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PROLOG 
 

Memasuki abad XXI Bangsa Indonesia dihadapkan 

dengan berbagai macam tantangan sulit yang berskala global. 

Tantangan tersebut timbul dari proses globalisasi yang terjadi 

secara menyeluruh di penjuru dunia yang diperkirakan akan 

semakin menjadi–jadi pada abad-abad yang akan datang. 

Globalisasi tidak hanya mendorong terjadinya transformasi 

peradaban dunia melalui proses modernisasi, industrialisasi 

dan revolusi informasi. Lebih dari itu juga akan menimbulkan 

perubahan-perubahan dalam struktur kehidupan bangsa-

bangsa di dunia, termasuk bangsa Indonesia. Dimana pada 

abad yang sedang berlangsung dan yang akan datang 

Indonesia diperkirakan akan mengalami perubahan dari 

berbagai segi kehidupan dengan serba cepat, baik perubahan 

pada bidang sosial, budaya, ekonomi, keamanan, politik 

maupun pendidikan (Husni Rahim, 2001). Selain itu, sejak 

tahun 2003 Indonesia telah memasuki era perdagangan bebas 

ASEAN (AFTA) dan tahun 2020 akan memasuki era 

perdagangan bebas Asia Pasifik (APEC). Kedua momentum 

perdagangan bebas tersebut memunculkan persaingan mutu 

produk, jasa dan pelayanan. Karena itu Indonesia 

memerlukan SDM yang handal dan profesional sebagai 

pelaku (subjek) dalam dinamika dan hubungan ekonomi 

antar negara serta transformasi budaya, ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Dalam momentum besarnya tantangan 

terhadap masa depan di era globalisasi, maka sudah 

semestinya Indonesia siap dengan berbagai strategi dalam 

berbagai aspek.  
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Sedangkan derajat mutu barang atau jasa yang bersifat 

relatif adalah mencerminkan tingginya penilaian harga 

barang atau jasa, dan tingginya kualitas penilaian 

berdasarkan penilaian konsumen yang memanfaatkan barang 

atau jasa tersebut. Menurut Sallis, standar mutu adalah suatu 

standar yang ditetapkan oleh institusi penghasil produk 

terhadap mutu produk yang dihasilkannya untuk memenuhi 

harapan dan kebutuhan pelanggan terhadap kualitas produk 

yang digunakannya.  

Mutu adalah kesuaian dengan kebutuhan pasar, 

kecocokan pengguna produk untuk memenuhi dan kepuasan 

pelanggan, kepuasan pelanggan sepenuhnya sesuai dengan 

yang disyaratkan atau distandarkan. Agar bisa mencapai 

mutu yang sesuai harapan pelanggan, maka diperlukan 

manajemen kepala madrasah yang efektif. 

Usaha peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu 

didukung oleh kemampuan manajerial kepala madrasah. 

Sekolah perlu berkembang maju dari tahun ke tahun. 

Kenyataan menunjukkan bahwa tingkat kemajuan sekolah 

sangat ditentukan oleh sejauhmana tingkat kemajuan 

manajemen dan administrasi sekolah. Manajemen selalu 

berkaitan dengan kehidupan organisasi sosial di mana 

terdapat sekelompok orang yang menduduki berbagai jenjang 

tingkat kepemimpinan dan sekelompok orang lain yang 

tanggung jawab utamanya adalah menyelenggarakan 

kegiatan operasional. Pandangan ini sangat mendasar karena 

keberhasilan seseorang yang menduduki jabatan manajerial 

tidak lagi diukur dari keterampilannya menyelenggarakan 
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kegiatan operasional, melainkan dari kemahiran dan 

kemampuannya menggerakkan orang lain dalam organisasi. 

Lembaga pendidikan seperti madrasah dibentuk dengan 

tujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang berkualitas. Sekolah merupakan suatu lembaga 

pendidikan yang sangat dipercayai oleh masyarakat, keluarga 

dan pemerintah. Suatu sekolah tidak terlepas dari adanya 

kepala madrasah sebagai pemimpin, guru sebagai tenaga 

pengajar, dan siswa sebagai unsur yang belajar. Seorang 

kepala madrasah dalam melaksanakan kepemimpinannya 

hendaklah menggunakan pengetahuan, pengalaman dan sifat 

kepemimpinannya, dipadukan dengan kemahiran dan 

keterampilan dalam mengelola sekolah. 

Aktivitas positif dan proaktif yang berfokus untuk 

pencarian praktik yang terbaik bisa dilakukan pada lembaga 

madrasah. Madrasah merupakan salah satu lembaga 

pendidikan formal yang bertujuan untuk menghasilkan 

tenaga kerja siap kerja tingkat menengah. Sebagai lembaga 

pendidikan formal, kepala madrasah turut bertanggung 

jawab dalam pembenahan, peningkatan keahlian staf dalam 

mencetak output yang berkualitas. Lulusan yang memiliki 

sikap menghargai perbedaan dan kemajemukan bangsa 

Indonesia. 

Manajemen madrasah harus dilakukan secara 

profesional oleh kepala madrasah. Orientasi profesional 

adalah kecakapan individu yang menjadi sentral tugasnya 

dan bukan organisasinya, sehingga mereka mempunyai 

kecenderunan untuk melihat permintaan organisasi sebagai 

penekanan atau gangguan, dan mereka akan mencari jalan 
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untuk menghindarinya. Tetapi, saat ini hal itu tidak mungkin 

terjadi, sejak para profesional harus memiliki sebuah 

organisasi tepat mereka bekerja. Bahwa akses pada 

pendidikan bermutu, peningkatan kualitas manajemen 

pendidikan dan upgrade kemampuan guru kini dirasakan 

lebih terbuka dan bisa dijangkau oleh seluruh elemen 

masyarakat, termasuk pemangku kepentingan pendidikan, 

tanpa diskriminasi. 

Tujuan manajemen madrasah secara umum adalah: a) 

Memungkinkan organisasi mendapatkan dan mepertahankan 

tenaga kerja yang cakap, dapat dipercaya dan memiliki 

motivasi tinggi. b) Meningkatkan dan memperbaiki kapasitas 

yang dimiliki oleh karyawan. c) Mengembangkan sistem kerja 

dengan kinerja tinggi yang meliputi prosedur  prekrutan dan 

seleksi yang ketat, sistem kompensasi dan insetif yang 

disesuaikan dengan kinerja, pengembangan manajemen serta 

aktivitas pelatihan yang terakit dengan kebutuhan organisasi 

dan individu. d) Mengembangkan praktik manajemen dan 

komitmen tinggi yang menyadari bahwa tenaga pendidik dan 

kependidikan merupakan stakeholder internal yang berharga 

serta membantu mengembangkan iklim kerjasama dan 

kepercayaan bersama. e) Menciptakan iklim kerja yang 

harmonis. 

Konsep Islam mengajarkan bahwa usaha yang 

dijalankan baik itu berupa barang atau jasa jangan 

memberikan yang buruk atau tidak berkualitas, melainkan 

yang berkualitas kepada orang lain. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 267:  
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 ٍَ ٰٓ اَْخَشْجَُب نَُكْى ّيِ ب ًَّ ِي َٔ ٍْ َطِّٰٛجِت َيب َكَسْجتُْى  ا ِي ْٕ َِْفقُ ا اَ ْٰٕٓ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ب انَِّز َٓ ٰٓبَُّٚ ٰٚ

ا  ْٕ ُض ًِ ٌْ تُْغ ٰٓ اَ ِّ اِْلَّ ْٚ نَْستُْى ثِٰبِخِز َٔ  ٌَ ْٕ ُِْفقُ ُُّْ تُ َْٛث ِي ٕا اْنَخجِ ًُ ًَّ َْل تََٛ َٔ اْْلَْسِض ۗ 

ٌَّ ّللٰاَ  ا اَ ْٰٕٓ ًُ اْعهَ َٔ  ۗ ِّ ْٛ ْٛذ  فِ ًِ ٙح َم   َنُِ

Artinya:  “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah 
(dijalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang 
baik-baik dan sebagian dari apa yang kami 
keluarkan dari bumi untuk kamu dan janganlah 
kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu 
nafkahkan darinya padahal kamu sendiri tidak mau 
mengambilnya melainkan dengan memicingkan 
mata terhadapnya. Dan ketahuilah bahwa Allah 
Maha Kaya lagi Maha Terpuji”(Q.S. Al-Baqarah: 267) 

Ayat ini menjelaskan nafkahkanlah yang baik-baik dan 

janganlah memberikan yang buruk-buruk, tentu dalam 

memberikan pelayanan kepada sesama manusia berikanlah 

layanan yang baik memuaskan pelangan, pelangan merasa 

nyaman dan senang, dan janganlah memberikan yang tidak 

baik atau yang buruk lagi tidak menyenangka yakni tidak 

tepat janji dan tidak dapat dipercaya, padahal kamu tidak 

suka dengan perbuatan ini, maka sesungguhnya Allah lagi 

maha mengetahui apa yang tidak kamu ketahui Allah SWT 

Maha Kaya.  

Dengan berfungsinya peran kepala madrasah, maka 

diyakini bahwa sekolah yang dipimpinnya akan mengalami 

perkembangan dan peningkatan mutu pendidikan, serta 

pemenuhan sarana dan prasarana sekolah. Peran aktif kepala 

madrasah belum bisa dilaksanakan maksimal, karena adanya 

beberapa faktor penghambat dalam upaya tersebut yang 

mungkin terkendalanya pelaksanaan teknis dalam proses 
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perbaikan mutu pendidikan. Menurut Mc. Farland yang 

dikutip oleh Syaiful Sagala mengemukan bahwa 

kepemimpinan merupakan suatu proses dimana pimpinan 

digambarkan akan member perintah atau pengarahan, 

bimbingan atau mempengaruhi pekerjaan orang lain dalam 

memilih dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

Karakteristik manajemen kepala madrasah lembaga 

pendidikan Islam yang tangguh adalah: 1) Memiliki wawasan 

jauh ke depan (visi) dan tau tindakan apa yang harus 

dilakukan (misi) serta paham benar tentang cara yang akan 

ditempuh (strategi), 2) Memiliki kemampuan mengkoor-

dinasikan dan menyerasikan seluruh sumberdaya terbatas 

yang ada untuk mencapai tujuan atau untuk memenuhi 

kebutuhan sekolah (yang umumnya tak terbatas), 3) Memiliki 

kemampuan mengambil keputusan dengan trampil (cepat, 

tepat, cekat dan akurat), 4) Memiliki kemampuan 

memobilisasi sumberdaya yang ada untuk mencapai tujuan 

dan yang mampu menggugah pengikutnya untuk melakukan 

hal-hal penting bagi sekolahnya, 5) Memiliki toleransi 

terhadap perbedaan pada setiap orang dan tidak mencari 

orang-orang yang mirip dengannya, akan tetapi sama sekali 

tidak toleran terhadap orang-orang yang meremehkan 

kualitas, prestasi, standar dan nilai-nilai dan 6) Memiliki 

kemampuan memerangi segala hal yang menghambat 

kemajuan lembaga. 

Manajemen kepala madrasah adalah usaha kepala 

madrasah dalam untuk melaksanakan fungsi manajemen 

terhadap sumber daya sekolah dalam mencapai tujuan 

pendidikan. Indikatornya manajemen kepala madrasah 
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adalah: 1) perencanaan, 2) pelaksanaan dan 3) pengawasan 

semua program-program kegiatan yang ada di sekolah 

selama satu tahun pelajaran. 

Kepala madrasah harus memiliki kemampuan untuk 

merencanakan program kerja (planning); mewujudkan dan 

menjalankan kinerja suatu organisasi dalam struktur 

organisasi atau intansi yang dipimpinnya (organization); 

bergerak memberikan contoh kepada bawahan sebelum 

menggerakkan, mengerjakan, melaksanakan program kerja 

kantor yang dipimpinnya secara bersama (actuating) dan 

setelah semua berjalan dan terlaksana dengan baik sesuai 

yang diprogramkan maka sebagai seorang pemimpin 

haruslah mengontrol kinerja bawahannya apakan berjalan 

sesaat, atau berjalan  biasa-biasa saja, atau tidak berjalan  

(controlling) dan sudah menjadi tugas seorang pemimpin 

untuk mengadakan kontrol/pengawasan sekiranya terdapat 

masalah di lapangan maka pemimpin juga berkewajiban 

mencari solusi/jalan keluarnya. 

Kepala madrasah sebagai manajer harus membawa 

sekolah yang dikelolanya mencapai mutu pendidikan yang 

ideal/standar. Maksudnya seorang leader itu tidak boleh lupa 

bahwa apapun yang ia lakukan dalam menjalankan tugas 

kepemimpinan tidak pernah luput dari pantauan Allah, 

sebagaimana firman Allah berikut: 

ٍْ َّٚعْ  َي َٔ  ٗۚ  ِ ًْٛشا ََّٚش ٍح َخ ْم ِيثْقَبَل رَسَّ ًَ ٍْ َّْٚع ًَ ِ  فَ ا ََّٚش ٍح َششًّ ْم ِيثْقَبَل رَسَّ ًَࣖ 

Artinya: “Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat 
dzarrahpun, niscaya dia akan melihat (balasan)nya. 
Dan barang siapa yang mengerjakan kejahatan 
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seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat 
(balasan)nya pula” (Q.S. Az-Zalzalah: 7-8). 

Ayat di atas mengingatkan bahwa tidak ada satupun 

yang dapat ditutup-tutupi, semuanya dalam pantauan Allah. 

Nanti pada hari perhitungan segala perbuatan yang baik dan 

yang buruk ada balasannya yang setimpal. Bagi seorang 

pemimpin yang berorientasi syariah ayat ini akan 

menyadarkan tentang perlunya self control (control pribadi) 

dalam mengerjakan pekerjaan apapun. Self control juga 

diperlukan untuk memastikan lembaga yang dipimpinnya 

berada di jalur yang benar atau bermutu tinggi. Salah satu 

langkah yang bisa dipilih kepala madrasah dengan 

melakukan manajemen terhadap lembaganya sendiri. 

Manajemen madrasah yang efektif harus meliputi 

manajemen terhadap budaya kerja yang produktif. Sebab 

budaya kerja yang produktif bisa menghasilkan lulusan yang 

unggul dan inovatif. Maka kuncinya ada pada guru yang 

memiliki budaya kerja tinggi. Saat ini banyak sistem 

pendidikan menghadapi tantangan yang menakutkan dalam 

merekrut lulusan berkualitas tinggi sebagai guru, terutama di 

daerah terpencil, dan mempertahankan mereka setelah 

mereka dipekerjakan. Bagaimana negara seharusnya berhasil 

dalam memenuhi kebutuhan guru berkualitas tinggi untuk 

kebutuhan mereka? Bagaimana mereka menyiapkan guru 

untuk mata pelajaran prioritas? kompensasi yang kompetitif 

dan insentif lainnya, prospek karir dan keragaman, dan 

memberikan guru tanggung jawab sebagai profesional adalah 
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bagian penting dari strategi untuk menarik paling berbakat 

mengajarkan untuk kelas paling menantang. 

Budaya kerja perlu ditanamkan pada guru. Sikap plural 

dan menghargai banyak budaya dan etnis perlu ditanamkan 

pada lembaga pendidikan agama. Budaya kerja merupakan 

sistem nilai, persepsi, perilaku dan keyakinan yang dianut 

oleh tiap individu karyawan dan kelompok karyawan tentang 

makna kerja dan refleksinya dalam kegiatan mencapai tujuan 

organsiasi dan individual. 

Budaya Kerja sebagai suatu falsafah yang didasari 

pandangan hidup sebagai nilai-nilai yang menjadi: sifat; 

kebiasaan dan kekuatan pendorong dan membudaya dalam 

kehidupan suatu kelompok/organisasi yang tercermin dari 

sikap dan perilaku, kepercayaan dan cita-cita. Terdapat 

beberapa pengertian tentang budaya kerja yaitu: 

1. Ada pola nilai, sikap, tingkah laku, hasil karsa dan 

karya, termasuk segala instrumen, sistem kerja, 

terknologi dan bahasa yang digunakannya; 

2. Budaya berkaitan erat dengan persepsi terhadap nilai-

nilai dan lingkungannya yang melahirkan makna dan 

pandangan hidup, yang akan mempengaruhi sikap dan 

tingkah laku dalam bekerja; 

3. Budaya merupakan hasil dari pengalaman hidup, 

kebiasaan-kebiasaan serta proses seleksi (menerima atau 

menolak) norma yang ada dalam dalam cara 

berinteraksi sosial atau menempatkan dirinya ditengah-

tengah lingkungan kerja tertentu; 
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4. Dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi 

dan saling ketergantungan (interdependensi) baik sosial 

maupun non-sosial. 

 

Budaya kerja berbeda antara organisasi satu dengan 

yang lainnya, hal itu dikarenakan landasan dan sikap 

perilaku yang dicerminkan oleh setiap orang dalam 

organisasi berbeda. Budaya kerja yang terbentuk secara 

positif akan bermanfaat karena setiap anggota dalam suatu 

organisasi membutuhkan sumbang saran, pendapat bahkan 

kritik yang bersifat membangun dari ruang lingkup 

pekerjaaannya demi kemajuan di lembaga pendidikan 

tersebut, namun budaya kerja akan berakibat buruk jika 

pegawai dalam suatu organisasi mengeluarkan pendapat 

yang berbeda hal itu dikarenakan adanya perbedaan setiap 

individu dalam mengeluarkan pendapat, tenaga dan 

pikirannya, karena setiap individu mempunyai kemampuan 

dan keahliannya sesuai bidangnya masing-masing. 

Budaya organisasi merupakan norma, nilai-nilai, asumsi, 

kepercayaan, filsafat, kebiasaan organisasi, dan sebagainya 

(isi budaya organisasi) yang dikembangkan dalam waktu 

yang lama oleh pendiri, pemimpin, dan anggota organisasi 

yang disosialisasikan dan diajarkan kepada anggota baru 

serta diterapkan dalam aktivitas organisasi sehingga 

mempengaruhi pola pikir, sikap, dan perilaku anggota 

organisasi dalam memproduksi produk, melayani para 

konsumen, dan mencapai tujuan organisasi. Budaya  

organisasi  merupakan  suatu  sistem  dari  kepercayaan-

kepercayaan dan   nilai-nilai   bersama   dalam   organisasi   
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dan   mengarahkan   perilaku anggotanya. Budaya   korporat, 

atau   juga   dikenal   dengan   istilah   budaya kerja,     

merupakan     nilai-nilai     dominan     yang  disebarluaskan  

di  dalam organisasi dan diacu sebagai filosofi kerja 

karyawan.  

Pegawai atau karyawan sebagai penggerak   operasi   

organisasi,   jika   kinerja   pegawai   baik,   maka   kinerja 

organisasi juga akan meningkat. Banyak variabel yang 

mempengaruhi kinerja pegawai salah satunya budaya 

organisasi. Budaya organisasi sebagai persepsi umum yang 

dimiliki oleh seluruh anggota organisasi, sehingga setiap 

pegawai yang  menjadi  anggota  organisasi  akan  

mempunyai  nilai,  keyakinan  dan perilaku sesuai dengan 

organisasi. 

Kurangnya kesediaan karyawan bekerja secara optimal 

mengindikasikan kurangnya komitmen kerja karyawan. Hal 

tersebut didukung oleh dokumentasi data rekapitulasi yang 

diperoleh mengenai tingkat absensi karyawan bahwa 

karyawan yang terlambat di kantor rata-rata 56% dan yang 

tidak hadir termasuk yang mempunyai urusan keluarga dan 

tanpa pemberitahuan sebesar 34%. 

Sudut pandang organisasi, menurut Wenig knowledge 

management terdiri atas aktifitas organisasi untuk memperoleh 

pengetahuan dari pengalaman organisasi, kebijakan dan dari 

pengalaman satu sama lain, untuk mencapai tujuan 

organisasi. Aktivitas tersebut dilakukan oleh perpaduan 

teknologi, struktur organisasi dan strategi berbasis kognisi 

(cognitive based strategies) untuk mendapatkan pengetahuan 

dan menciptakan pengetahuan baru, dengan cara  
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meningkatkan sistem kognisi (organisasi, manusia, komputer, 

atau gabungan manusia dan sistem komputer) dalam  

penyimpanan dan pemanfaatan pengetahuan untuk belajar, 

memecahkan masalah dan mengambil keputusan. 

Karyawan dituntut untuk bekerja dengan memberikan 

pelayanan sebaik-baiknya kepada pemakai seperti 

masyarakat. Berbagai upaya dilaksanakan pemerintah untuk 

membenahi pendidikan termasuk di dalamnya tenaga 

administrasi yang merupakan salah satu komponen penting 

jalannya proses pendidikan, hal tersebut menunjukkan bahwa 

pemerintah sangat peduli terhadap penyelengaraan 

pendidikan. Sesuai dengan jaman dan tuntutan kebutuhan 

masyarakat akan hasil pendidikan yang berkulitas, maka 

pembangunan pendidikan dewasa ini dititikberatkan 

kiprahnya untuk menciptakan pendidikan yang bermutu, 

baik segi masukan, proses maupun hasil, pendidikan yang 

bermutu diraharapkan dapat menghasilkan sumber daya 

manusia tidak hanya dari aspek akademik tetapi juga dalam 

hal segi seni, olah raga, disiplin dan keterampilan.  

Tugas guru memang sangat besar di samping mengajar 

juga mendidik. Menjadi guru bukanlah pekerjaan yang 

mudah, seperti yang dibayangkan sebagian orang, hanya 

bermodal penguasaan materi dan menyampaikannya kepada 

siswa sudah cukup. Hal ini belumlah dapat dikategorikan 

sebagai guru yang memiliki pekerjaan profesional, mereka 

harus memiliki berbagai keterampilan, kemampuan khusus, 

mencintai pekerjaannya, menjaga kode etik guru, dan masih 

banyak hal lain yang perlu dikuasai oleh guru. 
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Sudah sewajarnya segala pekerjaan harus dilakukan 

dengan keahlian dan keahlian dalam mendidik dan mengajar 

harus dimiliki guru, hal ini dikarenakan guru sebagai sebuah 

profesi yang harus dilakukan secara ahli. Peningkatan kinerja 

guru dalam proses pembelajaran tidak bisa dipisahkan 

dengan peran kepala madrasah sebagai pemimpin suatu 

lembaga pendidikan. Selaku pemimpin kepala madrasah 

mempunyai tanggung jawab yang sangat besar terhadap 

kelancaran aktifitas pendidikan di sekolah yang dipimpinnya. 

Dengan asumsi bahwa peran pokok kepala madrasah 

terdapat dalam kesanggupannya untuk mempengaruhi 

lingkungan melalui kepemimpinannya yang dinamis. Kepala 

madrasah merupakan orang kunci dalam pemeliharaan dan 

pengembangan pengajaran di sekolah. Ia selaku pemimpin 

instruksional harus mampu menggerakkan sekolahnya 

mencapai kemajuan dan dapat mengidentifikasi bakat-bakat 

dan kemampuan-kemampuan sumber daya manusia di 

lembaga  pendidikan yang dipimpinnya. Maka kepala 

madrasah menjadi seorang koordinator pengetahuan dan 

kemampuan-kemampuan personilnya, dan ia akan berusaha 

bagi pengembangan dan kemajuan seluruh program 

instruksional. 

Adminitrasi pembelajaran di sekolah adalah penerapan 

ilmu administrasi dalam kegiatan operasional guru di sekolah 

atau sebagai penerapan administrasi dalam pembinaan, 

pengembangan dan pengedalian usaha dan praktek-praktek 

kerja guru di pada sekolah sebagai satuan pendidikan. 

Keberhasilan sekolah salah satunya ditentukan dengan 

kemampuan menghargai perbedaan dan memiliki sikap 
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menghormati semua budaya yang ada, maka diharapkan 

sekolah bisa membuat: 1) Siswa puas dengan layanan sekolah, 

yaitu dengan pelajaran yang diterima, perlakuan guru, 

pimpinan, puas dengan fasilitas yang disediakan sekolah atau 

siswa menikmati situasi sekolah dengan baik, 2) Orang tua 

siswa merasa puas dengan layanan terhadap anaknya, 

layanan yang diterimanya dengan laporan tentang 

perkembangan kemajuan belajar anaknya dan program yang 

dijalankan sekolah, 3) Pihak pemakai atau penerima lulusan 

(PT, industri, masyarakat), puas karena menerima lulusan 

dengan berkualitas tinggi dan sesuai harapan dan 4) Guru 

dan karyawan puas dengan layanan sekolah, dalam bentuk 

pembagian kerja, hubungan dan komunikasi antar 

guru/pimpinan, karyawan, gaji/honor yang diterima dan 

pelayanan lainnya. 

Guru sebagai “tenaga pendidik yang memberikan 

sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah. 

Guru juga orang yang berpengalaman dalam bidang 

profesinya. Dengan keilmuan yang dimilikinya, dia dapat 

menjadikan anak didik menjadi orang yang cerdas.”  Sebagai 

manajer, kepala madrasah bertanggung jawab atas budaya 

kerja guru dan dia harus terlibat secara aktif dalam proses 

mengidentifikasi dan berusaha untuk memenuhi kebutuhan 

pelatihan mereka. 

Madrasah sebagai salah satu lembaga pendidikan formal 

harus mampu menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat 

Indonesia yang beragam budaya. Madrasah dibentuk dengan 

tujuan untuk menciptakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

yang menghargai banyak perbedaan pada manusia lainnya. 
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Tentu hal ini bukan pekerjaan yang mudah dan tidak 

memperhatikan aturan-aturan pelaksanaannya. Madrasah 

sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang 

pengembangan SDM pasti dalam menjalankan aktivitas 

kelembagaannya harus mempertimbangkan banyak hal, 

antara lain, tujuan sekolah, kebijakan yang lahir dalam sistem 

madrasah, perencanaan SDM dalam suatu madrasah, 

prosedur kerja pengembangan SDM serta proses administrasi 

personil di sekolah tersebut yang semuanya berpihak pada 

budaya. 

Berdasarkan aktivitas budaya kerja guru MAN 1 

Merangin, salah satu MAN di Provinsi Jambi adalah 

madrasah tertua di Merangin dan menjadi acuan banyak 

madrasah dalam tata kelola organisasi. Untuk itu, penulis 

bermaksud mendalami kajian manajemen kepala madrasah di 

Provinsi Jambi untuk mencari pola yang tepat budaya kerja di 

MAN. Pada temuan awal penulis masih menemukan 

beberapa permasalahan belum efektifnya pengembangan 

budaya kerja guru di MAN di lapangan, yaitu: Pertama; 

rencana kepala madrasah sudah sesuai standar, meskipun 

masih ada guru tidak disiplin. Kedua, pembagian tugas kerja 

dengan menempatkan SDM yang ada sesuai kualifikasi dan 

pengalamannya. Maksud dari kegiatan ini agar ada kerjasama 

dalam bekerja, meskipun kerjasama ini masih rendah. Ketiga, 

penggerakan SDM dalam bekerja yang dilakukan kepala 

madrasah masih menghadapi permasalahan guru kurang 

terbuka dalam berbagai masalah yang dihadapinya dan 

kurang menghargai. Keempat, pengawasan yang dilakukan 
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kepala madrasah masih belum bisa menimalisir masalah yang 

ada di atas. 

Studi pendahuluan di MAN 1 Kota Jambi menemukan 

beberapa permasalahan belum efektifnya pengembangan 

budaya kerja guru di MAN di lapangan, yaitu: Pertama; 

rencana kepala madrasah sudah ada dan belum mampu 

memaksimalkan disiplin guru. Kedua, pembagian tugas kerja 

memperhatikan pendidikan akhir. Hanya saja masih ada 

penempatan tugas guru yang belum memperhatikan 

kerjasama dan keterbukaan dalam bekerja. Ketiga, 

penggerakan SDM dalam bekerja yang dilakukan kepala 

madrasah masih menghadapi permasalahan saling 

menghargai guru dan masih ada guru tidak satu komando 

dalam instruksi kepala madrasah. Keempat, pengawasan 

yang dilakukan kepala madrasah masih belum terstruktur 

dan mampu mendiagnosis budaya kerja guru pada masalah 

disiplin, keterbukaan, saling menghargai dan bekerja sama. 

Studi pendahuluan di MAN 1 Tanjung Jabung Barat 

mendapati beberapa permasalahan budaya kerja yang belum 

dikelola dengan baik yaitu pertama, antisipasi rencana 

disiplin belum mampu menjadikan guru yang disiplin tinggi. 

Kedua, pengorganisasian guru dilakukan dengan maksud 

agar ada kerjasama dalam bekerja secara tim, meskipun ini 

belum sepenuh tercapai. Ketiga, penggerakan SDM guru 

didasarkan pada saling menghargai dan menghormati tugas 

masing-masing, meskipun tidak semua maksud tersebut 

tercapai. Keempat, pengawasan yang dilakukan kepala 

madrasah masih belum bisa memimalisir masalah. 
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Studi literature berkaitan dengan manajemen kepala 

sekolah dan budaya kerja diantaranya dilakukan oleh 

Pertama, Bambang Suratman dari Program Studi Manajemen 

Pendidikan, Program Pascasarjana, Universitas Negeri 

Malang tahun 2009 menulis Disertasi berjudul: Hubungan 

Kompetensi Manajerial Kepala madrasah, Ketersediaan Sarana 

Prasarana, Kapabilitas Mengajar Guru, dan Dukungan Orang Tua, 

dengan Prestasi Belajar Siswa SMP Negeri di Kota Surabaya. 

Kepemimpinan kepala madrasah merupakan salah satu faktor 

yang ikut menentukan tinggi rendahnya prestasi siswa, 

sehingga, kepala madrasah dituntut memiliki kemam-puan 

memimpin yang memadai agar mampu mengambil inisiatif 

meningkatkan kuali-tas sekolah. Prestasi siswa dipengaruhi 

oleh banyak faktor, misalnya kompetensi manajerial kepala 

madrasah, kapabilitas mengajar guru, sarana prasarana, dan 

faktor lainnya. Prestasi siswa SMPN di Surabaya beberapa 

tahun terakhir tidak masuk 10 besar Jawa Timur sehingga 

perlu diketahui penyebabnya.  

Tujuan pokok Studi Kasus untuk memperoleh informasi 

tentang sejauh mana kontribusi variabel-variabel kompetensi 

manajerial kepala madrasah, ketersediaan sarana dan 

prasarana, dan kapabilitas mengajar guru, dukungan 

orangtua dengan prestasi siswa SMPN di Surabaya. Ditinjau 

dari jenis data yang dikumpulkan, Studi Kasus ini adalah 

pendekatan kuantitatif, termasuk Studi Kasus survey, karena 

mengumpulkan data yang luas dan banyak, serta untuk 

mencari pembuktian. Juga termasuk Studi Kasus deskriptif 

korelasional. Populasi dalam Studi Kasus ini adalah seluruh 

guru Negeri yang bertugas di SMPN di kota Surabaya yang 
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berjumlah 2016 orang guru. Sampel sebesar 322 orang guru, 

dan pengambilannya secara proporsional sampel. Teknik 

pengumpulan data menggunakan instrumen berupa 

kuesioner untuk menjaring keempat variabel yaitu: (1) 

kompetensi manajerial kepala madrasah, (2) ketersediaan 

sarana pra-sarana, (3) kapabilitas mengajar guru, (4) 

dukungan orang tua dan (5) untuk memperoleh data prestasi 

siswa SMPN di kota Surabaya dilakukan dengan 

dokumentasi.  

Hasil Studi Kasus menunjukkan: (1) kompetensi 

manajerial kepala madrasah, Keterse-diaan sarana dan 

prasarana, Kapabilitas mengajar guru, Dukungan orang tua, 

dan Prestasi belajar siswa, secara umum berada dalam 

kategori sedang. (2) terdapat hubungan langsung yang 

signifikan antara kompetensi manajerial kepala madrasah 

dengan dukungan orang tua, (3) ada hubungan langsung 

yang signifikan antara kompetensi manajerial kepala 

madrasah dengan kapabilitas mengajar guru, (4) ada 

hubungan langsung yang signifikan antara ketersediaan 

sarana dan prasarana dengan kapabilitas mengajar guru, (5) 

ada hubungan langsung yang signifikan antara dukungan 

orang tua dengan kapabilitas mengajar guru, (6) ada 

hubungan langsung yang signifikan antara kapabilitas 

mengajar guru dengan prestasi belajar siswa, (7) ada 

hubungan langsung yang signifikan antara dukungan orang 

tua dengan prestasi belajar siswa, (8) ada hubungan langsung 

yang signifikan antara ketersediaan sarana dan prasarana 

dengan prestasi belajar siswa, (9) ada hubungan langsung 

yang signifikan antara kompetensi manajerial kepala 
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madrasah dengan prestasi belajar siswa, (10) ada hubungan 

tidak langsung yang signifikan antara kompetensi manajerial 

kepala madrasah dengan kapabilitas mengajar guru, melalui 

dukungan orang tua, (11) ada hubungan tidak langsung yang 

signifikan antara kompetensi manajerial kepala madrasah 

dengan prestasi belajar siswa, melalui kapabilitas mengajar 

guru, (12) ada hubungan tidak langsung yang signifikan 

antara kompetensi manajerial kepala madrasah dengan 

prestasi belajar siswa, melalui dukungan orang tua, (13) ada 

hubungan tidak langsung yang signifikan antara ketersediaan 

sarana dan prasarana dengan prestasi belajar siswa, melalui 

kapabilitas mengajar guru. (14) Berdasarkan nilai kontribusi 

kumulasi dari keempat variabel bebas kompetensi manajerial 

kepala madrasah, ketersediaan sarana dan prasarana, 

kapabilitas mengajar guru, dan dukungan orang tua terhadap 

prestasi belajar siswa di SMPN Kota Surabaya sebesar R 

Square = 0,938 atau sebesar 93,8%, dan 6,2% lainnya 

dimungkinkan oleh sebab variabel yang tidak termasuk 

dalam Studi Kasus ini.  

Berdasarkan temuan yang dikemukakan tersebut, maka 

dapat dikemukakan saran sebagai berikut: (1) Melihat 

keadaan dari kompetensi manajerial kepala madrasah, 

ketersediaan sarana dan prasarana, kapabilitas mengajar 

guru, dukungan orang tua, dan prestasi belajar siswa, 

kesemuanya dalam kategori sedang, penulis menyarankan 

kepada pihak SMP Negeri di Kota Surabaya untuk (a) 

meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah, (b) 

meningkatkan dan memanfaatkan secara maksimal 

ketersediaan sarana dan prasarana, (c) meningkatkan 
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kapabilitas mengajar guru dengan mengikuti kegiatan 

pengembangan profesi misalnya training maupun pendidikan 

lanjut, dan (d) meningkatkan dukungan orang tua melalui 

sikap-sikap tenggang rasa, dan sambung rasa, jalinan kerja 

sama dengan orang lain, khususnya dengan orang tua siswa 

dan masyarakat pada umumnya. (2). Dengan diterimanya 

semua hipotesis yang diajukan dalam Studi Kasus ini, maka 

penulis menyarankan kepada beberapa pihak: (a) Bagi Dinas 

Pendidikan untuk memprioritaskan pelatihan tentang 

kepemimpinan manajerial kepala madrasah, memberikan izin 

dan bea siswa untuk studi lanjut. (b) Bagi Kepala madrasah, 

meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana dan 

pemanfaatannya sebaik-baiknya. (c) Bagi guru-guru 

disarankan untuk mengikuti studi lanjut, mengikuti seminar 

dan sejenisnya. (d) Bagi penulis lain, diharapkan dijadikan 

pertimbangan dalam Studi Kasus lainnya yang mempunyai 

sasaran sama dengan pendekatan secara parsial maupun 

secara komprehensif. (e) Bagi pengembang ilmu manajemen 

pendidikan, agar dapat dijadikan acuan dalam 

pengembangan ilmu yag berkaitan dengan kompetensi 

manajerial kepala madrasah, sarana prasarana sekolah, 

dukungan orang tua, kapabilitas mengajar guru maupun 

prestasi siswa, dalam rangka pengembangan model. 

Kedua, Sri Ummiaty Hartiningsih tahun 2008 dari 

Program Studi Manajemen Pendidikan, Program 

Pascasarjana, Universitas Negeri Malang  menulis Disertasi 

tentang: Nilai-Nilai Pendidikan dalam Budaya Organisasi 

madrasah (Studi Multi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Rahmah, 

Sekolah Dasar Negeri Lestari, Sekolah Dasar Katolik Santa Kasih 
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Kota Bunga). Sekolah dasar merupakan fondasi bagi 

kelanjutan jenjang pendidikan anak selanjutnya. Keunggulan 

atau prestasi sebuah lembaga pendidikan sangat dipengaruhi 

oleh berbagai variabel baik itu dilihat dari dimensi yang 

tampak, yang bisa diukur dan dikuantifikasikan, terutama 

perolehan nilai Ujian Akhir Nasional (UAN) dan kondisi fisik 

sekolah tersebut dan dimensi yang tidak tampak, yaitu 

dimensi soft, yang mencakup nilai-nilai (values), keyakinan 

(beliefs), dan norma-norma perilaku. Dimensi terakhir ini 

disebut sebagai the human side of organization (sisi/aspek 

manusia dari organisasi), yang justru lebih berpengaruh 

terhadap kinerja individu dan organisasi. Penyelenggaraan 

pendidikan di sekolah baik negeri maupun swasta tidak lepas 

dari nilai-nilai yang diimplementasikan dalam berbagai 

bentuk artefak yang menjadi budaya organisasi madrasah. 

Artefak yang merupakan wujud luar dari sebuah nilai-nilai 

yang diyakini oleh warga sekolah merupakan kunci masuk 

orang luar untuk mengetahui apa yang telah, sedang dan 

yang akan di lakukan oleh sebuah sekolah. Kemudian dari 

tinjauan Artefak yang mendalam dapat di ketahui nilai-nilai 

yang diyakini oleh sekolah kemudian menciptakan komitmen 

yang luas untuk kepentingan sekolah dan memantapkan 

sistem sosial sekolah. 

Secara umum tujuan yang ingin dicapai melalui Studi 

Kasus ini adalah menemukan sekaligus mendeskripsikan 

nilai-nilai pendidikan dalam budaya organisasi madrasah di 

Madrasah Ibtidaiyah Rahmah (MIR), Sekolah Dasar Negeri 

Lestari (SDN L), dan Sekolah Dasar Katolik Kasih (SDK K) 

Kota Bunga. Tujuan Umum tersebut dijabarkan menjadi 
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tujuan khusus sebagai berikut; (1) mendeskripsikan nilai-nilai 

yang diyakini di ketiga sekolah dasar tersebut, (2) 

mendeskripsikan nilai-nilai yang menjadi kekuatan dari 

ketiga sekolah tersebut (3) mendeskripsikan jenis-jenis artefak 

sebagai implementasi dari nilai-nilai yang diyakni di MIR, 

SDN L dan SDK K di Kota Bunga.  

Pendekatan yang digunakan dalam Studi Kasus ini 

adalah pendekatan kualitatif dengan rancangan studi multi 

kasus. Data yang diperoleh dari tiga sumber; penulis, sekolah 

dan 20 orang informan kurang lebih selama satu tahun Studi 

Kasus. Secara fenomenologis Studi Kasus ini mengungkapkan 

fenomena kasus kajian secara holistic, komprehensif dan 

kontektual tentang makna interaksi warga sekolah di tempat 

Studi Kasus. Teknik pengumpulan data dilakukan cara: (1) 

observasi partisipan, (2) wawancara, dan (3) dokumentasi dan 

mengkaji artefak. Data yang terkumpul dari ketiga teknik 

tersebut diorganisir, ditasir dan dianalisis secara berulang-

ulang, baik melalui analisis dalam kasus maupun analisis 

lintas kasus untuk menyusun konsep dan abstraksi temuan 

Studi Kasus. Kredibilitas data dicek dengan prosedur 

triangulasi, pengecekkan anggota dan diskusi teman sejawat. 

Sedangkan dependabilitas fdan konformabilitas dilakukan 

oleh pembimbing sebagai dependent auditor. 

Hasil Studi Kasus menunjukkan bahwa; (1) Nilai-nilai 

yang diyakini di Masing-masing Sekolah adalah pada 

Madrasah Ibtidaiyah Rahmah, nilai-nilai yang diyakini yaitu; 

(a) nilai kebersihan, (b) nilai kebersamaan, (c)nilai 

kedisiplinan, (d) nilai keimanan, (5) nilai pelayanan pada 

siswa dan (6) kekeluargaan. Pada Sekolah Dasar Negeri 
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Lestari, nilai-nilai yang diyakini yaitu; (a) nilai partisipasi 

orangtua siswa dalam proses pembelajaran, (b) nilai 

partisipasi orangtua siswa dalam pendanaan sekolah, (c) 

keimanan dan (d) kedisiplinan. Pada Sekolah Dasar Katolik 

Kasih, nilai-nilai yang diyakini adalah; (a) nilai keimanan, (b) 

kedisiplinan, (c) cinta sesama dan diri sendiri dan (d) nilai 

ketauladanan suster,(2) Nilai-nilai yang menjadi kekuatan di 

masing-masing sekolah pada MIR adalah nilai kebersamaan, 

pada SDN Lestari adalah nilai partisipasi orangtua siswa 

dalam pembelajaran, pada SDK Kasih adalah nilai cinta 

sesama dan cinta diri sendiri, (3) Artefak-artefak sebagai 

manifestasi dan pendukung nilai-nilai yang diyakini adalah 

(a) bentuk-bentuk perilaku sebagai manifestasi dari nilai-nilai 

yang diyakini, (b) tata letak (lay out) benda sebagai sarana 

dan manifestasi nilai yang diyakini, (c) benda-benda sebagai 

alat untuk membantu merealisasikan nilai-nilai yang diyakini, 

(d) bangunan fisik sebagai realisasi dari nilai-nilai yang 

diyakini, (e) simbol-simbol sebagai wadah untuk 

mengkomunikasikan nilai-nilai yang diyakini dan (f) cerita-

cerita bijak untuk memperkuat nilai-nilai. 

Dari hasil Studi Kasus ini disarankan kepada: (1) Kepada 

Kepala madrasah hendaknya kebiasaan warga sekolah yang 

selama ini telah berlangsung sudah menjadi karakter dan 

kekuatan sekolah, sebaiknya dipertahankan dan ditingkatkan, 

(2) Kepada para penyelenggara pendidikan hendaknya dapat 

mengadopsi nilai-nilai dan artefak yang menjadi budaya 

organisasi ketiga sekolah dalam Studi Kasus ini yang 

disesuaikan dengan karakter dasar sekolahnya, (3) Kepada 

Pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan Kota maupun 
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Departemen Agama Kota hendaknya memberikan otonomi 

kepada sekolah secara penuh, sehingga sekolah dapat 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki, sekaligus 

mendapatkan dukungan dan sumber daya dari para stake 

holders, (4) Kepada para pendidik yang setiap hari berhadapan 

dengan peserta didik dengan segala probematikannya, dapat 

memberikan kontribusi bagi pengembangan nilai-nilai 

kemanusiaan untuk bekal para anak didik agar memiliki 

karakter kuat untuk bisa menjadi manusia yang tidak hanya 

memiliki kecerdasan intellektual tapi juga akhlak serta 

memiliki kepakaan sosial yang kuat. (5) Kepada penulis 

berikutnya kiranya dapat mengembangkan lebih dalam 

aspek-aspek yang berkaitan dengan „the human side of 

organization’. Hasil Studi Kasus di tiga sekolah yang telah 

dikemukakan diatas perlu dieksplor lagi, karena disini 

penulis hanya sebatas mengangkat kepermukaan nilai-nilai 

serta artefak yang terdapat di tiga sekolah tersebut. Studi 

Kasus mendalam bisa masuk pada ranah basic assumption dan 

philosophical bases, sehingga hasil Studi Kasus ini bisa lebih 

sempurna. 

Ketiga, A.WM. Shodiq. Tahun 2008 dari Program Studi 

Manajemen Pendidikan, Program Pascasarjana Universitas 

Negeri Malang menulis Disertasi berjudul: Manajemen 

Penyelenggaraan Pendidikan Model Kelas Layanan Khusus (Studi 

Multisitus di SDN Kotalimo 10 Mekar dan SDN Tanjungan 5 

Mekar). Pemerintah senantiasa berupaya agar program 

pendidikan wajib belajar 9 tahun berhasil dengan baik. 

Keberhasilan itu salah satunya ditandai dengan terbukanya 

kesempatan bagi semua golongan masyarakat untuk 
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mendapatkan layanan pendidikan. Fakta di lapangan 

menunjukkan bahwa masih ada masyarakat dari golongan 

ekonomi lemah yang tidak dapat mengeyam dan melanjutkan 

pendidikan dasar – termasuk dalam kategori ini adalah anak-

anak rawan putus sekolah yang bekerja di jalanan. Berbagai 

pendekatan telah dilakukan agar anak-anak tersebut bisa 

mendapatkan pendidikan dasar sebagaimana anak-anak usia 

sekolah lainnya. Kelas Layanan Khusus (KLK) adalah salah 

satu dari program pemerintah yang dilaksanakan di beberapa 

kota untuk memberikan layanan pendidikan bagi anak-anak 

dengan kondisi tersebut di atas. Keberhasilan salah satu SD di 

Kota Mekar dalam menyelenggarakan program KLK ini 

menjadikan SD tersebut sebagai percontohan nasional dalam 

penyelenggaraan KLK. Hal ini terbukti dengan kepercayaan 

pemerintah pusat untuk menambah sebuah lokasi lagi di kota 

yang sama sebagai penyelenggara program KLK. Atas dasar 

keberhasilan inilah dilakukan Studi Kasus untuk mengetahui 

manajemen pengelolaan KLK pada dua SD tersebut. 

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam Studi Kasus ini 

adalah: (1) mendeskripsikan peran kepala madrasah 

pendidikan model Kelas Layanan Khusus di kedua lokasi 

Studi Kasus (2) mendiskripsikan pola pengadaan tenaga 

pendidikan model Kelas Layanan Khusus di sekolah dasar ke 

dua lokasi Studi Kasus. (3) mendiskripsikan pola rekruitmen, 

pengelolaan dan evaluasi peserta didik pendidikan model 

Kelas Layanan Khusus di sekolah dasar di kedua lokasi Studi 

Kasus, yang meliputi: a) mendiskripsikan kendala-kendala 

yang dihadapi pengelola program dalam melaksanakan Kelas 

Layanan Khusus, b) mendiskripsikan upaya-upaya yang 
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dilakukan oleh pengelola program dalam mengatasi kendala-

kendala yang ditemui dalam melaksanakan Kelas Layanan 

Khusus. (4) mendeskripsikan peran masyarakat dalam 

pengelolaan pendidikan Kelas Layanan Khusus di kedua 

lokasi Studi Kasus. Studi Kasus ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan rancangan studi multisitus pada SDN 

Kutolimo 10 Mekar dan SDN Tanjungan 5 Mekar. Sebagai 

informan adalah kepala madrasah, guru, dewan sekolah, 

tokoh masyarakat, orang tua siswa dan petugas pada unit 

pelaksana teknis dinas pendidikan kecamatan. Teknik analisa 

data, induktif deskriptif dengan alur reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan, untuk data digunakan uji 

trianggulasi. Studi Kasus berbentuk multisitus, maka ada dua 

analisis data yang digunakan yaitu analisis dalam situs dan 

analisis lintas situs. 

Temuan Studi Kasus ini menunjukkan bahwa: (1) peran 

kepala madrasah di kedua lokasi Studi Kasus dapat ditandai 

dengan beberapa ciri yaitu: memiliki kemampuan memahami 

visi atau tujuan dari KLK dan menyampaikannya kepada 

orang lain, melibatkan sumber daya yang ada untuk 

mencapai tujuan, totalitas dalam pekerjaan dan memberi 

teladan kepada staffnya, melakukan evaluasi dan analisis 

program serta menyelesaikan masalah yang ada (2) 

pengadaan guru pada KLK melalui proses seleksi dan 

pelatihan, selanjutnya para guru mendapatkan kompensasi 

baik berupa materi maupun non materi. (3) pola rekruitmen 

dalam pencarian peserta didik (siswa) adalah dengan cara 

menelusuri buku induk yang ada di sekolah dan selanjutnya 

dilakukan pengecekan di lapangan yang dibantu oleh tokoh 
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agama dan tokoh masyarakat, a) kendala yang dihadapi oleh 

pengelola KLK adalah, masalah motivasi belajar siswa, 

adanya siswa yang menjadi tulang punggung keluarga dalam 

mencari nafkah, atau hidup sendiri serta menjadi kelompok-

kelompok anak jalanan b) untuk mengatasi kendala tersebut 

pihak pengelola melakukan pendekatan informal dan 

personal kepada siswa dan orang tua serta melibatkan aparat 

keamanan ketika menyangkut permasalahan yang terkait 

dengan kelompok anak-anak jalanan, (4) adapun peran 

masyarakat dalam program KLK adalah mendukung 

keberadaan program, membantu mensosialisasikan dan 

merekrut calon peserta didik serta memberikan bantuan 

untuk ikut mengatasi permasalahan dalam pelaksanaan 

program KLK. 

Kesimpulan yang dapat diambil adalah pengelolaan 

pendidikan model Kelas Layanan Khusus di kedua situs 

melibatkan peran serta masyarakat dalam melakukan 

perekrutan siswa. Pendekatan personal dan informal 

dilakukan untuk mengatasi kendala yang ada seperti masalah 

motivasi siswa dan permasalahan ekonomi. Adapun untuk 

mengelola KLK dibutuhkan tenaga profesional yang 

dilakukan melalui perekruitan dan pelatihan serta diberikan 

kompensasi berupa materi dan non materi. 

Keempat, Bambang Setyadin tahun 2009.dari Program 

Pascasarjana (S3) Program Studi Manajemen Pendidikan 

Universitas Negeri Malang menulis Disertasi berjudul: 

Pengaruh Pembelajaran Organisasional, Budaya Organisasi 

madrasah, Kepemimpinan Terhadap Motivasi dan Perubahan 

Organisasional Dalam Peningkatan Kinerja SMAN di Jawa Timur. 
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Secara strategis suatu organisasi bisa bertahan, berkompetisi, 

dan berorientasi global harus dapat memanfaatkan fungsi 

organisasinya dengan pembelajaran organisasional agar 

supaya terjadi perubahan organisasional yang pada 

muaranya dapat meningkatkan kinerja organisasi. Sekolah 

sebagai organisasi, agar bisa maju-berkembang sepatutnya 

melakukan konsolidasi diri dengan melakukan perubahan-

perubahan organisasional. Untuk melakukan perubahan 

organisasional harus dimulai dari pembelajaran 

organisasional yang dibingkai dalam suasana kepemimpinan 

sekolah yang kondusif dengan tetap berpegang pada budaya 

organisasi madrasah. Selain itu juga harus meningkatkan 

motivasi para stakeholder sekolah yang pada akhirnya bisa 

melakukan perubahan organisasional sekolah dan pada 

ujungnya dapat meningkatkan kinerja sekolah. 

Studi Kasus ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan 

menjelaskan hubungan multivariat pembelajaran 

organisasional, budaya organisasi, kepemimpinan sekolah, 

serta motivasi kerja personel sekolah dengan perubahan 

organisasional sekolah dan kinerja SMAN di Jawa Timur 

(Jatim). Selain itu juga untuk menjelaskan pengaruh faktor-

faktor pembelajaran organisasional, budaya organisasi, 

kepemimpinan sekolah, terhadap motivasi kerja personel 

SMAN di Jatim. 

Sebagai landasan untuk mengkonstruksi hipotesis Studi 

Kasus digunakan Grand Theory Kurt Lewin (1922), dengan 

pendekatan Teori Kinerja, Teori Perubahan, Teori Motivasi, 

Teori Kepemimpinan, Teori Pembelajaran Organisasional, 

dan Teori Budaya Organisasi yang dikemukakan beberapa 
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ahli seperti Luthans (1995), Sergiovanni (1991), Hanson (1991), 

Steers (1985), Robbins (1984), McClelland (1976), Senge, 

(1996), dan lain sebagainya. Berdasar atas upaya pencapaian 

tujuannya, desain Studi Kasus ini merupakan causal 

explanation, yaitu bermaksud menjelaskan keterkaitan 

hubungan antar multivariat, sehingga akhir dari proses Studi 

Kasus ini adalah menguji dan mengembangkan model 

hubungan multivariat tersebut. 

Populasi Studi Kasus ini adalah SMAN se Jatim yang 

berjumlah 329 sekolah dari 38 daerah Kota dan Kabupaten 

yang ditetapkan areanya. Jumlah sampel sekolah ditetapkan 

sebanyak 179 sekolah berdasarkan Tabel Krejcie dan Morgan. 

Sedangkan responden terdiri atas Kepala madrasah, Ketua 

Komite Sekolah, Guru, Staf Administrasi, Murid dari 179 unit 

SMA, sehingga jumlah responden keseluruhannya adalah 895 

orang. Untuk menentukan anggota sampel Studi Kasus 

dilakukan berdasar jumlah sekolah dan murid sehingga dapat 

disebut Area Random Sampling. 

Instrumen untuk mengumpulkan data Studi Kasus 

adalah angket yang teruji validitas dan reliabilitasnya sebesar 

0,685. Adapun unit analisis yang dijadikan dasar untuk 

pengolahan data adalah unit sekolah, sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan adalah statistik deskriptif dan 

Structural Equation Modeling (SEM). 

Studi ini pada akhirnya menyimpulkan, bahwa: 1) Taraf 

Kinerja, Perubahan Organisasional, Motivasi Kerja, 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Pembelajaran 

Organisasional pada SMAN di Jatim termasuk dalam kategori 

„sedang‟ atau cukup, 2) Kinerja SMAN di Jatim hanya 
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dipengaruhi secara langsung derajat motivasi kerja para 

personel sekolah dan secara tidak langsung dipengaruhi oleh 

upaya pembelajaran organisasional dan situasi 

kepemimpinan yang kondusif berlatar budaya organisasi 

madrasah, 3) Perubahan organisasional SMAN di Jatim akan 

terwujud bilamana secara langsung ataupun tidak langsung 

ada upaya pembelajaran organisasional dalam situasi 

kepemimpinan yang berbasis budaya organisasi dan 

dilandasi oleh motivasi kerja para personel sekolah, 4) Upaya 

pembelajaran organisasional dan suasana kepemimpinan 

sekolah yang dilandasi langsung oleh budaya organisasi, 

berpengaruh langsung secara signifikan terhadap derajat 

motivasi kerja para personel SMAN di Jatim, 5) Budaya 

organisasi madrasah menjadi akar kultural bagi 

kepemimpinan SMAN di Jatim. 

Kelima, Hamzah tahun 2019 dari Pascasarjana UIN STS 

Jambi dengan Disertasi berjudul: Pengaruh Budaya Organisasi, 

Gaya Kepemimpinan dan  Kepuasan Kerja Terhadap Kinerja Kepala 

madrasah Menengah Atas di Kepulauan Riau (Survei di Sekolah 

Menengah Atas Negeri Kepulauan Riau). Studi Kasus ini 

menemukan bahwa terdapat pengaruh langsung budaya 

organisasi Jika budaya organisasi baik akan berdampak baik 

pada kinerja kepala madrasah yang berarti budaya organisasi 

berefek positif dan signifikan terhadap kinerja kepala 

madrasah. Terdapat pengaruh langsung gaya kepemimpinan 

terhadap kinerjakepalasekolah,berarti gaya kepemimpinan 

berefek positif dan signifikan terhadap kinerja kepala 

madrasah. Terdapat pengaruh langsung budaya organisasi 

dan gaya kepemimpinan terhadap kinerja kepala 
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madrasahberartibudaya organisasi dan kepuasan kerja yang 

tinggi padasekolah menengah atas memberikan pengaruh 

yang signifikan bagi kinerja kepala madrasah. Terdapat 

pengaruh langsung budaya organisasi terhadap kepuasan 

kerja berarti budaya organisasi memberikan support kepada 

tercapainya kepuasan kerja di sekolah menengah atas. 

Terdapat pengaruh langsung gaya kepemimpinan terhadap 

kepuasan kerja berarti gaya kepemimpinan kepemimpinan 

memberikan pengaruh kepada kepuasan kerja. 

Keenam, Budi Hermawan dari Universitas Negeri 

Jakarta tahun 2009 menulis Disertasi tentang Pengaruh Gaya 

Kepemimpinan, Budaya Organisasi, dan Kepuasan Kerja Terhadap 

Kinerja Dosen (Studi Kausal di Universitas Terbuka). pada tahun 

2009 Studi Kasus ini memiliki empat variabel yang sama 

tetapi ada perbedaan di variabel keempat dia khusus pada 

lingkungan kinerja dosen di Universitas Terbuka Jakarta. 

Ketujuh, Ramlawati tahun 2010 dari Universitas 

Brawijaya Malang menulis Disertasi berjudul: Implikasi 

Praktek Total Quality Management (TQM) terhadap Daya 

Saing, Kepuasan Konsumen, dan Kinerja Bisnis pada 

Perusahaan Manufaktur di Kota Makasar. Hasil Studi Kasus 

ini menunjukkan bahwa Praktek TQM yang baik dapat 

meningkatkan daya saing, kepuasan konsumen dan kinerja 

bisnis. Meskipun daya saing secara langsung tidak memiliki 

pengaruh yang nyata terhadap kinerja bisnis, akan tetapi daya 

saing mampu meningkatkan kinerja bisnis melalui kepuasan 

konsumen. Jadi daya saing akan mempunyai makna yang 

lebih baik ketika perusahaan mampu meningkatkan kepuasan 
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konsumen sebagai wujud dari penerapan praktek TQM yang 

semakin baik. 

Kedelapan, Tato Setiawan dari Kementerian Pertahanan 

(KEMHAN) Republik Indonesia tahun 2013 menulis Disertasi 

berjudul: Pengaruh Kepemimpinan, Budaya Organisasi, Sistem 

Penghargaan dan Komitmen Organisasi Terhadap Kinerja Pegawai 

Badiklat Kementerian Pertahanan,  Studi Kausal pada Badan 

Pendidikan dan Pelatihan (BADIKLAT) Kementerian Pertahanan 

(KEMHAN) Republik Indonesia. Studi Kasus yang dilakukan 

oleh Tato Setiawan pada tahun 2013. Disertasi ini memiliki 

dua variabel yang sama, namun bariabel dua variabel berbeda 

yaitu sistem penghargaan dan Komitmen Organisasi, Studi 

Kasus ini terpokus di Kinerja Pegawai Badiklat Kementerian 

Pertahanan. sedangkan penulis lakukan pengaruh budaya 

organisasi berpengaruh terhadap kinerja kepala madrasah. 

Kesembilan, Dahlan Habba menulis pada International 

Jurnal Of Manajement, Vol. 07, Issue 01 (2017), hal, 52-64 

mengenai: The Effect  of Leadership, Organizational Culture and 

Work Motivation on Job Satisfaction and Job Performance among 

Civil Servants in Maros District Teehnieaal Working Unit. 

persamaan Studi Kasus ini, yang relevan variabel indevenden 

tiga dan devenden  satu yaitu variabel kepemimoinan, 

budaya organisasi, dan kepuasan kerja indevenden, variabel 

kinerja devenden. 

Kesepuluh, Tulisan Kompri, dkk. pada International 

Journal of Science and Research (IJSR) Volume 5 Issue 8, August 

2016 mengenai The Effect of Principal Managerial Competence in 

Developing Cultural Organization and Job Satisfaction MTs 

Teacher in Jambi Menemukan bahwa Berdasarkan uraian dan 
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pembahasan analisis data sejumlah kesimpulan. Kesimpulan 

ini adalah sebagai berikut: pertama, ada efek langsung dari 

korelasi positif dan signifikan antara kompetensi manajerial 

kepala madrasah (X) budaya organisasi (Y1) di MTs di Kota 

Jambi. Dengan 37,578 Fhitung menjadi Ftabel 3,90 pada 

probabilitas 0,05. Oleh karena itu H0 ditolak dan H1 diterima. 

Kedua, tidak ada pengaruh langsung hubungan positif dan 

signifikan antara kompetensi manajerial kepala madrasah (X) 

terhadap kepuasan kerja guru (Y2) di MTs di Kota Jambi. 

Dengan 18,656 Fhitung menjadi Ftabel abilitas sebesar 0,05 

adalah 3,90, oleh karena itu H0 dan H1 ditolak.  

Kesebelas, Usman, Sowiyah & Sumadi dalam Jurnal 

Manjamen Mutu Pendidikan FKIP UNILA Volume 1 Nomor 2 

Tahun 2013 berjudul Pengaruh Kompetensi Manajerial dan 

Kompetensi Supervisi Kepala madrasah Terhadap Kinerja Guru. 

Studi Kasus ini bertujuan untuk mengetahui: (1) pengaruh 

kompetensi manajerial kepala madrasah terhadap kinerja 

guru SMP Negeri di Kabupaten Tanggamus, (2) pengaruh 

kompetensi supervisi kepala madrasah terhadap kinerja guru 

SMP Negeri di Kabupaten Tanggamus, (3) pengaruh 

kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi kepala 

madrasah secara bersama-sama terhadap kinerja guru SMP 

Negeri di Kabupaten Tanggamus. Studi Kasus ini merupakan 

Studi Kasus kuantitatif dengan pendekatan korelasional. 

Hasil Studi Kasus menunjukkan bahwa: (1) kompetensi 

manajerial kepala madrasah memberikan pengaruh yang 

positif terhadap kinerja guru sebesar 78,0% (2) kompetensi 

supervisi kepala madrasah memberikan pengaruh yang 

positif dan signifikan sebesar 79,6%(3) secara bersama-sama 
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kompetensi manajerial dan kompetensi supervisi kepala 

madrasah memberikan pengaruh yang positif dan signifikan 

sebesar 80,5 %. 

Tulisan Usman, Sowiyah & Sumadi sama dengan 

penulis pada tema manajerial kepala madrasah, hanya saja 

tidak sama dengan penulis pada tema budaya kerja guru 

karena penulis tidak membahas itu perbedaan lain adalah 

pendekatan Studi Kasus Usman dan kawan-kawan adalah 

kuantitatif, sedangkan penulis memilih pendekatan 

kuantitatif. 

Kedua Belas, Freddy Arifin, dkk. menulis pada 

International Jurnal of  Business And Manajement Invetion, 

Vol. 3 Inssue I January (2014), PP. 20-29 mengenai: The 

Influence of Organizational Culture, Leadership, And Personal 

Characteristics towards Work Engagement and Its Impacts on 

Teacher-s Performance (A Study on Accredited High Schools in 

Jakarta). Persamaan Studi Kasus tersebut adalah tiga variabel 

yang sama yaitu Budaya Organisasi,  Kepemimpinan dan 

kinerja variabel devenden. 

Ketiga Belas, Amir Nikpour menulis pada Jurnal Vol. 6 

(2017), 65-72 tentang: The impact of organizational culture on 

organizational performance: The mediating role of employee's 

organizational commitment. Persamaan Studi Kasus tersebut 

adalah dua variabel yang sama yaitu budaya Organisasi 

vadiabel Indevenden dan performance variabel Indevenden. 

Keempat Belas, Iman Suhartono menulis pada jurnal 

Among Makarti, Vol.3 No.5 Juli 2010 tentang: Manajemen 

Kinerja Pada Perusahaan Bisnis dari Manajemen Kinerja 

Tradisional ke Manajemen Kinerja Baru. Kesimpulan Studi Kasus 
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ini adalah organisasi bisnis sekarang ini membutuhkan sistem 

manajemen kinerja yang align people management with 

managing the business. Dengan memperhatikan 

karakteristiknya, manajemn kinerja tradisional tidak lagi 

efektif untuk dipergunakan dalam organisasi bisnis yang 

memasuki pasar persaingan global. Oleh karena itu 

manajemen kinerja tradisional ditinggalkan dan digantikan 

dengan manajemen kinerja baru. Dengan memperhatikan 

karakteristiknya, manajemen kinerja baru yang berdasarkan 

TQM sesuai dengan efektif bagi organisasi bisnis yang 

memasuki persaingan yang semakin ketat di pasar global.  
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BAB I 

MANAJEMEN KEPALA SEKOLAH 

 

 
A. Definisi Manajemen 

Manajemen juga berasal dari bahasa Latin, yaitu dari 

asal kata manus  yang berarti tangan dan agete yang berati 

melakukan. Kata-kata itu digabung menjadi kata kerja 

managere yang artinya menangani. Managere diterjemahklan 

ke dalam Bahasa Inggris dalam bentuk kerja to manage, 

dengan kata benda management, dan manager untuk orang 

yang melakukan kegiatan manajemen. Akhirnya, managemen 

diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi 

manajemen atau pengelolaan. Manajemen menurut Parker, 

Stoner & Freeman, ialah seni melaksanakan pekerjaan melalui 

orang-orang (The art of getting thing done through people). 

Manajemen sering diartikan dengan ilmu kiat dan profesi. 

Disebut sebagai ilmu oleh Luther Gulick, dikutip Siagian, 

karena dipandang sebagai pengetahuan yang secara 

sistematik berusaha memahami sesuatu tentang mengapa dan 

bagaimana dapat membangun kerja sama antara satu dengan 

yang lain. Pendapat Hornby ini memberi gambaran bahwa 

manajemen itu adalah seni melaksanakan dan mengatur. 

Pandangan lain diungkapkan oleh Hornby, Mary Parker 

Follet, menyatakan manajemen adalah seni mengatasi 
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masalah melalui bantuan orang lain. Pendapat tersebut 

memberikan tambahan menyelesaikan sesuatu melelui orang 

lain.  

Menurut Al-Quran seperti yang terdapat pada dua 

surah berikut yaitu As-Sajadah ayat 5 dan surat Yunus ayat 31 

sebagai berikut: 

 ٰٓ  ِ ٌَ ِيْقَذاُس ٍو َكب ْٕ َٚ ْٙ ِّ فِ ْٛ ۤبِء اِنَٗ اْْلَْسِض ثُىَّ َْٚعُشُج اِنَ ًَ ٍَ انسَّ َُٚذثُِّش اْْلَْيَش ِي

 ٌَ ْٔ ب تَعُذُّ ًَّ  اَْنَف َسٍَُخ ّيِ

Artinya:  “Dia mengatur segala urusan dari langit ke bumi, 
kemudian (urusan) itu naik kepada-Nya dalam satu 
hari yang kadarnya (lamanya) adalah seribu tahun 
menurut perhitunganmu” (Q.S. As-Sajadah ayat 5). 

Pada Al-Qur‟an Surah Yunus ayat 31 dijelaskan bahwa: 

 ٍْ َي َٔ اْْلَْثَصبَس  َٔ َع  ًْ ِهُك انسَّ ًْ َّٚ  ٍْ اْْلَْسِض اَيَّ َٔ ۤبِء  ًَ ٍَ انسَّ ٍْ َّْٚشُصقُُكْى ّيِ قُْم َي

ٍْ َُّٚذثُِّش اْْلَْيَشۗ ُّْٚخشِ  َي َٔ  ِ ّٙ ٍَ اْنَح َِّٛت ِي ًَ ُْٚخِشُج اْن َٔ ِِّٛت  ًَ ٍَ اْن َّٙ ِي ُج اْنَح

 ٌَ ْٕ ٌَ ّللٰاُ ۚٗفَقُْم اَفَََل تَتَّقُ ْٕ نُ ْٕ  فََسَٛقُ

Artinya:  Katakanlah: "Siapakah yang memberi rezeki 
kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang 
kuasa (menciptakan) pendengaran dan penglihatan, 
dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari 
yang mati dan mengeluarkan yang mati dari yang 
hidup dan siapakah yang mengatur segala urusan?" 
Maka mereka akan menjawab: "Allah". Maka 
katakanlah "Mangapa kamu tidak bertakwa kepada-
Nya)? (Q.S. Yunus: 31). 
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Kedua ayat sebagaimana terdapat kata  َر َما  yang يُدَبُِّر اۡلا

berarti mengatur. Ahmad Al Syawi dalam Imron Fauzi 

memberikan penafsiran bahwa Allah SWT adalah pengatur 

alam (manajer). Keteraturan di bumi ini adalah merupakan 

manajemen sang Khaliq. Jadi dari beberapa pendapat tersebut 

dapat disimpulkan bahwa manajemen adalah seni dan ilmu 

mencapai tujuan organisasi melalui orang lain. 

 

B. Definisi Kepala Sekolah 

Kepala madrasah dapat didefenisikan sebagai seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu madrasah dimana diselenggarakan proses 

pembelajaran, atau tempat dimana terjadi interaksi antara 

guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran. 

Kepala madrasah tersusun dari dua kata, yaitu kepala 

dan madrasah.Dan dapat diartikan sebagai ketua atau 

pemimpin dalam suatu organisasi atau lembaga. Madrasah 

merupakan adalah lembaga pendidikan formal yang dimpin 

oleh seorang yang ditunjuk sebagai kepala madrasah. 

 

C. Definisi Manajemen Kepala Sekolah 

Manajemen kepala madrasah adalah suatu penataan 

yang dilakukan kepala madrasah pada bidang garapan 

pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, 

pengorganisasian, penyusunan staf, pengkoodinasian, 

pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, 

pengendalian, pengawasan, penilaian dan pelaporan secara 
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secara sistematis untuk mencapai visi madrasah secara 

berkualitas. 

Manajemen kepala madrasah adalah rangkaian segala 

kegiatan yang menunjuk kepada usaha kepala madrasah dan 

bawahannya untuk mencapai tujuan madrasah yang sudah 

ditetapkan. Manajemen kepala madrasah adalah usaha kepala 

madrasah sebagai pemimpin untuk mempengaruhi orang lain 

(staf) agar ikut berpartisipasi dalam mencapai tujuan yang 

sudah ditetapkan sebellumnya melalui empat dasar 

kepemimpinan yaitu merencanakan, mengorganisasi, 

memimpin dan memonitor. 

Manajemen kepala madrasah adalah implementasi 

tanggung jawab kepala madrasah dalam perencanaan dan 

pengendalian serta penafsiran kecerdasan dan keterampilan 

para guru dan staf lainnya berdasarkan aturan, hukum dan 

formula sehingga tujuan madrasah dalam tercapai. 

Manajemen kepala madrasah adalah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengaarahan, dan 

pengawasan sebagai bentuk usaha kepala madrasah dalam 

mencapai tujuan pendidikan di madrasah yang tetap 

ditetapkan. Manajemen kepala madrasah adalah usaha 

menyusun program, menyusun organisasi madrasah, 

menggerakkan guru dan mengoptimalkan sarana 

pendidikanuntuk mencapai tujuan institusi secara efektif dan 

efisien. 

Manajemen kepala madrasah selalu berkaitan dengan 

kehidupan organisasi madrasah di mana terdapat 

sekelompok orang yang menduduki berbagai jenjang tingkat 

kepemimpinan dan sekelompok orang lain yang tanggung 
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jawab utamanya adalah menyelenggarakan kegiatan 

operasional sekolah.  

Model manajemen kepala madrasah dalam mencapaikan 

tujuan pendidikan di sekolah: 

 
Gambar 1.1 

Model Hubungan Manajemen dan Kepemimpinan 

(Reksohadiprodjo, 2007: 18). 

 

Model ini menunjukkan bahwa antar hubungan fungsi-

fungsi manajemen tersebut. Apabila satu fungsi berubah 

fungsi yang lain harus disesuaikan, termasuk perubahan pada 
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leadership, maka fungsi lainya juga berubah. Pada bahan ini 

juga dapat diketahui bahwa kepemimpinan merupakan 

bagian terpenting dari fungsi manajemen yang tidak dapat 

terpisah satu sama lainnya. 

 

D. Fungsi-Fungsi Manajemen Kepala Madrasah  

Manajemen kepala madrasah memiliki sejumlah fungsi 

antara lain sebagai berikut: 

Pertama, perancanaan. Merencanakan pada dasarnya 

menentukan kegiatan yang hendak dilakukan pada masa 

depan. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur berbagai 

sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang 

diharapkan. Perencanaan adalah proses penentuan tujuan 

dan sasaran yang hendak dicapai dan menerapkan jalan dan 

sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan seefisien dan 

seefektif mungkin.   

Perencanaan adalah inti manajemen karena semua 

kegiatan organisasi yang bersangkutan didasarkan pada 

rencana. Dengan perencanaan itu, maka para pengambil 

keputusan bisa menggunakan sumber daya yang ada secara 

berdaya guna dan berhasil guna (secara efektif dan efisien). 

Telah dikatakan bahwa ketika “orang-orang gagal untuk 

merencanakan, mereka berencana untuk gagal. Banyak orang 

yang berhasil menghubungkan prestasi mereka dengan 

perencanaan yang efektif.” 

Pertama, Perencanaan. Perencanaan adalah kegiatan 

awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-

hal terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat hasil yang 

optimal. Perencanaan adalah inti pengelolaan karena semua 
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kegiatan organisasi yang bersangkutan didasarkan pada 

rencana. Dengan perencanaan itu, maka para pengambil 

keputusan bisa menggunakan sumber daya yang ada secara 

berdaya guna dan berhasil guna (secara efektif dan efisien). 

 
Gambar 1.2 Hirarki Perencanaan 

 

In management, planning is the proccess of setting 

performance objectives and determining what actions should be 

taken to accomplish them. Through planning, a manager identifles 

desired results and ways to achieve them. Take, for example, an ernst 

and young initiative that was developed to bettermeet the needs of 

the firm’s female professionals. This initiative grew out of top 

management’s concern about the firm’s retention rates for women. 

The firm’s chaiman at the time, philip A. Laskawy, launched a 

diversity task force with the planning objective to reduce turnover 
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rates for women. When the task force began its work, this turnover 

was running some 22% per year, and it cost the fim about 150% of a 

departing employee’s annual salary to hire and train each 

replecement. 

Perencanaan adalah penetapan secara sitematik 

pengetahuan guna untuk mengontrol dan mengarahkan 

kecenderungan perubahan menuju pada tujuan yang telah 

ditetapkan. Perencanaan adalah kegiatan persiapan yang 

dilakukan melalui perumusan dan penetapan keputusan, 

yang berisi langkah-langkah penyelesaian suatu masalah atau 

pelaksanaan suatu pekerjaan yang terarah pada pencaian 

tujuan tertentu. 

Merencanakan berarti menentukan kegiatan yang 

hendak dicapai pada masa yang akan datang, dengan cara 

mengatur berbagai sumber daya yang ada agar hasil yang 

dicapai sesuai dengan yang diharapkan. Perencanaan adalah 

tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan 

dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa yang harus 

dikerjakan dan siapa yang mengerjakannya. “Perencaaan 

dalam pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk 

melakukan tindakan selama waktu tertentu (sesuai dengan 

jangka waktu perencanaan), agar penyelenggaraan system 

pendidikan menjadi lebih efektif dan efesien, serta 

menghasilkan lulusan yang bermutu dan relavan dengan 

kebutuhan pembangunan.” 

Perencanaan adalah inti manajemen karena semua 

kegiatan organisasi yang bersangkutan didasarkan pada 

rencana. Dengan perencanaan itu, maka para pengambil 

keputusan bisa menggunakan sumber daya yang ada secara 
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berdaya guna dan berhasil guna (secara efektif dan efisien). 

Demikian pula perencanaan sumber daya manusia (human 

resources planning) adalah merupakan inti dari manajemen 

sumber daya manusia, karena dengan adanya perencanaan 

maka kegiatan seleksi, pelatihan dan pengembangan, serta 

kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan sumber daya 

manusia lebih terarah. Suatu perencanaan yang matang 

diperlukan dalam setiap kegiatan yang hendak dikerjakan. 

Tanpa perencanaan yang matang kegiatan yang akan 

dilaksanakan tidak akan berjalan lancar dalam mencapai 

tujuan. Perencanaan merupakan suatu langkah persiapan 

dalam melaksanakan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan 

tertentu.  

Ada suatu pendekatan yang logis terhadap perencanaan 

meliputi langkah-langkah: 

1) Memperhatikan lingkungan politis, ekonomis, dan 

kompetitif masa datang. 

2) Visualisasi peranan yang dikehendaki dari pada 

organisasi di dalam lingkungan ini. 

3) Merasakan kebutuhan-kebutuhan dan keperluan 

anggaran. 

4) Menentukan perubahan-perubahan dalam  kebutuhan 

dan keperluan-keperluan kelompok lain yang 

berkepentingan (pemegang saham, pegawai, penawar, 

pembeli dan lain-lain). 

5) Mengembangkan sarana yang  luas, tujuan-tujuan  dan  

rencana  yang  akan mengarahkan usaha-usaha seluh 

organisasi. 
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6) Menerjemahkan perencanaan yang luas  ini  kedalam  

usaha-usaha fungsional atas dasar yang lebih terinci, 

riset, perencanaan dan pengembangan produksi, 

distribusi dan pelayanan. 

7) Mengembangkan    perencanaan   lebih   terinci   dan   

control   atas penggunaan sumber-sumber dalam setiap 

wilayah fungsional selalu dihubungkan dengan usaha 

perencanaan yang menyeluruh. 

 

Secara umum perencanaan merupakan usaha sadar dan 

pengambilan keputusan yang telah diperhitungkan secara 

matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa depan 

dan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian tujuan 

yang telah ditentukan sebelumnya. Proses penyusunan 

rencana yang harus diperhatikan adalah menyiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan dalam mencapai tujuan yaitu 

dengan mengumpulkan data, mencatat, dan menganalisa data 

serta merumuskan keputusan. Ada sejumlah kategori 

perencanaan (planning) yang perlu dikeahui diantaranya 

adalah sebagai berikut: 

a. Planning fisik (physical planning) adalah perancanaan 

yang berhubungan dengan sifat-sifat serta perauran 

material gedung dan alat-alat. 

b. Planning fungsional (functional planning) adalah sebuah 

perencanaan yang berhubungan dengan fungsi-fungsi 

atau tugas-tugas tertentu, misalnya planning produksi, 

planning permodalan dan sebagainya 

c. Planning secara luas (comprehensive planning) adalah 

planning semesta, yaitu suatu planning yang mencakup 
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kegiatan-kegiatan secara keseluruhan dari suau usaha 

yang mengakup faktor-faktor intern dan ektern. 

d. Planning yang dikombinasikan (general gombination 

planning) adalah planning yang meliputi berbagai unsur-

unsur dari planning tersebut di atas yang digabungkan 

dan dikombinasikan sedemikian rupa menjadi satu pola 

yang lengkap dan sempurna. 

 

Perencanaan dibuat berdasarkan atas beberapa sumber 

antara lain sebagai berikut: a) Kebijakan pucuk pimpinan 

(policy top management), bahwa perencanaan itu sering kali 

berasal dari badan-badan ataupun orang-orang yang berhak 

dan mempunyai wewenang untuk membuat kebijaksanaan 

(policy), sebab merekalah sebagai pemegang policy, b) Hasil  

pengawasan, yauitu perencaan akan dibuat atas dasar fakta-

fakta maupun data-data dari pada hasil pengawasan suatu 

kegiatan kerja, sehingga dengan demikian dibuatlah suatu 

perencanaan perbaikan maupun penyesuaian atau 

perombakan secara menyeluruh dari pada rencana yang telah 

pernah dilaksanakan, c) Kebutuhan masa depan, yaitu suatu 

perencaan sengaja dibuat untuk mempersiapkan masa depan 

yang baik ataupun untuk mencegah hambatan-hambatan dari 

rintangan-rintangan guna mengatasi persoalan-persoalan 

yang akan timbul, d) Penemuan-penemuan baru, yaitu suatu 

perencaan yang dibuat berdasatkan studi factual ataupun 

yang terus menerus maka akan menemukana ide-ide ataupun 

pendapat baru, ataupun prakarsa baru untuk suatu kegiatan 

kerja, e) Prakarsa dari dalam, yaitu suatu planning yang 

dibuat akibat dari inisiatif atau usul-usul atau saran-saran 
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dari bawahan (pegawai atau anggota) dari sautu kegiatan 

kerja sama, untuk mencapai suatu tujuan tertentu, f) Prakarsa 

dari luar, yaitu suatu rencana yang dibaut akurar dari saran-

saran atau kritik-kritik dari orang-orang di luar organisasi 

ataupun dari masyarakat luas. 

Menurut T. Hani Handoko, semua kegiatan perencanaan 

pada dasarnya melalui empat tahap:  

i. Menetapkan tujuan atau serangkaian tujuan. 

Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan 

tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau 

kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan yang jelas, akan 

menggunakan sumber daya-sumber daya secara tidak 

efektif.  

ii. Merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan 

diposisi organisasi sekarang dari tujuan yang hendak 

dicapai atau sumber daya-sumber daya yang tersedia 

untuk mencapai tujuan, adalah sangat penting, karena 

tujuan dan rencana menyangkut waktu yang akan 

datang. Hanya setelah keadaan organisasi saat ini 

dianalisis, rencana dapat dirumuskan untuk 

menggambarkan rencana kegiatan lebih lanjut.  

iii. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Hal 

ini dilakukan untuk mengukur kemampuan organisasi 

dalam mencapai tujuan dengan mengetahui faktor-

faktor lingkungan interns dan ekstern yang dapat 

membantu organisasi mencapai tujuan, atau yang 

mungkin menimbulkan masalah.  

iv. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan 

untuk pencapain tujuan. Tahap terakhir dalam proses 
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perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif 

kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-

alternatif tersebut dan pemilihan alternatif terbaik 

(paling memuaskan) di antara berbagai alternatif yang 

ada. 

 

Menurut T. Hani Handoko, perencanaan mempunyai 

banyak manfaat. Sebagai contoh, perencanaan:  

i. Membantu manajemen untuk menyesuaikan diri dengan 

perubahan-perubahan lingkungan;  

ii. Membantu dalam kritalisasi persesuaian pada masalah-

masalah utama;  

iii. Memungkinkan manajer memahami keseluruhan 

gambaran operasi lebih jelas;  

iv. Membantuk penempatan tanggung jawab lebih tepat; 50 

memberikan cara pemberian perintah untuk beroperasi;  

v. Memudahkan dalam melakukan koordinasikan di 

antara berbagai bagian organisasi:  

vi. Membuat tujuan lebih khusus, terperinci dan lebih 

mudah dipahami;  

vii. Meminimumkan pekerjaan yang tidak pasti; dan  

viii. Menghemat waktu, usaha dan dana. 

 

Suatu perencanaan yang matang diperlukan dalam 

setiap kegiatan yang hendak dikerjakan. Tanpa perencanaan 

yang matang kegiatan yang akan dilaksanakan tidak akan 

berjalan lancar dalam mencapai tujuan. Perencanaan 

merupakan suatu langkah persiapan dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu.  
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Kedua, pengorganisasi. Kepemimpinan membantu 

kelompok untuk mengorganisir diri yaitu ikut serta dalam 

memberi rangsangan dan bantuan kepada kelompok dalam 

menetapkan dan menjelaskan tujuan. Bagi pemimpin sekolah, 

falsafah merupakan cara berpikir yang telah terkondisikan 

dengan lingkungan, perangkat organisasi, nilai-nilai dan 

keyakinan yang mendasari tanggungjawb manajer 

menjadikan dasar untuk membuat asumsi-asumsi tentang 

lingkungan, peran organisasinya, da dari asumsi ini lahir 

prinsip-prinsip yang dihubungkan dengan kerangka atau 

garis besar untuk bertindak.untuk seorang pimpinan sekolah, 

satu teori manajemen sangat berfungsi  dalam memecahkan 

masalah-masalah yan timbul. Oleh karena itu, falsafah, 

asumsi, prinsip, dan teori tentang manajemen merupakan 

landasan manajerial yang harus dipahami, dihayati, dan 

diterapkan bagi seorang pemimpin sekolah. 

“Pengorganisasian dapat diartikan sebagai keseluruhan 

proses untuk memilih dan memilah orang-orang serta 

mengalokasikan sarana dan prasarana untuk membantu 

orang-orang mencapai tujuan organisasi.” 

Pengorganisasian merupakan aktivitas menyusun dan 

membentuk hubungan-hubunga kerja antara orang-orang 

sehingga terwujud suatu kesatuan usaha dalam mencapai 

tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Defenisi tersebut 

kesimpulannya bahwa pada dasarnya organisasi merupakan 

suatu kerja sama yang dilakukan oleh sekelompok orang 

untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. 

Organisasi adalah hubungan strukural yang mengikat/ 

menyatukan unsur-nusur sebagai berikut: 
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i. Manusia (human factor) berupa unsur manusia yang 

bekarja sama; ada pimpinan dan ada pula yang 

memimpin dan seterusnya. 

ii. Sasaran, yakni tujuan yang ingin dicapai. 

iii. Empat kedudukan dimana manusia memainkan peran, 

wewenang dan tugasnya. 

iv. Pekerjaan dan wewenang sesuai dengan peran dan 

kedudukannya yang disusun dalam pembagian tugas 

(job description). 

v. Teknologi, yakini hubungan antara manusia yang satu 

dengan yang lain sehingga tercipta organisasi. 

vi. Lingkungan, yakni adanya lingkungan yang saling 

mempengaruhi, misalnya adanya sistem kerja sama 

sosial.  

 

Menurut Fattah, karateristik sistem kerja sama dalam 

organisasi, antara lain: 1) ada komunikasi antara orang kaya 

bekerja sama, 2) Indivu dalam organisasi tersebut mempunyai 

kemampuan untuk kerja sama, dan 3) kerjasama itu ditujukan 

untuk mencapai tujuan. Sedangkan menurut Chester L. 

Barnerd organisasi mengandung tiga element yaitu: (1) 

Kemampuan untuk bekerja sama (2) Tujuan yang ingin 

dicapai (3) Komunikasi. Dalam kondisi ini maka guru harus 

bisa berkomunikasi secara efektif. Menurut DuBrin, 

berkomunikasi secara kuat dan dramatis bisa mempengaruhi 

dan memberi inspirasi orang lain. Tipe komunikasi yang 

dibutuhkan untuk membantu orang tumbuh dan berkembang 

adalah komunikasi yang lembut. 
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Husaini Usman mengutip pendapat Handoko 

menjelaskan bahwa yang termaksud dalam kegiatan 

pengorganisasian ialah: 1) cara manajement merencanakan 

struktur formal untuk penggunaan yang paling efektif 

terhadap sumber daya keuangan, fisik, bahan baku, dan 

tenaga kerja organisasi; 2) bagaimana organisasi 

mengelompokan kegiatannya, dimana setiap kelompok 

diikuti penugasan seorang manajer yang memberi wewenang 

mengawasi anggota kelompok; 3) hubungan antara fungsi 

jabatan, tugas karyawan; 4) cara manajer membagi tugas yang 

harus dilaksanakan dalam departemen dan mendelegasikan 

wewenang untuk mengerjakan tugas tersebut. 

Tahap-tahap/langkah-langkah manajemen dalam 

membenuk kegiatan pada proses pengorganisasian meliputi: 

a. Sasaran, manajer harus mengetahui tujuan organisasi 

yang ingin dicapai. 

b. Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manejer harus 

mengetahui, merumuskan dan menspesifikasikan 

kegiaan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 

ujuan organisasi dan penyusun daftar kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan yang akan dilakukan. 

c. Pengelompokan kegiatan-kegiaan, artinya manejer harus 

mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam beberpa 

kelompok atas dasar ujuan yang sama, kegiaan-kegiatan 

yang bersamaan serta berkaitan yang terdapa dalam 

satu unit kerja/satu departemen. 

d. Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus 

menetapkan besarnya wewenang yang akan 

didelegasikan kepada seiap departemen. 
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e. Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan 

jumlah personil pada seiap departemen. 

f. Perincian peranan perorangan, artinya manajer harus 

menetapkan tugas-tugas perorangan. 

g. Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe 

organisasi, apa yang akan di capai, apakah line 

organization, line and stafd organization atau function 

organization. 

h. Bagan organisasi, artinya manajer/organisator harus 

menetapkan bagan/struktur organisasi yang bagaimana 

yang akan dipergunakan. 

 

Fungsi pengorganisasian (organizing) adalah:  

a. Mengalokasikan sumber daya, merumuskan dan 

menetapkan tugas, dan prosedur yang diperlukan 

b. Menetapkan struktur ornganisasi yang menunjukkan 

adanya garis kewenangan dan tanggung jawab  

c. Kegiatan perekrutan, penyeleksian, pelatihan, dan 

pengembangan sumber daya mansuia/tenaga kerja  

d. Kegiatan penempatan sumber daya manusia pada posisi 

yang paling tepat. 

 

Menurut Marno, langkah-langkah manajemen dalam 

membentuk kegiatan pada proses pengorganisasian meliputi: 

1) Sasaran, manajer harus mengetahui tujuan organisasi 

yang ingin dicapai. 

2) Penentuan kegiatan-kegiatan, artinya manejer harus 

mengetahui, merumuskan dan menspesifikasikan 

kegiaan-kegiatan yang diperlukan untuk mencapai 
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ujuan organisasi dan penyusun daftar kegiatan-kegiatan 

yang diperlukan yang akan dilakukan. 

3) Pengelompokan kegiatan-kegiaan, artinya manejer harus 

mengelompokkan kegiatan-kegiatan dalam beberpa 

kelompok atas dasar ujuan yang sama, kegiaan-kegiatan 

yang bersamaan serta berkaitan yang terdapa dalam 

satu unit kerja/satu departemen. 

4) Pendelegasian wewenang, artinya manajer harus 

menetapkan besarnya wewenang yang akan 

didelegasikan kepada seiap departemen. 

5) Rentang kendali, artinya manajer harus menetapkan 

jumlah personil pada seiap departemen. 

6) Perincian peranan perorangan, artinya manajer harus 

menetapkan tugas-tugas perorangan. 

7) Tipe organisasi, artinya manajer harus menetapkan tipe 

organisasi, apa yang akan dicapai, apakah line 

organization, line and staf  organization atau function 

organization. 

8) Bagan organisasi, artinya manajer/organisator harus 

menetapkan bagan/struktur organisasi yang bagaimana 

yang akan dipergunakan. 

 

Ketiga, Penggerakan. Ciri kepala madrasah yang 

bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsi, sebagai berikut: Kecenderungan untuk selalu 

menginformasikan secara transparan dan proporsional 

kepada orang lain atas segala rencana, proses pelaksanaan, 

dan keefektifan, kelebihan dan kekurangan pelaksanaan 

suatu tugas pokok dan fungsi dan terbuka atas saran dan 
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kritik yang disampaikan oleh atasan, teman sejawat, 

bawahan, dan pihak lain atas pelaksanaan suatu tugas pokok 

dan fungsi. 

Fungsi dan tugas kepala madrasah pada semua jenis dan 

jenjang satuan pendidikan (sekolah) sebagai unit pendidikan 

formal secara garis besar memiliki tugas dan tanggung jawab 

sebagai berikut: 1) melaksanakan pendidikan formal selama 

jangka waktu tertentu sesuai jenis, jenjang dan sifat kepala 

madrasah tertentu dengan menerapkan fungsi-fungsi 

manajemen; 2) melaksanakan pendidikan dan pengajaran 

dengan melakukan pengembangan kurikulum, menggunakan 

teknologi pembelajaran sebagai strategi pembelajaran yang 

mampu memperoleh mutu yang dipersyaratkan; 3) 

melakukan bimbingan dan penyuluhan meningkatkan 

kemajuan belajar peserta didik di sekolah; 4) membina 

organisasi intra sekolah; 5) melaksanakan urusan tata usaha 

dan urusan rumah tangga sekolah; 6) membina kerja sama 

dengan orang tua, masyarakat dan dunia usaha; dan 7) 

bertanggung jawab kepada pemerintah dan masyarakat. 

Sebagai pemimpin dan penanggung jawab kepala madrasah 

harus dapat menghitung tiap item kebutuhan dan 

mengalokasikan anggarannya, kemudian mengatur strategi 

untuk pemenuhannya. 

Sekolah merupakan institusi maka pengertian belajar 

lebih merupakan proses pemerolehan pengetahuan, sikap dan 

keakraban oleh peserta didik. Oleh karena itu, belajar dapat 

dilaksanakan, selain dalam institusi pendidikan sekolah, juga 

dapat dilaksanakan dalam jalur pendidikan yang lain seperti 

pendidikan non formal dan informal. Pengambilan keputusan 
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di sekolah yang dilakukan oleh kepala dilakukan dan tenaga 

kependidikan. Keterlibatan guru dan tenaga kependidikan 

diperlukan arena guru dan tenaga pendidikan itu ikut 

bertanggung jawab dalam pelaksanaan terhadap keputusan 

kepala madrasah yang telah diambil. Pola komunikasi yang 

dikembangkan di sekolah adalah komunikasi langsung dua 

arah secara lisan, tertulis maupun bermedia. Komunikasi 

yang dikembangkan adalah dengan menghilangkan 

hambatan-hambatan dalam komunikasi seperti hambatan 

budaya, hambatan jabatan dan hambatan-hambatan lainnya. 

Komunikasi yang dikembangkan tidak hanya sebatas 

penggunaan surat, bulletin dan sebagainya. Komunikasi yang 

dikembangkan tidak sebatas komunikasi langsung, tetapi juga 

komunikasi bermedia seperti penggunaan telepon, internet, 

telekonfrence, dan sebagainya. 

Kewajiban pemimpin yang bertugas memberikan 

petunjuk kepada bawahannya untuk melakukan pekerjaan 

yang benar dan menggerakkan kepada sebuah tujuan 

bersama yang dalam organisasi tersebut. Setiap sekolah 

mempunyai budaya berbeda-beda harus dipahami dan 

dilibatkan dalam proses peningkatan mutu. Agar perubahan 

peningkatan mutu yang terjadi bisa berlangsung terus-

menerus, maka pengelolaan budaya kerja dalam upaya 

peningkatan prestasi siswa harus diperbaiki, budaya kerja 

menjelaskan bagaimana sekolah berfungsi dengan segala 

internal yang terjadi.sekolah harus berusaha memperkuat 

budaya kerja yang positif dan menghilangkan budaya yang 

negatif. Dengan memahami dan mengembangkan 

budayakerja yang positif dan mengurangi yang negatif, secara 
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langsung sudah menerapkan MPMBM dan akhirnya 

bermuara pada peningkatan mutu pendidikan. 

Kepala madrasah melaksanakan tugas yang banyak dan 

kompleks dalam mewujudkan perannya sebagai pimpinan: 

a. Dalam perannya sebagai pendidik, kepala madrasah 

bertugas : membimbing guru, karyawan, siswa, 

mengembangkan staf, mengikuti perkembangan iptek 

dan menjadi contoh dalam proses pembelajaran. 

b. Dalam perannya sebagai manajer, kepala madrasah 

bertugas: menyusun program, menyusun 

pengorganisasi madrasah, menggerakan staf, 

mengoptimalkan sumber daya sekolah dan 

mengendalikan kegiatan. 

c. Sebagai administrator kepala madrasah bertugas: 

mengelola administrasi, KBM dan BK, kesiswaan, 

ketenagaan, keuangan, sarana dan prasarana, persuratan 

dan urusan rumah tangga sekolah.  

d. Sebagai supervisor kepala madrasah bertugas menyusun 

program supervisi pendidikan, memanfaatkan hasil 

supervisi. 

e. Sebagai pemimpin kepala madrasah bertugas menyusun 

dan mensosialisasikan visi dan misi suatu program 

sekolah, mengambil keputusan, melakukan komunikasi. 

f. Sebagai pembaru kepala skolah bertugas mencari dan 

melakukan pembaharuan dalam berbagai aspek, 

mendorong guru, staf dan orang tua untuk memahami 

dan memberikan dukungan terhadap pembaharuan 

yang ditawarkan. 
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g. Sebagai pembangkit minat (motivator) kepala madrasah 

bertugas menyihir lingkungan kerja, suasana kerja, 

membangun prinsip penghargaan dan hukum (reward 

and punishment) yang sistemik. 

 

Tugas kepala madrasah yang berhubungan dengan 

manajerial sekolah di antaranya bertanggung jawab atas 

seluruh kebijakan sekolah dan motivator bagi guru dalam 

bekerja. Peningkatan kualitas pendidikan mutlak dilakukan 

oleh kepala madrasah sebagai agen perubahan melalui 

kegiatan pembenahan profesionalitas sekolah dengan wadah 

pembinaan kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, sarana dan 

prasarana serta perubahan sistem lainnya.  

Tugas kepala madrasah/sekolah sebagai manajer dalam 

peningkatan kompetensi guru, menurut Mulyasa, dikutip 

Maisah, yaitu: kepala madrasah/sekolah harus memiliki 

strategi yang tepat untuk pemberdayaan guru melalui 

kerjasama kooperatif, memberi kesempatan kepada guru 

untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong guru dalam 

berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah.  

Pengembangan SDM merupakan bagian dari strategi 

pembangunan SDM dan pengembangan perlu dilakukan 

dengan alasan mensosialisasikan visi dan misi. Sebagaimana 

yang diketahui bahwa “visi” adalah suatu deskripsi tentang 

wujud keberhasilan organisasi setelah sukses menjalankan 

fungsinya. Menurut pendekatan modern bahwa keberadaan 

dan pemahaman terhadap visi organiasi memberikan manfaat 

yang besar, seperti para anggota organisasi dapat diketahui 

jenis peranan yang diharapkan darinya untuk mencapai visi 
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yang berjangka panjang. Bagi perencana PSDM dapat 

mengarah rencana jangka pendek dan rencana strategi 

kepada visi organisasi publik. Berbagai kajian mutakhir 

menunjukkan bahwa hampir semua organisasi publik telah 

memiliki visi dan misi secara formal. Tetapi hanya segelintir 

anggota organisasi yang mengetahuinya. 

Seorang pemimpin memiliki tanggung jawab untuk 

menyusun, menjalankan dan mengadakan evaluasi terhadap 

tugasnya untuk mencapai outcome yang terbaik. Pemimpin 

bertanggung jawab untuk kesuksesan stafnya tanpa 

kegagalan. Kepala madrasah dituntut untuk menguasai 

kompetensi kepemimpinannya. Bukan hanya seorang guru 

yang dituntut memiliki kompetensi di bidang keguruan, 

namun kepala madrasah juga dituntut hal yang sama. 

Seorang dapat dikatakan profesional dalam melaksanakan 

tugasnya apabila memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang tugas yang dijalaninya. Alasan lain mengatakan 

bahwa memang adakalanya kompetensi kepemimpinan itu 

tumbuh secara alamiah, didukung oleh kesempatan dan 

pengalaman, tetapi efektifitas perannya jauh lebih besar 

apabila dikembangkan melalui tempat pengetahuan pelatihan 

dan pengalaman yang berkesinambungan. Pentingnya 

penguasaan kompetensi kepemimpinan bagi kepala 

madrasah akan memberikan dampak baik secara administrasi 

bagi individu yang bersangkutan maupun bagi lembaga 

pendidikan yang dipimpinnya. Kenyataan menunjukkan 

bahwa tingkat kemajuan sekolah sangat ditentukan oleh 

sejauhmana tingkat kemajuan kepala madrasah di dalam 

merencanakan peningkatan disiplin sekolah. Keberhasilan 
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sekolah ditunjukkan dengan kinerja kepala madrasah. Oleh 

sebab itu, kepala madrasah harus memahami dan 

mengembangkan keterampilan dalam melaksanakan 

perubahan melalui pengelolaan disiplin sekolah, apabila 

kepala madrasah ingin sekolah yang dipimpinnya menjadi 

lebih efektif. 

Tugas kepala madrasah yang berhubungan dengan 

manajerial sekolah di antaranya kepemimpinannya sebagai 

kepala madrasah yang bertanggung jawab atas seluruh 

kebijakan profesionalitas kepala madrasah di sekolah. Allah 

SWT berfirman: 

ٌَ اِٰنٗ ٰعِهِى  ْٔ َستَُشدُّ َٔ  ٌَۗ ْٕ ْؤِيُُ ًُ اْن َٔ   ّ نُ ْٕ َسُس َٔ هَُكْى  ًَ ا فََسََٛشٖ ّللٰاُ َع ْٕ هُ ًَ قُِم اْع َٔ
 ٌَٗۚ ْٕ هُ ًَ ُْتُْى تَْع ب ُك ًَ بَدِح فََُُٛجِّئُُكْى ثِ َٓ انشَّ َٔ ِْٛت   اْنغَ

Artinya: “Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan 
Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat 
pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan 
kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib 
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu 
apa yang telah kamu kerjakan” (Q.S. At-Taubah: 
105). 

Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap orang harus 

bekerja secara maksimal. Setiap pekerjaan itu tentunya akan 

mendapatkan pengawasan dari orang lain, untuk itu harus 

dikerjakan dengan benar. Sebagai agen perubahan melalui 

kegiatan pembenahan kepemimpinan sekolah dengan wadah 

pembinaan kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, sarana dan 

prasarana serta perubahan sistem lainnya. Peranannya sangat 
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penting, mengingat pemimpin adalah sentral figur dalam 

kelompok tersebut.  

 

Artinya: "Dan Kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-
pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah 
Kami ketika mereka sabar. Dan adalah mereka 
meyakini ayat-ayat Kami." 

Dengan asumsi bahwa tugas pokok kepala madrasah 

adalah mempengaruhi lingkungan melalui kepemimpinannya 

yang dinamis dan pengembangan pemelajaran di sekolah. Ia 

selaku pemimpin harus mampu menggerakkan sekolahnya 

mencapai kemajuan dengan mengidentifikasi bakat-bakat dan 

kemampuan-kemampuan sumber daya manusia di lembaga  

pendidikan yang dipimpinnya. Maka kepala madrasah 

menjadi seorang koordinator pengetahuan dan kemampuan-

kemampuan  personilnya, dan ia akan berusaha tenaga 

profesional bagi pengembangan program sekolah. Kepala 

madrasah yang profesional harus cerdas dan bijaksana.  

Kepemimpinan kepala madrasah memerlukan 

dukungan semua pihak, baik kepala madrasah yang selalu 

konsisten untuk mewujudkan sekolah yang berprestasi 

maupun kualitas/prestasi siswa itu sendiri serta sarana dan 

fasilitas yang memadai, di samping guru yang memiliki 

kesiapan intelektual, emosional, dan moral etis yang tinggi. 

Nabi Muhammad SAW bersabda: 

عٍ عبئشخ : أٌ انُجٙ صهٗ هللا عهّٛ ٔ سهى قبل : إٌ هللا ٚحت إرا عًم 

 أمذكى عًَل أٌ ٚتقُّ )أخشجّ انطجشاَٙ( 
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Artinya: “Dari A‟isyah, sesungguhnya Nabi saw berkata; 
sesungguhnya Allah menyukai seseorang yang 
mengerjakan pekerjaan dengan sebaik-baiknya” 
(HR. At-Thabrani). 

Salah satu komponen penting yang menentukan kualitas 

pendidikan adalah guru, karena peran tenaga pengajar dalam 

proses pembelajaran adalah sangat sentral, karena masalah 

utama yang dihadapi dunia pendidikan adalah masalah 

peningkatan kualitas manusia (tenaga pengajar). Guru 

sebagai komponen yang bertanggung jawab dalam proses 

dan misi pendidikan secara umum serta proses pembelajaran 

secara khusus, sangat rentan dengan berbagai persoalan yang 

mungkin muncul apabila rencana awal proses pembelajaran 

ini tidak direncanakan secara matang dan bijak, hal ini akan 

berimplikasi pada gagalnya proses pembelajaran.  

Dalam menghadapi persaingan di segala bidang maka 

satuan pendidikan harus berbenah diri untuk terus 

memperbaiki pelayanan di segala bidang pengelolaan agar 

mencapai standar mutu yang diakui oleh semua pengguna. 

mutu itu relatif. Ukurannya terpenuhinya kebutuhan, 

keinginan dan harapan pengguna.”  Orang dapat saja 

mengartikan ”mutu berdasarkan kriterianya sendiri seperti 

melebih diri yang dibayangkan dan diinginkan, kesesuaian 

antara keinginan dengan kenyataan pelayanan, sangat cocok 

dalam pemakaian, selalu dalam perbaikan dan 

penyempurnaan terus-menerus.” 

Manajemen pada satuan pendidikan.sebagai upaya 

mencapai mutu yang sempurna. Mutu merupakan realisasi 

dari ajaran ihsan yakni berbuat baik kepada semua pihak 
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disebabkan karena Allah telah berbuat baik kepada manusia 

dengan segala nikmat-Nya dan dilarang berbuat kerusakan 

dalam bentuk apapun.  

Kepala madrasah berkewajiban: a) menjabarkan visi ke 

dalam misi target mutu, b) merumuskan tujuan dan target 

mutu yang akan dicapai, c) menganalisis tantangan, peluang, 

kekuatan dan kelemahan sekolah, d) membuat rencana kerja 

strategis untuk peningkatan mutu, e) meningkatkan mutu 

pendidikan. Hal ini membutuhkan saling mempercayai, 

sejalan dengan pertukaran informasi yang dapat diandalkan. 

Kepala madrasah juga harus memberikan informasi mengenai 

orientasi masa depan kepada setiap jajaran pimpinan dan staf. 

Di samping pelaksanaan keputusan berkaitan dengan 

perilaku dalam organisasi dilakukan dengan berpegang pada 

kerjasama dan interaksi di antara pegawai administrasi yang 

menjalankan fungsinya secara sinergis. 

Tugas kepala madrasah yang berhubungan dengan 

manajerial sekolah di antaranya kepemimpinannya sebagai 

kepala madrasah yang bertanggung jawab atas seluruh 

kebijakan sekolah, di antaranya sebagai motivator bagi tenaga 

pendidik atau guru. Menurut E. Mulyasa, dikutip Maisah, ada 

beberapa fungsi kepala madrasah sebagai berikut: 

a. Kepala madrasah sebagai Educator (pendidik). Kepala 

madrasah sebagai educator harus memiliki strategi yang 

tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolahnya.  

b. Kepala madrasah sebagai Manajer. Kepala harus 

memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan 

tenaga kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif, 
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memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan 

untuk meningkatan profesinya, dan mendorong 

keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam 

berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah. 

c. Kepala madrasah Sebagai Administrator. Kepala 

madrasah harus memiliki hubungan yang sangat erat 

dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi 

yang bersifat pencatatan, penyusunan, dan 

pendokumentasian seluruh program sekolah. 

d. Kepala madrasah sebagai Supervisor. Kepala madrasah 

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 

kependidikan. 

e. Kepala madrasah sebagai Leader. Kepala madrasah harus 

mampu memberikan petunjuk dan pengawasan, 

meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, 

membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan 

tugas.  

f. Kepala madrasah Sebagai Innovator. Kepala madrasah 

harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 

hubungan yang harmonis dengan lingkungan mencari 

gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan 

memberikan teladan kepala seluruh tenaga 

kependidikan di sekolah, dan mengembangkan model-

model pembelajaran inovatif. 

g. Kepala madrasah Sebagai Motivator. Kepala madrasah 

harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan 

motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. 
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Peningkatan kualitas pendidikan mutlak dilakukan oleh 

kepala madrasah sebagai agen perubahan melalui kegiatan 

pembenahan kepemimpinan sekolah dengan wadah 

pembinaan kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, sarana dan 

prasarana serta perubahan sistem lainnya.  Menurut suatu 

pendapat bahwa tugas kepala madrasah sebagai manajer, 

meliputi: pertama, memberdayakan tenaga kependidikan 

melalui kerja sama, kedua, memberi kesempatan kepada para 

tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya. Ketiga, 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan.  

Kepala madrasah yang semula otoriter, mereformasi 

dirinya menjadi kepala madrasah yang kolaboratif, sehingga 

menumbuhkan iklim sekolah yang demokratis yang dapat 

mengakomodir aspirasi seluruh warga sekolah. 

Pemberdayaan guru adalah upaya kepala madrasah agar 

Guru mengajar atas dasar petunjuk dari atasa, setelah 

reformasi berubah menjadi guru yang berfikir merdeka, 

mengembangkan kreativitas, melakukan inovasi, dan 

sebagainya sehingga bisa memacu jiwa inquiry pada murid-

muridnya. Tipe ideal sekolah adalah menunjukkan ciri 

profesional menekankan kemampuan adaptasi terhadap 

kompleksitasnya dan juga menggambarkan kepuasan kerja 

bagi para anggotanya. Sekolah yang berciri professional 

berubah dari orientasi birokratik menjadi orientasi 

profesional, karena diasumsikan bhawa sekolah yang 

menekankan produksi dalam model birokratik tidak akan 

dapat memberikan hasil pendidikan yang berkualitas tinggi.  

Kepemimpinan yang baik menciptakan iklim yang 

kondusif tercapainya tujuan bersama. Kepemimpinan 
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merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh setiap 

pemimpin dalam memimpin suatu kelompok, baik 

terorganisasi maupun tidak. Peranannya sangat penting, 

mengingat pemimpin adalah sentral figur dalam kelompok 

tersebut. Nabi Muhammad SAW bersabda: 

َسهََّى : ُكهُُّكْى َساعٍ عٍ  َٔ  ِّ ْٛ ُل هللاِ َصهَّٗ هللاُ َعهَ ْٕ َْٚشحَ قَبَل قَبَل َسُس َُْش اَثِٗ 

. )سٔاِ انجخبس٘( ِّ ٍْ َسِعَّٛتِ ل  َع ْٕ ُكهُُّكْى َيْسئُ َٔ  

Artinya: “Dari Abu Harairah Ra ia berkata: Nabi Bersabda: 
“Setiap kamu adalah pemimpin dan setiap kamu 
akan dimintai pertanggung-jawaban atas 
kepemimpinannya” (H.R. Bukhari). 

Sejalan dengan hal tersebut, kepala madrasah 

membutuhkan ide realistis dan jelas atas tingkah laku guru 

yang mengacu pada pengalaman dan pedoman tugas-tugas 

yang telah ditetapkan. Kesinergian antar guru di sekolah 

dapat menyeimbangkan legitimasi, keefisienan, keefektifan, 

dan keunggulan, sehingga pemberdayaan guru menciptakan 

suasana yang penuh harapan dan meyakini bahwa semua 

program dapat dilaksanakan mencapai tingkat prestasi yang 

tinggi (berkualias).  

Beberapa ahli pendidikan berargumentasi bahwa 

perencanaan berbasis sekolah yang terkoordinasi, 

pembelajaran dan kurikulum yang berkualitas tinggi, serta 

lingkungan sekolah yang mendukung mungkin dibutuhkan 

untuk menangani perilaku bermasalah para siswa.  

Pemimpinan yang memiliki ciri-ciri kepemimpinan adalah 

seseorang yang memiliki kualitas diri yang baik tercermin 

dari sfat-sifat atau watak. 



Manajemen Kepala Madrasah (Upaya Peningkatan Budaya Kerja Guru) 

67 

Keempat, Pengawasan. Pengawasan dan evaluasi 

adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang 

sistimatis untuk membandingkan (memastikan dan 

menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas 

organisasi yang akan dan yang telah terlaksana dengan baik 

sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, intruksi, dan 

ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta 

untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna 

pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efesien dalam 

mencapai suatu tujuan.       

Tujuan dan manfaat pengawasan dan evaluasi dalam 

pendidikan antara lain: a) Membangkitkan dan mendorong 

semangat guru dan pegawai administrasi sekolah lainnya 

untuk menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya, b) Agar 

guru serta pegawai administrasi lainnya berusaha melengkapi 

kekurangannya, c) Berusaha bersama-sama mengembangkan, 

mencari dan menggunakan metode-metode baru dalam 

kemajuan proses mengajar yang baik dan d) Membina kerja 

sama yang harmonis antara guru, murid dan pegawai 

sekolah, misalnya dengan mengadakan seminar, workshop, 

inservice ataupun training. 

Pengawasan adalah proses untuk mengetahui ada 

tidaknya penyimpangan dalam pelaksanaan rencana agar 

segera dilakukan upaya perbaikan sehingga dapat 

memastikan bahwa aktivitas yang dilaksanakan secara riil 

merupakan aktivitas yang sesuai dengan apa yang 

direncanakan.  Pengendalian dan pengawasan atau 

controlling, yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan 

seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, 
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diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai 

dengan target yang diharapkan sekalipun berbagai 

perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang 

dihadapi. 

Supervisi adalah suatu proses pengamatan dari seluruh 

kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua 

pekerjaan yang sedang dilakukan telah sesuai dengan rencana 

yang telah ditentukan sebelumnya.” Fungsi pengawasan 

meliputi penentuan standar, supervisi dan mengukur 

penampilan/pelaksanaan terhadap standard dan 

memberikan keyakinan bahwa tujuan organisasi tercapai. 

Bagi orang awam pengawasan agaknya tidak terlalu sulit 

untuk difahami bahkan mungkin semua orang sudah tahu 

tentang apa yang dimaksud dengan “pengawasan‟‟ itu. Akan 

tetapi untuk memberikan pengawasan atau definisi tentang 

pengawasan, ternyata tidak begitu mudah. Itu terbukti dari 

banyaknya buku-buku tentang manajemen yang juga memuat 

uraian panjang lebar tentang pengawasan, tanpa memberikan 

batasan yang memuaskan tentang pengawasan itu sendiri.  

The management function of controlling is the process of 

measuring work performance comparing results to objectives, and 

taking corrective action as neede. Though controlling,  managers 

maintain active contact with people in the ource of their work, 

gather and interpret report in performance, and use thi infomation 

to make contructive change. In today’s dynamic time, such control 

and adjustment are indispensable. Things don’t always go as 

anticipated, and plans must be modified and redefined for future 

success. At Ernst and Young, Laskawy and holmes had decomented 

what the fim’s retention rates for women were when they started the 
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new program. With this baseline they were subsequently able to 

track progress to verify real implovements. Through measurement 

they were able to compare actual results with planning objectives 

and identify changes in work life balance and retention rates 

overtime. As they reviewed the results, they continually adjusted 

their plans and activities to implove future performance. 

Apabila diperhatikan secara cermat dalam definisi ini 

terdapat dua bagian, yang satu sama lain kurang begitu serasi 

pertaliannya. Pada bagian depan dinyatakan bahwa 

pengawasan adalah proses pengamatan daripada 

pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi. Sampai di sini 

definisi tersebut sudah memadai sebagai definisi pengawasan 

meskipun kurang sempurna, bagian kedua tentunya 

dimaksud untuk lebih menyempurnakan definisi tersebut 

dengan menyajikan jawaban, untuk apa proses pengamatan. 

Tetapi yang di sajikan itu bukanlah penjelasan tentang tujuan 

proses pengamatan tersebut melainkan tujuan akhir dari 

pengawasan itu sendiri. Pengawasan pada hakekatnya 

merupakan usaha memberikan petunjuk kepada para 

pelaksana agar mereka selalu bertindak sesuai dengan 

rencana. 

Penulis mengambil kesimpulan dari defenisi di atas 

bahwa pemimpin mempunyai tugas membantu para pegawai 

dalam mengembangkan potensi yang mereka miliki dalam 

melaksanakan tugasnya sehari-hari sesuai dengan harapan. 

Harold Koontz dan Cyril O‟Donnel dkutip Marno 

mengemukakan asas-asas/prinsip pengendalian/ 

pengawasan sebagai berikut: 
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a. Prinsip tercapainya tujuan (principle of assurance of 

objegtive), pengendalian harus diujkan kearah 

tercapainya ujuan, yaitu dengan mengadakan perbaikan 

(koreksi) untuk menghindarkan penyimpangan/deviasi 

dari perencanaan. 

b. Prinsip efisiensi pengendalian (principle of efisience of 

control). Pengendalian efisiensi bila dapat 

menghindarkan deviasi-deviasi dari perencanaan 

sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang di luar 

dugaan. 

c. Prinsip tanggung jawab pengendalian (principle of control 

of responbiliy). Pengendalian hanya dapat dilaksanakan 

apabila manager dapat bertanggung jawab penuh 

terhadap pelaksanaan rencana. 

d. Prinsip pengendalian terhadap masa depan (principle of 

fuure control). Pengendalian yang efektif harus ditujukan 

ke arah pencegahan, penyimpangan, perencanaan yang 

terjadi, baik pada waktu sekarang maupun pada masa 

yang akan datang.  

e. Prinsip pengendalian langsung (principle of direct control). 

Teknik control yang paing efektif adalah manager 

mengusahakan adanya bawahan yang berkualitas baik. 

Pengendalian itu dilakukan oleh manager atas dasar 

bahwa manusia itu sering berbuat salah. Cara yang 

paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yang 

sesuai dengan perencanaan ialah mengusahakan 

sedapat mungkin para peugas memiliki kualitas yang 

baik. 
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f. Prinsip refleksi perencanaan (principle of reflection of 

plan). Pengendalian harus disusun dengan baik sehingga 

dapat mencerminkan karakter dan susunan 

perencanaan. 

g. Prinsip pengendalian individual (principle of individuality 

of control). Pengendalian dan teknk pengendalian harus 

sesusai dengan kebutuhan manajer. Teknik 

pengendalian harus ditujukan kepada kebutuhan-

kebutuhan informasi setiap manajer. Ruang lingkup 

informasi yang dibutuhkan itu berbeda satu sama lain 

tergantung pada tingkat dan tugas manajer. 

h. Prinsip pengawasan teradap strategis (principle of 

strategic point control). Pengendalian yang efektif dan 

efisien memerlukan perhatian yang ditentukan terhadap 

factor-faktor yang strategis dalam perusahaan. 

i. Prinsip peninjauan kembali (principle of review) system 

control harus ditinjau berkali-kali, agar sistem yag 

digunakan berguna untuk mencapai tujuan. 

j. Prinsip tindakan (principle of action). Pengendalian dapat 

dilakukan apabila ada ukuran-ukuran rencana 

organisasi, staffing, dan directing. 

 

Berdasarkan pengertian para ahli tentang pengawasan 

sebagaimana diungkapkan di atas, maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan pengawasan 

adalah sebagai suatu proses kegiatan pimpinan yang 

sistimatis untuk membandingkan (memastikan dan 

menjamin) bahwa tujuan dan sasaran serta tugas-tugas 

organisasi yang akan dan yang telah terlaksana dengan baik 
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sesuai dengan standar, rencana, kebijakan, intruksi, dan 

ketentuan yang telah ditetapkan dan yang berlaku, serta 

untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan, guna 

pemanfaatan sumber daya secara efektif dan efesien dalam 

mencapai suatu tujuan.           

Berdasarkan teori di atas dapat dipahamii bahwa 

manajemen kepala madrasah adalah mengusahakan 

terlaksananya fungsi-fungsi manajerial terhadap sumber 

daya, baik sumber daya manusia maupun material sekolah 

dan menggunakannya secara efektif sesuai dengan tujuan 

sekolah. Indikator manajemen kepala madrasah atau kepala 

sebagai manajer adalah a) Kemampuan menyusun dan 

melaksanakan program yang dibuatnya, b) menyusun uraian 

tugas sesuai standar dan c) menggerakkan stafnya dan segala 

sumber daya yang ada dan mengawasinya. 
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BAB II 

BUDAYA KERJA GURU 

 

 
Menurut Vijay Sathe, dalam Saefullah, dikutip Maisah 

budaya adalah seperangkat asumsi penting yang dimiliki 

bersama anggota masyarakat. Budaya adalah suatu kebiasaan 

yang diciptakan oleh organisasi, yang menjadi peraturan 

yang harus dijalankan dalam menjalankan aktivitas/kegiatan 

sehari-hari. Menurut Louis Pondy, et.al, dikutip Mukhtar dan 

Iskandar, budaya dapat diartikan sebagai serangkaian 

pemahaman atau pengertian yang diberikan oleh kelompok 

orang bagi dirinya sendiri. 

Secara lebih formal, Kotter dan Heskett dalam Benyamin 

mendefinisikan budaya sebagai totalitas perilaku, kesenian, 

kepercayaan, kelembagaan, dan semua produk lain dari karya 

serta pemikiran manusia yang endirikan suatu masyarakat 

atau produk yang ditransmisikan bersama. Owen 

mengatakan bahwa budaya merupakan filsafat-filsafat, 

ideologi-ideologi, nilai-nilai, asumsi-asumsi, keyakinan-

keyakinan, harapan-harapan, sikap-sikap, dan norma-norma 

bersama yang mengikat, mempersatukan komunitas (the 

shared philoshopies ideologies, values, assumsptions, beliefs, 

expectations, attidues, and norm that khit a community together). 

Kebudayaan dapat tampak dalam bentuk perilaku 
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masyarakat, hasil dari pemikiran yang direfleksikan dalam 

sikap dan tindakan.  

Budaya dalam tinjauan antropologi dan sejarah 

dikatakan sebagai inti dari kelompok atau masyarakat 

tertentu. Pada tinjauan organisasi, budaya merupakan budaya 

kerja organisasi. Budaya organisasi begitu penting dalam 

pencapaian keberhasilan dalam memcapai tujuan perusahaan. 

Budaya organisasi dikatakan juga sebagai suatu pola kelakuan yang 

telah diterima oleh semua anggota suatu organisasi.Budaya 

organisasi terdiri dari nilai-nilai, simbol-simbol, cerita-cerita, 

kepahlawanan, dan sumber daya yang memiliki arti khusus 

bagi orang-orang dalam perusahaan. Budaya menghadirkan 

rasa emosional, bagian yang intangible dari organisasi. Jika 

struktur merupakan kerangka organisasi, budaya dapat kita 

sebut sebagai jiwanya. 

 

 
Gambar 3.1 Level Budaya Organisasi. (Jennifer dan Gareth) 
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Budaya sekolah didefinisikan oleh para ahli dengan 

beragam. Raywid mengungkapkan bahwabudaya sekolah 

mencakup unsur-unsur yang jelas dari jadwal, kurikulum, 

demografi, dan kebijakan, serta interaksi sosial yang terjadi 

dalam struktur tersebut dan memberikan tampilan dan rasa 

sekolah yang ramah, elit, kompetitif, inklusif. maksudnya 

budaya sekolah mencakup unsur-unsur yang jelas dari 

jadwal, kurikulum, demografi, dan kebijakan, serta interaksi 

sosial yang terjadi dalam struktur dan memberikan tampilan 

sekolah dan rasanya sebagai, ramah, elit, kompetitif, inklusif, 

dan seterusnya, definisi tersebut menekankan bahwa budaya 

sekolah merupakan interaksi dari berbagai elemen sekolah 

seperti interaksi sosial yang terjadi dalam struktur dan 

memperlihatkan pandangan dan perasaan sekolah seperti 

bersahabat, elite, kompetitif, dan lain sebagainya. Schein 

menggambarkan unsur budaya organisasi dengan tujuan 

tertentu. Untuk memahami secara simple tentang budaya 

organisasi. Jennifer dan Gareth menggambarkan sebagai 

berikut: 

 
Gambar 2.4 Skema Budaya organisasi 
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Gambar 3.2 Unsur Budaya Organisasi 

 

Ciri yang menonjolkannya antara lain adanya nilai-nilai 

yang dipersepsikan, dirasakan, dan dilakukan. Hal tersebut 

dikukuhkan oleh pendapat Tsmara  yang menyatakan tentang 

kandungan utama yang menjadi esensi budaya, yaitu sebagai 

berikut. 

1. Budaya berkaitan dengan persepsi terhadap nilai dan 

lingkungannya yang melahirkan makna dan pandangan 

hidup yang mempengarhi sikap dan tingkah laku (the 

total way of life a people). 

2. Adanya pola nilai, sikap, tingkah laku (termasuk 

bahasa), hasil karsa dan karya, termasuk segala 

instrumennya, sistem kerja, dan teknologi (a way 

thinking, feeling, and believing). 

3. Budaya merupakan hasil pengelaman hidup, kebiasaan-

kebiasaan, serta proses seleksi (menerima atau menolak) 

norma-norma yan ada dalam cara diriny berinteraksi 

sosial atau menempatkan dirinya ditengah-tengah 

lingkungan tertentu. 
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4. Dalam proses budaya terdapat saling mempengaruhi 

dan saling ketergantungan (interdependensi), baik sosial 

maupun lingkungan nonsosial. 

 

Tantangan budaya (kultur) di sini ialah sejauh manakah 

Indonesia bisa menerapkan nilai: Warga Negara sebagai 

(adalah) konsumen; Kebutuhan konsumen didahulukan, 

karena konsumen adalah raja; Konsumen berhak mengatakan 

tidak, jika layanan tidak sesuai dengan pesanan dan haknya 

untuk mengatakan tidak itu mendapat perlindungan. Budaya 

diartikan sebagai hasil kegiatan dan penciptaan batin (akal 

budi) manusia yang dapat mengambil kepercayaan, kesenian, 

adat istiadat. Selain itu, kebudayaan dapat diartikan kegiatan 

(usaha), batin (akal dan sebagainya) untuk menciptakan 

segala sesuatu yang merupakan hasil budaya. 

Berdasarkan teori di atas dapat diketahui bahwa budaya 

kerja guru adalah sikap dan perilaku gurudan kelompok yang 

didasari atas nilai-nilai yang diyakini kebenarannya dan telah 

menjadi sifat serta kebiasaan dalam melaksanakan tugas dan 

pekerjaan sehari-hari. Budaya kerja guru diwujudkan dalam 

bentuk; pemahaman terhadap makna bekerja; sikap terhadap 

pekerjaan atau apa yang dikerjakan; sikap terhadap 

lingkungan pekerjaan; sikap terhadap waktu; sikap terhadap 

alat yang digunakan untuk bekerja; etos kerja; dan perilaku 

ketika bekerja atau mengambil keputusan. 

Budaya kerja guru menurut Mangkunegara yang 

dikutip dari Edgar H. Schein mendefinisikan bahwa budaya 

kerja adalah seperangkat asumsi atau sistem keyakinan, nilai-

nilai dan norma yang dikembangkan dalam organisasi yang 
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dijadikan pedoman tingkah laku bagi anggota-anggotanya 

untuk mengatasi masalah adaptasi eksternal dan integrasi 

internal. Budaya kerja adalah penerapan nilai-nilai dan norma 

khusus dalam organisasi sebagai pedoman tingkah laku bagi 

anggota-anggotanya. 

Budaya kerja guru yang terjaga dan tercipta dengan baik 

akan menghasilkan hasil kinerja yang maksimal. Budaya kerja 

merupakan sistem nilai, persepsi, perilaku dan keyakinan 

yang dianut oleh tiap individu karyawan dan kelompok 

karyawan tentang makna kerja dan refleksinya dalam 

kegiatan mencapai tujuan organsiasi dan individual. 

Mintzberg, dikutip Djoko Santoso, mengemukakan 

bahwa “budaya kerja guru merupakan fungsi guru yang 

bekerja di organisasi madrasah; cara organisasi madrasah itu 

dibentuk dan lingkungan (ekonomi dan teknologi) dimana 

organisasi madrasah itu beroperasi”.  

Lahirnya budaya kerja guru disuatu organisasi 

madrasah merupakan hasil perpaduan dari semangat 

kerjasama antar individu guru dan karyawan dengan 

dipengaruhi oleh semangat terbesar dan individu guru 

terkuat dari salah satu individu guru di organisasi madrasah 

tersebut. Semangat terkuat itu pada umumnya merupakan 

semangat milik kepala madrasah tersebut yang akan 

menggerakkan dan mempengaruhi semangat dari individu 

lainnya, kemudian menyatukan dalam satu irama kerja yang 

sama. 

Unsur budaya organisasi terdapat dalam buku Cepi 

Triana, artifacts adalah sesuatu yang dimodifikasi oleh 

manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Artifacts merupakan 
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hal yang paling mudah dilihat dan ditangkap saat kita 

memasuki sebuah organisasi karena berhubungan dengan 

apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan saat berada 

di dalamnya. Unsur artifacts adalah struktur dan proses-

proses organisasi yang terjadi dalam keseharian.Exposed 

Values adalah nilai-nilai yang didukung oleh organisasi 

meliputi strategi, tujuan, dan filosofi dasar organisasi.Basic 

underlaying assumptions adalah asumsi-asumsi yang tersirat 

yang dipegang bersama oleh setiap anggota organisasi dan 

menjadi dasar pijakan. 

Guna mengendalikan kedisiplinan guru agar 

mendapakan hasil yang maksimal maka perlu dilakukan 

inovasi pengendalian kualitas pekerjaan melalui penciptaan 

perilaku budaya kerja guur yang baik dalam bekerja pada 

setiap melaksanakan aktifitas. Budaya-budaya kerja guur 

yang baik tersebut di antaranya adalah: Bersih, Rapih, Teliti, 

Rajin atau Disiplin dan lain-lain. Hampir di setiap setiap area 

kerja atau workshop sering melihat papan informasi yang 

bertuliskan informasi 5K, atau 5R atau 5S, semua itu adalah 

untuk mengingatkan sebagai pelaksana aktifitas di dalam 

area kerja atau workshop tersebut agar selalu selalu berprilaku 

seperti harapan yang ada dalam papan informasi tersebut. 

Namun demikian perlaku pekerja termasuk juga situasi dan 

kondisi tempat kerja harus diatur sesuai dengan harapan 

dalam informasi tersebut yakni dengan menerapkan. Prilaku 

pekerja maupun kondisi tempat kerja perlu juga diatur agar 

kualitas hasil pekerjaan bisa maksimal, yaitu dengan 

menerapkan 5K atau 5R atau 5S di tempat kerja. Yang 

dimaksud dengan 5K adalah kepanjangannya adalah: 
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Ketelitian, Kerapihan, Kebersihan, Kesegaran dan 

Kedisiplinan. 

Secara individu maupun kelompok seseorang guru tidak 

akan terlepas dari budaya yang ada dalam perusahaan. Pada 

umumnya mereka akan dipengaruhi oleh keanekaragaman 

sumberdaya-sumberdaya yang ada sebagai stimulus sehingga 

seseorang dalam perusahaan mempunyai perilaku yang 

spesifik bila dibandingkan dengan kelompok organisasi atau 

perusahaannya.  

Indikator budaya kerja guru dalam lingkup sekolah 

menurut Menurut Moekijat, adalah: 

1. Disiplin; Perilaku yang senantiasa berpijak pada 

peraturan dan norma yang berlaku di dalam maupun di 

luar perusahaan. Disiplin meliputi ketaatan terhadap 

peraturan perundang-undangan, prosedur, berlalu 

lintas, waktu kerja, berinteraksi dengan mitra, dan 

sebagainya. 

2. Keterbukaan; Kesiapan untuk memberi dan menerima 

informasi yang benar dari dan kepada sesama mitra 

kerja untuk kepentingan perusahaan. 

3. Saling menghargai; Perilaku yang menunjukkan 

penghargaan terhadap individu, tugas dan tanggung 

jawab orang lain sesama mitra kerja. 

4. Kerjasama; Kesediaan untuk memberi dan menerima 

kontribusi dari dan atau kepada mitra kerja dalam 

mencapai sasaran dan target perusahaan.  

 

  



Manajemen Kepala Madrasah (Upaya Peningkatan Budaya Kerja Guru) 

81 

Ciri budaya kerja guru yang lebih baik dan sehat harus 

dimulai dari kepemimpinan transformasional kepala 

madrasah. Kepala madrasah yang mampu membangun tim 

kerja, belajar dari guru, staf tata usaha dan siswa, terbuka 

untuk jalur komunikasi dengan lingkungan, luas akses 

informasi akan mampu mengembangkan kultur positif 

madrasah demi terwujudnya madrasah mandiri yang berada 

di atas kemampunya sendiri. 

Indikator-indikator budaya kerja guru menurut 

Taliziduhu Ndraha  dapat dikategorikan tiga yaitu: 

1. Kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan biasanya dapat dilihat 

dari cara pembentukan perilaku berorganisasi guru, 

yaitu perilaku berdasarkan kesadaran akan hak dan 

kewajiban, kebebasan atau kewenangan dan 

tanggungjawab baik pribadi maupun kelompok di 

dalam ruang lingkup lingkungan pekerjaan. Adapun 

istilah lain yang dapat dianggap lebih kuat ketimbang 

sikap, yaitu pendirian (position), jika sikap bisa berubah 

pendiriannya diharapkan tidak berdasarkan keteguhan 

atau kekuatannya. Maka dapat diartikan bahwa sikap 

merupakan cermin pola tingkah laku atau sikap yang 

sering dilakukan baik dalam keadaan sadar ataupun 

dalam keadaan tidak disadar, kebiasaan biasanya sulit 

diperbaiki secara cepat dikarenakan sifat yang dibawa 

dari lahiriyah, namun dapat diatasi dengan adanya 

aturan-aturan yang tegas baik dari organisasi ataupun 

perusahaan. 

2. Peraturan. Untuk memberikan ketertiban dan 

kenyamanan dalam melaksanakan tugas pekerjaan 
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pegawai, maka dibutuhkan adanya peraturan karena 

peraturan merupakan bentuk ketegasan dan bagian 

terpenting untuk mewujudkan pegawai disiplin dalam 

mematuhi segala bentuk peraturan-peraturan yang 

berlaku di lembaga pendidikan. Sehingga diharapkan 

pegawai memiliki tingkat kesadaran yang tinggi sesuai 

dengan konsekwensi terhadap peraturan yang berlaku 

baik dalam organisasi perusahaan maupun di lembaga 

pendidikan. 

3. Nilai-nilai. Nilai merupakan penghayatan guru 

mengenai apa yang lebih penting atau kurang penting, 

apa yang lebih baik atau kurang baik, dan apa yang 

lebih benar atau kurang benar. Untuk dapat berperan 

nilai harus menampakkan diri melalui media atau 

encoder tertentu. Nilai bersifat abstrak, hanya dapat 

diamati atau dirasakan jika terekam atau termuat pada 

suatu wahana atau budaya kerja. Jadi nilai dan budaya 

kerja tidak dapat dipisahkan dan keduanya harus ada 

keselarasan dengan budaya kerja searah, keserasian dan 

keseimbangan. Maka penilaian dirasakan sangat penting 

untuk memberikan evaluasi terhadap kinerja pegawai 

agar dapat memberikan nilai baik secara kualitas 

maupun kuantitas.  

 

Indikator budaya kerja guru yang unggul/berdaya saing 

nampak dari karakteristik lembaga pendidikan itu, misalnya 

madrasah. Sebuah madrasah dianggap mempunyai daya 

tarik, daya saing dan daya tahan, paling tidak mempunyai 

syarat-syarat sebagai berikut: 
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1. Madrasah tersebut memliki etos kerja tinggi dalam arti 

komunitas pendidikan tersebut telah mempunyai 

kebiasaan untuk bekerja keras, mendidik, tertib, disiplin, 

penuh tanggung jawab, objektif, dan konsisten. Nilai-

nilai budaya ini menjadi sikap dan milik seluruh 

anggota komunitas pendidikan pada unit madrasah itu. 

2. Madrasah tersebut dari segi keamanan secara fisik dan 

psikologis terjamin, dalam arti komplek madrasah 

tersebut sungguh-sungguh menanamkan sikap ramah 

lingkungan untuk hidup tertib, indah, rapi, aman, 

rindang, nyaman dan menjadikan orang betah di 

dalamnya. 

3. Madrasah tersebut di dalamnya tercipta suasana yang 

humanis, terpeliharannya budaya dialog, komunikasi 

latihan bersama, dan adanya validasi teman sejawat. 

Dengan kata lain, terpelihara pendidikan humanioranya, 

religiusitasnya, moral dan akhlaknya. 

 

Tujuan budaya kerja guru untuk membangun keyakinan 

guru atau menanamkan nilai-nilai tertentu yang melandasi 

atau mempengaruhi sikap dan perilaku guru yang konsisten 

serta komitmen membiasakan suatu cara kerja di lingkungan 

masing-masing.  

Dengan adanya suatu keyakinan dan komitmen guru 

yang kuat merefleksikan nilai-nilai tertentu, misalnya 

membiasakan kerja berkualitas, sesuai standar, atau sesuai 

ekpektasi pelanggan (organisasi), efektif atau produktif dan 

efisien. Tujuan fundamental budaya kerja guru adalah untuk 

membangun sumber daya manusia guru seutuhnya agar 
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setiap orang sadar bahwa mereka berada dalam suatu 

hubungan sifat peran pelanggan, pemasok dalam komunikasi 

dengan orang lain secara efektif dan efisien serta 

menggembirakan. Budaya kerja berupaya mengubah 

komunikasi tradisional menjadi perilaku manajemen modern, 

sehingga tertanam kepercayaan dan semangat kerjasama 

yang tinggi serta disiplin. 

Budaya kerja guru dan kepemimpinan memiliki 

hubungan yang erat. Budaya kerja guru merupakan budaya 

yang membentuk perilaku manajerial dan budaya kerja dapat 

dikatakan sebagai operasionalnya, maksudnya budaya pada 

seorang pemimpin akan terlihat dari tampilan atau budaya 

kerjanya. Dalam praktiknya tampilan keseharian dalam dunia 

pendidikan dapat langsung dilihat, seperti bagaimana 

seorang pemimpin dapat menerima masukan dari guru, 

kadangkala juga dapat dilihat ada seorang pemimpin yang 

sama sekali tidak mau mendengarkan masukan dari orang 

lain, atau bagaimana cara menegur bawahannya. Proses 

pendekatannya ini akan jelas berbeda satu sama lain, ada 

seorang pemimpin yang bisa langsung menegur jika ada 

kesalahan, ada juga menggunakan waktu yang tepat untuk 

mendiskusikan terhadap bawaannya. 

Fungsi budaya kerja guru yaitu:  

1. Melestarikan budaya,  

2. Melakukan formulasi budaya, 

3. Mengembangkan budaya baru. 

 

  



Manajemen Kepala Madrasah (Upaya Peningkatan Budaya Kerja Guru) 

85 

Faktor terbentuknya budaya kerja guru  antara lain 

antusias guru dalam mengajar dan penguasaan materi 

dengan segala model pembelajaran, patuh pada aturan, 

berdisiplin tinggi, sikap guru terhadap siswa, dan gaya 

kepemimpinan transformasional kepala madrasah. Kepala 

madrasah sebagai figur sentral harus menyadari bahwa 

terbentuknya kebiasaan, sikap, dan perilaku dalam konteks 

budaya kereja sangat dipengaruhi oleh pribadi, gaya 

kepemimpinan, dan cara dia melihat perkembangan ke depan 

yang bersifat visioner. Perkembangan budaya kerja yang lebih 

baik dan sehat harus dimulai dari kepemimpinan 

transformasional kepala madrasah. Kepala madrasah yang 

mampu membangun tim kerja, belajar dari guru, staf tata 

usaha dan siswa, terbuka untuk jalur komunikasi dengan 

lingkungan luas, akses informasi akan mampu 

mengembangkan budaya kerja yang positif demi 

terwujudnya madrasah mandiri yang berada di atas 

kemampuannya sendiri, hal tersebut belum terlaksana secara 

optimal. 

Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi budaya kerja 

guru menurut Stogdill adalah sebagai berikut: 

1. Perilaku pemimpin. Tindakan nyata dari seorang 

pemimpin biasanya akan menjadi cermin penting bagi 

para pegawai.  

2. Seleksi para pekerja. Dengan menempatkan pegawai 

yang tepat dalam kedudukan yang tepat, akan 

menumbuhkembangkan rasa memiliki dari para 

pegawai. 
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3. Budaya Organisasi. Setiap organisasi memiliki budaya 

kerja yang dibangun sejak lama. 

4. Budaya Luar. Di dalam suatu organisasi, budaya dapat 

dikatakan lebih dipengaruhi oleh komunitas budaya 

luar yang mengelilinginya.  

5. Menyusun misi perusahaan dengan jelas. Dengan 

memahami misi organisasi secara jelas maka akan 

diketahui secara utuh dan jelas sesuatu pekejaan yang 

seharusnya dilakukan oleh para pegawai. 

6. Mengedepankan misi perusahaan. Jika tujuan suatu 

organisasi sudah ditetapkan, setiap pemimpin harus 

dapat memastikan bahwa misi tersebut harus berjalan. 

7. Keteladanan pemimpin. Pemimpin harus dapat 

memberi contoh budaya semangat kerja kepada para 

bawahannya. 

8. Proses pembelajaran. Pembelajaran pegawai harus tetap 

berlanjut. Untuk menghasilkan budaya kerja yang 

sesuai, para pegawai membutuhkan pengembangan 

keahlian dan pengetahuan. 

9. Motivasi. Pekerja membutuhkan dorongan untuk turut 

memecahkan masalah organisasi lebih inovatif. 

 

Faktor-faktor yang berpengaruh secara umum pada 

organisasi madrasah yaitu: 

1. Kepemimpinan. Kepemimpinan memegang peran yang 

penting dalam suatu organisasi. Pemimpin yang dapat 

memberikan suritauladan yang baik akan dicontoh oleh 

aparaturnya diharapkan organisasi tersebut akan 

menjadi baik pula. Demikian pula sebaliknya, bila 
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pemimpin tidak bisa memberi contoh yang baik, maka 

jalannya organisasi juga akan menjadi tidak baik; 

2. Hukum. Hukum merupakan dasar dari suatu organisasi 

untuk melakukan eksistensinya, tidak peduli apakah 

organisasi tersebut merupakan organisasi Negara atau 

organisasi masyarakat yang hanya memilki jumlah 

anggota yang kecil. Dengan hukum maka bentuk 

organisasi tersebut menjadi jelas, dan kemudian tatanan 

dan jalannya organisasi juga memiliki dasar yang jelas. 

3. Teknologi. Teknologi merupakan unsure luar yang 

dipergunakan secara langsung oleh organisasi dalam 

beraktivitas. Dengan teknologi maka kerja organisasi 

akan menjadi semakin baik, dan pada akhirnya budaya 

organisasi juga akan berubah karena teknologi yang 

digunakan menghendaki hal yang demikian. 

4. Reward and punishment. Reward and punishment 

merupakan hal yang berpengaruh secara langsung pada 

aparatnya. Dengan reward yang memadai maka aparat 

akan tenang dalam bekerja, bahkan dengan reward yang 

jelas maka budaya-budaya baru dapat dibentuk. 

Demikian pula dengan punishment. Unsur ini 

merupakan penjaga bagi organisasi secara umum 

danaparatur secara khusus untuk bekerja berdasarkan 

aturan yang ada. Bila aturan tersebut dilanggar maka 

punishment segera menanti. Dengan pengaturan 

punishment yang jelas, maka budaya kerja dapat dirubah. 

5. Politik. Politik merupakan unsur yang seharusnya tidak 

berpengaruh pada aparatur Negara, tetapi ketika 

demokrasi mulai menjadi dasar dan dijalankan dengan 
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konsekuen, maka sebagian dari organisasi harus bisa 

“diserahkan” kepada tokoh politik. Tokoh ini mungkin 

saja membawa perubahan pada budaya kerja bagi 

aparatur, tetapi bisa saja tidak terjadi perubahan apa-

apa. 

 

Kendala budaya kerja guru terutama dari aspek sosial, 

budaya, dan agama disinyalir disebabkan oleh lemahnya 

peran pendidikan dalam melakukan penanaman atau 

inkulkasi nilai kebaikan bersama yang seharusnya menjadi 

roh bangsa ini. Peristiwa-peristiwa seperti konflik antarras, 

agama, suku, golongan, perebutan kekuasaan di berbagai 

daerah adalah bukti nyata bahwa pemahaman terhadap nilai 

kebersamaan masih lemah. Konflik merupakan cerminan 

kehidupan manusia yang tidak konsisten dalam 

memperjuangkan kebenaran, kebaikan, serta keadilan, dan 

juga sebagai cerminan dari ketidakmampuan manusia dalam 

membangun hubungan yang harmonis dengan sesama, alam 

lingkungan, dan Tuhan. 

Usaha mengatasi kendala budaya kerja guru yang tidak 

produktif bisa dilakukan dengan tiga pendekatan teoritis 

yang berbeda untuk mempelajari pelaksanaan kebijakan yang 

bisa diterapkan pada budaya kerja yaitu: 1) Model top-down 

penekanan utama pada kemampuan pengambil keputusan 

untuk menghasilkan tujuan kebijakan tegas dan 

mengendalikan tahap implementasi, 2) Kritik bottom-up 

melihat pejabat daerah sebagai pelaku utama dalam 

pengiriman kebijakan dan memahami implementasi sebagai 

proses negosiasi dalam jaringan pelaksana dan 3) Hybrid teori 
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mencoba untuk mengatasi kesenjangan antara dua 

pendekatan lain dengan memasukkan unsur top-down, bottom-

up dan model teoritis lainnya.  

Usaha mengatasi kendala budaya kerja guru penting 

bagi organisasi madrasah. Pelaksana kebijakan merasa 

memiliki kapasitas dan tahu bagaimana menerapkan 

kebijakan dan menyatakan perlunya bagi untuk diberikan 

meningkat otoritas pengambilan keputusan untuk tujuan ini. 

Mereka yang mempelajari proses kebijakan yang tertarik 

untuk mencari tahu mengapa pemerintah memperhatikan 

untuk beberapa masalah, mengapa kebijakan tidak 

mengalami perubahan atau tetap stabil sepanjang waktu, dan 

dari mana muncul kebijakan. 

Prinsip-prinsip budaya kerja guru sebenarnya 

merupakan hal-hal yang dasar yang dilakukan dalam suatu 

pelaksanaan kerja. Kerja sebenarnya merupakan suatu proses 

penciptaan nilai pada suatu unit sumber daya. Terdapat 

beberapa nilai yang bisa menjadi prinsip budaya kerja guru, 

yaitu: 

1. Etos kerja. Etos kerja merupakan watak atau semangat 

fundamental suatu budaya, berbagai ungkapan yang 

menunjukkan kepercayaan, kebiasaan, atau perilaku 

suatu kelompok masyarakat. Etos merupakan 

komponen budaya yang merupakan kekuatan 

pendorong atau penggerak, sehingga manusia siap kerja 

keras. Etos kerja dapat diukur dengan tinggi rendah, 

kuat (keras) atau lemah, tidak dengan baik buruknya 

atau benar salahnya; 
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2. Workaholism. Workaholism sebagai bagian dari budaya 

kerja, hal tersebut karena menunjukkan salah satu pola 

dan kualitas perilaku manusia dalam bekerja, baik 

secara pribadi, pekerjaan dinas, kelompok, bebas atau 

kompetitif. Workaholism bisa berdampak positif dan 

sebaliknya, baik kepada pelaku atau hasil dari kerjaan 

yang dilakukan; 

3. Etika kerja. Etika kerja merupakan peristiwa rohani yang 

berkaitan dengan kalbu atau nurani manusia-manusia, 

ketika dihadapkan pada pilihan, memilih dengan bebas, 

membuat keputusan batin dan bertanggung jawab atas 

pilihannya; 

4. Anggapan dasar. Anggapan dasar tentang kerja 

merupakan kesimpulan dalam bentuk pendirian Kerja 

dapat diartikan sebagai hukuman, upeti, beban, 

kewajiban, sumber penghasilan, kesenangan, status, 

prestise atau gengsi, harga diri, aktualisasi diri, 

panggilan jiwa, pengabdian, hak atau sebaliknya, hidup 

atau sebaliknya dan ibadah serta suci. 

 

Usaha peningkatan budaya kerja dapat tumbuhkembang 

dengan subur di kalangan guru dan staf maka  dengan cara: 

1. Tindakan manajemen puncak: a) Apa yang dikatakan 

manajemen puncak akan menjadi panutan karyawan, b) 

Bagaimana manajemen puncak berperilaku akan 

menunjukkan karyawan bersikap dalam berkomunikasi 

dan berprestasi untuk mencapai standar kinerja 

perusahaan, c) Bagaimana manajemen puncak 

menegakkan norma-norma kerja akan menumbuhkan 



Manajemen Kepala Madrasah (Upaya Peningkatan Budaya Kerja Guru) 

91 

integritas dan komitmen karyawan yang tinggi dan d) 

Imbalan dan hukuman yang diberikan manajemen 

puncak akan memacu karyawan untuk meningkatkan 

semangat dan disiplin kerja. 

2. Proses sosialisasi. Proses sosialisasi dilakukan dalam 

bentuk advokasi bagi karyawan baru untuk penyesuaian 

diri dengan budaya organisasi. Sosialisasi dilakukan 

ketika mereka sedang dalam tahap penyeleksian atau 

prakedatangan. Tiap calon karyawan mengikuti 

pembelajaran sebelum diterima. Setelah diterima para 

karyawan baru melihat kondisi organisasi sebenarnya 

dan menganalisis harapan-kenyataan, antara lain lewat 

proses orientasi kerja. Pada tahap ini para karyawan 

berada dalam tahap “perjuangan” untuk menentukan 

keputusan apakah sudah siap menjadi anggota sistem 

sosial perusahaan, ragu-ragu ataukah mengundurkan 

diri. Ketika karyawan sudah memutuskan untuk terus 

bekerja, namun  proses perubahan  relatif  masih 

membutuhkan waktu yang lama maka tiap karyawan 

perlu difasilitasi dengan pelatihan dan pengembangan 

diri secara terencana. 

 

Upaya peningkatan budaya kerja harus dilakukan 

dengan syarat-syarat sebagai berikut: 

1. Komitmen dari pimpinan tertinggi kementerian/ 

lembaga dan pemerintah daerah. 

2. Nilai-nilai pembentuk sikap perilaku positif dan 

produktif yang telah dirumuskan dan akan diterapkan, 
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dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah oleh 

seluruh pimpinan dan pegawai. 

3. Pimpinan pada setiap jenjang menjadi panutan/contoh 

penerapan nilai-nilai di lingkungan kementerian/ 

lembaga dan pemerintah daerah. 

4. Antara pimpinan dan pegawai, saling percaya, saling 

terbuka dan menerima perubahan kebijakan serta 

metoda kerja yang baru yang lebih efektif. 

5. Budaya kerja harus terkait langsung dengan 

kepentingan pelaksanaan tugas, pekerjaan dan masalah-

masalah yang dihadapi bersama oleh instansi/unit 

organisasinya. 

6. Budaya kerja diterapkan secara konsisten, disiplin dan 

berkelanjutan. 

 

Upaya peningkatan budaya kerja guru dalam organisasi 

madrasah dapat dilakukan dengan cara: 

1. Budaya kerja guru diturunkan dari budaya sekolah. 

2. Budaya kerja guru merupakan hasil dari proses 

internalisasi nilai-nilai sekolah yang diekspresikan 

dalam perilaku kerja sehari-hari. 

3. Budaya kerja guru merupakan sikap mental yang 

dikembangkan untuk selalu mencari perbaikan, 

penyempurnaan dan/atau peningkatan terhadap apa 

yang telah dicapai. 

4. Budaya kerja guru dikembangkan antara lain dengan 

mempertimbangkan ajaran-ajaran agama, konstitusi 

(peraturan perundang-undangan), kondisi sosial dan 

budaya setempat. 
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5. Perubahan budaya kerja guru harus berjalan secara 

terencana, terstruktur, komprehensif dan berkelanjutan. 

6. Budaya kerja guru ditanamkan atau diubah melalui 

perubahan nilai-nilai organisasi madrasah. 

 

Hasil dari budaya kerja ini kemudian dimanivestasikan 

dalam aspek budaya yang nyata dan dapat diamati, yakni 

artifak baik fisik maupun perilaku. Keadaan fisik dan perilaku 

warga madrasah didasari oleh asumsi nilai-nilai, dan 

keyakinan. Kepala madrasah sebagai sentral pengelolaan 

budaya madrasah dalam upaya peningkatan prestasi siswa 

harus dapat menjadi contoh dalam berinteraksi di madrasah. 

la adalah figur yang memiliki komitmen terhadap tugas 

madrasah, jujur dalam kata dan perbuatan, dan selalu 

bermusyawarah dalam membuat kebijakan madrasah, ramah, 

dan menghargai pendapat orang lain. Selain itu, kepala 

madrasah merupakan model bagi warga madrasah. Kepala 

madrasah harus berani berkata kemudian berbuat sesuai 

dengan perkataannya. Ia harus konsisten dan konsekuen 

antara bicara dan sikapnya. Hal ini ditegaskan oleh Firman 

Allah SWT sebagai berikut: 

ا َيب  ْٕ نُ ْٕ ٌْ تَقُ َُْذ ّللٰاِ اَ ٌَ َكجَُش َيْقتًب ِع ْٕ ٌَ َيب َْل تَْفعَهُ ْٕ نُ ْٕ ا ِنَى تَقُ ْٕ ٍَ ٰاَيُُ ْٚ ب انَِّز َٓ ٰٓبَُّٚ ٰٚ

 ٌَ ْٕ  َْل تَْفعَهُ

Artinya:  “Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah 
kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu 
kerjakan?  Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa 
kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu 
kerjakan.” (Q.S. Ash-Shaff: 2-3). 
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Hasil dari budaya kerja yang lebih baik dan sehat harus 

dimulai dari kepemimpinan transformasional kepala 

madrasah. Kepala madrasah yang mampu membangun tim 

kerja, belajar dari guru, staf tata usaha dan siswa, terbuka 

untuk jalur komunikasi dengan lingkungan, luas akses 

informasi akan mampu mengembangkan kultur positif 

madrasah demi terwujudnya madrasah mandiri yang berada 

di atas kemampunya sendiri. 

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa 

budaya kerja gmerupakan merupakan hasil dari proses 

internalisasi nilai-nilai madrasah yang diekspresikan dalam 

perilaku kerja sehari-hari dengan indikator sebagai berikut 

disiplin dalam bekerja, terbuka dalam berbagai permasalahan 

dalam berbagai perubahan, saling menghargai antarindividu 

dan meningkatkan kerjasama dalam memajukan organisasi. 
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BAB III 

STUDI KASUS  MADRASAH ALIYAH 

PROVINSI JAMBI 

 
 

A. Deskripsi Lokasi Studi Kasus 

1. Madrasah Aliyah Negeri 1 Merangin 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Merangin adalah 

adalah madrasah aliyah pertama yang dibangun pemerintah 

di Kabupaten Merangin. MAN 1 Merangin beralamat di jalan 

MAN Kelurahan Pasar Atas. MAN 1 Merangin didirikan 

pada tahun 1981, saat itu bernama MAPN (Madrasah Aliyah 

Persiapan Negeri) yang dipelopori bapak Imam Sofyan, BA 

yang saat itu adalah kepala Kemenang Kabupaten Sarolangun 

Bangko dan Bapak Zakari yang sehari-harinya adalah 

pegawai Departemen Agama Kabupaten Sarko, dibantu oleh 

Nawawi Salim, BA dan Zainal Abidin yang juga pegawai  

Departemen Agama Kabupaten Sarko dan A. Malik Husin, 

pegawai PEMDA Kab. Sarko dan didukung sepenuhnya oleh 

PEMDA Kab. Sarko yang saat itu bupatinya bapak H. Moh. 

Syukur dan ketua DPRD yaitu Bapak Zainuddin Abbas.  

Pada saat masih berstatus MAPN, maka sudah memiliki 

3 lokal yang merupakan pinjaman dari masyarakat Pasar Atas 

Bangko yang terletak di samping Masjid Agung Al-Jihad 

Pasar Atas Bangko. Siswa MAPN saat itu kurang lebih 17 
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orang, 10 laki-laki 7 perempuan dan belajarnya sore hari 

mulai 14.30 WIB. Tenaga guru waktu itu hanya 5 orang yang 

semuanya tenaga sukarela yang dipimpin Bapak M. Sugu dan 

bapak zakaria sebagai pelaksana tugas tata usaha sampai 

dengan tanggal 1 Oktober 1993. 

Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 1983, seiring dengan 

berubahnya status dari MAPN menjadi MAN Bangko 

dilantiklah Bapak Abdullah Karim, BA sebagai kepala MAN 

Bangko yang definitif pada tahun 1984.  MAN Bangko 

mendapat gedung baru yang dibangun bantuan Departemen 

Agama yang berlokasi di belakang MTS Negeri Bangko yaitu 

yang ditempati sekarang ini. 

Sejak dinegerikan, MAN Bangko sudah beberapa kali 

penggantian pimpinan/kepala madrasah yaitu: 

a. Abdullah Karim, BA : 01-10-1983 s/d 1989 

b. Drs. Abu Bakar : 1989 s/d 1994 

c. Drs. Asnawi AR : 01-06-1994 s/d 01-07-2000 

d. Drs. Muchsin Thahir : 01-07-2000 s/d 10-08-2004 

e. Alipiah, S.Ag : 10-08-2004 s/d 10-12-2007 

f. Drs. Abdullahlim, M.Pd.I. : 10-12-2007 s/d 01-02-2017 

g. Tri Sulistiyo, S.Pd., MA : 01-02-2017 s/d sekarang. 

 

Dalam perkembangannya, MAN Bangko berkembang 

mengikuti keadaan yang ada, baik fisik maupun non fisik 

antara lain ruang belajar 14 ruangan dibangun melalui DIPA 

Departemen Agama 10 liokal dan dibangun BP3 sebanyak 4 

lokal. 

Kemudian dari letak bangunan, MAN 1 Merangin ini 

merupakan suatu tempat yang dipandang sangat baik untuk 
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kegiatan belajar mengajar, dimana lokasi atau areal madrasah 

tersebut berada di tengah-tengah perkampungan dan 

pemukiman warga dan cukup jauh dari kebisingan, 

mengingat jalan lingkar lintas selatan tempat keramaian 

kendaraan dengan tonase tinggi berjarak sekitar 2 kilometer 

dari lokasi madrasah. Sehingga kemudian belum memberikan 

dampak negatif terhadap kegiatan pendidikan yang 

dilaksanakan di MAN 1 Merangin.  

Program ekstrkurikuler selama ini dilaksanakan setiap 

hari Jumat dan membuat MAN 1 Merangin selalu menjadi 

pilihan masyarakat sebagai lembaga pendidikan agama 

terbaik saat ini. Sejak tahun 2017, MAN ini berubah nama dari 

MAN Bangko menjadi MAN 1 Merangin. Motto lembaga ini 

adalah: TERAMPIL: Teladan, Efektif, Rapi, Amanah, Mandiri, 

Patuh, Iklhas, Lues. Sedangkan Tri Programnya: Tertib, 

Berbudi, Berprestasi. Lalu visi MAN 1 Merangin adalah: 

Terwujudkan MAN 1 Merangin sebagai pusat kajian Ilmu 

Pengetahuan dan Teknologi yang berlandaskan Iman dan 

Takwa menuju masyarakat madani. Sedangkan misinya 

adalah:  

a. Meningkatkan mutu kompetensi akademik dan non 

akademik; 

b. Menumbuh-kembangkan kualitas potensi diri siswa 

secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimilikinya; 

c. Mewujudkan lingkungan MAN yang kondusif dan 

transparan; 

d. Mengembangkan manajemen partisipasi dan pelayanan 

prima dengan melibatkan komite sekolah dan semua 

masyarakat yang peduli pendidikan. 
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Guru adalah pelaksana dan pengembang program 

kegiatan proses belajar mengajar MAN 1 Merangin, 

bagaimanapun guru merupakan peraturan dalam 

menyampaikan materi pelajaran untuk tercapainya suatu 

pendidikan. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan proses belajar 

dan mengajar sangat tergantung peran dari guru MAN 1 

Merangin, sebagai tenaga pengajar atau pendidik didalam 

memupuk minat dan menumbuhkan semangat peserta didik 

dalam memberikan bekal ilmu pengetahuan melalui program 

pembelajaran. 

Keberhasilan dalam setiap mata pelajaran tentunya 

didukung oleh semangat guru dalam menyampaikan materi 

pelajaran. Guru di MAN 1 Merangin merupakan unsur dari 

terlaksananya pedidikan dan pengajaran dalam suatu 

lembaga pendidikan. Guru merupakan fasilitator penting 

dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik 

atau yang disebut pemberi informasi, tentunya diharapkan 

dapat memberikan kontribusi yang baik dalam 

mengembangkan potensi kognitif, afektif, dan psikomotorik 

dalam diri peserta didik. Tanpa guru, suatu lembaga 

pendidikan tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. 

Sebagaimana di MAN 1 Merangin dimana sekolah ini 

memiliki tenaga-tenaga pengajar berjumlah 50 orang yang di 

dalamnya termasuk kepala madrasah juga memegang mata 

pelajaran. 

  



Manajemen Kepala Madrasah (Upaya Peningkatan Budaya Kerja Guru) 

99 

Tabel 3.1 

Keadaan Tenaga Pengelola MAN 1 Merangin 

No. Tenaga Pengelola Jumlah Keterangan 

1 Kepala Madrasah 1 Orang  

2 Wakil Kepala Madrasah 4 Orang 

3 Guru Tetap Biasa 23 Orang 

4 Guru Tidak Tetap 10 Orang 

5 Kaur Tata Usaha 1 Orang 

6 Pegawai Tata usaha 3 Orang 

7 Pustawan 1 Orang 

8 Laboran IPA 1 Orang 

9 Pegawai Tidak Tetap 3 Orang 

10 
Penjaga/Pelayan Tidak 
Tetap 

2 Orang 

11 Saptam 2 Orang 

 Jumlah 50 Orang 

  

Peserta didik merupakan salah satu elemen penting 

dalam lembaga pendidikan disamping guru dan materi 

pelajaran. Peserta didik sebagai objek pendidikan harus 

mendapatkan perlakuan edukatif secara berkesinambungan, 

sehingga kemudian diharapkan dapat memenuhi kuota out 

put pendidikan yang ideal sebagaimana diharapkan. Adapun 

mengenai keadaan peserta didik MAN 1 Merangin dapat 

dilihat pada tabel di bawah ini: 
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Tabel 3.2 

Keadaan Peserta Didik di MAN 1 Merangin 

No Kelas 
Laki-
Laki 

Perempuan Jumlah 

1 X  67 93 160 

2 XI 50 73 128 

3 XII 42 80 127 

 JUMLAH 159 246 415 

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang 

ditandai dengan lajunya arus informasi semakin terbuka 

cakrawala informasi, sehingga kemudian muncullah istilah 

era digitalisasi. Sarana dan fasilitas informasi semakin 

mempermudah manusia dalam melakukan berbagai 

komunikasi dan konektifitas. Namun terkadang manusia 

lebih melihat sisi positifnya saja karena alur berpikir yang 

lebih pragmatis, tanpa melihat sisi negatif dan implikasinya 

terhadap kehidupan generasi penerus. Seiring dengan 

kemajuan tersebut di atas, MAN 1 Merangin tumbuh dan 

berkembang mengikuti kemajuan ilmu pengetahuan dan 

teknologi. Diantara indikator kemajuan tersebut, adalah 

semakin bertambahnya jumlah peserta didik MAN 1 

Merangin dari tahun ke tahun.  

Meskipun diakui bahwa sarana dan prasarana dalam 

konteks pendidikan bukanlah faktor utama kesuksesan proses 

pendidikan. Namun demikian, fasilitas pendidikan tersebut 

dianggap cukup urgen dalam mendukung elemen 

pendidikan lainnya seperti guru, peserta didik, materi ajar, 

dan lain sebagainya. Sarana dan prasarana merupakan salah 

satu faktor yang vital dalam penyelenggaraan pendidikan 



Manajemen Kepala Madrasah (Upaya Peningkatan Budaya Kerja Guru) 

101 

dan pembelajaran yang harus ada di MAN 1 Merangin, 

karena itu apabila ada sarana dan prasarana kurang 

mendukung maka penyelenggaraan atau pelaksanaan proses 

pembelajaran di MAN 1 Merangin tidak dapat berjalan 

dengan baik.  

Begitupun sebaliknya, sarana dan prasarana yang 

mendukung lengakap akan memudahkan proses 

pembelajaran, karena dengan lengkapnya sarana dan 

prasarana akan memberi variasi pada proses pembelajaran, 

secara khusus ataupun pelaksanaan sistem pendidikan secara 

umum di MAN 1 Merangin tentunya. MAN 1 Merangin 

sangat membutuhkan sarana dan prasarana yang mendukung 

pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran. MAN 1 Merangin 

mempunyai gedung serta fasilitas lainnya yang memadai bagi 

berlangsungnya proses belajar mengajar. Sarana dan 

prasarana tersedia merupakan faktor penunjang lancarnya 

suatu proses belajar mengajar. Semua sarana dan prasarana 

yang tersedia di MAN 1 Merangin dapat dilihat pada  tabel di 

bawah ini: 

Tabel 3.3 

Keadaan Sarana dan Prasarana MAN 1 Merangin 

No. Jenis Jumlah Keterangan 

1 Ruang belajar 14 Unit 

2 Ruang kepala madrasah 1 Unit 

3 Ruang guru 1 Unit 

4 Ruang TU 1 Unit 

5 Ruang pegawasi TU 1 Unit 

6 Ruang Perpustakaan 1 Unit 

7 
Ruang Labaratorium 
Fisika 

1 Unit 



Muhammad Said Ambiya, Ahmad Syukri & Kasful Anwar US 

102 

No. Jenis Jumlah Keterangan 

8 Ruang BK 1 Unit 

9 Ruang UKS 1 Unit 

10 Ruang OSIS 1 Unit 

11 Ruang pramuka 1 Unit 

12 Masjid/Musholla 1 Unit 

13 Water Closed 4 Unit 

 

Terkait dengan informasi data lapangan tentang sarana 

dan prasarana pendidikan, penulis melakukan penelusuran 

dokumentasi dengan mengamati langsung berbagai sarana 

dan fasilitas pendukung pendidikan di MAN 1 Merangin. 

Dari data yang tercatat dari hasil pengamatan sarana 

penunjang proses belajar mengajar di MAN 1 Merangin 

terdiri atas 14 ruang belajar mengajar, yang merupakan 

bantuan dari Kementerian Agama Provinsi Jambi.  

Berbicara tentang kualitas dan kuantitas pendidikan 

pada suatu lembaga pendidikan, tidak terlepas dari bahasan 

tentang sarana pendukung kegiatan pendidikan. Hal ini 

kemudian menjadi penting ketika visi dan misi 

sekolah/madrasah diarahkan pada hasil out put pendidikan 

yang mampu bersaing dengan lulusan dari sekolah umum 

lainnya. Kualitas suatu sekolah sangat ditunjang oleh sarana 

dan prasarana pendidikan, mustahil suatu lembaga 

pendidikan akan bermutu tanpa dilengkapi oleh dua hal 

tersebut. Namun kenyataan di lapangan masih ditemui 

beberapa madrasah belum memperhatikan hal-hal ini, dan 

memiliki sarana dan prasarana seadanya. Dengan demikian 

wajar sebagian madrasah tidak mendapat mutu lulusan yang 

baik, suasana belajar yang gersang akan tidak mampu 
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menciptakan kenyamanan belajar, bagaimana sorang peserta 

didik dapat mengikuti pembelajaran bila peralatan 

pendidikan tidak ada komunikasi dalam kegiatan 

pembelajaran yang dilakukan tidaklah sempurna manakala 

tidak didukung oleh media pendidikan yang relevan. Sarana-

sarana seperti ini harus dimiliki madrasah/sekolah, demikian 

juga sumber belajar, buku-buku di perpustakaan harus 

lengkap sesuai kebutuhan jenjang pendidikannya. 

Selanjutnya adapun kondisi sarana buku MAN 1 

Merangin tahun 2020 dimana jumlah keseluruhan buku fiksi 

dan non fiksi sudah banyak. Keberadaan perpustakaan pada 

suatu lembaga pendidikan menjadi sebuah kebutuhan yang 

tidak dapat dipisahkan dengan fasilitas pendukung 

pendidikan lainnya, sehingga kemudian secara keseluruhan 

fasilitas pendukung pendidikan menciptakan kondisi belajar 

mengajar yang menyenangkan dengan dukungan fasilitas dan 

sarana pendidikan yang memadai. Demikian halnya dengan 

keragaman buku yang terdapat di perpustakaan tersebut, 

semakin banyak jenis buku maka semakin terbuka 

kesempatan para peserta didik untuk mencari dan 

menemukan informasi baru yang sangat bermanfaat dalam 

kehidupan mereka, terutama dalam mendukung kegiatan 

belajar mengajar.  

Sarana dan fasilitas pendidikan menjadi penting ketika 

sekolah/madrasah berupaya mewujudkan visi dan misi 

lembaga, sehingga seluruh fasilitas pendukung harus 

diwujudkan meskipun dalam bentuk yang masih sederhana. 

Terutama fasilitas gedung tempat berlangsungnya kegiatan 

belajar mengajar. Lembaga pendidikan seperti MAN 1 
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Merangin, disamping buku-buku juga mempunyai gedung 

yang baru serta fasilitas yang memadai bagi berlangsungnya 

proses belajar mengajar, fasilitas tersedia merupakan faktor 

penunjang lancarnya suatu proses belajar dan mengajar. 

 

2. MAN 1 Kota Jambi 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Olak Kemang Kota 

Jambi didirikan pertama kali pada tahun 1968 pada masa 

kepemimpinan KH. Qodir Ibrahim (1968-1971). Pada masa 

kepemimpinan KH. Qodir Ibrahim tersebut Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) Olak Kemang memisahkan diri dengan 

Pondok Pesantren As‟ad (PONPES AS‟AD) yang pada waktu 

itu bernama Pendidikan Guru Agama (PGA). Sampai 

digantikannya kepemimpinan KH. Qodir Ibrahim oleh KH. 

Nurdin Roni (1971-1976) madrasah ini masih bernama PGA. 

Setelah satu tahun kemudian tepatnya pada tahun 1977 

M diganti dari PGA (Pendidikan Guru Agama) menjadi 

MAAIN (Madrasah Aliyah Agama Islam Negeri) pada tahun 

(1977 M – 1980 M) pada waktu itu dibawah pimpinan A. Latif 

(1976 M – 1984 M). pada kepemimpinan beliau MAAIN mulai 

Berjaya, hal ini ditandai dengan banyaknya siswa-siswi 

MAAIN yang meraih prestasi-prestasi gemilang baik 

dibidang ilmu agama, umum, hingga olahraga. Pada masa 

itu, MAAIN  ini sempat dijuluki “King of Volley”, karena siswa 

MAAIN banyak meraih piala penghargaan dibidang Volley 

Ball baik dari tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sampai 

tingkat mahasiswa yang diadakan di Universitas Jambi 

(UNJA). 
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guru. Begitu juga dalam urusan-urusan lainnya seperti 

penempatan kerja guru bahkan soal transparasi masalah 

keuangan. Semuanya diselesaikan dengan cara 

pelimpahan wewenang yang bertanggung jawab adan 

atas persejutuan kepala madrasah.  

Budaya menjadi sarana peningkatan pengelolaan 

guru.Dalam mendidik budaya seperrti disiplin berperan 

mempengaruhi, mendorong, mengendalikan, 

mengubah, membina dan membentuk perilaku-perilaku 

tertentu sesuai dengan nilai-nilai yang ditanamkan, 

diajarkan dan diteladankan.Karena itu, perubahan 

perilaku seseorang, termasuk kemampuan guru dalam 

mengajar.Maka sangat tepat jika disiplin menjadi faktor 

yang mempengaruhi pelaksanaan penilaian kinerja guru 

di MAN 1 Merangin.  

Mengenai hal ini observasi terhadap kepala 

madrasah dimana untuk menegakkan disiplin tidak 

selamanya harus melibatkan orang lain, tetapi 

melibatkan diri sendiri juga bisa. Artinya menegakkan 

disiplin dari diri sendiri. Upaya inilah yang diusahakan 

di MAN 1 Merangin.Kepala madrasah bersama dengan 

majelis guru menyusun perangkat peraturan tata tertib 

untuk meningkatkan disiplin guru dan siswa di MAN 1 

Merangin. 

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami 

bahwa dalam belajar disiplin sangat diperlukan. Disiplin 

dapat melahirkan semangat menghargai waktu, bukan 

menyia-nyiakan waktu berlalu dalam kehampaan. 

Budaya jam karet adalah musuh besar baginya dan bagi 
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mereka yang menerapkan disiplin dalam mengajar. Tiap 

jam bahkan tiap detik sangat berarti bagi guru.  Untuk 

itu budaya tersebut telah diupayakan agar terlaksana 

dengan baik di MAN 1 Merangin ini. Melalui disiplin, 

guru MAN 1 Merangin telah bisa meraih kesuksesan 

dalam dunia kerjanya. Guru yang mengajar dengan 

disiplin yang tinggi seperti masuk tepat waktu dan 

mengerjakan tugas yang diberikan kepala madrasah. 

Upaya yang tidak kalah pentingnya adalah 

memberikan masukan dan pengertian dalam setiap 

pertemuan akan pentingnya pertemuan dan kerja sama 

serta kebersamaan yang mesti diwujudkan antara 

sekolah, orang tua dan masyarakat. Oleh karena itu 

dalam pertemuan-pertemuan, semua wali murid 

diberikan kesempatan dan kebebasan untuk mengkritik, 

memberikan saran untuk kemudian dicarikan solusinya 

dalam pertemuan tersebut. Upaya membuat kesan dan 

kesadaran bahwa siswa memiliki tugas yang sama 

dengan guru, rasa memiliki kebersamaan terhadap 

sekolah guna mewujudkan tujuan pendidikan. Kepala 

madrasah juga mengatakan bahwa guru-guru yang  

bertanggung jawab akan tugas merupakan pendukung 

utama. Kepala madrasah juga menambah adanya 

perhatian yang besar dari komite dan pemerintah. 

Meskipun perhatian dan partisipasi orang tua untuk 

sekolah kurang sekali. 

Sebagai mana di awal pembahasan ini bahwa MAN 

1 Merangin mengembangkan kegiatan lainnya. Salah 

satunya adalah pendidikan keterampilan. Banyak 
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masyarakat yang menyekolahkan anaknya tidak hanya 

berasal dari lingkungan terdekat sekolah saja akan tetapi 

juga dari luar kecamatan. Observasi terhadap kepala 

madrasah bahwa masyarakat yang mengirimkan 

anaknya ke MAN 1 Merangin berasal dari berbagai 

etnis, ideologis. Secara strata sosial masyarakat mereka 

berada pada posisi keluarga tidak mampu sampai pada 

level tingkat atas. Pernyataan kepala madrasah diatas 

menunjukkan memang sudah umum rata-rata elemen 

masyarakat mengirim anaknya sekolah di MAN 1 

Merangin berasal dari semua lapisan yaitu dari keluarga 

tidak mampu sampai pada level tingkat atas.  

MAN 1 Merangin berusaha mengembangkan dan 

meningkatkan prestasi sekolah dalam bidang IPTEK dan 

IMTAQ. Untuk mewujudkan kepala madrasah telah 

membangun budaya disiplin dengan menyampaikan 3 

visi: a) menjadi MAN 1 Merangin maju dan berkembang 

sesuai dengan tuntunan di segala bidang, b) menjadikan 

para peserta pendidik/guru yang disiplin dan penuh 

rasa tanggung jawab akhirnya menjadi guru yang 

profesional, c) menjadikan para peserta didik yang 

unggul dalam perolehan nilai ujian, mempunyai iman 

taqwa, menguasai IPTEK dan akhlak mulia Melihat visi 

kepemimpinan beliau, tampaknya kepala madrasah 

telah berfikir menyeluruh.Kepemimpinannya telah 

menyentuh aspek akademis untuk sekolah, guru dan 

siswa. 
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Kepala madrasah sudah mampu menanamkan, 

memajukan dan meningkatkan nilai mental, moral, fisik, 

karakteristik dan keteladanan kepala madrasah melalui 

sikap, perbuatan dan perilaku termasuk penampilan 

kerja dan fisik. Wawancara dengan DE, kepala madrasah 

di mana mengatakan sebagai kepala madrasah adalah 

orang yang menjadi panutan bagi guru dan siswa di 

sekolah. Perkataan, perbuatan yang dilihat atau 

didengar oleh guru dan siswa akan masuk ke dalam 

jiwanya. Untuk itu kepala madrasah sudah berusaha 

memberikan contoh yang terbaik dalam berperilaku 

yang bisa diberikan seperti dalam kedisiplinan dalam 

memimpin sekolah. Kelemahan kecil yang ditemukan 

pada saat bekerja telah diterima guru untuk diperbaiki 

seperti guru tidak terlambat bekerja, membawa RPP saat 

bekerja dan mengevaluasi program pengajaran yang 

dibuatnya. 

Motivasi kepala madrasah menjalankan 

kepemimpinan, menurut beliau adalah melaksanakan 

tugas dengan ikhlas karena Allah SWT. Selain itu beliau 

ingin menghasilkan anak didik yang mempunyai 

IMTAQ dan IPTEK yang terampil. Menurut pandangan 

bawahan dan mitra kerjanya motivasi tersebut terbaca 

dengan jelas. Mereka mengatakan kepala madrasah 

menjalankan tugas dengan baik. Bahkan sekolah sangat 

menekankan pentingnya budaya disiplin bagi guru agar 

berprestasi dalam bekerja. 
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Keyakinan kepala madrasah bahwa MAN 1 

Merangin dapat mencapai keunggulan diberbagai 

bidang ditempuh dengan menanamkan keyakinan 

kepada para guru bahwa sekolah dapat menghasilkan 

output yang unggul dengan mengutamakan proses 

belajar yang bagus, meski fasilitas kurang memadai. 

Penekanan untuk meningkatkan budaya disiplin yang 

ikhlas buka semata-mata memandang imbalan material 

belaka. Interaksi kerja dibangun sesuai tanggung jawab 

masing-masing bidang untuk mencapai keserasian. 

Namun demikian, kebersamaan tetap dibina oleh kepala 

madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa kepala 

madrasah bersikap demokratis namun cenderung 

paternalistik. Persepsi bawahan terhadap kepala 

madrasah juga dinyatakan oleh guru sebagai sosok lebih 

dewasa. Dalam bekerja kepala madrasah lebih sebagai  

integrator dan koordinator. Karakteristik seperti ini 

memperkuat karakter kepemimpinan demokratis. 

Kepala MAN 1 Merangin memiliki komitmen untuk 

disiplindi sekolah yaitu terbagi pada upaya ekstrinsik 

dilakukan dengan cara mengikutsertakan kepala 

madrasah dalam pelatihan dan pengembangan kinerja 

profesional, mengalokasikan kompensasi kepala 

madrasah, menyediakan alat/fasilitas mengajar dan 

meningkatkan disiplin sekolah. Sedangkan upaya 

intrinsik dimana kepala madrasah berupaya 

memberikan contoh teladan yang baik bagi kepala 

madrasah dengan menjadi kepala madrasah yang ideal. 

Observasi terhadap Kepala MAN 1 Merangin dimana 
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kepala madrasah sudah berusaha orang yang menjadi 

panutan bagi guru di sekolah. Perkataan, perbuatan 

yang dilihat atau dengar guru. 

Kepala madrasah memegang prinsip bekerja dengan 

keikhlasan menjalankan tugas dengan tanggung jawab, 

bijaksana dan disiplin. Berkenaan dengan ini penulis 

telah mengadakan pengamatan terhadap kepala 

madrasah bijaksana dan berlaku adil terhadap bawahan. 

Kepala madrasah telah menjalankan tugas dengan baik. 

Bahkan kepala madrasah selalu berkoordinasi dengan 

pihak-pihak yang dianggap perlu, meskipun 

intensitasnya masih kurang sekali. Kepala madrasah 

juga belum melaksanakan tugas jabatan (menyusun 

perencanaan, melaksanakan pembelajaran, menilai dan 

membuat) tepat waktu. 

Mengenai pelaksanaan tugas kepala madrasah 

selama ini, berikut observasi penulis di mana kepala 

madrasah memiliki peran yang besar dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai manajer untuk 

melaksanakan tugas kepala madrasah secara 

profesional, meskipun komitmen untuk itu masih 

rendah dari kepala madrasah. Ditemukan kepala 

madrasah Menyelesaikan tugas lain di luar pelaksanaan 

pembelajaran. Kepala madrasah juga jarang 

melaksanakan pengawasan (monitoring), mengevaluasi 

kinerja pegawai/karyawan. 

Kebutuhan dan harapan masyarakat akan mutu 

pelayanan pendidikan yang baik merupakan faktor 

pemicu utama inovasi manajemen pendidikan. 
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Kebutuhan institusional yang dibuat oleh kepala 

madrasah dan staf untuk meningkatkan mutu pelayanan 

internal dan eksternal akan sangat mempengaruhi 

proses pembuatan keputusan inovatif dalam bidang 

manajemen pendidikan. Kegiatan pendidikan dan 

pengajaran di sekolah hanya akan berjalan baik jika 

ditunjang oleh budaya sekolah yang kuat dengan 

manajemen yang memadai. Untuk melihat peran kultur 

sekolah terhadap pembentukan sekolah efektif perlu 

dilihat dari tiga aspek penting terkait karakteristik 

sekolah efektif, yaitu output yang diharapkan, proses 

yang dilaksanakan, dan input. 

Kegiatan kerja guru di MAN 1 Merangin  tidak 

selamanya berjalan lancar. Berbagai faktor pendukung 

tetap membuat guru terbantu saat bekerja. Dari hasil 

observasi terhadap kepala madrasah mengatakan bahwa 

selaku kepala madrasah memberikan dukungan 

sepenuhnya kepada seluruh guru untuk bisa 

meningkatkan kompetensinya, meskipun masalah 

koordinasi masih dirasakan kurang sekali. Lebih lanjut 

penulis kemukakan dari hasil wawancara dengan guru, 

mengatakan bahwa sebagai guru sangat menyadari 

bahwa dalam penerapan budaya kerja guru ini sangat 

dibutuhkan kerja keras sehingga lebih meningkatkan 

kualitas dalam bekerja. Dorongan dan semangat dari 

seluruh lingkungan sekolah, khususnya kepala 

madrasah yang selalu siap untuk berbagi informasi 

dalam meningkatkan budaya kerja guru. 



Muhammad Said Ambiya, Ahmad Syukri & Kasful Anwar US 

158 

Ketegasan  merupakan suatu sikap yang dimiliki 

oleh seseorang  dalam membuat suatu keputusan atau 

melaksanakan suatu pekerjaan. Sikap dapat dilihat 

daripada gaya kepemimpinan seseorang dalam 

memimpin lembaga. Berkaitan dengan kurang 

efektifnya pembinaan kepala madrasah dalam 

mengembangkan budaya kerja guru dapat dilihat dari 

tanggapan observasi bahwa sikap kepala madrasah 

dalam membina budaya kerja guru kurang tegas jika 

ditemukan adanya beberapa pelanggaran yang 

dilakukan guru. 

Hal sama juga ditemukan sebagai berikut bahwa 

sikap kepala madrasah dalam menjalani kepemimpinan 

kurang tegas dalam membuat keputusan yang bersifat 

tidak jelas. Hal ini sangat berpengaruh terhadap 

kompetensi setiap guru di sekolah ini. Kepala madrasah 

belum memanfaatkan mekanisme reward and funishment 

(penghargaan dan hukuman) dalam menegakkan 

budaya kerja guru di sekolah. Metode reward merupakan 

bentuk pendidikan yang dapat memberikan motivasi 

positif terhadap semangat kerja, dia berfungsi sebagai 

kontrol sosial pembinaan moril dan untuk membina 

prilaku yang paling menonjol dan lebih tampil. 

Pemberian metode reward akan sangat membantu 

mengokohkan dan menguatkan perilaku dalam berbuat 

sesuatu, dia berfungsi sebagai motifator dalam 

menggerakkan berbagai aktifitas, di samping itu hadiah 

juga kegerahan  bagi sepemilik.  
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Salah satu tugas pokok guru membuat perencanaan 

mengajar secara lengkap. Mewawancarai guru 

Matematika yang mengatakan bahwa sumber belajar 

adalah bagian tidak terpisahkan dalam pembelajaran 

pada pembelajaran. Dengan mengelola kelas secara 

tepat, kegiatan mengajar yang saja lakukan bisa 

berlangsung secara efektif dan efesien. Berikut wujud 

kompetensi tugas dalam mengajar, yaitu:  

1) Merencanakan pengajaran seperti program 

tahunan/semester, program satuan pengajaran 

(satuan pembelajaran), program rencana pengajaran 

(RP), program mingguan guru dan lembar kegiatan 

siswa.  

2) Melaksanakan kegiatan pembelajaran, 

melaksanakan kegiatan penilaian belajar, ualangan 

harian, semesteran/tahunan, melaksanakan analisis 

hasil ulangan harian. 

3) Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan, 

mengisi daftar nilai siswa serta melaksanakan 

kegiatan membimbingn guru dalam kegiatan proses 

belajar mengajar. 

4) Membuat alat pelajaran/alat peraga, menciptakan 

karya seni, mengikuti kegiatan pengembangan dan 

pemasyarakatan kurikulum, melaksanakan tugas 

tertentu di sekolah dan mengadakan pengembangan 

bidang pengajaran yang menjadi tanggung 

jawabnya. 

5) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar 

masing-masing siswa, meneliti daftar hadir siswa 
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sebelum memulai pelajaran, mengatur kebersihan 

ruang kelas dan ruang praktikum serta 

mengumpulkan dan menghitung angka kredit 

untuk kenaikan pangkatnya. 

6) Pengelolaan kelas/tempat praktikum, 

penyelenggaraan administrasi kelas yang  meliputi 

denah tempat duduk siswa, papan absensi siswa, 

daftar pelajaran kelas, daftar piket kelas, buku 

absensi siswa, buku kegiatan pembelajaran/buku  

kelas dan tata tertib kelas.  

7) Membuat statistik bulanan siswa, pengisian daftar 

kumpulan nilai siswa (legger), pembuatan catatan 

khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, 

penyusunan buku laporan penilaian hasil belajar 

dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar. 

 

Kepala madrasah mempunyai tugas dan tanggung 

jawab dalam mengembangkan budaya kerja guru di 

MAN 1 Merangin. Sebagai manajer kepala madrasah 

dengan profesionalitasnya mengembangkan budaya 

kerja guru di MAN 1 Merangin. Inti dari perencanaan 

budaya kerja guru tahun 2020/2021 sebagaimana 

dikatakan salah satu sfat tata usaha adalah guru mampu 

mengembangkan kurikulum/silabus, guru mampu 

menyusun rancangan pembelajaran, guru melaksanakan 

pembelajaran yang mendidik dan dialogis, melakukan 

evaluasi hasil belajar dengan prosedur yang benar, 

mampu mengembangkan potensi peserta didik untuk 

mengaktualiasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 
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Pihak sekolah yang terkait dengan budaya kerja 

guru di MAN 1 Merangin adalah guru itu sendiri. Guru 

adalah sasarannya, untuk itu tanpa guru pengelolan 

yang dilakukan kepala madrasah tidak akan 

terlaksanakan. Observasi penulis di MAN 1 Merangin 

mengatakan bahwa realisasi budaya kerja guru 

memperhatikan kondisi dan kemampuan guru. Kepala 

madrasah telah melakukan sejumlah program 

perencanaan pembuatan kurikulum/silabus guru. 

Masih dijelaskan oleh kepala madrasah selanjutnya 

bahwa sudah menjadi kebiasaan atau budaya bahwa 

setiap awal tahun guru membuat perencanaan 

pembelajaran seperti silabus dan RPP yaitu dengan 

pengembangan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, guru mengembangkan silabus sebagai penjabaran 

standar kompetensi dan kompetensi dasar kedalam 

materi standar, kegiatan pembelajaran dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian, meskipun tidak 

semua guru membuatnya. 

Pengembangan standar kompetensi dan kompetensi 

dasar, guru mengembangkan silabus sebagai penjabaran 

standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam 

materi standar, kegiatan pembelajaran, dan indikator 

pencapaian kompetensi untuk penilaian. Dalam 

implementasinya silabus dijabarkan dalam Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), kemudian 

dilaksanakan, dievaluasi, dan ditindak lanjuti oleh 

masing-masing guru. 
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Mengenai pelaksanaan tugas kepala madrasah 

selama ini, berikut observasi dengan guru di MAN 1 

Merangin yaitu rencana melaksanakan pembelajaran 

dan evaluasinya dilakukan dengan memperhatikan 

budaya kerja guru, sehingga guru bisa secara berkualitas 

melaksanakan kebiasan bekerja yang produktif seperti 

membuat perangkat mengajar, disiplin dan lain 

sebagainya. Hanya saja kepala madrasah masih 

dihadapkan pada banyak masalah seperti minimnya 

pengetahuan guru tentang pembelajaran Kurikulum 

2013. Kondisi ini menjadikan rencana pembinaan 

menjadi terhambat, di samping rencana ini terhambat 

karena sarana dan prasarana yang kurang. 

Program semester dapat dijadikan pegangan bagi 

pelaksanaan belajar selama satu semester untuk 

pegangan mengajar di kelas. Dari program semester ini 

masih perlu dijabarkan bagi program-program untuk 

jangka waktu yang pendek misalnya silabus dan 

Rencana Pelaksanaan Pengajaran (RP). Senada dengan 

hal tersebut maka penulis mengamati bahwa sebagian 

besar guru ditekankan untuk membuat program 

pembelajaran baik program tahunan dan program 

semester. 

Budaya kerja guru akan sangat menentukan 

keberhasilan sekolah kejuruan dan menentukan 

keberhasilan pendidikan nasional. Guru yang 

profesional haruslah berpengalaman dalam mengajar, 

berdasarkan latar belakang pendidikannya, memiliki 

kepribadian yang baik, lamanya masa kerja guru 
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tersebut, dan banyaknya penataran-penataran atau 

seminar- seminar pada mata pelajaran yang 

diajarkannya. Jika komponen- komponen ini ada pada 

seorang guru, maka dapat dikatakan bahwa guru itu 

memiliki kriteria sebagai guru yang profesional. Untuk 

kepentingan itu, maka pihak MAN 1 Merangin telah 

melakukan upaya secara terus-menerus untuk 

meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan 

budaya kerja guru.  

Pengawasan (controlling). Kepala madrasah sebagai 

manajer memberikan petunjuk dan pengawasan, 

meningkatkan kemampuan tenaga kependidikan, 

membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan 

tugas. Mengenai pelaksanaan tugas pimpinan selama 

ini, berikut observasinya bahwa kepala madrasah 

memiliki peran yang besar dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pemimpin untuk melaksanakan 

pengelolaan budaya guru seperti membiasakan guru 

tertib administrasi kelas dan tertib pengembangan diri 

dan karir setiap periode tertentu, sehingga guru bisa 

secara berkualitas melaksanakan kegiatan pendidikan 

dan pembelajaran. Pimpinan telah memahaminya 

sebagai suatu langkah yang urgen untuk melakukan 

pengembangan sekolah, meskipun rincian program 

kerja kepemimpinan kepala MAN 1 Merangin masih 

terlalu umum. 

Sesungguhnya budaya kerja guru itu dalam rangka 

memajukan pendidikan amat penting, pengembangan 

ini dilakukan sepenuhnya oleh pemerintah seperti 
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workshop, penataran, diklat dan lain-lain. Wawancara 

dengan SB, kepala madrasah yang mengatakan bahwa 

di MAN 1 Merangin telah banyak guri-guru yang 

mengikut kegiatan-kegiatan tersebut baik guru mata 

pelajaran agama, ilmu pengetahun alam, maupun 

pengetahuan sosial. Namun kadang-kadang kegiatan 

pengembangan budaya kerja guru ini akan menemuai 

kendala ketika pemahaman guru itu sendiri salah, 

mereka ada yang beranggapan bahwa kegiatan workshop, 

penataran, diklat dan lain-lain, hanya sedikit memberi 

manfaat bagi mereka. 

Untuk mendukung rencana budaya kerja guru di 

MAN 1 Merangin tersebut, maka pihak sekolah 

melakukan pelatihan bagi guru. Prinsip yang dijadikan 

pegangan adalah bahwa manajer atau seorang 

pemimpin tugas utamanya adalah bagaimana 

memperoleh manfaat sebesar-besarnya dari siapa dan 

apapun yang ada, yang tersedia dan yang dipercayakan 

kepada mereka. Observasi penulis dimana pada situasi 

lain, guru-guru yang tidak mengikuti kegiatan 

pengembangan profesionalnya adalah terjadi pada guru-

guru baru, terutama bagi mereka yang masih muda, 

produktif, agar lebih seringtersebut seperti workshop, 

penataran, diklat dan lain-lain. 

Upaya yang dilakukan kepala MAN 1 Merangin 

dalam hal ini terlihat adanya pengiriman guru untuk 

mengikuti kegiatan worshop, penataran, sosialisasi, 

diklat dan lain-lain. Kemudian sertifikasi guru di MAN 

1 Merangin sudah banyak, dibandingkan dengan 
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sekolah-sekolah lain, terutama bagi guru-guru PNS. 

Kepala MAN 1 Merangin tidak mentargetkan 

bagaimana guru mengembangkan budaya kerja guru, 

dalam arti kepala madrasah tersebut memiliki 

perencanaan seirama dengan perencanaan pelaksanaan 

worshop, penataran, dan diklat, karena kapan guru-

guru dipanggil untuk mengikuti kegiatan tersebut 

kepala madrasah akan mengirimkan sesuai dengan 

jurusan yang diminta. 

Wawancara dengan guru MAN 1 Merangin yang 

mengatakan bahwa sekolah ini juga sulit mengatasi bagi 

guru-guru yang sudah senior untuk mengembangkan 

kompetensinya, kemampuan mereka beranggapan 

bahwa pendidikan atau diklat diikutinya itu tidak 

seberapa manfaat bila dihubungan dengan usia atau 

masa kerja yang sudah mendekati pensiun. Sebagai 

kepala madrasah tetap merencanakan pengembangan 

budaya kerja guru itu penting untuk menambah 

wawasan dan ilmu pengetahuan guru agar dapat 

melaksanakan tugas dengan baik. Dapat dikatakan 

bahwa kepala MAN 1 Merangin tidak memiliki 

perencanaan yang matang untuk mengembangkan 

budaya kerja guru di sekolahnya, walaupun ia punya 

niat untuk itu, tetapi tidak mampu mewujudkan dalam 

perencanaan. 
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2. MAN 1 Kota Jambi 

a. Manajemen kepala MAN 1 Kota Jambi 

Perencanaan (planning). Perencanaan dalam 

kegiatan organisasi didasarkan pada tujuan yang akan 

dicapai. Dengan perencanaan itu, maka para pengambil 

keputusan bisa menggunakan sumber daya yang ada 

secara berdaya guna dan berhasil guna (secara efektif 

dan efisien). Demikian pula perencanaan program 

madrasah adalah merupakan inti dari profesionalitas 

kepala madrasah, karena dengan adanya perencanaan 

profesionalitas maka kegiatan perencanaan kegiatan-

kegiatan lain yang berkaitan dengan profesionalitas 

kepala madrasah akan berjalan sesuai yang diinginkan. 

Sebagai upaya peningkatan kinerjanya memimpin  

Perencanaan mengetahui secara pasti pembuatan 

suatu keputusan dimana sebagian manajerial membuat 

suatu keputusan dengan menggunakan langkah-

langkah menetapkan masalah pokok, mengumpulkan 

informasi yang relevan, memilih pemecahan masalah 

yang paling cocok dan melaksanakan keputusan yang 

diambil. Berkaitan wacana di atas, kepala MAN 1 Kota 

Jambi mengatakakan bahwa sudah berusaha keras 

memahami fungsinya sekarang ini untuk memajukan 

madrasah, dan menyadari bahwa hal itu tidak lepas dari 

struktur dan pola profesionalitasnya. Hasil temuan di 

lapangan terhadap profesionalitas kepala madrasah, 

dimana pada perencanaan kepala madrasah telah 

berusaha menciptakan perencanaan tersebut yang 

tergambar pada Rencana Kerja Madrasah (RKS) di 
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dalam proses pembelajaran, namun dalam pelaksanaan 

program tersebut belum berjalan secara optimal, dimana 

dalam perencanaan program tersebut adanya unsur 

SDM yang belum profesional terhadap pelaksanaan 

program tersebut dan masih kurang efektifnya sistem 

pengawasan dan penggerakan seluruh komponen yang 

ada dalam organisasi untuk menjalani program yang 

telah ditetapkan. Kondisi ini disebabkan oleh faktor 

yang ada dalam diri kepala madrasah yaitu tidak ada 

kesungguhan melaksanakan sistem pengevaluasian 

program berkelanjutan. 

Perencanaan yang dilakukan kepala madrasah 

dalam meningkatkan program pendidikan khususnya 

pada pengembangan budaya kerja seperti seperti 

budaya disiplin, budaya kerja sama, budaya 

transparansi dan budaya saling menghargai dilakukan 

adalah memeriksa rencana kerja terdahulu dan 

menyesuaikan dengan rencana kerja tahun ini dan 

menjelaskannya kepada guru dan staf untuk 

dilaksanakan selama 1 tahun kerja, meskipun tidak 

semua komit melaksanakannya. 

Mengenai pelaksanaan tugas kepala madrasah 

selama ini, berikut wawancara dengan salah satu guru 

yang mengatakan kepala madrasah memiliki peran yang 

besar dalam melaksanakan tugasnya sebagai manajer 

untuk melaksanakan tugas kepala madrasah secara 

profesional seperti Rencana Kerja Madrasah (RKS). 

Kepala madrasah telah memahaminya sebagai suatu 
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langkah yang urgen untuk melakukan pengembangan 

madrasah. 

Pada perencanaan kerja di atas, maka perencanaan 

kepala madrasah dalam melaksanakan program 

kerjanya belum kongkrit dan jelas pada tataran 

pelaksanannnya nanti. Seperti pengembangan sumber 

daya manusia MAN 1 Kota Jambi juga tidak merincikan 

pengembangan seperti apa yang akan dilakukan pihak 

madrasah nantinya, begitupun mengenai mengelola 

penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran, 

termasuk guru di MAN 1 Kota Jambi juga tidak merinci 

pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan 

anggaran, pengelolaan guru dan lain sebagainya yang 

terkait dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pembelajaran.  

Pengorganisasian (Organizing). Seorang pemimpin 

pendidikan formal maupun non-formal hendaknya 

mampu untuk memimpin para staf pengajar dan 

anggota staf lainnya. Observasi penulis dimana kepala 

madrasah sudah membuka komunikasi dua arah dan 

mendelegasikan tugas, hanya saja tetap tidak maksimal 

seperti keterbatasan guru yang komitmen pada seperti 

budaya disiplin, budaya kerja sama, budaya 

transparansi dan budaya saling menghargai. 

Berkenaan dengan kesadaran dan tanggung jawab 

penulis melihat dari aspek guru, dimana ditemukan 

bahwa para guru dengan kesadaran dan tanggung 

jawabnya telah melaksanakan tugasnya. Diantara faktor 

munculnya kesadaran dan tanggung jawab tersebut 
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adalah karena dalam pendelegasian tugas dan tanggung 

jawab kepada personil madrasah, kepala madrasah 

melakukannya berdasarkan pada hasil musyawarah 

pada setiap awal tahun pelajaran. 

Begitu juga kepribadian seorang pemimpin akan 

terlihat pada bagaimana cara pemimpin mengelola 

emosi. Kemampuan mengelola emosi akan mampu 

menciptakan suasana lingkungan kerja harmonis antara 

pimpinan dan bawahan. Kepribadian akan selalu dan 

tampak dalam setiap tindakan seseorang. Kepribadian 

seorang pemimpin akan terlihat sebagai sesuatu yang 

harus mampu meningkatkan seluruh potensi bawahan. 

Mengenai kepribadian kepala madrasah, SM, guru 

mengatakan dalam kesehariannya memimpin MAN 1 

Kota Jambi ini kepala madrasah bersikap familier, tidak 

pernah membatasi hubungan dengan bawahan, serta 

tidak pernah marah. Kepala madrasah sering 

memotivasi bawahan dalam bekerja. Sikap kepala 

madrasah tersebut membuat kami menaruh hormat 

pada beliau. Dengan demikian dapatlah dikatakan 

bahwa kepribadian seorang pemimpin akan 

berpengaruh pada orang lain dan juga terwujudnya 

tujuan organisasi yang dipimpinnya.  

Penggerakan (Organizing). Kerja sama dan 

komunikasi antara guru dan personil madrasah lainnya 

juga didorong dan dibangun oleh kepala madrasah, HS, 

kepala madrasah mengatakan selama kepemimpinannya 

hubungan kerja antara personil terjalin dengan baik dan 

berbudaya. Semua pihak menjalankan tugas sesuai 
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dengan porsi dan tanggung jawab masing-masing. 

Apabila terjadi konflik kepala madrasah bersikap 

sebagai mediator yang menjembatani penyelesaiannya 

konflik. Studi Kasus lebih mendalam melalui 

wawancara diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang 

manajemen kepala madrasah. Seluruh komponen 

madrasah seperti guru, komite dan beberapa wali murid 

mengatakan kepala madrasah selalu melakukan 

musyawarah untuk membuat sebuah keputusan, kepala 

madrasah berusaha melibatkan berbagai pihak yang 

kompeten untuk membahas suatu masalah, Kepala 

madrasah memandang siswa adalah komponen penting 

yang diperhatikan dalam mengambil keputusan meski 

tidak ikut musyawarah. 

Selain membangun komunikasi dan kebersamaan 

internal madrasah, kepala madrasah juga mengatakan 

bahwa madrasah menjalin komunikasi dengan 

hubungan baiknya dengan masyarakat/stakeholders. 

Kepala madrasah memberi contoh bentuk usaha 

membangun hubungan baik dengan masyarakat adalah 

pada penerimaan rapor harus diterima oleh orang tua 

murid. Selain itu komite madrasah juga diberdayakan. 

Kepala madrasah berdiskusi dalam perencanaan dan 

pelaksanaan pembangunan madrasah dengan komite. 

Kebersamaan merupakan kunci dalam mencapai 

cita-cita dan tujuan sebuah organisasi atau lembaga di 

mana di dalamnya terdapat komponen tertentu. Dalam 

mengupayakan seperti budaya disiplin, budaya kerja 

sama, budaya transparansi dan budaya saling 
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menghargai, pihak madrasah telah melaksanakan 

beberapa hal secara konkret, antara lain : 

1) Mengadakan rapat atau musyawarah setiap akhir 

dan awal tahun pembelajaran yang melibatkan 

pengurus komite, kepala madrasah, guru dan tata 

usaha. Musyawarah dimaksud adalah dalam rangka 

mengevaluasi pelaksanaan program madrasah yang 

telah dilaksanakan dan membicarakan serta 

mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program madrasah ke depan. 

2) Adapun yang dibicarakan meliputi masalah 

kesiswaan, guru dan tugasnya, sarana dan prasarana 

yang diperlukan, dana yang dibutuhkan, termasuk 

di dalamnya pembahasan tentang Rencana 

Anggaran pemasukan dan Belanja madrasah. 

3) Rapat rutin setiap bulan, yang juga dihadiri oleh 

semua komponen madrasah dalam rangka 

mengevaluasi dan menyikapi permasalahan-

permasalahan yang muncul secara bersama. 

4) Melibatkan secara merata semua guru dalam 

kepanitiaan ujian-ujian dan kepanitiaan 

PHBI/PHBN yang secara rutin dilaksanakan. 

5) Mengunjungi dan memberikan kepada personil 

madrasah yang sedang kena musibah. 

6) Dilaksanakan setiap hari Jum‟at melakukan 

pembacaan surah Yaasiin bersama, doa bersama di 

madrasah setiap tiga bulan sekali secara terjadwal 

melibatkan kepala madrasah, guru, pengurus 

komite serta seluruh wali muri 
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7) Pertemuan dengan wali murid setiap akhir semester 

untuk menyampaikan perkembangan hasil belajar 

siswa dalam semester yang telah dilalui dan 

sekaligus pemberian buku hasil belajar siswa 

(rapor). Juga untuk menerima masukan dan saran-

saran kondusif dari wali murid. 

8) Pertemuan dengan seluruh wali murid pada awal 

tahun pelajaran untuk membicarakan segala sesuatu 

yang dibutuhkan ke depan khusus masalah 

pembiayaan, sekaligus menyampaikan Rencana 

Anggaran dan Belajar madrasah kepada wali murid. 

 

Faktor munculnya kesadaran dan tanggung jawab 

guru MAN 1 Kota Jambi berdasarkan hasil wawancara 

penulis dengan empat orang guru secara terpisah 

didapat informasi sebagai berikut menurut guru BK 

mengatakan bahwa bagi guru Negeri (PNS) bahwa 

kesejahteraan yang didapat dari tugas mengajar dirasa 

jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan guru-guru 

lain yang masih honor. 

Baik guru Negeri (PNS) ataupun honorer pada 

MAN 1 Kota Jambi di atas mengakui, di samping gaji 

atau honor masih mendapat insentif-insentif tambahan, 

termasuk pada akhir semester dan akhir tahun. 

Observasi menemukan bahwa bagi guru honor, 

sekalipun honor yang diterimanya relatif kecil, namun 

bila dibandingkan dengan jumlah honor yang diterima 

oleh guru mengajar pada madrasah lainnya, ini yang 
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membuat guru kurang disiplin dan kurang kompak 

dalam bekerja sama 

Kepemimpinan memiliki peran strategis dalam 

kerangka manajemen sebab seorang pemimpin pada 

dasarnya merupakan serangkaian fungsi kepemimpinan 

sedangkan fungsi kepemimpinan itu sendiri merupakan 

salah satu di antara peranan manajer dalam rangkaian 

mempengaruhi bawahan atau pengikutnya agar 

bawahan dengan penuh kemauan memberikan 

pengabdian dalam mencapai tujuan organisasi sesuai 

dengan kemampuan bawahannya. 

Pengawasan. Secara timbal balik dari permasalahan 

yang ada di MAN 1 Kota Jambi di antaranya 

pengawasan dilakukan pada aspek rendahnya 

kedisiplinan dan penataan dokumen mengajar yang baik 

perlu menjadi perhatian secara khusus untuk 

memecahkan persoalan ini. Kedisiplinan guru, kepala 

madrasah harus pandai mensiasati guru sehingga guru 

tersebut dapat meningkatkan loyalitasnya terhadap 

bidang tugasnya seperti melakukan pembinaan secara 

berkala, memberi reward (penghargaan) terhadap guru 

yang sudah lama mengabdi, memberi motivasi secara 

berkala dan melakukan koordinasi secara terus dengan 

Kemenag RI. 

 

b. Budaya Kerja Guru MAN 1 Kota Jambi  

Menurut guru yang menjelaskan beberapa hal 

sebagai berikut bahwa salah satu budaya kerja yang 

sudah dikembangkan adalah kedisiplinan. Kedisiplinan 
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bagi kepala madrasah sedikit banyak akan 

mempengaruhi hasil kerjanya dan kedisiplinan ini harus 

dimulai dari kepala madrasah sebagai teladan yang 

utama. Contohnya seorang kepala madrasah yang 

memiliki minat mengajar tinggi kemudian memiliki 

kepala madrasah yang malas-malasan pergi sekolah 

membuat guru menirunya. 

Kebutuhan dan harapan masyarakat akan mutu 

pelayanan pendidikan yang tertib dan disiplin 

merupakan faktor pemicu utama inovasi manajemen 

pendidikan. Kebutuhan institusional yang dibuat oleh 

kepala madrasah dan staf untuk meningkatkan mutu 

pelayanan internal dan eksternal akan sangat 

mempengaruhi proses pembuatan keputusan inovatif 

dalam bidang manajemen pendidikan. Kegiatan 

pendidikan dan pengajaran hanya akan berjalan baik 

jika ditunjang oleh disiplin yang kuat dengan 

manajemen yang memadai. Sebagaimana observasi 

penulis di MAN 1 Kota Jambi dimana kepala madrasah 

cenderung sulit untuk mengarahan masing-masing guru 

untuk tepat waktu mengajar, karena kepala madrasah 

terkadang tidak full secara waktu di sekolah. 

Tinggi rendahnya kesadaran guru MAN 1 Kota 

Jambi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang dibebankan kepadanya. Hasil observasi penulis 

bahwa telah menjadi kesepakatan bersama antara semua 

personil sekolah termasuk juga tenaga kependidikan, 

semua biaya yang diperlukan oleh guru dalam 

kepentingan sekolah, terlebih untuk mempersiapkan 
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perangkat kerja ditanggung oleh sekolah. Ini 

membuktikan bahwa ada upaya serius dari pimpinan 

sekolah untuk mewujudkan rasa tanggung jawab guru 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bisa 

memudahkan budaya kerja yang produktif. 

Hasil penelusuran dan pengamatan penulis 

terhadap dokumen sekolah yang menyangkut budaya 

kerja membuktikan bahwa: 

1) Sebagian besar guru telah melaksanakan tugas 

pembelajaran sesuai dengan waktu dan jam 

tugasnya. Adanya permasalahan individu ataupun 

tugas yang menyebabkan mereka tidak 

melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan, telah dilakukan prosedur melalui izin 

kepala madrasah dan diganti oleh guru piket pada 

hari tersebut. 

2) Semua guru dengan baik melakukan proses 

pembelajaran melalui tahapan-tahapan sesuai 

petunjuk pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran 

serta evaluasi. 

3) Administrasi pembelajaran seperti Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) telah dilakukan 

oleh guru dengan baik, terlihat dari dokumen 

sekolah. 

 

Kedisiplinan bukan saja untuk mengarahkan anak 

pada jalan yang benar, akan tetapi juga penting untuk 

menjaga anak agar tetap berada pada disiplin dalam 
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menjalankan sesuatu yang benar. Pendidikan perilaku 

melalui kedisiplinan di sini adalah mencurahkan segala 

prilaku guru untuk perkembangan anak dalam upaya 

pembinaan disiplin guru. Guru menjadi sosok yang 

patut diteladani dihadapan siswa. Wawancara dengan 

kepala madrasah yang mengatakan sebagai berikut 

bahwa disiplin bekerja sangat penting sekali 

keberadaannya dalam mengefektifkan budaya kerja di 

sekolah. Ada kondisi yang sangat membutuhkan 

disiplin seperti di saat awal bekerja dan diakhir bekerja. 

Pengamatan di lapangan bahwa kepala madrasah 

telah berupaya menjadi panutan bagi guru dan siswa di 

sekolah.Kepala madrasah berusaha memberikan contoh 

yang terbaik yang bisa diberikan, seperti dengan datang 

tepat waktu ke sekolah dan pulang pada waktu yang 

telah dijadwalkan, tegas dalam menyelesaikan masalah 

dan tidak berbicara bertele-tele. 

Pengamatan penulis terhadap Kepala MAN 1 Kota 

Jambi dimana upaya kepala madrasah dalam berbicara 

hanya seperlunya saja dan tidak mengeluarkan kata-kata 

yang bisa menjatuhkan wibawanya di depan 

bawahannya. Mengenai pelaksanaan tugas kepala 

madrasah selama ini, berikut wawancara dengan Kepala 

MAN 1 Kota Jambi dimana mengatakan bahwa guru 

memiliki peran yang besar dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pimpinan untuk memberikan 

pengayoman kepada setiap kepala madrasah dan siswa 

di sekolah ini agar tetap bisa melaksanakan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran dengan baik. Salah satu 
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peran yang dilakukan kepala madrasah adalah 

meningkatkan disiplin guru dalam mendidik dan 

mengajar di MAN 1 Kota Jambi. 

Guru sekarang berusaha memberi teladan dalam 

bekerja sebagai guru seperti datang ke sekolah tepat 

waktu, bekerja dengan tepat waktu dan 

mengorganisasikan guru agar bisa mengerjakan tugas 

tepat waktu juga. Hal ini sebagaimana observasi penulis 

bahwa guru sesekali berkonsultasi dengan kepala 

madrasah dalam meningkatkan profesionalisme dalam 

bekerja, salah satu yang ditekankan kepala madrasah 

adalah menumbuhkan kesadaran diri bahwa disiplin 

sangat diperlukan dalam meningkatkan profesionalisme 

bekerja. 

Pada sejumlah lembaga pendidikan, pengawasan 

dalam disiplin guru sering menjadi permasalahan yang 

diabaikan begitu saja. Hal ini yang perlu dibenahi oleh 

kepala madrasah. Mengelola disiplin merupakan 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap guru. 

Masalah perencanaan mengelola disiplin biasanya selalu 

disampaikan oleh kepala madrasah pada acara 

pertemuan dengan para guru atau pada waktu tertentu 

ketika kepala madrasah melihat adanya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh guru. Kepala 

madrasah juga menegaskan pentingnya menyiapkan 

laporan bulanan dan pembukuan keuangan sebagai 

bentuk kedisiplinan dan kepatuhan guru pada pekerjaan 

yang diembannya. 
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Berbagai upaya telah dilakukan guru dalam 

meningkatkan motivasi kerja. Pada dasarnya setiap guru 

menginginkan motivasi kerja yang tinggi, namun 

berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi pribadinya 

dalam bekerja, terkadang tidak mampu mengubah 

menjadi guru yang memiliki motivasi. Untuk itu, 

bantuan dari kepala madrasah untuk memaksimalkan 

upaya pengawasan dalam peningkatan kinerja guru. 

Berikut tugas antara guru, yaitu:  

1) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar 

masing-masing siswa, meneliti daftar hadir siswa 

sebelum memulai pelajaran, mengatur kebersihan 

ruang kelas dan ruang praktekum serta 

mengumpulkan dan menghitung angka kredit 

untuk kenaikan pangkatnya. 

2) Pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi 

kelas yang  meliputi denah tempat duduk siswa, 

papan absensi siswa, daftar pelajaran kelas, daftar 

piket kelas, buku absensi siswa, buku kegiatan 

pembelajaran/buku  kelas dan tata tertib kelas.  

3) Membuat statistik bulanan siswa, pengisian daftar 

kumpulan nilai siswa (legger), pembuatan catatan 

khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, 

penyusunan buku laporan penilaian hasil belajar 

dan pembagian buku laporan penilaian hasil 

belajar. 
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Tugas guru berpusat pada mendidik dengan titik 

berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberi 

fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar 

yang memadai, membantu perkembangan aspek-aspek 

pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri. 

Demikianlah, dalam proses pembelajaran guru tidak 

terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan 

tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan 

keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Salah 

satu tugas itu adalah memberikan informasi tentang 

keadaan anak di sekolah kepada orang tua mereka 

melalui raport atau informasi lain yang diterima anak 

pada akhir belajar satu semester. 

 

c. Manajemen Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Budaya Kerja Guru MAN 1 Kota 

Jambi 

Perencanaan (planning). Perencanaan yang tidak 

rinci ini menandakan bahwa perencanaan kepala MAN 

1 Kota Jambi tidak efektif bisa dilaksanakan di lapangan 

nantinya. Observasi terhadap kepala madrasah dimana 

sudah berusahsa melaksanakan tugas di madrasah 

untuk kebutuhan budaya kerja guru yang efektif  dan 

efisien. Kepala madrasah memiliki program kerja 

sebagai pimpinan yang bertujuan untuk melakukan 

pengelolaan budaya kerja MAN 1 Kota Jambi seperti 

menjadi madrasah berbasis sains dan teknologi sesuai 

visi dan misi. 
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Observasi penulis dimana kepala madrasah 

membina budaya kerja melalui musyawarah rutin setiap 

awal bulan yang disampaikan secara lisan untuk 

memberi tahu tentang kecakapan guru dalam bekerja. 

Meskipun guru selalu kesulitan karena memang jarak 

antara rumah dengan madrasah cukup jauh ditambah 

lagi guru tidak berani untuk mengendarai sendiri jadi 

guru selalu menggantungkan kepada orang lain, apabila 

pagi hari hujan membuat guru sulit untuk 

menempuhkan perjalanan untuk bekerja. 

Menurut salah seorang guru ketika penulis 

melakukan wawancara mengatakan bahwa kepala 

madrasah telah membina budaya kerja melalui 

musyawarah rutin setiap awal bulan yang disampaikan 

secara lisan untuk memberi tahu tentang kinerja guru 

dalam bekerja, sebenarnya guru ingin berusaha untuk 

mematuhi dengan sebaik-baiknya karena ini merupakan 

peraturan tetapi guru selalu kesulitan karena memang 

jarak antara rumah dengan madrasah cukup jauh 

ditambah lagi guru tidak berani untuk mengendarai 

sendiri jadi guru selalu menggantungkan kepada orang 

lain, apalagi apabila pagi hari hujan membuat guru 

kesusahan karena pertimbangan kesehatan. 

Sejak berdirinya hingga sekarang seiring pula 

dengan perkembangan terjadi penambahan guru sesuai 

dengan kebutuhan. Terdapat beberapa hal yang 

mestinya tidak perlu terjadi, di mana kebanyakan para 

guru, demikian pula pegawai tata usaha pada MAN 1 
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Kota Jambi ini belum memahami terhadap sejarah 

berdirinya madrasah ini. 

Setiap guru di MAN 1 Kota Jambi hanya 

menjalankan tugas masing-masing sesuai kebiasaan 

yang ada. Mereka tidak memahami pola dan hubungan 

kerja secara utuh. Namun demikian mereka mengetahui 

dengan siapa mereka harus berhubungan dan 

bagaimana hubungan itu dilaksanakan, dan dalam 

konteks hubungan kinerja guru dengan kepala 

madrasah mereka menjalankan tugasnya dengan baik 

dan dapat dipertanggungjawabkan kepada kepala 

madrasah khususnya yang berkenaan dengan proses 

pembelajaran. 

Ketiga komponen pada MAN 1 Kota Jambi di atas 

menurut pengamatan dan wawancara penulis dengan 

guru, kepala madrasah, dan komite, secara umum telah 

melaksanakan fungsi dan perannya masing-masing, 

walaupun pada sisi-sisi tertentu masih terdapat kendala-

kendala dan kelemahan-kelemahan. Sebagai contoh 

bahwa semestinya kepala madrasah harus berperan 

penuh dalam menyingkapi permasalahan dan bersama 

komite madrasah, demikian pula penyediaan dan 

penyempurnaan sarana dan fasilitas yang dibutuhkan. 

Pengorganisiasian (organizing). Pengorganisasian 

diartikan sebagai kegiatan membagi tugas-tugas kepada 

orang yang terlibat dalam kerja sama pendidikan. 

Wawancara dengan HS, kepala madrasah dimana 

mengatakan bahwa tiap-tiap guru sudah mengetahui 

tugas masing-masing sehingga tumpang tindih yang 
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tidak perlu dapat dihindarkan. Di samping itu dalam 

menjalankan tugas pendidikan, pengaturan waktu 

merupakan hal yang penting. Ada kegiatan yang harus 

didahulukan, ada yang harus dilakukan kemudian, dan 

ada pula yang harus dikerjakan secara bersamaan dalam 

bekerja. Mengorganisasi berarti bahwa pimpinan harus 

mampu menghimpun dan mengkoordinasikan sumber 

daya manusia dan sumber-sumber material madrasah, 

sebab keberhasilan madrasah sangat bergantung pada 

kecakapan dalam mengatur dan mendayagunakan 

berbagai sumber daya guru guru dalam mencapai 

tujuan. 

Kebersamaan merupakan kunci dalam mencapai 

cita-cita dan tujuan sebuah organisasi atau lembaga di 

mana di dalamnya terdapat komponen tertentu. Dalam 

mengupayakan kebersamaan, kepala madrasah telah 

melaksanakan beberapa hal secara konkret, antara lain: 

1) Mengadakan rapat atau musyawarah setiap akhir dan 

awal tahun pembelajaran yang melibatkan pengurus 

komite, kepala madrasah, guru dan tata usaha. 

Musyawarah dimaksud adalah dalam rangka 

mengevaluasi pelaksanaan program madrasah yang 

telah dilaksanakan dan membicarakan serta 

mempersiapkan sesuatu yang berkaitan dengan 

pelaksanaan program madrasah ke depan.Adapun yang 

dibicarakan meliputi masalah kesiswaan, guru dan 

tugasnya, sarana dan prasarana yang diperlukan, dana 

yang dibutuhkan, termasuk di dalamnya pembahasan 

tentang Rencana Anggaran pemasukan dan Belanja 
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Madrasah, 2) Rapat rutin setiap bulan, yang juga 

dihadiri oleh semua komponen madrasah dalam rangka 

mengevaluasi dan menyikapi permasalahan-

permasalahan yang muncul secara bersama, 3) 

Melibatkan secara merata semua guru dalam 

kepanitiaan ujian-ujian dan kepanitiaan PHBI/PHBN 

yang secara rutin dilaksanakan, 4) Mengunjungi dan 

memberikan kepada personil madrasah yang sedang 

kena musibah, 5) Dilaksanakan setiap hari Jum‟at 

melakukan pembacaan surah Yaasiin bersama, doa 

bersama di madrasah setiap tiga bulan sekali secara 

terjadwal melibatkan kepala madrasah, guru, pengurus 

komite serta seluruh wali murid. 6) Pertemuan dengan 

wali murid setiap akhir semester untuk menyampaikan 

perkembangan hasil belajar siswa dalam semester yang 

telah dilalui dan sekaligus pemberian buku hasil belajar 

siswa (rapor). Juga untuk menerima masukan dan saran-

saran kondusif dari wali murid dan 7) Pertemuan 

dengan seluruh wali murid pada awal tahun pelajaran 

untuk membicarakan segala sesuatu yang dibutuhkan 

ke depan khusus masalah pembiayaan, sekaligus 

menyampaikan Rencana Anggaran dan Belajar 

madrasah kepada wali murid. 

Prinsip yang dijadikan pegangan adalah bahwa 

manajer atau seorang kepala madrasah tugas utamanya 

adalah bagaimana memperoleh manfaat sebesar-

besarnya dari siapa dan apapun yang ada, yang tersedia 

dan yang dipercayakan kepada mereka, mereka tidak 

boleh berpikir mengenai yang tidak ada, apalagi yang 
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memang tidak mungkin untuk diadakan. Penempatan 

guru untuk kebutuhan efektivitas pencapaian tujuan 

pendidikan sudah dilakukan meskipun masih minim 

pengalaman dalam bekerja dan kurang mengedepankan 

budaya kerja yang produktif. Kepala madrasah selaku 

manajer telah memiliki program kerja madrasah yang 

bertujuan untuk melakukan penempatan yang tepat bagi 

setiap guru dan menyusun budaya kerja yang kondusif. 

Kepala madrasah adalah orang yang memiliki 

tanggung jawab terhadap sumber daya manusia 

bawahannya secara contoh, memberikan inspirasi untuk 

memajukan dan mencapai tujuan yang diinginkan 

dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan di lembaganya. 

Dalam konteks pengembangan, menurut guru bahwa 

MAN 1 Kota Jambi merupakan lembaga yang bersifat 

kompleks dan unik, karena sebagai sebuah organisasi di 

dalamnya terdapat berbagai dimensi satu sama lainnya 

saling berkaitan dan saling menentukan dan memiliki 

ciri-ciri tertentu sebagai sifat yang unik dan berbudaya  

seperti budaya disiplin, budaya ramah, budaya bekerja 

sama atau budaya bersih bagi guru di madrasah. 

Mengenai pelaksanaan tugas kepala madrasah 

selama ini, berikut wawancara dengan guru  di MAN 1 

Kota Jambi di mana mengatakan kepala madrasah 

memiliki peran yang besar dalam tugasnya sebagai 

manajer untuk menempatkan guru yang tepat dalam 

kegiatan kerja, sehingga guru nantinya bisa secara 

berkualitas melaksanakan kegiatan pendidikan dan 

pembelajaran. Kepala madrasah telah memahaminya 
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sebagai suatu langkah yang urgen untuk melakukan 

pengembangan madrasah. Kepala madrasah adalah 

seorang pendidik di madrasah merupakan salah satu 

sumber daya manusia yang ada di lingkungan madrasah 

di samping guru, karyawan dan siswa. Kepala madrasah 

merupakan tokoh sentral yang sangat mempengaruhi 

proses pembelajaran dalam upaya menyiapkan sumber 

daya manusia yang berkualitas, karena memiliki peran 

yang cukup besar. 

Penggerakan (Actuating). Pola hubungan semacam 

ini tentunya sangat baik. Akan tetapi adanya sisi 

negatifnya juga sangat besar mendahului segala sesuatu 

diselesaikan dengan cara kekeluargaan tidak secara 

prosedural. Penyelesaian dengan menggunakan sistem 

kekeluargaan tersebut terlihat pada sistem pelimpahan 

wewenang secara langsung kepada orang terdekat tanpa 

ada surat mandat. Sebagaimana hasil observasi berikut 

ini di mana pelimpahan wewenang juga selalu 

dilakukan secara langsung kepada orang yang ahli di 

bidangnya dalam membina budaya kerja guru, 

meskipun masih ada yang kurang ahli dalam bekerja 

sehingga tidak terbiasa produktif dalam mencapai 

prestasi kerja. 

Dibutuhkan kemampuan kepala madrasah 

menggerakkan semua guru untuk menyelesaikan tugas-

tugas kependidikan, menggerakkan guru, dan memberi 

motivasi kerja bagi guru agar bisa mengelola kelas 

dengan maksimal. Kepala madrasah yang dipilih selama 

ini belum memiliki kemampuan yang dapat 
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membangkitkan motivasi, memberikan inspirasi untuk 

memajukan dan mencapai tujuan di lembaganya.  

Menurut mereka bahwa motivasi yang diberikan kepala 

madrasah kepada guru dan karyawan karena kepala 

amdrasah mempunyai perhatian, minat dan ingin ikut 

serta dalam suatu kegiatan atau tugas. Motivasi bisa 

juga dilakukan dengan memberikan hukuman atau 

sanksi kepada guru dan karyawan, adapun sanksi yang 

diberikan adalah dua kali dengan cara teguran dan 

ketiga kalinya secara tertulis, akan tetapi selama ini 

tidak ada guru atau karyawan yang mendapat sanksi 

dari kepala madrasah. 

Observasi penulis dimana budaya kerja guru di 

MAN 1 Kota Jambi juga terkait dengan kesejahteraan 

guru. Peningkatan kesejahteraanpun dilakukan kepala 

madrasah. Hal ini misalnya adalah gaji pegawai 

diberikan tepat pada waktunya sesuai dengan bagian 

dan jabatannya. Sehingga dengan pemberian gaji tepat 

waktu, haknya sebagai pegawai sudah 

terpenuhi.Dengan begitu mereka juga semangat untuk 

bekerja. Selain itu, juga diberikan tunjangan lain seperti 

pemberian kesempatan dan bantuan untuk 

mengembangkan karir berupa pelatihan-pelatihan, 

seperti pelatihan komputer dan pengadministrasian, 

yang dibiayai oleh madrasah,  memberikan penghargaan 

kepada guru dan karyawan yang berprestasi berupa 

piagam, memberikan insentif dari kegiatan 

pembelajaran. Pemberian tunjangan dan 

mengikutsertakan pelatihan dan seminar bertujuan 
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untuk meningkatkan kinerja guru dan karyawan 

sehingga mereka bisa menjadi guru yang 

efektif.Sedangkan pemeliharaan rohani, biasanya para 

guru di MAN 1 Kota Jambi melakukan kegiatan 

olahraga bersama secara rutin yaitu sekali dalam 

seminggu. Dengan adanya kegiatan ini berarti kesehatan 

para pegawai juga terjaga.Sehingga dengan terjaganya 

kondisi tubuh yang sehat, semangat bekerja juga tinggi. 

Kerja sama dan komunikasi antara guru dan 

personil madrasah lainnya juga didorong dan dibangun 

oleh kepala madrasah, HS, kepala madrasah 

mengatakan selama hubungan kerja antara personil 

terjalin dengan baik. Semua pihak menjalankan tugas 

sesuai dengan porsi dan tanggung jawab masing-

masing. Apabila terjadi konflik kepala madrasah 

bersikap sebagai mediator yang menjembatani 

penyelesaiannya konflik. Studi Kasus lebih mendalam 

melalui wawancara diperoleh gambaran yang lebih jelas 

tentang profesionalitas kepala madrasah. Seluruh 

komponen madrasah seperti guru, komite dan beberapa 

wali murid mengatakan kepala madrasah selalu 

melakukan musyawarah untuk membuat sebuah 

keputusan, kepala madrasah berusaha melibatkan 

berbagai pihak yang kompeten untuk membahas suatu 

masalah, Kepala madrasah memandang siswa adalah 

komponen penting yang diperhatikan dalam mengambil 

keputusan meski tidak ikut musyawarah. 

Kepala madrasah sudah mampu menanamkan, 

memajukan dan meningkatkan nilai mental, moral, fisik, 
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karakteristik dan keteladanan kepala madrasah melalui 

sikap, perbuatan dan perilaku termasuk penampilan 

kerja dan fisik. Observasi penulis dimana kepala 

madrasah menjadi panutan bagi guru dan siswa di 

sekolah. Meskipun kepala madrasah berusaha 

memberikan contoh yang terbaik dalam mengelola 

sekolah, namun masih banyak kelemahan dalam disiplin 

pimpinan seperti bekerja tidak tepat waktu dan tidak 

penuh selama di tempat atau di MAN 1 Kota Jambi dari 

pukul 07.15-14.00 WIB, terkadang kepala madrasah jam 

12.00 sudah pulang. 

Menurut guru yang menjelaskan beberapa hal 

sebagai berikut bahwa salah satu budaya kerja yang 

sudah dikembangkan adalah kedisiplinan. Kedisiplinan 

bagi kepala madrasah sedikit banyak akan 

mempengaruhi hasil kerjanya dan kedisiplinan ini harus 

dimulai dari kepala madrasah sebagai teladan yang 

utama. Contohnya seorang kepala madrasah yang 

memiliki minat mengajar tinggi kemudian memiliki 

kepala madrasah yang malas-malasan pergi sekolah 

membuat guru menirunya. 

Kepala madrasah sebagai figur sentral harus 

menyadari bahwa terbentuknya kebiasaan, sikap, dan 

prilaku dalam konteks kultur sekolah sangat 

dipengaruhi oleh pribadi, gaya kepemimpinan, dan cara  

dia melihat perkembangan ke depan yang bersifat 

visioner. Perkembangan kultur sekolah yang lebih baik 

dan sehat harus dimulai dari kepala madrasah. Kepala 

madrasah yang mampu membangun tim kerja, belajar 
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dari guru, staf tata usaha dan siswa, terbuka untuk jalur 

komunikasi dengan lingkungan, luas akses informasi 

akan mampu mengembangkan kultur positif sekolah 

demi terwujudnya sekolah mandiri yang berada di atas 

kemampunya sendiri. 

Prinsip dan pola kerja kepala madrasah masih lemah 

dalam mendorong guru bekerja dengan budaya 

produktif, buktinya kepala madrasah sesekali datang ke 

sekolah tidak tepat waktu karena memiliki kesibukan 

dan urusan di luar aktivitas sekolah. Hasil wawancara 

dengan kepala madrasah penulis periksa ulang melalui 

guru, komite dan wali murid. 

Kebutuhan dan harapan masyarakat akan mutu 

pelayanan pendidikan yang baik merupakan faktor 

pemicu utama inovasi manajemen pendidikan. 

Kebutuhan institusional yang dibuat oleh kepala 

madrasah dan staf untuk meningkatkan mutu pelayanan 

internal dan eksternal akan sangat mempengaruhi 

proses pembuatan keputusan inovatif dalam bidang 

manajemen pendidikan. Kegiatan pendidikan dan 

pengajaran hanya akan berjalan baik jika ditunjang oleh 

disiplin yang kuat dengan manajemen yang memadai. 

Sebagaimana observasi penulis di MAN 1 Kota Jambi 

dimana kepala madrasah cenderung sulit untuk 

mengarahan masing-masing guru untuk tepat waktu 

mengajar, karena kepala madrasah terkadang tidak full 

secara waktu di sekolah. 

Prinsip manajemen kepala MAN 1 Kota Jambi 

adalah kebersamaan (team work), dan tipe ini paling 
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tepat untuk memimpin organisasi modern. Beberapa 

sifat dari tipe ini antara lain: selalu bertitik tolak dari 

rasa persamaan hak dan persamaan kewajiban, berusaha 

menyinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi 

dengan kepentingan dan tujuan pribadi/bawahan, 

senang menerima saran, pendapat dan kritik, 

mengutamakan kerja sama kelompok dalam pencapaian 

tujuan sekolah, memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada bawahan untuk melakukan tugas, 

berusaha memberikan kesempatan untuk berkembang 

kepada bawahan, dan membimbing bawahan untuk 

lebih berhasil daripadanya. Tipe kepemimpinan 

demokratis, seorang dalam mengembangkan organisasi 

menggunakan pendekatan musyawarah.  

Tinggi rendahnya kesadaran guru MAN 1 Kota 

Jambi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab 

yang dibebankan kepadanya. Hasil observasi penulis 

bahwa telah menjadi kesepakatan bersama antara semua 

personil sekolah termasuk juga tenaga kependidikan, 

semua biaya yang diperlukan oleh guru dalam 

kepentingan sekolah, terlebih untuk mempersiapkan 

perangkat kerja ditanggung oleh sekolah. Ini 

membuktikan bahwa ada upaya serius dari pimpinan 

sekolah untuk mewujudkan rasa tanggung jawab guru 

dalam melaksanakan tugas-tugasnya dan bisa 

memudahkan budaya kerja yang produktif. 

Hasil penelusuran dan pengamatan penulis 

terhadap dokumen sekolah yang menyangkut proses 

pembelajaran membuktikan bahwa: 
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1) Sebagian besar guru telah melaksanakan tugas 

pembelajaran sesuai dengan waktu dan jam 

tugasnya. Adanya permasalahan individu ataupun 

tugas yang menyebabkan mereka tidak 

melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan, telah dilakukan prosedur melalui izin 

kepala madrasah dan diganti oleh guru piket pada 

hari tersebut. 

2) Semua guru dengan baik melakukan proses 

pembelajaran melalui tahapan-tahapan sesuai 

petunjuk pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran 

serta evaluasi. 

3) Administrasi pembelajaran seperti Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) telah dilakukan 

oleh guru dengan baik, terlihat dari dokumen 

sekolah. 

 

Kedisiplinan bukan saja untuk mengarahkan anak 

pada jalan yang benar, akan tetapi juga penting untuk 

menjaga anak agar tetap berada pada disiplin dalam 

menjalankan sesuatu yang benar. Pendidikan perilaku 

melalui kedisiplinan di sini adalah mencurahkan segala 

prilaku guru untuk perkembangan anak dalam upaya 

pembinaan disiplin guru. Guru menjadi sosok yang 

patut diteladani dihadapan siswa. Wawancara dengan 

kepala madrasah yang mengatakan sebagai berikut 

bahwa disiplin bekerja sangat penting sekali 

keberadaannya dalam mengefektifkan budaya kerja di 
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sekolah. Ada kondisi yang sangat membutuhkan 

disiplin seperti di saat awal bekerja dan diakhir bekerja. 

Pengamatan di lapangan bahwa kepala madrasah 

telah berupaya menjadi panutan bagi guru dan siswa di 

sekolah.Kepala madrasah berusaha memberikan contoh 

yang terbaik yang bisa diberikan, seperti dengan datang 

tepat waktu ke sekolah dan pulang pada waktu yang 

telah dijadwalkan, tegas dalam menyelesaikan masalah 

dan tidak berbicara bertele-tele. 

Pengamatan penulis terhadap Kepala MAN 1 Kota 

Jambi dimana upaya kepala madrasah dalam berbicara 

hanya seperlunya saja dan tidak mengeluarkan kata-kata 

yang bisa menjatuhkan wibawanya di depan 

bawahannya. Mengenai pelaksanaan tugas kepala 

madrasah selama ini, berikut wawancara dengan Kepala 

MAN 1 Kota Jambi dimana mengatakan bahwa guru 

memiliki peran yang besar dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pimpinan untuk memberikan 

pengayoman kepada setiap kepala madrasah dan siswa 

di sekolah ini agar tetap bisa melaksanakan kegiatan 

pendidikan dan pembelajaran dengan baik. Salah satu 

peran yang dilakukan kepala madrasah adalah 

meningkatkan disiplin guru dalam mendidik dan 

mengajar di MAN 1 Kota Jambi. 

Kepala madrasah adalah orang yang benar-benar 

diharapkan menjadi kepala madrasah. Oleh sebab itu, 

kualitas profesionalitas kepala madrasah berdampak 

baik atau buruk bagi keberhasilan prestasi belajar siswa 

di sekolah. Kepala madrasah sudah memimpin guru 
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dalam memajukan budaya kerja guru di MAN 1 Kota 

Jambi. Salah satu yang dilakukan kepala madrasah 

adalah meningkatkan kinerja guru sebagai tenaga 

pendidik dan pengajar. Dengan usaha ini diharapkan 

guru memiliki budaya kerja yang profuktif  dan inovatif. 

Saat bekerja di sekolah, guru diminta kepala madrasah 

berusaha menerapkan kedisiplinan dan selalu 

memperhatikan atau mematuhi arahan kepala madrasah 

agar dalam bekerja selalu mengedepankan sikap budaya 

disiplin dan hal itu saya terapkan juga kepada guru. 

Kedisiplinan dalam mendidik anak sangat penting 

artinya sehingga apabila seorang pendidik tidak 

memahami dan tidak mengerti pentingnya kedisiplinan 

yang  lebih  baik,  maka besar kemungkinan tidak 

berhasil dalam menanamkan ajaran yang dikehendaki 

kepada anak didiknya. Dengan adanya upaya 

membiasakan mencontoh perilaku bagi yang ada pada 

diri seorang guru akan menumbuhkan rasa percaya diri 

serta adanya kemauan sendiri dan sadar akan dirinya 

untuk mengikuti suatu latihan dan pendidikan dari 

guru, terbiasa terlatih disiplin dalam kehidupan sehari-

hari bagi anak. Wawancara dengan guru di MAN 1 Kota 

Jambi yang mengatakan bahwa untuk mengembangkan 

disiplin bekerja, maka guru berusaha untuk disiplin 

seperti datang ke sekolah tepat waktu, meskipun 

meskipun sebagian guru masih sering tidak disiplin.” 

Setiap perbuatan, termasuk perbuatan didorong 

oleh satu atau beberapa motif. Motif atau biasa juga 

disebut juga dorongan atau kebutuhan merupakan suatu 
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tenaga yang berada pada diri individu atau guru yang 

mendorongnya untuk berbuat mencapai suatu tujuan. 

Hasil observasi terhadap aktivitas guru di MAN 1 Kota 

Jambi dimana guru disiplin datang ke sekolah dan 

masuk kerja tepat pada waktunya. Meskipun guru 

pernah datang terlambat. Guru berusaha disiplin dalam 

bekerja, meskipun sekali-kali tetap pernah tidak disiplin, 

misalnya telat bekerja. 

Guru sekarang berusaha memberi teladan dalam 

bekerja sebagai guru seperti datang ke sekolah tepat 

waktu, bekerja dengan tepat waktu dan 

mengorganisasikan guru agar bisa mengerjakan tugas 

tepat waktu juga. Hal ini sebagaimana observasi penulis 

bahwa guru sesekali berkonsultasi dengan kepala 

madrasah dalam meningkatkan profesionalisme dalam 

bekerja, salah satu yang ditekankan kepala madrasah 

adalah menumbuhkan kesadaran diri bahwa disiplin 

sangat diperlukan dalam meningkatkan profesionalisme 

bekerja. 

Pada sejumlah lembaga pendidikan, pengawasan 

dalam disiplin guru sering menjadi permasalahan yang 

diabaikan begitu saja. Hal ini yang perlu dibenahi oleh 

kepala madrasah. Mengelola disiplin merupakan 

kebutuhan dasar yang harus dipenuhi setiap guru. 

Masalah perencanaan mengelola disiplin biasanya selalu 

disampaikan oleh kepala madrasah pada acara 

pertemuan dengan para guru atau pada waktu tertentu 

ketika kepala madrasah melihat adanya pelanggaran-

pelanggaran yang dilakukan oleh guru. Kepala 
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madrasah juga menegaskan pentingnya menyiapkan 

laporan bulanan dan pembukuan keuangan sebagai 

bentuk kedisiplinan dan kepatuhan guru pada pekerjaan 

yang diembannya. 

Pada pelaksanaan pengawasan disiplin guru 

dibutuhkan kemampuan kepala madrasah 

menggerakkan semua guru untuk menyelesaikan tugas-

tugas kependidikan, meningkatkan hubungan kerja 

antar guru, membina kerja sama, menggerakkan guru, 

dan memberi motivasi kerja bagi guru agar bisa 

pengelolaan kelas. Saat dimintai keterangan mengenai 

pengawasan disiplin maka semua guru ini memberi 

informasi yang penting tentang hal itu. Setelah 

diobservasi terlihat bahwa pembuatan perencanaan 

program kerja bulanan dan tahunan yang merupakan 

landasan utama bagi seorang guru dalam pengajaran 

jangka waktu yang agak panjang nampaknya 

direalisasikan sebagaimana mestinya. 

Berbagai upaya telah dilakukan guru dalam 

meningkatkan motivasi kerja. Pada dasarnya setiap guru 

menginginkan motivasi kerja yang tinggi, namun 

berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi pribadinya 

dalam bekerja, terkadang tidak mampu mengubah 

menjadi guru yang memiliki motivasi. Untuk itu, 

bantuan dari kepala madrasah untuk memaksimalkan 

upaya pengawasan dalam peningkatan kinerja guru. 

Berikut tugas antara guru, yaitu:  

1) Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar 

masing-masing siswa, meneliti daftar hadir siswa 
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sebelum memulai pelajaran, mengatur kebersihan 

ruang kelas dan ruang praktekum serta 

mengumpulkan dan menghitung angka kredit 

untuk kenaikan pangkatnya. 

2) Pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi 

kelas yang  meliputi denah tempat duduk siswa, 

papan absensi siswa, daftar pelajaran kelas, daftar 

piket kelas, buku absensi siswa, buku kegiatan 

pembelajaran/buku  kelas dan tata tertib kelas.  

3) Membuat statistik bulanan siswa, pengisian daftar 

kumpulan nilai siswa (legger), pembuatan catatan 

khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, 

penyusunan buku laporan penilaian hasil belajar 

dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar. 

 

Tugas guru berpusat pada mendidik dengan titik 

berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberi 

fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar 

yang memadai, membantu perkembangan aspek-aspek 

pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri. 

Demikianlah, dalam proses pembelajaran guru tidak 

terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan 

tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan 

keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Salah 

satu tugas itu adalah memberikan informasi tentang 

keadaan anak di sekolah kepada orang tua mereka 

melalui raport atau informasi lain yang diterima anak 

pada akhir belajar satu semester. 
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Faktor munculnya kesadaran dan tanggung jawab 

guru MAN 1 Kota Jambi berdasarkan hasil pengamatan 

penulis dengan sebagai berikut bahwa bagi guru bahwa 

kesejahteraan yang didapat dari tugas mengajar dirasa 

jauh lebih tinggi bila dibandingkan dengan guru-guru 

lain yang masih honor, sehingga guru honorer kadang 

memiliki budaya kerja yang tidak sesuai standar. Baik 

guru Negeri (PNS) ataupun honorerpada MAN 1 Kota 

Jambi di atas mengakui, di samping gaji atau honor 

masih mendapat insentif-insentif tambahan, termasuk 

pada akhir semester dan akhir tahun.  

Kerjasama yang intensif dilakukan kepala madrasah 

dan guru sudah mampu memberikan gagasan baru bagi 

pelaksanaan pendidikan moral di MAN 1 Kota Jambi, 

karena adanya pola saling mendukung antara dua pihak 

yang berkepentingan dalam pendidikan. Hal ini 

sebagaimana yang dijelaskan oleh HS, kepala madrasah 

berikut ini bahwa berbagai permasalahan yang timbul 

dalam menghadapi permasalahan guru di selesaikan 

melalui rapat berkala dengan para guru yang 

diselenggarakan setiap 1 bulan sekali, diskusi dengan 

setiap guru dan lain sebagainya. Melalui upaya ini, 

kepala madrasah bisa menuangkan gagasan yang bisa 

membina mental kerja guru. Salah satu gagasan tersebut 

adalah mengenai peningkatan disiplin bekerja. Waktu 

bekerja yang tidak tepat waktu sudah diperbaiki dengan 

waktu bekerja di madrasah tepat pada waktunya. 

Disiplin menjadi sarana peningkatan pengelolaan 

guru.Dalam mendidik disiplin berperan mempengaruhi, 
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mendorong, mengendalikan, mengubah, membina dan 

membentuk perilaku-perilaku tertentu sesuai dengan 

nilai-nilai yang ditanamkan, diajarkan dan 

diteladankan.Karena itu, perubahan perilaku seseorang, 

termasuk kemampuan guru dalam mengajar.Maka 

sangat tepat jika disiplin menjadi faktor yang 

mempengaruhi pelaksanaan penilaian kinerja guru di 

MAN 1 Kota Jambi.  

Mengenai hal ini wawancara dengan yang 

mengatakan untuk menegakkan disiplin tidak 

selamanya harus melibatkan orang lain, tetapi 

melibatkan diri sendiri juga bisa. Artinya menegakkan 

disiplin dari diri sendiri.Upaya inilah yang diusahakan 

di MAN 1 Kota Jambi. Kepala madrasah bersama 

dengan majelis guru menyusun perangkat peraturan 

tata tertib untuk meningkatkan disiplin guru dan siswa 

di MAN 1 Kota Jambi. 

Berdasarkan wawancara di atas dapat dipahami 

bahwa dalam belajar disiplin sangat diperlukan.Disiplin 

dapat melahirkan semangat menghargai waktu, bukan 

menyia-nyiakan waktu berlalu dalam kehampaan. 

Budaya jam karet adalah musuh besar baginya dan bagi 

mereka yang menerapkan disiplin dalam mengajar. Tiap 

jam bahkan tiap detik sangat berarti bagi guru.  Untuk 

itu budaya tersebut telah diupayakan agar terlaksana 

dengan baik di MAN 1 Kota Jambi ini.Melalui disiplin, 

guru MAN 1 Kota Jambi telah bisa meraih kesuksesan 

dalam dunia kerjanya.Guru yang mengajar dengan 
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disiplin yang tinggi seperti masuk tepat waktu dan 

mengerjakan tugas yang diberikan kepala madrasah. 

Prinsip manajemen kepala MAN 1 Kota Jambi 

adalah kebersamaan (team work), dan tipe ini paling 

tepat untuk memimpin organisasi modern. Beberapa 

sifat dari tipe ini antara lain: selalu bertitik tolak dari 

rasa persamaan hak dan persamaan kewajiban, berusaha 

menyinkronkan kepentingan dan tujuan organisasi 

dengan kepentingan dan tujuan pribadi/bawahan, 

senang menerima saran, pendapat dan kritik, 

mengutamakan kerja sama kelompok dalam pencapaian 

tujuan madrasah, memberikan kebebasan yang seluas-

luasnya kepada bawahan untuk melakukan tugas, 

berusaha memberikan kesempatan untuk berkembang 

kepada bawahan, dan membimbing bawahan untuk 

lebih berhasil daripadanya. Tipe kepemimpinan 

demokratis, seorang dalam mengembangkan organisasi 

menggunakan pendekatan musyawarah. Berikut ini 

dijabarkan karakter kepemimpinan kepala MAN 1 Kota 

Jambi dalam membangun madrasah berprestasi: 

Pengawasan (Controlling). Dalam mengembangkan 

budaya kerja, maka temuan lapangan berdasarkan 

observasi penulis menemukan bahwa pengawasan 

terhadap siswa ini dilakukan kepala madrasah, wakil 

kepala madrasah, para wali kelas, para guru, dan tenaga 

administrasi. Pengawasan yang dilakukan oleh kepala 

madrasah dan wakilnya adalah dengan sekali-sekali 

berkeliling ke ruang kelas untuk mengontrol jalannya 

pembelajaran. Pengawasan lain yang diberikan oleh 
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kepala madrasah dan para wakilnya adalah dengan 

perhatian terhadap potensi siswa yang kurang mampu 

untuk dikembangkan secara maksimal dalam 

manajemen siswa. Para wali kelas bertugas memberikan 

pengawasan terhadap siswa kelasnya masing-masing, 

dengan memberikan perhatian terhadap perkembangan 

pelaksanaan peningkatan budaya kerjadi madrasah. 

Wawancara dengan salah satu guru mengatakan 

bahwa kepala kepala madrasah telah mengawasi dan 

mengevaluasi semua kegiatan pada bidang intra dan 

ekstrakurikuler sesuai kewajiban kepala madrasah. 

Pengawasan dilakukan terhadap aktivitas pembelajaran 

yang dilakukan sepanjang tahun kegiatan program 

pembelajaran yang termasuk dalam program kerja guru 

MAN 1 Kota Jambi untuk tahun 2020, sedangkan 

evaluasi dilakukan  pada waktu-waktu tertentu, 

termasuk pada akhir tahun. Pengawasan dilakukan 

dengan observasi dan wawancara terhadap guru. 

Hasil observasi bahwa sesama pendidik dan 

pengajar di MAN 1 Kota Jambi diharapkan memiliki 

tanggung jawab yang sama dalam mengembangkan 

budaya kerja yang produktif di madrasah ini, meskipun 

hal masih belum maksimal buktinya masih ada guru 

yang budaya kerjanya suka copy paste hasil karya orang 

di internet untuk tugas mengajarnya. 

Dengan pengawasan yang ketat, maka suasana 

disiplin diharapkan menjadi kondusif karena terkontrol 

melalui pengawasan kepala madrasah terhadap guru. 

Hasil observasi penulis di mana kepala madrasah telah 
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menjadwalkan supervisi ke kelas satu bulan sekali yang 

sudah tertera pada rencana awal ahun pelajaran, hal 

tersebut guru merasa termotivasi untuk melaksanakan 

tugas dengan sebaik-baiknya selain itu juga merupakan 

tugas dan kewajiban guru untuk dapat meningkatkan 

kinerjanya masing-masing. 

Pengawasan yang ada di MAN 1 Kota Jambi berikut 

wawancara dengan guru yaitu pelaksanaan pengawasan 

disiplin guru bertujuan untuk menanamkan sikap dan 

kesiapan guru sebagai pendidik dalam menjalankan 

tugasnya dalam pembelajaran di madrasah. Kualitas 

suatu madrasah dapat dilihat dari nilai tambah yang 

dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut, baik 

produk yang dihasilkan, jasa ataupun pelayanan yang 

diberikan seperti mampu menghadirkan pengelolaan 

guru yang tepat dengan memeriksa informasi yang 

didapat dan berbagai pihak tentang kasus-kasus 

kelemahan pada guru-guru dalam menerapkan 

kedisiplinan kerja. 

Kepala madrasah telah menjadwalkan pengawasan 

ke kelas satu bulan sekali yang sudah tertera pada 

rencana awal tahun pelajaran, hal tersebut guru merasa 

termotivasi untuk melaksakan tugas dengan sebaik-

baiknya selain itu juga merupakan tugas dan kewajiban 

guru untuk dapat meningkatkan kinerjanya masing-

masing. Pengawasan sangat diperlukan untuk 

meningkatkan motivasi kerja guru.  

Kepala madrasah melakukan pengawasan terhadap 

kehadiran dan penyelesaian tugas guruyang 



Muhammad Said Ambiya, Ahmad Syukri & Kasful Anwar US 

202 

dijadwalkan setiap bulan. Hal itu dimaksudkan untuk 

mengetahui keluhan-keluhan guru dalam melaksanakan 

tugas sehingga sejak dini bisa dibantu, jika ada 

kekeliruan dapat segera diatasi dan untuk mengetahui 

tingkat kinerja pembina dalam melaksanakan tugas 

sehari-hari dalam melaksanakan tugas sudah dengan 

perencanaan kerja atau hanya asal-asalan saja. 

Pengawasan sangat diperlukan untuk meningkatkan 

kinerja guru. Sehingga dengan demikian eksistensi guru 

sebagai tenaga profesional di suatu lembaga pendidikan 

dapat diperhitungkan keberadaannya dan memiliki nilai 

lebih dari sekedar tenaga pengajar biasa. Memeriksa 

kelemahan kecil yang masih dilakukan oleh guru  untuk 

dibina, pembinaan yang dilakukan kepala madrasah 

melalui musyawarah rutin setiap bulan informasi-

informasi terbaru selalu disampaikan. Sehingga hal 

tersebut dapat memberikan nilai tambah untuk 

pengembangan pengetahuan bagi guru. Kepala 

madrasah telah memahaminya sebagai suatu langkah 

yang urgen untuk melakukan pengembangan madrasah. 

Kelemahan kecil yang ditemukan pada saat guru bekerja 

yaitu terlambat dalam menyelesaikan tugas, hanya saja 

tidak ditindaklanjuti dalam bentuk hukuman atau 

teguran bagi guru bersangkutan. Pengelolaan budaya 

kerja yang dilakukan kepala madrasah khususnya pada 

pengawasan kinerja guru sebagaimana penuturan 

kepala madrasah, bahwa untuk suatu pelaksanaan 

pengawasan kinerja guru yang ada di MAN 1 Kota 
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Jambi, yang dilakukan adalah memeriksa informasi 

yang didapat dari berbagai pihak tentang kinerja guru. 

Pengawasan yang ada di MAN 1 Kota Jambi yaitu 

sebagai berikut yaitu pelaksanaan pengawasan kinerja 

guru bertujuan untuk menanamkan sikap dan kesiapan 

guru untuk memenuhi ketentuan profesional sebagai 

pendidikan dalam menjalankan tugasnya di madrasah 

seperti budaya disiplin, budaya kerja sama, budaya 

transparansi dan budaya saling menghargai. Kualitas 

suatu madrasah dapat dilihat dari nilai tambah yang 

dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut, baik 

produk yang dihasilkan, jasa ataupun pelayanan yang 

diberikan seperti mampu menghadirkan pengelolaan 

kinerja guru yang tepat dengan memeriksa informasi 

yang didapat dan berbagai pihak tentang kasus-kasus 

kelemahan dalam menerapkan kinerja guru yang prima. 

Pengawasan atas pelaksanaan tugas guru bertujuan 

untuk mengetahui kemampuan profesionalnya. Dengan 

adanya supervisor diharapkan mampu menciptakan 

atau mengembangkan kemampuan guru secara efektif. 

Pengamatan penulis di MAN 1 Kota Jambi terhadap 

kegiatan supervisor dimana kegiatan pengawasan 

dilakukan terhadap program kerja guru. Perangkat 

rencana bekerja seperti kompoter, alat-alat tulis kantor 

dan lain sebagainya adalah pantauan utama supervisor. 

Meksipun hal ini masih banyak koreksi karena program 

kerja kurang tepat dan efektifserta hasil kerja yang tidak 

rapi. 
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Observasi penulis di MAN 1 Kota Jambi memang 

terlihat pengawasan dilakukan untuk melihat kegiatan 

guru membuat perencanaan jangka panjang yang 

meliputi program kerja madrasah tahunan dan program 

laporan bulanan madrasah. Berdasarkan perencanaan 

yang ada, guru memiliki pedoman menyeluruh tentang 

pelaksanaan kerja satu semester. Observasi penulis di 

MAN 1 Kota Jambi memang terlihat pengawasan 

dilakukan untuk melihat kegiatan guru membuat 

perencanaan jangka panjang yang meliputi program 

tahunan dan program semester maupun program jangka 

pendek. Meksipun guru harus diperintahkan dulu 

untuk membuatnya oleh kepala madrasah dan kurang 

memperhatikan metode yang baru saat ini. 

Wawancara dengan guru yang mengatakan bahwa 

dalam hal pengorganisasian pengawasan kinerja guru, 

maka kepala madrasah berusaha berkomunikasi dengan 

guru untuk mencatat kasus-kasus tersebut beserta guru 

yang bersangkutan dengan memperhitungkan manusia, 

sarana dan prasarana, biaya, teknologi dan informasi 

yang tersedia. Kepala madrasahberusaha memberikan 

binaan kepada guru untuk melaksanakan pengawasan 

terhadap kerja guru, meskipun masalah kesadaran 

setiap siswa untuk kegiatan pembelajaran masih kurang. 

Kepala madrasah memiliki peran dan fungsi yang 

strategis dalam melaksanakan tugasnya sebagai 

pimpinan untuk memberikan pengayoman kepada 

setiap guru untuk bisa melaksanakan peningkatan 

kualitas guru secara layak dan maksimal. Salah satu  
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guru di MAN 1 Kota Jambi mengatakan bahwa guru 

memperoleh manfaat dari pelatihan-penataran yang 

diadakan oleh madrasah tersebut, terutama dalam 

peningkatan inovasi-inovasi pendidikan serta mengikuti 

perkembangan yang ada. Hal ini sejalan dengan 

pernyataan salah seorang guru yang mengikuti 

pelatihan mengatakan dengan adanya pelatihan guru 

mendapat informasi baru dan perkembangan dunia 

pendidikan luar, guru  tahu bahwa dunia pendidikan 

berkembang sesuai dengan perkembangan zaman, jadi 

dengan adanya pelatihan guru akan mampu berinovasi 

dalam bekerja. 

Kepala madrasah juga mengorganisasikan kerangka 

kerja disiplin dalam kerja untuk mengawasi guru dalam 

perangkat aturan bekerja, sehingga guru bisa 

memaksimalkan kompetensinya dalam bekerja. 

Perangkat aturan tersebut dalam bentuk tata tertib guru. 

Tata tertib guru terdiri atas tugas dan kewajiban guru, 

aturan berpakaian dan larangan-larangan yang harus 

dipatuhi oleh guru hal ini dibuat dengan tujuan agar 

guru bisa mengembangkan kompetensinya terhadap 

sasaran didiknya tanpa ada hambatan atau rintangan. 

Pengawasan yang dilakukan oleh kepala madrasah 

dalam membangun kualitas guru belum efektif dan 

optimal. Kondisi ini terlihat pada seluruh proses yang 

dilakukan oleh kepala madrasah. Permasalahan kurang 

efektif pengelolaan tersebut adanya beberapa 

pengawasan kepala madrasah hanya bersifat tradisi dan 

merealisasikan beberapa kebijakan yang telah 



Muhammad Said Ambiya, Ahmad Syukri & Kasful Anwar US 

206 

ditetapkan oleh pihak manajemen makro dan mikro 

dalam membangun budaya kerja guru. 

 

3. MAN 1 Tanjung Jabung Barat 

a. Manajemen Kepala MAN 1 Tanjung Jabung Barat  

Perencanaan (Planning). Kebutuhan dan harapan 

masyarakat akan mutu pelayanan pendidikan yang baik 

merupakan faktor pemicu utama inovasi manajemen 

pendidikan. Kebutuhan institusional yang dibuat oleh 

kepala madrasah dan staf untuk meningkatkan mutu 

pelayanan internal dan eksternal akan sangat 

mempengaruhi proses pembuatan keputusan inovatif 

dalam bidang manajemen pendidikan. Kegiatan 

pendidikan dan pengajaran hanya akan berjalan baik 

jika ditunjang oleh disiplin yang kuat dengan 

manajemen yang memadai. Sebagaimana observasi 

penulis di MAN 1 Tanjung Jabung Barat dimana kepala 

madrasah cenderung mudah untuk mengarahan 

masing-masing guru untuk tidak terlambat mengajar, 

karena guru sudah mengajar sesuai jadwal pelajaran 

yang ada. 

Kepala madrasah sudah mampu menanamkan, 

memajukan dan meningkatkan nilai mental, moral, fisik, 

karakteristik dan keteladanan kepala madrasah melalui 

sikap, perbuatan dan perilaku termasuk penampilan 

kerja dan fisik. Observasi penulis dimana kepala 

madrasah menjadi panutan bagi guru dan siswa di 

madrasah. Meskipun kepala madrasah berusaha 

memberikan contoh yang terbaik dalam mengelola 
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madrasah, namun masih banyak kelemahan dalam 

disiplin pimpinan seperti bekerja tepat waktu dan selalu 

ada di tempat atau di MAN 1 Tanjung Jabung Barat. 

Menurut guru yang menjelaskan beberapa hal 

sebagai berikut bahwa salah satu budaya kerja yang 

sudah dikembangkan adalah kedisiplinan. Kedisiplinan 

bagi siswa sedikit banyak akan mempengaruhi hasil 

belajarnya dan kedisiplinan ini harus dimulai dari guru 

sebagai teladan yang utama. Contohnya seorang siswa 

yang memiliki minat belajar tinggi kemudian memiliki 

guru yang malas-malasan pergi mengajar, masuk ke 

dalam kelas tidak tepat waktu, tidak memiliki 

kemampuan akademis yang cukup untuk ditransfer ke 

anak didik, otomatis minat belajar akan menurun. 

Prilaku minat belajar yang rendah dari siswa tidak 

jarang dikarenakan dari pengaruh pimpinan dan guru 

yang tidak disiplin selama ini. 

Kepala madrasah sebagai figur sentral harus 

menyadari bahwa terbentuknya kebiasaan, sikap, dan 

prilaku dalam konteks kultur madrasah sangat 

dipengaruhi oleh pribadi, gaya kepemimpinan, dan cara  

dia melihat perkembangan ke depan yang bersifat 

visioner. Perkembangan kultur madrasah yang lebih 

baik dan sehat harus dimulai dari kepala madrasah. 

Kepala madrasah yang mampu membangun tim kerja, 

belajar dari guru, staf tata usaha dan siswa, terbuka 

untuk jalur komunikasi dengan lingkungan, luas akses 

informasi akan mampu mengembangkan kultur positif 
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madrasah demi terwujudnya madrasah mandiri yang 

berada di atas kemampunya sendiri. 

Pengorganisasian (Organizing). Tinggi rendahnya 

kesadaran guru MAN 1 Tanjung Jabung Barat dalam 

melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang 

dibebankan kepadanya. Hasil wawancara penulis 

dengan guru menjelaskan bahwa telah menjadi 

kesepakatan bersama antara semua personil madrasah 

termasuk juga pengurus komite, semua biaya yang 

diperlukan oleh guru dalam kepentingan madrasah, 

terlebih untuk mempersiapkan perangkat pembelajaran 

ditanggung oleh madrasah. Ini membuktikan bahwa ada 

upaya serius dari pimpinan madrasah untuk 

mewujudkan rasa tanggung jawab guru dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

Hasil penelusuran dan pengamatan penulis 

terhadap dokumen madrasah yang menyangkut proses 

pembelajaran membuktikan bahwa: 

1) Sebagian besar guru telah melaksanakan tugas 

pembelajaran sesuai dengan waktu dan jam 

tugasnya. Adanya permasalahan individu ataupun 

tugas yang menyebabkan mereka tidak 

melaksanakan tugas sesuai dengan waktu yang telah 

ditentukan, telah dilakukan prosedur melalui izin 

kepala madrasah dan diganti oleh guru piket pada 

hari tersebut. 

2) Semua guru dengan baik melakukan proses 

pembelajaran melalui tahapan-tahapan sesuai 

petunjuk pelaksanaan pembelajaran yang meliputi: 
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persiapan, perencanaan, pelaksanaan pembelajaran 

serta evaluasi. 

3) Administrasi pembelajaran seperti Rencana 

Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) telah dilakukan 

oleh guru dengan baik, terlihat dari dokumen 

madrasah. 

 

Para guru di MAN 1 Tanjung Jabung Barat dengan 

segenap ketulusan hati memiliki kesadaran tinggi untuk 

melaksanakan tanggung jawab secara baik. Khusus 

mengenai persiapan dan pelaksanaan pembelajaran 

yang dilakukan oleh guru seperti yang dimaksud di atas 

adalah menggunakan Kurikulum 2013. 

Penggerakan (Actuating). Wawancara dengan 

kepala madrasah berhasil menggali bagaimana beliau 

menjalankan komitmen budayanya. Data yang diperoleh 

meliputi prinsip dan pola kerja, kepemimpinannya yang 

dirasakan daya dukung yang beliau peroleh dan usaha 

beliau untuk mengatasi permasalahan budaya disiplin, 

budaya kerja sama, budaya transparansi dan budaya 

saling menghargai yang belum optimal 

Tugas guru berpusat pada mendidik dengan titik 

berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberi 

fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar 

yang memadai, membantu perkembangan aspek-aspek 

pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri. 

Demikianlah, dalam proses pembelajaran guru tidak 

terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan 
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tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan 

keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Salah 

satu tugas itu adalah memberikan informasi tentang 

keadaan anak di madrasah kepada orang tua mereka 

melalui raport atau informasi lain yang diterima anak 

pada akhir belajar satu semester. 

Pengawasan (Controlling). Upaya yang tidak kalah 

pentingnya adalah memberikan masukan dan 

pengertian dalam setiap pertemuan akan pentingnya 

budaya disiplin, budaya kerja sama, budaya 

transparansi dan budaya saling menghargai. Oleh 

karena itu dalam pertemuan-pertemuan, semua guru  

diberikan kesempatan dan kebebasan untuk mengkritik, 

memberikan saran untuk kemudian dicarikan solusinya 

dalam pertemuan tersebut, meskipun hal ini tidak 

dilakukan semua guru dan pengawasan terhadap ini 

belum bisa memberikan feedback bagi budaya madrasah 

yang konstruktif. Kepala madrasah juga mengatakan 

bahwa guru-guru yang  bertanggung jawab akan tugas 

merupakan pendukung utama. Kepala madrasah juga 

menambah adanya perhatian yang besar dari komite 

dan pemerintah. Meskipun perhatian dan partisipasi 

orang tua untuk madrasah kurang sekali. 

 

b. Budaya Kerja Guru MAN 1 Tanjung Jabung Barat 

Tugas guru berpusat pada mendidik dengan titik 

berat memberikan arah dan motivasi pencapaian tujuan 

baik jangka pendek maupun jangka panjang, memberi 

fasilitas pencapaian tujuan melalui pengalaman belajar 
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yang memadai, membantu perkembangan aspek-aspek 

pribadi seperti sikap, nilai-nilai dan penyesuaian diri. 

Demikianlah, dalam proses pembelajaran guru tidak 

terbatas sebagai penyampai ilmu pengetahuan akan 

tetapi lebih dari itu, ia bertanggung jawab akan 

keseluruhan perkembangan kepribadian siswa. Salah 

satu tugas itu adalah memberikan informasi tentang 

keadaan anak di madrasah kepada orang tua mereka 

melalui raport atau informasi lain yang diterima anak 

pada akhir belajar satu semester. 

Berbagai upaya telah dilakukan guru dalam 

meningkatkan budaya kerja. Pada dasarnya setiap guru 

menginginkan motivasi kerja yang tinggi, namun 

berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi pribadinya 

dalam bekerja, terkadang tidak mampu mengubah 

menjadi guru yang memiliki motivasi. Untuk itu, 

bantuan dari kepala madrasah untuk memaksimalkan 

upaya pengawasan dalam peningkatan budaya guru 

MAN 1 Tanjung Jabung Barat. Berikut tugas antara guru 

terkait budaya disiplin, budaya kerja sama, budaya 

transparansi dan budaya saling menghargai, yaitu:  

1. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar 

masing-masing siswa, meneliti daftar hadir siswa 

sebelum memulai pelajaran, mengatur kebersihan 

ruang kelas dan ruang praktekum serta 

mengumpulkan dan menghitung angka kredit 

untuk kenaikan pangkatnya. 

2. Pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi 

kelas yang  meliputi denah tempat duduk siswa, 
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papan absensi siswa, daftar pelajaran kelas, daftar 

piket kelas, buku absensi siswa, buku kegiatan 

pembelajaran/buku  kelas dan tata tertib kelas.  

3. Membuat statistik bulanan siswa, pengisian daftar 

kumpulan nilai siswa (legger), pembuatan catatan 

khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, 

penyusunan buku laporan penilaian hasil belajar 

dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar. 

 

Selain pencapaian budaya kerja dan pelaksanaan 

tanggung jawab kepala madrasah juga menekankan 

kebersamaan dan keserasian antara personil di 

madrasah. Guna mempererat hubungan dan kerja sama 

kepala madrasah dengan personil madrasah, setiap hari 

senin sesudah upacara selama 10 menit secara terjadwal 

diadakan rapat, melalui hal ini diharapkan 

permasalahan dan keluhan personil madrasah dapat 

didengar dan dicari solusinya serta adanya budaya 

transparansi dan budaya saling menghargai. 

Nilai budaya kerja yairtu menjalankan 

kepemimpinan, menurut beliau adalah melaksanakan 

tugas dengan ikhlas karena Allah SWT. Selain itu beliau 

ingin menghasilkan anak didik yang mempunyai 

IMTAQ dan IPTEK yang terampil. Menurut pandangan 

bawahan dan mitra kerjanya motivasi tersebut terbaca 

dengan jelas. Mereka mengatakan kepala madrasah 

menjalankan tugas dengan baik. Bahkan Hikmah 

mengatakan bahwa madrasah sangat menekankan 

pentingnya pendidikan anak dengan nilai-nilai 
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keislaman. Penulis mengamati, kepala madrasah selalu 

mengingatkan guru untuk bekerja dengan ikhlas meski 

gaji atau imbalan belum memadai, tetap semangat 

mendidik anak tentang keislaman. Kepala madrasah 

merupakan seorang pejabat yang profesional dalam 

organisasi madrasah yang bertugas mengatur semua 

sumber daya organisasi dan bekerja sama dengan guru-

guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan  

pendidikan  serta memahami semua kebutuhan 

madrasah. 

Komunikasi guru yang intensif di antaranya dapat 

dipantau baik melalui keakraban kepala madrasah dan 

guru sebagai kepatuhan dalam menjalankan semua 

pogram kerja guru.Komunikasi guru yang intensif 

menjadi perhatian kepala madrasah sebagai acuan 

pelaksanaan kegiatan budaya kerja guru di MAN 1 

Tanjung Jabung Barat. Hasil wawancara dengan kepala 

Madrasah di lapangan menunjukkan bahwa aspek 

komunikasi guru yang intensif merupakan bagian dari 

pelaksanaan kegiatan budaya keterbukaan guru di MAN 

1 Tanjung Jabung Barat dalam bekerja. 

Keyakinan kepala madrasah bahwa MAN 1 Tanjung 

Jabung Barat dapat mencapai keunggulan diberbagai 

bidang ditempuh dengan menanamkan keyakinan 

kepada para guru bahwa madrasah dapat menghasilkan 

output yang unggul dengan mengutamakan proses 

belajar yang bagus, meski fasilitas kurang memadai. 

Penekanan untuk meningkatkan budaya kerja yang 

ikhlas buka semata-mata memandang imbalan material 
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belaka.Interaksi kerja dibangun sesuai tanggung jawab 

masing-masing bidang untuk mencapai budaya kerja 

yang serasi. Namun demikian, kebersamaan tetap dibina 

oleh kepala madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepala madrasah bersikap demokratis namun cenderung 

paternalistik. Persepsi bawahan terhadap kepala 

madrasah juga dinyatakan oleh guru sebagai sosok lebih 

dewasa. Dalam bekerja kepala madrasah lebih sebagai  

integrator dan koordinator. Karakteristik seperti ini 

memperkuat karakter kepemimpinan demokratis. 

 

c. Manajemen Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Budaya Kerja Guru MAN 1 

Tanjung Jabung Barat 

Perencanaan (Planning). Perencanaan kerja yang 

mempengaruhi budaya yang dilakukan oleh kepala 

madrasah yang bermuara pada perkembangan MAN 1 

Tanjung Jabung Barat. Sebagai seorang kepala madrasah  

perlu memiliki wawasan baru setiap waktu untuk bisa 

membenahi lembaga yang dikelolanya agar lebih 

berprestasi, termasuk dalam mengembangkan budaya 

kerja keagamaan. Salah satu upaya optimalisasi 

profesionalitas kepala madrasah dalam 

mengembangkan budaya kerja keagamaan di MAN 1 

Tanjung Jabung Barat dengan melakukan perencanaan 

yang maksimal bagi tumbuh kembangnya budaya kerja 

guru. 

Konsep Islam mengatakan bahwa setiap orang 

adalah pemimpin dan akan bertanggung jawab atas 
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kepemimpinannya. Kepemimpinan merupakan sebuah 

amanah dan kepercayaan yang diberikan oleh 

masyarakat ataupun sudah ditentukan oleh Tuhan, 

sehingga untuk menemukan jati diri seorang pemimpin 

bahwa keyakinan, keterampilan, kemauan dan 

hubungan sosial adalah sangat penting.Jadi inti 

kesuksesan suatu usaha atau lembaga publik pada 

dasarnya terletak pada kepemimpinan manajer atau 

pemimpinnya. Sekalipun organisasi itu tidak baik, 

peralatannya cukup, modal ada tetapi jika tidak dikelola 

oleh manajer atau pemimpin yang baik dalam 

memimpin, maka janganlah diharapkan akan berhasil, 

untuk itu suksesnya suatu badan usaha atau kemajuan 

suatu negeri dimulai oleh pemimpin yang berkualitas, 

enerjik, berkemauan keras, penuh gagasan yang realistik 

dan diikuti oleh penerusnya. 

Untuk menjadi kepala madrasah yang berbudaya, 

tidak bisa dilakukan dengan prosedur yang 

serampangan dimana tanpa adanya upaya yang konkrit 

dalam bentuk program kerja  yang sesuai standar agar 

bisa bekerja secara berkompeten. Sehubungan dengan 

manajemen kepala MAN 1 Tanjung Jabung Barat yang 

efektif, maka dalam hal ini sudah nampak peningkatan 

budaya kerja guru. Observasi terhadap guru bahwa 

kepala madrasah sudah menyusun program kerja guru 

agar guru memiki budaya kerja yang sesuai dengan visi 

MAN 1 Tanjung Jabung Barat. 

Berdasarkan uraian tersebut dapat diasumsikan 

bahwa harapan guru terhadap kepala madrasah yang 
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telah dikirim untuk memberikan dan menyampaikan 

ilmu dan pengalamannya yang telah diperolehnya, 

sheingga dapat bisa meningkatkan sistem 

pengembangan budaya kerja di masa yang akan datang. 

Pengorganisasian (Organizing). Pada bagian ini 

dibutuhkan kemampuan kepala madrasah 

mendistribusikan semua guru untuk menyelesaikan 

tugas-tugas kependidikan, meningkatkan hubungan 

kerja antar guru, membina kerja sama, menggerakkan 

guru, dan memberi motivasi kerja bagi guru agar bisa 

pengelolaan kelas. Saat dimintai keterangan mengenai 

pengawasan disiplin maka semua guru ini memberi 

informasi yang penting tentang hal itu. Setelah 

diobservasi terlihat bahwa pembuatan perencanaan 

program kerja bulanan dan tahunan yang merupakan 

landasan utama bagi seorang guru dalam pengajaran 

jangka waktu yang agak panjang nampaknya 

direalisasikan sebagaimana mestinya. 

Berbagai upaya telah dilakukan guru dalam 

meningkatkan budaya kerja. Pada dasarnya setiap guru 

menginginkan motivasi kerja yang tinggi, namun 

berbagai faktor yang mempengaruhi kondisi pribadinya 

dalam bekerja, terkadang tidak mampu mengubah 

menjadi guru yang memiliki motivasi. Untuk itu, 

bantuan dari kepala madrasah untuk memaksimalkan 

upaya pengawasan dalam peningkatan budaya guru 

MAN 1 Tanjung Jabung Barat. Berikut tugas antara guru 

terkait budaya disiplin, budaya kerja sama, budaya 

transparansi dan budaya saling menghargai, yaitu:  
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1. Membuat catatan tentang kemajuan hasil belajar 

masing-masing siswa, meneliti daftar hadir siswa 

sebelum memulai pelajaran, mengatur kebersihan 

ruang kelas dan ruang praktekum serta 

mengumpulkan dan menghitung angka kredit 

untuk kenaikan pangkatnya.  

2. Pengelolaan kelas, penyelenggaraan administrasi 

kelas yang  meliputi denah tempat duduk siswa, 

papan absensi siswa, daftar pelajaran kelas, daftar 

piket kelas, buku absensi siswa, buku kegiatan 

pembelajaran/buku  kelas dan tata tertib kelas.  

3. Membuat statistik bulanan siswa, pengisian daftar 

kumpulan nilai siswa (legger), pembuatan catatan 

khusus tentang siswa, pencatatan mutasi siswa, 

penyusunan buku laporan penilaian hasil belajar 

dan pembagian buku laporan penilaian hasil belajar. 

 

Komunikasi guru yang intensif diantaranya dapat 

dipantau baik melalui keakraban kepala madrasah dan 

guru sebagai kepatuhan dalam menjalankan semua 

pogram kerja guru.Komunikasi guru yang intensif 

menjadi perhatian kepala madrasah sebagai acuan 

pelaksanaan kegiatan budaya kerja guru di MAN 1 

Tanjung Jabung Barat. Hasil wawancara dengan kepala 

Madrasah di lapangan menunjukkan bahwa aspek 

komunikasi guru yang intensif merupakan bagian dari 

pelaksanaan kegiatan budaya keterbukaan guru di MAN 

1 Tanjung Jabung Barat dalam bekerja. 
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Pernyataan di atas sejalan dengan observasi penulis 

dimana guru yang memiliki bentuk komunikasi yang 

guru rendah maka kepala madrasah biasanya 

memanggil guru yang bersangkutan untuk melakukan 

dialog. Hanya saja karena di madrasah banyak guru 

yang senior, sementara itu kepala madrasah merasa 

lebih muda, maka kepala madrasah kesulitan 

mengarahkan guru terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 

kerja sama. 

Pendidikan merupakan suatu organisasi yang 

terdapat beberapa komponen (manusia, proses 

pembelajaran, sarana dan prasarana), dimana perlu 

suatu kegiatan manajemen. Oleh karena itu keberadaan 

sistem informasi yang yang efektif mutlak diperlukan 

untuk mendukung pihak manajemen dalarn melakukan 

perencanaan program, penyusunan anggaran, 

pengambilan kebijakan dan lain sebagainya. Dengan 

demikian yang terjadi pada lembaga pendidikan akan 

pentingnya data dan informasi yang menjadi pondasi 

awal dalam pengembangan sistem informasi. 

Penggerakan (actuating). Karakteristik tipe 

kepemimpinan demokratis adanya musyawarah. 

Wawancara dengan salah seorang guru di MAN 1 

Tanjung Jabung Barat yang mengatakan bahwa guru 

tetap kerja sama dalam bekerja, meskipun tidak semua 

melakukannya. Setiap musyawarah dilakukan 

pencatatan terhadap keberlangsungan dan hasil rapat. 
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Berdasarkan wawancara dengan pihak madrasah 

dimana pihak madrasah tetap bekerja sama. Sedangkan 

observasi di MAN 1 Tanjung Jabung Barat menemukan 

bahwa budaya kerja yang dikembangkan seperti 

menjaga hubungan baik dengan pihak luar sekolah 

seperti wali murid dan masyarakat. Dengan adanya 

raport, orang tua mengetahui kondisi dan pencapaian 

hasil belajar siswa di madrasah. Melalui peringkat kelas 

dan sebentuk kalimat pesan yang di sampaikan di dalam 

raport, maka orang tua bisa mengetahui langkah apa 

yang bisa dilakukan agar anak bisa belajar lebih baik 

lagi, dan tindakan ini merupakan bentuk kerja sama 

orang tua dan pihak madrasah. 

MAN 1 Tanjung Jabung Barat berusaha 

mengembangkan dan meningkatkan budaya kerja guru 

yaitu agar bisa mengantarkan siswa pada kesuksesan 

siswa dalam bidang IPTEK dan IMTAQ. Untuk 

mewujudkan kepala madrasah telah menentukan tujuan 

dari kepemimpinannya bagi madrasah, kepala 

madrasah menyampaikan 3 visi kepemimpinan: 1) 

menjadi MAN 1 Tanjung Jabung Barat maju dan 

berkembang sesuai dengan tuntunan di segala bidang, 2) 

menjadikan para peserta pendidik/guru yang disiplin 

dan penuh rasa tanggung jawab akhirnya menjadi guru 

yang profesional, 3) menjadikan para peserta didik yang 

unggul dalam perolehan nilai ujian, mempunyai iman 

taqwa, menguasai IPTEK dan akhlak mulia. Melihat visi 

kepemimpinan beliau, tampaknya kepala madrasah 

telah berfikir menyeluruh. Kepemimpinannya telah 
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menyentuh aspek budaya akademis untuk madrasah, 

guru dan siswa. 

Selain pencapaian budaya kerja dan pelaksanaan 

tanggung jawab kepala madrasah juga menekankan 

kebersamaan dan keserasian antara personil di 

madrasah. Guna mempererat hubungan dan kerja sama 

kepala madrasah dengan personil madrasah, setiap hari 

senin sesudah upacara selama 10 menit secara terjadwal 

diadakan rapat, melalui hal ini diharapkan 

permasalahan dan keluhan personil madrasah dapat 

didengar dan dicari solusinya serta adanya budaya 

transparansi dan budaya saling menghargai. 

Keyakinan kepala madrasah bahwa MAN 1 Tanjung 

Jabung Barat dapat mencapai keunggulan diberbagai 

bidang ditempuh dengan menanamkan keyakinan 

kepada para guru bahwa madrasah dapat menghasilkan 

output yang unggul dengan mengutamakan proses 

belajar yang bagus, meski fasilitas kurang memadai. 

Penekanan untuk meningkatkan budaya kerja yang 

ikhlas buka semata-mata memandang imbalan material 

belaka.Interaksi kerja dibangun sesuai tanggung jawab 

masing-masing bidang untuk mencapai budaya kerja 

yang serasi. Namun demikian, kebersamaan tetap dibina 

oleh kepala madrasah. Hal ini menunjukkan bahwa 

kepala madrasah bersikap demokratis namun cenderung 

paternalistik. Persepsi bawahan terhadap kepala 

madrasah juga dinyatakan oleh guru sebagai sosok lebih 

dewasa. Dalam bekerja kepala madrasah lebih sebagai  
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integrator dan koordinator. Karakteristik seperti ini 

memperkuat karakter kepemimpinan demokratis. 

Nilai budaya kerja yairtu menjalankan 

kepemimpinan, menurut beliau adalah melaksanakan 

tugas dengan ikhlas karena Allah SWT. Selain itu beliau 

ingin menghasilkan anak didik yang mempunyai 

IMTAQ dan IPTEK yang terampil. Menurut pandangan 

bawahan dan mitra kerjanya motivasi tersebut terbaca 

dengan jelas. Mereka mengatakan kepala madrasah 

menjalankan tugas dengan baik. Bahkan Hikmah 

mengatakan bahwa madrasah sangat menekankan 

pentingnya pendidikan anak dengan nilai-nilai 

keislaman. Penulis mengamati, kepala madrasah selalu 

mengingatkan guru untuk bekerja dengan ikhlas meski 

gaji atau imbalan belum memadai, tetap semangat 

mendidik anak tentang keislaman. Kepala madrasah 

merupakan seorang pejabat yang profesional dalam 

organisasi madrasah yang bertugas mengatur semua 

sumber daya organisasi dan bekerja sama dengan guru-

guru dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan  

pendidikan  serta memahami semua kebutuhan 

madrasah. 

Pengamatan penulis di MAN 1 Tanjung Jabung 

Barat dimana dengan adanya raport, memang orang tua 

mengetahui kondisi dan pencapaian hasil belajar siswa 

di madrasah. Melalui peringkat kelas dan sebentuk 

kalimat pesan yang sampaikan di dalam raport, maka 

orang tua juga bisa mengetahui langkah hasil belajar 

siswa di MAN 1 Tanjung Jabung Barat 
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Bentuk kerja sama keluarga dan madrasah dalam 

pencapaian hasil belajar siswa di MAN 1 Tanjung 

Jabung Barat di antaranya dengan cara mengadakan 

pertemuan antara orang tua dan madrasah dalam 

penerimaan murid baru. Pada penerimaan murid baru, 

pihak madrasah biasanya mengadakan pertemuan 

dengan semua orang tua murid untuk membicarakan 

kondisi madrasah dan strategi pendidikan dan 

pembelajaran yang akan dilakukan selama anak belajar 

di MAN 1 Tanjung Jabung Barat. Meskipun tidak 

dihadari sepenuhnya oleh guru, meskipun ada juga 

orang tua yang menanggapi negatif kegiatan ini. 

Melalui pertemuan pada penerimaan murid baru, 

pihak madrasah memiliki kesempatan untuk 

membicarakan kondisi madrasah seperti keterbatasan 

apa yang dimiliki madrasah atau keunggulan apa yang 

ada di madrasah tersebut. Pihak madrasah bisa juga 

membicarakan segala bentuk upaya yang dapat 

menghantarkan anak dalam keberhasilan belajar selama 

di MAN 1 Tanjung Jabung Barat. 

Manajemen pendidikan merupakan bentuk kerja 

sama personil pendidikan untuk mencapai tujuan 

pendidikan. Tujuan umum yang akan dicapai dalam 

kerja sama itu adalah pembentukan kepribadian murid 

sesuai dengan tujuan pendidikan nasional dan tingkat 

perkembangannya pada usia pendidikan. Tujuan ini 

dapat dijabarkan ke dalam tujuan kurikuler, tujuan 

instruksional umum dan tujuan instruksional khusus. 

Dengan demkian dalam perencanaan tersebut kepala 
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madrasah hendaknya bekerja sama dengan guru dalam 

melakukan kegiatan pembuatan jadwal madrasah dan 

program pengajaran. Observasi penulis menemukan 

bahwa pembinaan program merupakan perbaikan dari 

program pengajaran sebelumnya. Kepala madrasah 

harus melakukan pengawasan pada  setiap pihak terkait 

disiplin guru di MAN 1 Tanjung Jabung Barat ini. 

Kepala madrasah sudah mampu menanamkan, 

memajukan dan meningkatkan nilai mental, moral, fisik, 

karakteristik dan keteladanan kepala madrasah melalui 

sikap, perbuatan dan perilaku termasuk penampilan 

kerja dan fisik. Wawancara dengan kepala madrasah di 

mana mengatakan sebagai kepala madrasah adalah 

orang yang menjadi panutan bagi guru dan siswa di 

madrasah. Perkataan, perbuatan yang dilihat atau 

didengar oleh guru dan siswa akan masuk ke dalam 

jiwanya. Untuk itu kepala madrasah sudah berusaha 

memberikan contoh yang terbaik dalam berperilaku 

yang bisa diberikan seperti dalam kedisiplinan dalam 

memimpin madrasah. Kelemahan kecil yang ditemukan 

pada saat bekerja telah diterima guru untuk diperbaiki 

seperti guru tidak terlambat bekerja, membawa RPP saat 

bekerja dan mengevaluasi program pengajaran yang 

dibuatnya. 

Para kepala madrasah, ia memiliki tugas utama 

sebagai manajer pendidikan,  tugas tersebut  yakni 

mengelola situasi kerja yang baik. Dalam melaksanakan 

tugas tersebut kepala madrasah memiliki fungsi ganda 

yaitu melaksanakan administrasi madrasah sehingga 
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tercipta situasi kerja yang  baik. Di samping itu, kepala 

madrasah juga menjalankan fungsi pengawasan 

terhadap pelaksanaan pekerjaannya di madrasah. 

Kepala madrasah telah menunjukkan perannya 

melakukan pengawasan budaya disiplin, budaya kerja 

sama, budaya transparansi dan budaya saling 

menghargai, salah satu yang dilakukan kepala madrasah 

adalah melakukan arahan dengan memberikan motivasi 

kepada tenaga pendidik, meskipun hanya sebentuk 

pujian dan teguran. Kepala madrasah juga menangani 

kasus-kasus siswa akibat pelanggaran tata tertib 

madrasah. 

Kedisiplinan bukan saja untuk mengarahkan anak 

pada jalan yang benar, akan tetapi juga penting untuk 

menjaga anak agar tetap berada pada disiplin dalam 

menjalankan sesuatu yang benar. Pendidikan perilaku 

melalui kedisiplinan di sini adalah mencurahkan segala 

prilaku guru untuk perkembangan anak dalam upaya 

pembinaan disiplin guru. Guru menjadi sosok yang 

patut diteladani dihadapan siswa. Budaya disiplin, 

budaya kerja sama, budaya transparansi dan budaya 

saling menghargai dalam bekerja sangat penting sekali 

keberadaannya dalam mengefektifkan budaya kerja di 

madrasah. Ada kondisi yang sangat membutuhkan 

disiplin seperti di saat awal bekerja dan diakhir bekerja. 

Kepala MAN 1 Tanjung Jabung Barat memiliki 

komitmen untuk meningkatkan kinerja guru di 

madrasah yaitu terbagi pada upaya ekstrinsik dilakukan 

dengan cara mengikutsertakan kepala madrasah dalam 
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pelatihan dan pengembangan kinerja profesional, 

mengalokasikan kompensasi kepala madrasah, 

menyediakan alat/fasilitas mengajar dan meningkatkan 

disiplin madrasah. Sedangkan upaya intrinsik dimana 

kepala madrasah berupaya memberikan contoh teladan 

yang baik bagi kepala madrasah dengan menjadi kepala 

madrasah yang ideal.  

Wawancara dengan kepala MAN 1 Tanjung Jabung 

Barat dimana mengatakan bahwa saya sebagai kepala 

madrasah adalah orang yang menjadi panutan bagi guru 

dan siswa di madrasah. Perkataan, perbuatan yang 

dilihat atau dengar kepala madrasah dan siswa akan 

masuk ke dalam jiwanya. Untuk itu saya berusaha 

memberikan contoh yang terbaik yang bisa 

diberikan.Seperti dengan datang tepat waktu ke 

madrasah dan pulang pada waktu yang telah 

dijadwalkan, tegas dalam menyelesaikan masalah dan 

tidak berbicara bertele-tele. 

Pengamatan di lapangan bahwa kepala madrasah 

telah berupaya menjadi panutan bagi guru dan siswa di 

madrasah.Kepala madrasah berusaha memberikan 

contoh yang terbaik yang bisa diberikan, seperti dengan 

datang tepat waktu ke madrasah dan pulang pada 

waktu yang telah dijadwalkan, tegas dalam 

menyelesaikan masalah dan tidak berbicara bertele-tele. 

Pengamatan penulis terhadap Kepala MAN 1 

Tanjung Jabung Barat dimana upaya kepala madrasah 

dalam berbicara hanya seperlunya saja dan tidak 

mengeluarkan kata-kata yang bisa menjatuhkan 
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wibawanya di depan bawahannya. Mengenai 

pelaksanaan tugas kepala madrasah selama ini, berikut 

wawancara dengan kepala madrasah dimana 

mengatakan bahwa guru memiliki peran yang besar 

dalam melaksanakan tugasnya sebagai pimpinan untuk 

memberikan pengayoman kepada setiap kepala 

madrasah dan siswa di madrasah ini agar tetap bisa 

melaksanakan kegiatan pendidikan dan pembelajaran 

dengan baik. Salah satu peran yang dilakukan kepala 

madrasah adalah meningkatkan disiplin guru dalam 

mendidik dan mengajar di MAN 1 Tanjung Jabung 

Barat. 

Kepala madrasah adalah orang yang benar-benar 

diharapkan menjadi kepala madrasah. Oleh sebab itu, 

kualitas profesionalitas kepala madrasah berdampak 

baik atau buruk bagi keberhasilan prestasi belajar siswa 

di madrasah. Kepala madrasah telah menunjukkan 

tanggung jawab besar dalam memajukan budaya kerja 

guru di MAN 1 Tanjung Jabung Barat. Salah satu yang 

dilakukan kepala madrasah adalah meningkatkan 

kinerja guru sebagai tenaga pendidik dan pengajar. 

Dengan usaha ini diharapkan MAN 1 Tanjung Jabung 

Barat memiliki kualitas kepala madrasah yang 

menjanjikan. 

Saat bekerja di madrasah, guru diminta kepala 

madrasah berusaha menerapkan kedisiplinan dan selalu 

memperhatikan atau mematuhi arahan kepala madrasah 

agar dalam bekerja selalu mengedepankan sikap disiplin 

dan hal itu saya terapkan juga kepada siswa. 



Manajemen Kepala Madrasah (Upaya Peningkatan Budaya Kerja Guru) 

227 

Wawancara dengan MT, siswa yang mengatakan bahwa 

siswa telah diajarkan oleh guru mengenai disiplin dalam 

bekerja, siswa bisa memahami apa arti dan bagaimana 

menerapkan kedisiplinan dalam bekerja tersebut. 

Kedisiplinan dalam mendidik anak sangat penting 

artinya sehingga apabila seorang pendidik tidak 

memahami dan tidak mengerti pentingnya kedisiplinan 

yang  lebih  baik,  maka besar kemungkinan tidak 

berhasil dalam menanamkan ajaran yang dikehendaki 

kepada anak didiknya. Dengan adanya upaya 

membiasakan mencontoh perilaku bagi yang ada pada 

diri seorang guru akan menumbuhkan rasa percaya diri 

serta adanya kemauan sendiri dan sadar akan dirinya 

untuk mengikuti suatu latihan dan pendidikan dari 

guru, terbiasa terlatih disiplin dalam kehidupan sehari-

hari bagi anak. Observasi terhadap guru di MAN 1 

Tanjung Jabung Barat, yang mengatakan bahwa untuk 

mengembangkan disiplin bekerja, maka guru berusaha 

untuk disiplin seperti datang ke madrasah tepat waktu, 

meskipun meskipun sebagian guru masih sering tidak 

disiplin.” 

Setiap perbuatan, termasuk perbuatan didorong 

oleh satu atau beberapa motif. Motif atau biasa juga 

disebut juga dorongan atau kebutuhan merupakan suatu 

tenaga yang berada pada diri individu atau guru yang 

mendorongnya untuk berbuat mencapai suatu tujuan. 

Hasil observasi terhadap aktivitas guru di MAN 1 

Tanjung Jabung Barat di mana guru disiplin datang ke 

madrasah dan masuk kerja tepat pada waktunya. 
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Meskipun guru pernah datang terlambat. Guru berusaha 

disiplin dalam bekerja, meskipun sekali-kali tetap 

pernah tidak disiplin, misalnya telat bekerja. 

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh guru yang 

mengatakan bahwa guru sesekali berkonsultasi dengan 

kepala madrasah dalam meningkatkan profesionalisme 

dalam bekerja, salah satu yang ditekankan kepala 

madrasah adalah menumbuhkan kesadaran diri bahwa 

disiplin sangat diperlukan dalam meningkatkan 

profesionalisme bekerja. Guru sekarang berusaha 

memberi teladan dalam bekerja sebagai guru seperti 

datang ke madrasah tepat waktu, bekerja dengan tepat 

waktu dan mengorganisasikan guru agar bisa 

mengerjakan tugas tepat waktu juga.  

Pengawasan (Controlling). Pada sejumlah lembaga 

pendidikan, pengawasan dalam disiplin guru sering 

menjadi permasalahan yang diabaikan begitu saja. Hal 

ini yang perlu dibenahi oleh kepala madrasah. 

Mengelola disiplin merupakan kebutuhan dasar yang 

harus dipenuhi setiap guru. Masalah perencanaan 

mengelola disiplin biasanya selalu disampaikan oleh 

kepala madrasah pada acara pertemuan dengan para 

guru atau pada waktu tertentu ketika kepala madrasah 

melihat adanya pelanggaran-pelanggaran yang 

dilakukan oleh guru. Kepala MAN 1 Tanjung Jabung 

Barat juga menegaskan pentingnya menyiapkan laporan 

bulanan dan pembukuan keuangan sebagai bentuk 

kedisiplinan dan kepatuhan guru pada pekerjaan yang 

diembannya. 
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Evaluasi kepala madrasah dalam meningkatkan 

pengembangan budaya kerja di MAN 1 Tanjung Jabung 

Barat dilakukan dengan berbagai usaha sebagai berikut 

yaitu peningkatan kompetensi kepala madrasah di 

madrasah sangat memerlukan kepala madrasah yang 

komitmenuntuk menjadi pemimpin tangguh, agar 

mampu mengambil keputusan dan prakarsa untuk 

meningkatkan prestasi madrasah.Kemandirian kepala 

madrasah diperlukan, terutama untuk berkomitmen 

meningkatkan kualitas diri dalam bekerja. Upaya kepala 

MAN 1 Tanjung Jabung Barat dalam mengembangkan 

budaya kerja di mana kepala madrasah mengikuti 

penataran-penataran atau pelatihan-pelatihan yang 

dilaksanakan oleh intansi-istansi/lembaga-lembaga 

yang terkait. Menurut keterangan kepala madrasah yang 

mengatakan, program penataran dan pelatihan tersebut 

juga merupakan salah satu tindak lanjut dari penilaian 

kinerja kepala madrasah.Hanya saja tidak banyak 

kesempatan untuk mengikuti itu. 

Gejala ini bermuara pada peningkatan kualitas 

madrasah pada bidang pendidikan dan administrasi. 

Kepala MAN 1 Tanjung Jabung Barat sudah memiliki 

program kerja untuk meningkatkan kinerja diri sebagai 

manajer madrasah dengan cara ikut serta dalam 

pelatihan dan pengembangan kinerja profesional. 

Budaya saling menghargai juga diterapkan di MAN 

ini dengan memberikan kesempatan yang sama kepada 

guru mengikuti pelatihan. Program pelatihan kepala 

madrasah tersebut juga merupakan salah satu tindak 
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lanjut perlunya pengembangan diri kepala madrasah 

dalam pengembangan budaya kerja di MAN 1 Tanjung 

Jabung Barat. Hanya saja tidak semua kepala madrasah 

pembina memperoleh kesempatan untuk dikirim keluar, 

tergantung permintaan dari pihak yang mengundang. 

Model peningkatan profesionalitas kepala madrasah 

yang dilaksanakan pada MAN 1 Tanjung Jabung Barat 

adalah mengandalkan pelatihan pengembangan sumber 

daya manusia (kepala madrasah) khususnya yang 

terkait dengan kompetensi manajerial kepala madrasah. 

Kepala madrasah mengatakan bahwa memperoleh 

manfaat dari pelatihan-penataran yang diadakan oleh 

pemerintah, terutama dalam pengembangan budaya 

kerja di MAN 1 Tanjung Jabung Barat. 

Penciptaan lingkungan kerja yang positif dan aman, 

pemimpin madrasah yang efektif melibatkan seluruh 

komunitas madrasah siswa, staf, orang tua siswa, dan 

anggota komunitas madrasah. Jaringan komunikasi 

seperti ini berpotensi meningkatkan dukungan bagi 

beragam cara pengajaran dan pemelajaran dengan 

menyediakan sumber daya manusia dan finansial serta 

mendorng keterlibatan aktif siswa di skeolah dan 

komunitasnya, selain berbagai manfaat lainnya. Intinya, 

kolaborasi ini berfokus pada tugas-tugas utamanya, 

yaitu mendukung visi dan misi madrasah. Komunikasi 

menjadi sarana kepala madrasah dan guru dalam 

menyukseskan budaya kerja di MAN 1 Tanjung Jabung 

Barat. Kepala madrasah berperan mempengaruhi, 

mendorong, mengendalikan, mengubah, membina dan 
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EPILOG 
 

Berdasarkan hasil temuan Studi Kasus dan menjawab 

grand quistion yang sudah ada, maka dapat disimpulkan 

bahwa manajemen kepala madrasah dalam meningkatkan 

budaya kerja guru MAN di Provinsi Jambi belum optimal 

karena perhatian dan tanggung jawab kepala madrasah 

terhadap berbagai pengembangan budaya kerja masih 

menghadapi banyak masalah dari diri kepala madrasah 

sendiri. Selanjutnya secara spesifik  dapat penulis simpulkan 

sebagai berikut: Manajemen kepala MAN di Provinsi Jambi 

menunjukkan bahwa kepala madrasah memiliki pengetahuan 

yang sesuai standar, hanya saja perlaksanaanya menghadapi 

banyak persoalan dan tantangan yang sesuai keadaan internal 

dan eksternal madrasah. 

Budaya kerja guru MAN di Provinsi Jambi belum 

mengedepankan nilai-nilai kerja sesuai visi dan misi 

madrasah yang sudah ada. Pada prakteknya guru bekerja 

secara normatif sejak lama sesuai kebiasaan dan tata tertib, 

namun minim inovasi. Sehingga pada prakteknya belum 

memiliki capaian-capaian yang sesuai standar kerja madrasah 

sesuai harapan publik atau user. 

Manajemen kepala madrasah dalam meningkatkan 

budaya kerja guru MAN di Provinsi Jambi sesuai dengan 

kemampuan dan kualifikasi pendidikannya, dalam bekerja 

dan membiasakan bawahannya bekerja dengan pola kerja 

yang jelas dan terencana dengan memperhatikan disiplin, 

kerja sama dan taat pada ketentuan pemerintah dan memiliki 

kompetensi mengajar yang memadai. Kepala madrasah juga 
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melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kerja guru 

untuk memastikan terlaksananya budaya yang postif dalam 

bekerja di lingkungan madrasah. 

Berdasarkan kesimpulan di atas dapat diketahui 

implikasi dari manajemen kepala madrasah dalam 

mengembangkan budaya kerja guru MAN di Provinsi Jambi 

adalah: 

Pertama, Kepala madrasah yang demokratis melalui 

pengangkatan yang profesional pula juga membantu proses 

ini. Hal ini akan menumbuhkan iklim demokratis di 

madrasah, yang akan mendorong terciptanya iklim yang 

kondusif bagi terciptanya kualitas pembelajaran yang optimal 

untuk mengembangkan seluruh potensi peserta didik. Kepala 

madrasah adalah orang yang benar-benar diharapkan 

menjadi kepala madrasah yang profesional. Oleh sebab itu, 

kualitas kerja kepala madrasah berdampak baik atau buruk 

bagi keberhasilan hasil pengelolalan kelas di madrasah. 

Pengembangan budaya kerja mutlak dilakukan oleh kepala 

madrasah sebagai agen perubahan melalui kegiatan 

pembenahan madrasah dengan wadah pembinaan 

kelembagaan, kurikulum, ketenagaan, sarana dan prasarana 

serta perubahan sistem lainnya. Kenyataan menunjukkan 

bahwa tingkat kemajuan madrasah sangat ditentukan oleh 

sejauhmana tingkat kemajuan kerja kepala madrasah di 

dalam meningkatkan prestasi belajar siswanya. Keberhasilan 

madrasah ditunjukkan dengan kinerja kepala madrasah. 

Aspek lain dimana, dalam keseluruhan proses pendidikan di 

madrasah, proses pembelajaran merupakan kegiatan yang 

paling pokok.  
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Pengembangan manajemen kepala madrasah yang 

bertujuan antara lain untuk menutupi jarak antara kecakapan 

guru dengan permintaan jabatan, selain itu juga untuk 

meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja tenaga 

kependidikan dalam mencapai sasaran kerja. Peningkatan 

kinerja kepala madrasah melalui penataran tersebut 

meskipun terbilang intensif, namun masih terdapat beberapa 

guru mengeluhkan, karena tidak adanya tindak lanjut dari 

guru-guru yang mengikuti pelatihan dalam upaya 

pengembangan budaya kerja. Persoalan yang menyebabkan 

sulitnya seorang guru dalam mengaktualisasikan hasil 

penataran atau pelatihan yang diikuti, karena disebabkan 

faktor keterbatasan sarana dan prasana pendukung di 

madrasah. Sehingga idealitas yang diharapkan dari teori yang 

didapatkan ketika mengikuti Diklat atau penataraan tersebut 

sulit untuk di bawa ke ranah realitas di lapangan.  

Peningkatan kinerja kepala madrasah dan guru melalui 

penataran tersebut meskipun terbilang intensif, namun masih 

terdapat beberapa guru mengeluhkan, karena tidak adanya 

tindak lanjut dari guru-guru yang mengikuti pelatihan untuk 

mengembangkan budaya kerja. Profesionalitas kepala 

madrasah pada MAN di Provinsi Jambi dalam meningkatkan 

kinerja guru. Adalah pengiriman guru-guru untuk mengikuti 

penataran/pelatihan yang dilaksanakan Kemenag Provinsi 

dan Diknas Propinsi. Guru yang baik akan meningkatkan 

kompetensinya agar lebih profesional, menekuni 

kewajibannya dengan penuh loyal dan konsisten. Mereka 

tidak menganggap pekerjaan guru sebagai sambilan atau 

sementara, apabila ada pekerjaan yang lebih tinggi gajinya, 
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maka statusnya sebagai guru akan ditinggalkan, sedangkan 

anak didiknya dibiarkan terlantar. Guru harus memahami 

dengan baik bidang keguruan yang ditekuninya. Penguasaan 

bidang layanan dalam bidang keguruan berarti kemampuan 

merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran dan 

memahami taktik dan prosedur yang baik dalam evaluasi 

sekaligus mencapai sasaran dan pencapaian tujuan-tujuan 

yang berkaitan dengan mata pelajaran yang diajarkan.  

Dibutuhkan kompetensi kepala madrasah menggerak-

kan semua guru untuk menyelesaikan tugas-tugas 

kependidikan, menggerakkan guru, dan memberi motivasi 

kerja bagi guru agar bisa mengelola kelas dengan maksimal. 

Kepala madrasah yang dipilih haruslah orang yang memiliki 

kemampuan yang dapat membangkitkan motivasi, 

memberikan inspirasi untuk memajukan dan mencapai tujuan 

di lembaganya. Dalam konteks pengembangan, madrasah 

merupakan lembaga yang bersifat kompleks dan unik, karena 

sebagai sebuah organisasi di dalamnya terdapat berbagai 

dimensi satu sama lainnya saling berkaitan dan saling 

menentukan dan memiliki ciri-ciri tertentu sebagai sifat yang 

unik yang tidak dimiliki oleh organisasi lainnya, yaitu terjadi 

proses pembelajaran dan tempat terselenggaranya 

pemberdayaan guru.  

Kedua, Guru merupakan salah satu faktor penentu 

berhasil atau tidaknya suatu pendidikan, karena pendidikan 

itulah yang akan bertanggung jawab dalam pembentukan 

pribadi siswa. Dengan demikian, pengelolaan administrasi 

guru MAN di Provinsi Jambi berupaya menuju ke arah 

pengembangan budaya kerja. Kepala madrasah yang 
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demokratis profesional melalui pengangkatan yang 

profesional pula juga membantu proses ini. Hal ini akan 

menumbuhkan iklim demokratis di madrasah, yang akan 

mendorong terciptanya iklim yang kondusif bagi terciptanya 

kualitas pembelajaran yang optimal untuk mengembangkan 

seluruh potensi peserta didik. Kepala madrasah adalah orang 

yang benar-benar diharapkan menjadi kepala madrasah. Oleh 

sebab itu, kualitas profesionalitas kepala madrasah 

menentukan baik dan buruknya pengelolaan administrasi 

personil (guru). Pengelolaan guru sangat memerlukan kepala 

madrasah yang mandiri dan profesional dengan kemampuan 

administrasi yang tangguh, agar mampu mengambil 

keputusan dan prakarsa untuk pengembangan budaya kerja.  

Manajemen guru sangat memerlukan kepala madrasah 

yang mandiri dan profesional dengan kemampuan 

manajemen yang tangguh, agar mampu mengambil 

keputusan dan prakarsa untuk mengembangkan budaya kerja 

keagamaan. Kemandirian kepala madrasah diperlukan, 

terutama untuk memobilisasi sumber daya madrasah seperti 

guru dalam kaitannya dengan perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan bagi 

program budaya kerja guru.  

Guru harus memahami dengan baik bidang profesi yang 

ditekuninya. Guru senantiasa menegakkan prinsip 

profesionalitasnya, termasuk dalam pengelolaan setiap 

kegiatan. Dengan pengawasan yang ketat, maka suasana 

disiplin diharapkan menjadi kondusif karena terkontrol 

melalui pengawasan kepala madrasah terhadap guru.  

Pelaksanaan pengawasan terhadap kinerja guru dalam 
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pendidikan jelas dimaksudkan sebagai usaha untuk 

mendapatkan informasi (monitoring) mengenai pekerjaan 

yang sedang berlangsung dalam organisasi atau instansi 

tersebut, apakah sudah mencapai sasaran atau ada kendala-

kendala dalam prosesnya. Oleh karena itulah pengawasan 

sangat diperlukan guna mendeteksi kesalahan sekecil 

mungkin. 

Pengembangan guru yang bertujuan antara lain untuk 

menutupi jarak antara kecakapan guru dengan permintaan 

jabatan, selain itu juga untuk meningkatkan efisiensi dan 

efektivitas kerja tenaga kependidikan dalam mencapai 

sasaran kerja. Peningkatan kinerja kepala madrasah dan guru 

melalui penataran tersebut meskipun terbilang intensif, 

namun masih terdapat beberapa guru mengeluhkan, karena 

tidak adanya tindak lanjut dari guru-guru yang mengikuti 

pelatihan. Persoalan yang menyebabkan sulitnya seorang 

guru dalam mengaktualisasikan hasil penataran atau 

pelatihan yang diikuti, karena disebabkan faktor keterbatasan 

sarana dan prasana pendukung di madrasah.  

Ketiga, Untuk meningkatkan budaya kerja guru MAN 

di Provinsi Jambi harus dibangun budaya organisasi. Dalam 

hal ini budaya kerja yang dimiliki anggota organisasi dapat 

tumbuh dan berkembang dengan baik. Kondisi lingkungan 

yang mendukung perubahan hal-hal yang positif seperti 

motivasi berprestasi, semua anggota organisasi dapat kreatif 

dan mengembangkan diri, dengan sarana dan prasarana 

penunjang yang tersedia dalam rangka menciptakan kondisi 

yang yang baik sehingga budaya organisasi berpengaruh 

terhadap motivasi berprestasi. Untuk meningkatkan budaya 
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kerja karyawan maka harus dibangun komitmen kerja. 

Komitmen   kerja  merupakan   salah   satu   dari   perilaku      

yang memegang peranan penting dalam kemajuan seseorang 

yang berdampak pada perilaku diri untuk terus berkembang 

sesuai dengan perkembangan ilmu saat ini. Sehingga dengan 

komitmen yang teguh akan timbul semangat untuk 

mengembangkan diri dengan memotivasi diri untuk menjadi 

lebih baik sehingga motivasi berprestasi akan timbul sebagai 

bentuk komitmen diri. 

Untuk meningkatkan budaya kerja guru MAN di 

Provinsi Jambi maka harus dibangun pengetahuan 

manajemen. Membangun budaya organisasi dilandasi dari 

kesadaran diri, bahwa seorang pemimpin mampu 

mengendalikan hawa nafsunya jangan sampai tidak bisa 

menjaga emosinya. Walaupun bad mood seorang pemimpin 

bisa mengontrol emosi. Dengan adanya seorang pemimpin 

yang tahu dan faham manajemen maka pengetahuan 

manajemen; komunikasi dari dalam organisasi akan berjalan 

dengan baik sehingga suasana akan menjadi sejuk dan 

nyaman.Setiap jenis pekerjaan atau kegiatan apapun harus 

ada rencana kerja kontrol, artinya niatkan pekerjaan kita 

untuk mendapatkan nilai-nilai  kebarokahan disisi Allah 

SWT. Dengan punya niat yang tinggi seberat apapun 

pekerjaan akan tuntas dan mendapatkan hasil yang paling 

optimal. 

Untuk meningkatkan pengetahuan manajemen maka 

harus ditingkatkan gaya kepemimpinan. Seorang pemimpin 

harus mampu menunjukkan cara berbicara yang baik, enak 

didengar, pahit madu sopan santun, tata krama papan, empan 
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adhepan dan saling menjaga perasaan agar satu sama lain 

tetap utuh terjaga kerukunannya. Untuk meningkatkan 

budaya kerja guru MAN di Provinsi Jambi maka harus 

ditingkatkan pengetahuan manajemen. Semakin baik 

pelayanan, pembicaraan seorang pemimpin terhadap 

karyawannya maka karyawan semakin matang, semakin 

dewasa, semakin bangga punya pemimpin yang sangat baik. 

Karena syarat untuk keberhasilan dan kesuksesan suatu 

lembaga dimulai dari komunikasi yang baik. Jika komunikasi 

mampu diimplementasikan kepada stakeholder maka 

karyawan yang ada didalam lembaga tersebut akan terasa 

hidup di surga. Karena pembicaraan yang baik termasuk 

nashehat itu bisa merubah keadaan (menyihir seseorang). 

Untuk meningkatkan budaya kerja guru MAN di 

Provinsi Jambi maka harus dibangun budaya organisasi, dan 

komitmen kerja. Pengetahuan dalam mengatur karyawan 

sangat diperlukan bagi seorang pimpinan. Apalagi dalam 

sebuah organisasi yang dihadapi banyak orang, berbagai 

macam karakter akan sangat nampak sekali. Sebagai seorang 

pemimpin tentunya harus mengambil sikap yang tegas 

namun bijaksana. Jika kita punya karyawan 10 maka hati kita 

adalah 10 orang, artinya seorang pemimpin mampu melayani, 

membantu dan memberikan solusi kepada karyawannya, 

hatinya lapang, istilahnya nyegoro (seperti lautan). Karena 

pemimpin nanti akan dimintai pertanggungjawaban besok 

diakhirat, jadi harus bisa menetapi dapukannya. Demikian 

juga seorang pemimpin punya misi untuk membawa sesuatu 

yang lebih baik untuk karyawannya, jangan sampai senang 

untuk dirinya tapi menderita untuk karyawannya. Oleh 
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karena itu pemimpin harus memikirkan, melakukan tindakan 

kearah yang lebih baik lagi daripada sebelumnya. Salah satu 

caranya seorang pemimpin bersedia mendatangi 

karyawannya secara personal, baik dilingkungan kerjanya 

ataupun dirumah, dengan maksud karyawan akan terasa 

merasa diperhatikan. Kalau sudah seperti itu maka inilah 

dikatakan hidup rukun, kompak kerjasama yang baik 

bagaikan hidup disurga. 

Untuk meningkatkan budaya kerja guru MAN di 

Provinsi Jambi maka harus dibangun pengetahuan 

manajemen melalui komitmen kerja. Komunikasi yang 

dilakukan secara baik, secara berkesinambungan dengan 

tujuan untuk meningkatkan tali silaturrahim dan mencari hal-

hal yang bermanfaat, maka akan menemukan suatu manisnya 

dalam pembicaraan, sehingga akan terasa nyaman. Demikian 

juga dalam bekerja karyawan merasa sangat menikmati dan 

bahagia dengan pekerjaanya. Apalagi diberikan reward maka 

kerja akan semangat. Sikap pemimpin sangat menentukan 

lajunya perkembangan disuatu kantor kementerian agama. 

Pemimpin yang menunjukkan sikap  tenang, penuh 

kewibawaan dan kearifan maka akan selalu disukai semua 

karyawannya.  

Untuk meningkatkan budaya kerja guru MAN di 

Provinsi Jambi maka harus dibangun  pengetahuan 

manajemen melalui pengetahuan manajemen. Kemampuan 

seseorang dalam menerapkan aturan di suatu  kantor 

kementerian agama akan menjadi modal bagi seorang 

pemimpin.  Dengan punya kemampuan, itikad baik dan 

keberanian dalam mengelola kantor kementerian agama 
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maka akan membawa  dampak yang positif untuk kantor 

kementerian agama dan karyawan akan selalu betah dalam 

bekerja. Disisi lain pemimpin juga meningktkan komunikasi 

antar personal dikantor kementerian agama agar tercipta 

suasana yang sangat kondusif. Komunikasi tidak hanya antar 

pemimpin dengan karyawan namun sesama karyawan juga 

harus dibangun dengan baik. 

Untuk meningkatkan budaya kerja guru MAN di 

Provinsi Jambi maka harus dibangun komitmen kerja   

melalui pengetahuan manajemen. Seorang pemimpin sangat 

menentukan kesuksesan MAN di Provinsi Jambi agama 

dilingkungannya, dengan cara banyak mencari informasi 

terkait hal-hal apa yang harus dibenahi dan dievaluasi dalam 

sebuah lembaga. Pemimpin ini menjembatani dan 

memfasilitasi untuk kenyamanan dalam karyawan bekerja 

melalui adanya komunikasi yang intens dalam bekerja. 

Bekerja akan terasa nyaman kalau komunikasi dari tingkat 

paling bawah dibangun. Sehingga semua komponen bisa 

melakukan tanggung jawab semuanya.  

Untuk meningkatkan budaya kerja guru MAN di 

Provinsi Jambi maka harus dibangun budaya organisasi, 

komitmen kerja, dan pengetahuan manajemen. Dalam sebuah 

kenyamanan hati, kelapangan hati, kesesuaian pendapatan itu 

ditentukan bagaimana seorang pemimpin harus menjaga 

perasaan, saling memperhatikan dan menjaga hak antara 

sesama karyawan. Selain itu pemimpin juga menerapkan 

kemampuan dalam menunjuk karyawan untuk ditempatkan 

bidang kerjaannya. Jika pemimpin salah mengambil tindakan 

salah menempatkan karyawan untuk mengerjakan pekerjaaan 
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