dipengaruhi yaitu kepuasan kerja guru (Y). 1. Kemampuan manajerial Kepala madrasah (X1), dengan indikator, yaitu : a. Perencanaan,  1) Kepala madrasah merencanakan program pembelajaran  2) Kepala madrasah merencanakan kurikulum,  3) Kepala madrasah merencanakan kepegawaian,  4) Kepala madrasah merencanakan kesiswaan,  5) Kepala madrasah merencanakan keuangan  6) Kepala madrasah merencanakan perlengkapan sekolah.  b. Pengorganisasian (organizing),  1)  Kepala madrasah menetapkan tugas yang harus dikerjakan;  2)  Kepala madrasah menetapkan siapa yang mengerjakan;  3)  Kepala madrasah menetapkan bagaimana tugas itu dikelompokkan;  4)  Kepala madrasah menetapkan siapa melapor ke siapa;  5)  Kepala madrasah menetapkan di mana keputusan itu harus diambil.   c.  Penggerakan (actuating),  1). Kepala madrasah memperlakukan para pegawai dengan sebaik-baiknya;  2).  Kepala madrasah mendorong pertumbuhan dan pengem-bangan bakat dan kemampuan para pegawai tanpa menekan daya kreasinya;                                                   101 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), cet 1, hlm 62.   102 Ibid   



 743).  Kepala madrasah menanamkan semangat para pegawai agar mau terus berusaha meningkatkan bakat dan kemampuannya;  4).  Kepala madrasah menghargai setiap karya yang baik dan sempurna yang dihasilkan para pegawai;  5). Kepala madrasah mengusahakan adanya keadilan dan bersikap bijaksana kepada setiap pegawai tanpa pilih kasih.;  6). Kepala madrasah memberikan kesempatan yang tepat bagi pengembangan pegawainya, baik kesempatan belajar maupun biaya yang cukup untuk tujuan tersebut;  7).  Kepala madrasah memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki para pegawai melalui ide, gagasan dan hasil karyanya. d. Pengawasan (controlling),  1)  Kepala madrasah menetapkan alat ukur atau standar,  2)  Kepala madrasah mengadakan penilaian atau evaluasi,  3)   Kepala madrasah mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi dan tindak lanjut.  2. Motivasi Kerja Guru (X2) a. Kompensasi 1) Upah/Honor 2) Bonus 3) Penghargaan  4) Kesehatan b. Kondisi Kerja 1) Ketersediaan fasilitas 2) Keselamatan kerja 3) Hubungan yang harmonis dengan pimpinan 4) Hubungan yang harmonis dengan sesame guru  3. Kepuasan Kerja Guru (Y) a. Sikap emosional yang menyenangkan dan mencintai pekerjaan b. Penilaian pekerjaan sejauhmana secara keseluruhan memuaskan kebutuhan c. Lingkungan Kerja yang kondusif d. Faktor kepemimpinan yang baik 


