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ABSTRAK 

Nafi, Syirrojuddin. Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Perilaku 

Organisasi (Study Kasus diMTsN Ngunut). Tesis, Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo. Pembimbing: Dr. Hj. Siti Maryam Yusuf, M. Ag. 

Kata kunci: peran kepala madrasah, prilaku organisasi 

Kepala madrasah memiliki peranan yang penting dalam perkembangan 

organisasi, Kepala madrasah merupakan pejabat profesional yang ada dalam 

organisasi madrasah, yang bertugas mengatur semua sumber daya sekolah dan 

bekerjasama dengan guru-guru, staf dan pegawai lainnya dalam mendidik peserta 

didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan posisi tersebut kepala madrasah 

mempunyai peran strategis dalam lembaga pendidikan. 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menjelaskan strategi kepala Madrasah 

terhadap perilaku organisasi di MTs Ngunut. (2) Menjelaskan upaya kepala 

Madrasah MTs Ngunut dalam meningkatkan perilaku organisasi yang ada dalam 

madrasah.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan rancangan studi 

kasus. Lokasi penelitian ini adalah MTsN Ngunut. Pengumpulan data penelitian 

ini dilakukan melalui observasi non partisipan. Analisis data dilakukan dalam tiga 

tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data dan penyajian data. Reduksi data 

dimaksudkan sebagai proses memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting. reduksi data bukan hanya sekedar membuang data yang tidak 

diperlukan. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, penelitian ini 

menghasilkan dua temuan. (pertama). Perilaku organisasi merupakan prilaku 

individu yang ada dalam suatu organisasi, dalam suatu organisasi pendidikan 

melibatkan banyak anggota baik sebagai guru, staf maupun karyawan, oleh sebab 

itu dalam organisasi memiliki perilaku individu yang berbeda-beda  baik dari 

tingkat emosional dan intelektual mereka. Oleh sebab itu kepala madrasah 

berperan penting dalam mengatasi perilaku yang berbeda tersebut. kepala 

madrasah di MTsN Ngunut mengambil cara dengan menugaskan para karyawan 

dan guru sesuai dengan latar belakang pendidikan, skill, dan kemampuan mereka. 

Dengan begitu maka perbedaan dalam organisasi dapat terorganisir dan tidak 

menimbulkan konflik yang fatal bagi organisasi. (kedua). Dengan terorganisirnya 

perbedaan dalam organisasi maka guru dapat bekerja dengan aman nyaman dan 

terkendali. dengan begitu pekerjaan guru dan karyawan dapat berjalan dengan 

efektif dan  efisien, dan organisasi dapat meningkat sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG 

Berdasarkan wawancara kepada kepala Madrasah Tsanawiyah NGUNUT 

pada hari sabtu tanggal 1 oktober 2017 pukul 06.20-07.00 Peneliti 

menemukan masalah-masalah seperti ketika rapat pleno madrasah dari 20 

guru yang diundang ada 4 guru yang tidak hadir tanpa keterangan, ketika 

forum sidang berlangsung ada 2 orang guru yang diam, ada 2 pengurus yang 

tidak tahu tentang tugasnya.  

Berdasarkan temuan tersebut dapat diidentifikasi masalah yang timbul 

adalah perilaku organisasi yang buruk.  Perilaku seseorang yang buruk dalam 

organisasi diibaratkan dengan apabila sebuah apel busuk tercampur dengan 

apel yang bagus, maka bakteri yang terdapat di dalam apel busuk itu, secara 

bertahap akan menyebar ke dalam apel yang bagus, dan menjadikan apel 

kualitas bagus yang ada di dalam kotak apel busuk semua dan tidak ada 

harganya. Proses yang sama bisa pula terjadi di dalam sebuah organisasi. 

Ketika ada seseorang dalam organisasi memiliki perilaku tidak baik, maka 

lambat laun akan menyebar dan akhirnya menghancurkan organisasi itu 

secara keseluruhan. Beberapa penelitian yang dilakukan baru-baru ini 

menemukan adanya kenyataan bahwa jumlah perilaku buruk (negatif) 

karyawan di dalam organisasi meningkat secara global. Padahal, dalam 

manajemen modern ini perusahaan telah dengan segala cara berusaha 

mencegah masuknya “orang berperilaku buruk” ke dalam perusahaan dengan 
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melakukan saringan personel yang ketat, berbiaya mahal dan memakan 

proses lama. Namun, kenyataannya jumlah karyawan yang berperilaku buruk 

malahan cenderung meningkat. Kenyataan pahit yang harus dihadapi banyak 

perusahaan dewasa ini menunjukkan, perilaku kerja yang kontraproduktif 

(counter-productive work behaviors) semakin meningkat walaupun alat dan 

teknik untuk mengawasi perilaku karyawan yang sedang bekerja kian modern 

dan canggih.1 

Dari kondisi di atas timbul pertanyaan ” Apa yang dilakukan oleh Kepala 

Madrasah selaku pimpinan dari organisasi terhadap buruknya perilaku 

organisasi di Madrasah? Mengingat pentingnya perilaku dalam organisasi 

untuk menjaga kelangsungan organisasi tersebut. Maka penelitian mengenai 

perilaku organisasi penting untuk dilaksanakan. Dalam penjajagan awal di 

lokasi menghasilkan temuan yaitu kepala madrasah berusaha membangun 

komunikasi yang baik di antara para guru walaupun mengalami kendala 

karena fakta di lapangan menunjukkan komunikasi yang efektif belum 

terbina. 

Menurut peneliti langkah yang diambil kepala madrasah sudah tepat 

karena dalam proses-proses organisasi ada 3 hal yaitu: Komunikasi, 

pengambilan keputusan dan kepemimpinan.2 Dalam sebuah organisasi, aliran 

komunikasi dari individu ke individu lainnya bervariasi dalam berbagai 

aspek, mulai dari bentuk tatap muka dan dalam susunan kelompok hingga 

                                                                 
1
http://swa.co.id/swa/review/book-review/mencegah-dan-mengatasi-perilaku-buruk-dalam-

organisasi diakses 26 oktober 2016 pukul 15:04 
2
 John M. Ivanchevich, Robert Konopaske, Michael T. Matteson . Perilaku dan Manajemen 

Organisasi (Jakarta: Erlangga, 2006), 113 

http://swa.co.id/swa/review/book-review/mencegah-dan-mengatasi-perilaku-buruk-dalam-organisasi
http://swa.co.id/swa/review/book-review/mencegah-dan-mengatasi-perilaku-buruk-dalam-organisasi
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bentuk instan dan konferensi video. Aliran semacam itu disebut sebagai 

komunikasi interpersonal. Perilaku interpersonal tidak akan muncul tanpa 

adanya komunikasi interpersonal. Selain menyediakan informasi yang 

dibutuhkan, komunikasi interpersonal juga mempengaruhi bagaimana 

perasaan seseorang terhadap organisasi.3 

Selain komunikasi hendaknya diperhatikan juga tentang kepemimpinan. 

Seperti hal nya pola kepemimpinan di MTs NGUNUT Di sini pemimpin  

menata, mengarahkan, memberikan tugas, melatih, serta memberikan contoh 

kepada anggota.4 

Dari apa yang telah dijelaskan di atas diketahui bahwa kepala madrasah 

dalam mengelola madrasah khususnya organisasi sekolah telah melaksanakan 

salah satu peran kepala madrasah yaitu sebagai edukator. 

 Berangkat dari penjajagan awal di atas, judul proposal tesis ini 

adalah Peran KepalaMadrasah dalam meningkatkan Perilaku Organisasi 

(Studi Kasus  di MTs NGUNUT) 

 

 

B. RUMUSAN MASALAH 

1. Strategi apa yang dilakukan oleh kepala Madrasah MTs Ngunut terhadap 

perilaku organisasi di Madrasah? 

                                                                 
3
Ibid., 127 

4
 Hasil Wawancara dengan kepala MTsN Ngunut pada 8/10/2017 
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2. Bagaimana upaya kepala Madrasah MTs Ngunut terhadap perilaku 

organisasi di sekolah? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

Tujuan dilakukannya penelitian ini adalah untuk menjelaskan makna 

dari: 

1. Strategi yang dilakukan kepala MTs Ngunut terhadap perilaku organisasi 

di Madrasah. 

2. Upaya  kepala MTs Ngunut terhadap perilaku organisasi di sekolah. 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat teoretis 

Penelitian ini bermanfaat akan menemukan peran kepala madrasah 

dalam perilaku organisasi 

2. Manfaat praktis 

Hasil kajian ini bisa digunakan sebagai acuan oleh seluruh stake 

holder pendidikan terutama kepala Madrasah untuk memaksimalkan 

perannya dalam perilaku organisasi di Madrasah. 

E.  KAJIAN TEORI 

1. Peran Kepala Sekolah 

 Kepala sekolah merupakan pejabat profesional yang ada dalam 

organisasi sekolah, yang bertugas mengatur semua sumber daya sekolah 

dan bekerjasama dengan guru-guru, staf dan pegawai lainnya dalam 
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mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan.5 Dengan posisi 

tersebut kepala sekolah mempunyai peran strategis dalam lembaga 

pendidikan. Peran kepala sekolah seperti yang dikemukakan oleh sagala 

terbagi menjadi empat yaitu : (pertama), Kepala sekolah sebagai 

Administrator, Administrator sekolah dalam melaksanakan tugasnya 

sangat ditentukan oleh kapasitasnya melakukan tugas-tugas administratif 

dengan proses kerja menurut prosedur administrasi yang benar.6 (kedua), 

Kepala sekolah sebagai Pemimpin, Kepemimpinan adalah kekuatan 

dinamis penting yang memotivasi dan mengoordinasikan organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan melalui suatu proses untuk mempengaruhi orang 

lain, baik dalam organisasi maupun di luar organisasi untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi kondisi tertentu.7 (ketiga) 

Kepala sekolah sebagai Pengawas, Pengawasan dapat dipahami sebagai 

kegiatan monitoring, controlling, dan pengendalian dalam upaya 

pengumpulan data kinerja sekolah, untuk membandingkannya dengan 

suatu standar yang telah ditetapkan. Apabila ada penyimpangan sehingga 

tidak sesuai dengan standar, maka kepala sekolah perlu melakukan 

perbaikan-perbaikan secepatnya menggunakan langkah-langkah yang 

efektif dan prosedur yang simpel dan benar untuk menjaga mutu proses 

dan mutu hasil yang sudah ditetapkan.8 (keempat), Kepala sekolah sebagai 

                                                                 
5
 Euis karwati & Donni Juni Priansa. Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 82 
6
 Syaiful Sagala. Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2010)., 

119 
7
Ibid.,124 

8
Ibid.,130 
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Supervisor pembelajaran, Sebagaimana ditegaskan oleh PP No. 19 tahun 

2005 pasal 57 bahwa supervisi meliputi supervisi manajerial dan akademik 

dilakukan secara teratur dan berkesinambungan oleh pengawas atau 

penilik satuan pendidikan. Konsep kepala sekolah sebagai supervisor 

menunjukkan adanya perbaikan pengajaran pada sekolah yang di 

pimpinnya. Peran dan fungsi kepala sekolah sebagai supervisor 

pembelajaran adalah membantu dan memfasilitasi guru dalam melakukan 

proses belajar mengajar dan melakukan penilaian menggunakan teknik-

teknik supervisi sesuai kebutuhan.9 

  Dalam sumber lain dijelaskan mengenai peran kepala sekolah 

diantaranya10 : (pertama), Peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan, Terwujudnya proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh 

sepuluh faktor yaitu : Keefektifan kepemimpinan kepala sekolah, 

Partisipasi dan rasa tanggung jawab guru, staf dan pegawai lainnya di 

lingkungan sekolah, proses belajar mengajar yang efektif, pengembangan 

guru staf dan lainnya yang terprogram, kurikulum yang relevan dan 

fleksibel dalam menghadapi perkembangan zaman, visi misi dan strategi 

yang jelas, iklim sekolah yang kondusif, penilaian tentang kekuatan dan 

kelemahan, komunikasi yang dilakukan secaara efektif baik secara internal 

maupun eksternal, serta keterlibatan orang tua dan masyarakat. (kedua), 

Peran kepala sekolah dalam Meningkatkan kinerja sekolah, Kinerja 

sekolah yang efektif tidak terlepas dari peran kepala sekolah sebagai 

                                                                 
9
Ibid., 134-135 

10
 Euis karwati & Donni Juni Priansa. Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 83-105 
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pemimpinnya. Untuk itu kepala sekolah dapat menerapkan beberapa 

prinsip berikut : Tujuan, visi, dan misi yang jelas, Agen perubahan, 

Kebijakan yang aktual, Kepercayaan, Kepemimpinan berbasis nilai, 

Meningkatkan Nilai guru staf dan pegawai lainnya, Mengatasi masalah 

dan resistensi terhadap perubahan. (ketiga) Peran kepala sekolah dalam 

Manajemen berbasis sekolah (MBS), Manajemen berbasis sekolah 

merupakan sistem yang menuntut sekolah untuk dapat berdiri secara 

mandiri dan berdaya dalam menggali, mengalokasikan, menentukan 

prioritas kerja, mengendalikan, serta mempertanggungjawabkan 

pemberdayaan sumberdaya yang dimilikinya, baik kepada masyarakat 

maupun pemerintah. Peran Kepala Sekolah dikaitkan dengan hal ini adalah 

segala upaya yang dilakukan dan hasil yang dapat dicapai oleh kepala 

sekolah dalam mengimplementasikan MBS di sekolahnya untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. (keempat) Peran 

kepala sekolah dalam Penciptaan guru profesional, Kepala Sekolah 

sebagai supervisor harus mampu memadukan informasi yang ada di 

lingkungan sekolah, strategi pencapaian tujuan manajemen pendidikan 

yang diterapkan, cara dan sistem kerja, serta kinerja dengan cara yang 

proporsional, menyeluruh, dan berkelanjutan dimana kemampuan 

profesional guru perlu diaktualkan. (kelima), Peran kepala sekolah dalam 

pembinaan karakteristik guru, Empat macam peran kepala sekolah dalam 

pengoptimalan karakteristik guru yaitu sebagai : Koordinator, konsultan, 

Pemimpin kelompok, Evaluator. (keenam), Peran kepala sekolah dalam 
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meningkatkan motivasi kerja, Kepala sekolah dapat meningkatkan 

motivasi kerja guru dengan :Menerapkan manajemen yang terbuka, 

Penerapan deskripsi pekerjaan dengan tugas dan fungsi yang jelas, 

Menerapkan hubungan vertikal ke bawah, Pemetaan program dan kegiatan 

peningkatan motivasi kerja, Pengawasan yang berkelanjutan dan 

menyeluruh, Evaluasi. (ketuju), Peran kepala sekolah dalam mengatasi 

konflik di sekolah, Konflik merupakan situasi atau keadaan oposisi, atau 

pertentangan pendapat, sikap, tindakan di antara orang-orang, kelompok-

kelompok atau organisasi-organisasi. Peran kepala sekolah sebagai 

mediator situasi konflik sangat penting. Fungsi kepala sekolah sebagai 

manajer meniscayakan adanya kemampuan mengelola situasi konflik antar 

personil sekolah agar tidak berkembang. (delapan)Peran kepala sekolah 

dalam manajemen pembelajaran, Kepala sekolah diharapkan mampu 

berperan sebagai manajer dan pemimpin yang efektif. Sebagai manajer, 

kepala sekolah diharapkan mampu mengatur semua potensi sekolah agar 

berfungsi optimal. (sembilan), Peran kepala sekolah dalam manajemen 

SDM di Sekolah, Sekolah sebagai suatu organisasi, di dalamnya terdiri 

dari berbagai macam individu yang unik, dimana individu tersebut 

berinteraksi untuk mencapai tujuan sekolah dan tujuan pribadi masing-

masing. Manajemen SDM di sekolah mempunyai arti sebagai kumpulan 

pengetahuan tentang bagaimana seharusnya mengelola SDM yang ada di 

lingkungan sekolah, (sepuluh), Peran kepala sekolah sebagai manajer 

administratif Sekolah, Untuk mewujudkan sistem informasi dan 
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administratif sekolah yang efektif, efisien, dan handal, kepala sekolah 

perlu mengembangkan program, mengarahkan pelaksanaan program, dan 

mengendalikan program administratif sekolah dengan baik. Karena 

kegiatan administratif adalah kegiatan kelompok yang akan menghadapi 

berbagai situasi berkaitan dengan kelembagaan, maka kemampuan kepala 

sekolah mengendalikan lembaga untuk bertahan bahkan meningkat pada 

standar yang ditentukan menjadi sangat penting bagi sekolah sebagai 

lembaga.11 

 Dalam sumber lain disebutkan juga tugas pemimpin dalam suatu 

lembaga pendidikan menurut Muwahid Shulhan yaitu12 : (pertama), 

Kepala madrasah sebagai edukator, Dalam peranan sebagai pendidik, 

kepala madrasah harus berusaha menanamkan, memajukan, dan 

meningkatkan sedikitnya empat macam nilai yaitu: pembinaan mental, 

moral, fisik, dan artistik bagi para guru dan staf di lingkungan 

kepemimpinannya (kedua), Kepala madrasah sebagai Manajer, 

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencana, 

mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan 

segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

(ketiga), Kepala madrasah sebagai Administrator, Kepala madrasah 

sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat erat dengan 

berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, 

penyusunan dan pendokumenan seluruh program pengajaran. (keempat), 

                                                                 
11

 Syaiful Sagala. Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2010), 

119 
12

 Muwahid Shulhan. Model Kepemimpinan Kepala Madrasah (Yogyakarta:Teras, 2013), 49-56 
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Kepala madrasah sebagai Supervisor, Dalam rangka melakukan peran dan 

fungsinya sebagai supervisor, kepala madrasah harus mampu melakukan 

berbagai pengawasan dan pengendalian untuk meningkatkan kinerja 

tenaga kependidikan. Pengawasan dan pengendalian ini merupakan kontrol 

agar kegiatan pendidikan di madrasah terarah pada tujuan yang telah 

ditetapkan. (kelima), Kepala madrasah sebagai Leader, Kepala madrasah 

sebagai Leader harus mampu memberikan petunjuk, arahan, pengawasan, 

meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, membuka komunikasi dua 

arah dan mendelegasikan tugas. (keenam), Kepala madrasah sebagai 

Inovator, Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, 

kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin 

hubungan harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, 

mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh 

tenaga kependidikan di madrasah, dan mengembangkan model-model 

pembelajaran yang inovatif. (ketuju), Kepala madrasah sebagai Motivator, 

Sebagai motivator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, 

dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai suber 

belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar. 

2. Perilaku Organisasi 
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Perilaku organisasi hakikatnya adalah hasil integrasi antara individu-

individu dalam organisasinya. Oleh karena itu untuk memahami perilaku 

organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai 

pendukung organisasi tersebut. Sifat-sifat individu dalam organisasi 

adalah13 :Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama, 

Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda, Orang berfikir tentang 

masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana bertindak, Seseorang 

memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman masa 

lalu dan kebutuhannya, Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang 

atau tidak senang 

Dalam organisasi ada 3 dimensi pokok yang berkaitan dengan 

perilaku organisasi yaitu14: 

a. Dimensi teknis: Dimensi teknis menekankan pada skill yang 

dibutuhkan untuk menggerakkan organisasi yang efektif. 

b. Dimensi konsep: Dimensi ini merupakan motor penggerak dari dimensi 

yang pertama 

c. Dimensi manusia: Faktor utama pendukung organisasi yaitu manusia. 

Jika dalam bekerja hanya mengandalkan dimensi pertama dan 

mengabaikan dimensi kedua, atau bahkan menelantarkan dimensi 

ketiga, maka akan menimbulkan suatu iklim yang tidak respektif 

terhadap manusia. 

                                                                 
13

 Arifin Tahir, Buku Ajar Perilaku Organisasi (Yogyakarta: Deepublish, 2014), 35-38 
14

Ibid., 4 
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Dalam mempelajari perilaku organisasi dapat dilakukan tiga tingkat 

analisis, yaitu tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Tingkat 

individu, kejadian-kejadian dalam organisasi dipelajarai dalam 

hubungannya dengan perilaku seseorang dan interaksi kepribadian dalam 

suatu situasi di mana setiap individu dalam organisasi membawa sikap, 

nilai dan pengalaman masa lalu yang berbeda. Pada tingkat kelompok, 

perilaku kelompok dipengaruhi oleh dinamika kelompok, aturan-aturan 

dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok. Sedangkan pada tingkat 

organisasi, struktur dan posisi seseorang dalam organisasi membawa 

pengaruh pada setiap intraksi sosial dalam organisasi. Ditambah lagi 

dengan budaya yang dominan dan menjadi mainstream dalam organisasi. 

Menurut Romli, kepala sekolah dapat melakukan pembinaan terhadap para 

tenaga pendidik dan kependidikan dalam menguatkan perilaku organisasi. 

Ada tiga hal yang perlu dilakukan pemimpin. Pertama, membantu para 

tenaga kependidikan dalam mengembangkan perilakunya. Kedua, 

membantu mereka dalam meningkat standar perilakunya. Tiga 

melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama.15 

F. Telaah Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini peneliti merujuk pada beberapa karya ilmiah dengan 

teori-teori beragam yang relevan terhadap fokus penelitia dan akan berperan 

sebagai pembanding serta pembeda dalam menganalisa problematika terkait 

penelitian ini.  

                                                                 
15

 M. Romli, Tugas Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Manajemen Berbasis Sekolah, 

Banjarmasin, Jurnal Komunikasi dan Informasi antar PTAIS-KOPERTAIS XI. Volume 7 No. 12 

Oktober 2009, h.10 
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Beberapa karya ilmiah yang dikutip adalah pertama milik Arfan thn 

2013 dengan judul penelitian“Kepemimpinan Kepala Madrasah dan Perilaku 

Organisasi Guru di Madrasah Aliyah Radhiyyatan Mardhiyyah Putra 

Balikpapan”. Dalam penelitiannya yang disebutkan dalam Latar Belakang, 

Kepemimpinan akan menentukan organisasi dalam mewujudkan visinnya. 

Sehingga pola dan gaya kepemiminan menjadi kata kunci keberhasilan 

sebuah organisasi, termasuk lembaga pendidikan seperti sekolah. Tetapi 

Realitas dilapangan menujukkan bahwa tidak semua keberhasilan sekolah 

terletak pada kepemimpinan seorang kepala sekolah. Justru terkadang 

kepemimpinan kepala sekolah menjadi faktor kemunduran sekolah. 

Sebaliknya keberhasilan sekolah karena prilaku organisasi sekolah tersebut. 

Berdasarkan permasalahan di atas, peneliti tertarik untuk mengadakan 

penelitian dengan mengangkat masalah kepemimpinan dan perilaku 

organisasi di Madrasah Aliyah Radhiyyatan Mardhiyyah Putra Balikpapan. 

Tepri yang digunakan dalam penelitian ini adalah : 

1. Kepemimpinan itu melibatkan orang lain baik bawahan maupun pengikut. 

2. Kepemimpinan melibatkan pendistribusian kekuasaan antara pimpinan dan 

anggota kelompok bukan tanpa daya. 

3. Adanya kemampuan untuk menggunakan bentuk kekuasaan yang berbeda 

untuk mempengaruhi tingkah laku pengikutnya melalui berbagai cara.16 

Menurut Wahjo Sumidjo, Keberhasilan kepemimpinan pada hakikatnya 

berkaitan dengan tingkat kepedulian seorang pemimpin terlibat pada orientasi 

                                                                 
16

  Rivai, Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi (Jakarta: Raja Grafindo Persada , 2003),  3 
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organisasi yaitu pencapaian organisasi (organizational achievement) dan 

pembinaan organisasi (organizational maintenance).17 Semakin tinggi tingkat 

kepedulian pemimpin akan berbanding lurus dengan pencapaian dan 

kemajuan organisasi, penelitian ini menghasilkan temuan Perilaku guru  ysng 

sejalan dengan budaya organisasi madrasah. 

Kajian ilmiah yang kedua milik dari saudara Encar Setiana, tahun 2013 

dengann judul penelitian Kontribusi Kepemimpinan Kepala  Sekolah dan 

Prilaku Organisasi terhadap Kinerja Guru Penjaskes SMK Kabupaten 

Ciamis. Dalam latar belakang ditemukan, Penelitian ini mengkaji tentang 

masalah kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah terhadap kinerja 

guru. Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menguji kebermaknaan 

pengaruh perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah 

terhadap kinerja guru. Penelitian ini dilaksanakan menggunakan metode 

survei dengan pendekatan kuantitatif. Populasinya adalah 53 guru SMK 

Negeri di Ciamis. Karena jumlah populasi kurang dari 100 maka semuanya 

dijadikan sampel dalam penelitian ini.. Penjaringan data menggunakan 

kuesioner dan dianalisis menggunakan analisis korelasi dan 

regresi.Berdasarkan analisis data hasil penelitian, maka disimpulkan, bahwa 

temuan penelitian adalah (1) kepemimpinan kepala sekolah memberikan 

kontribusi yang cukup tinggi terhadap kinerja guru penjasorkes; (2) prilaku 

organisasi memberikan kontribusi yang cukup tinggi terhadap kinerja guru 

penjasorkes; (3) kepemimpinan kepala sekolah dan prilaku organisasi secara 

                                                                 
17

Wahyo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya  

(Jakarta: Rajawali Press, 2010) , 49 
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bersama-sama berkontribusi dan signifikan terhadap kinerja guru penjaorkes. 

Hasil koefisien korelasi PPM variabel kepemimpinan kepala sekolah dengan 

kinerja guru sebesar 0,804. Nilai tersebut mempunyai arti bahwa terdapat 

hubungan yang tinggi. Demikian juga pada hasil koefisien korelasi PPM 

untuk variabel Prilaku Organisasi dengan kinerja guru sebesar 0,599. Nilai 

tersebut mempunyai arti bahwa terdapat hubungan yang tinggi. 

Direkomendasikan (1) kelemahan dari perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

yaitu penentu arah program sekolah sebaiknya menyusun persyaratan untuk 

merekrut kepala sekolah yang didasarkan pada profesionalisme perilaku 

kepemimpinan kepala sekolah ; (2) memaksimalkan peran pengawas sekolah 

melalui pembuatan program pengawasan dan penilaian terhadap kepala 

sekolah yang objektif; (3) rotasi kepala sekolah didasarkan pada 

kepemimpinan dan kinerja kepala sekolah dan meningkatkan kinerja guru, 

serta berdasarkan prestasi yang objektif (berlaku penghargaan dan sanksi); 

dan (4) kelemahan dari prilaku organisasi yaitu budaya primer sebaiknya guru 

turut membina budaya sekolah yang kondusif sesuai dengan nilai-nilai primer 

dan sekunder; (5) kelemahan dari kinerja guru yaitu faktor kepribadian 

sebaiknya guru berpegang teguh pada prinsip-prinsip kepemimpinan yang 

sukses di antaranya berorientasi pada nilai. 

Hasil karya ilmiah yang ketiga yaitu milik saudara Sutrisno, dengan judul 

penelitian Peranan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Budaya 

Organisasi, (Studi Kasus di TK Al Irsyad Pemalang), Penelitian ini mengkaji 

bagaimana peranan kepala sekolah dalam mensosialisasikan, memelihara dan 



16 
 

mengembangkan budaya organisasi bagi staf di TK Al-Irsyad Al-Islamiyyah, 

Teori yang digunakan adalah tentang konsep dasar budaya organisasi,budaya 

organisasi di sekolah, dan pengembangan budaya organisasi di sekolah, 

temuan penelitian dalam penelitian ini : pertama, penelitian ini menemukan 

bahwa Sosialisasi budaya organisasi bagi staf diarahkan kepada upaya 

memperluas informasi, dan pemahaman staf tentang budaya organisasi. 

kedua,Pemeliharaan budaya organisasi bagi staf dilakukan untuk melestarikan 

budaya organisasi yang telah tertanam semakin kokoh dalam jiwa diri staf, 

dilaksanakan dalam proses perjalanan organisasi, sehingga memberikan ciri 

khusus organisasi. Ketiga,pengembangan budaya organisasi dilakukan 

melalui peningkatan kualitas dan kuantitas pelaksanaan nilai semangat, 

kebersamaan, keilmuan, dan nilai perilaku hidup muslim amar ma’ruf nahi 

munkar menuju akhlakul karimah. 

BAB II 

PERAN KEPALA MADRASAH DAN PRILAKU ORGANISASI 

 

A. Peran Kepala madrasah 

Kepala sekolah merupakan pejabat profesional yang ada dalam organisasi 

madrasah, yang bertugas mengatur semua sumber daya madrasah dan 

bekerjasama dengan guru-guru, staf dan pegawai lainnya dalam mendidik peserta 

didik untuk mencapai tujuan pendidikan18. Dengan posisi tersebut kepala madrasah 

mempunyai peran strategis dalam lembaga pendidikan. 

                                                                 
18

 Euis karwati & Donni Juni Priansa. Kinerja dan Profesionalisme Kepala Sekolah (Bandung: 
Alfabeta, 2013), 82 
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Peran kepemimpinan pendidikan sebagai seorang manajer di lembaga 

pendidikan  harus memiliki tiga kecerdasan pokok, yaitu kecerdasan profesional, 

kecerdasan personal, dan kecerdasan manajerial agar dapat bekerjasama dan 

mengerjakan sesuatu bersama orang lain. Kemampuan manajerial harus 

dipertimbangkan sejak awal mengerjakan berbagai tugas manajerial, meliputi (1) 

kemampuan mencipta (2) kemampuan membuat perencanaan, (3) kemampuan 

mengorganisasi (4)kemampuan berkomunikasi, (5) kemampuan memberi motivasi, 

(6) kemampuan melakukan evaluasi.19  

Dari tugas yang telag didefinisikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa 

kepala madrasah memiliki peran-peran yang sangat penting dalam melaksanakan 

tugasnya, diantaranya: 

 

1. Kepala madrasah sebagai pendidik (Edukator) 

Dalam hal ini kepala madrasah menunjukkan sikap komitmen yang tinggi 

atas pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar dimadrasahnya. 

Kepala madrasah harus senantiasa berupaya meningkatkan kualitas 

pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selain itu kepala madrasah juga harus 

memberikan kesempatan kepada para guru untuk meningkatkan pengetahuan 

dan ketrampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Selain itu juga harus memfasilitasi dalam rangka peningkatan kompetensi guru.20 

                                                                 
19

 Abd. Wahab dan Umirso, Kepemimpinan Pendidikan dan Kecerdasan Spiritual  (Jogjakarta: Ar 
Ruzz Media, 2011), 115-116 
20

 Daryanto, Kepemimpinan Sekolah dan Kemitraan Masyarakat (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 
30 
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Dalam prosesini ada tiga kelompok sasaran utama, yaitu para guruatau 

tenaga fungsional yang lain, tenaga administratif (staf) dan kelompok para siswa 

atau peserta didik. Ketiga unsur tersebut merupakan kelompok manusia yang 

memiliki kejiwaan dan fisik yang berbeda antara manusia yang satu dengan yang 

lainnya. Setiap kelompok baik guru, staf maupun murid menuntut sikap aktif 

dari kepala madrasah. Akibatnya setiap kelompok memaksa strategi 

pelaksanaan peranan kepala sekolah sebagai pendidik mencakup nilai mental, 

nilai moral, fisik, estetetika. Sehingga kepala sekolah perlu bersikap persuasi dan 

keteladanan.21  

2. Kepala Madrasah Sebagai Manajer 

 Kepala madrasah harus melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi para guru, dalam hal ini kepala madrasah seyogyanya 

dapat memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada guru untuk 

dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan 

pendidikan dan pelatihan. 22 

 Ada tiga hal penting yang harus diperhatikan yaitu: proses yakni suatu 

cara yang sistematik dalam mengerjakan sesuatu. Dalam proses ini terdapat 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan, selanjutnya 

adalah sumber daya sekolah dan mencapai tujuan dari organisasi yang 

ditetapkan sebelumnya.23 

3. Kepala Madrasah Sebagai Administrator 

                                                                 
21

 Wahjo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008),125 
22

 Rohiat, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Bandung: PT Refika Adiatama, 2008), 13 
23

 Wahjo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 95 
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       Kepala madrasah berperan penting dalam kegiatan administrasi yang 

berkaitan dengan pencatatan, penyusunan dan dokumentasi seluruh program 

sekolah. Khususnya dalam pengelolaan keuangan karena peningkatan 

profesionalitas guru tidak terlepas dari faktor keuangan. 

4. Kepala madrasah sebagai supervisor 

Dalam kegiatan ini kepala madrasah melakukan kunjungan kelas terhadap 

pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Dalam kegiatan supervisi ini dapat 

dilihat kelebihan dan kekurangan sekaligus keunggulan guru dalam 

melaksanakan tugasnya. Supervisi ini dapat dilakukan dengan cara kunjungan 

kelas untuk mengamati pembelajaran secara langsung, terutama dalam 

pemilihan dan penggunaan metode, media yang digunakan, dan keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran.24 

5. Kepala madrasah sebagai pemimpin 

Kepala madrasah dalam hal ini memberikan petunjuk dan pengawasan, 

meningkatkan kemauan tenaga pendidik, membuka komunikasi dua arah, dan 

mendelegasikan tugasnya. Kepala madrasah harus mampu mendorong 

timbulnya semangat, memberikan bimbingan dan pengarahan kepada para 

siswa, guru dan staf yang ada di dalam lembaga.25 

Dalam proses ini kepala madrasah memiliki gaya kepemimpinan, yang 

disesuaikan dan dianggap mampu menumbuh suburkan kreativitas sekaligus 

dapat mendorong terhadap kompetensi guru. Kepemimpinan sekolah ini 

berkaitan dengan kepribadian, dan kepribadian akar tercermin dalam sifat-sifat 

                                                                 
24

 Daryanto, Kepemimpinan Sekolah dan Kemitraan Masyarakat (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 

31 
25

 Ibid., 94 
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sebagai berikut: 1) jujur, 2) percaya diri, 3) tanggung jawab, 4)  berani mengambil 

resikodan keputusan, 5) berjiwa besar, 6) emosi yang stabil, 7) teladan.26 

Peran kepala madrasah seperti yang dikemukakan oleh sagala terbagi 

menjadi empat yaitu: 

a. Kepala madrasah sebagai Administrator 

Administrator madrasah dalam melaksanakan tugasnya sangat 

ditentukan oleh kapasitasnya melakukan tugas-tugas administratif dengan 

proses kerja menurut prosedur administrasi yang benar. Pengembangan 

kapasitas kepala sekolah sangat penting diarahkan pada kemampuannya 

melakukan audit program dan kegiatan sekolah yang telah direncanakan 

sebelumnya27 

b. Kepala madrasah sebagai Pemimpin 

 Kepemimpinan adalah kekuatan dinamis penting yang memotivasi dan 

mengoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan melalui suatu 

proses untuk mempengaruhi orang lain, baik dalam organisasi maupun di 

luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam suatu situasi 

kondisi tertentu. Proses mempengaruhi tersebut sering melibatkan berbagai 

kekuasaan seperti ancaman, penghargaan, otoritas, maupun bujukan dan 

motivasi. Kepemimpinan di lembaga sekolah yang diperankan oleh kepala 

sekolah mempengaruhi orang lain seperti guru dan personel sekolah untuk 

mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan akan tercapai jika kepala madrasah 

mau dan mampu membangun komitmen dan bekerja keras untuk 

                                                                 
26

 Wahjo Sumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Pt Raja Grafindo Persada, 2008), 39 
27

 Syaiful Sagala. Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan  (Bandung: Alfabeta, 2010), 119 
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menjadikan sekolah yang dipimpinnya menjadi sekolah yang berkualitas dan 

menjadi terbaik di daerahnya.28 

c. Kepala madrasah sebagai Pengawas 

 Pengawasan dapat dipahami sebagai kegiatan monitoring, controlling, 

dan pengendalian dalam upaya pengumpulan data kinerja madrasah, untuk 

membandingkannya dengan suatu standar yang telah ditetapkan. Apabila 

ada penyimpangan sehingga tidak sesuai dengan standar, maka kepala 

madrasah perlu melakukan perbaikan-perbaikan secepatnya menggunakan 

langkah-langkah yang efektif dan prosedur yang simpel dan benar untuk 

menjaga mutu proses dan mutu hasil yang sudah ditetapkan29. 

d. Kepala madrasah sebagai Supervisor pembelajaran 

Sebagaimana ditegaskan oleh PP No. 19 tahun 2005 pasal 57 bahwa 

supervisi meliputi supervisi manajerial dan akademik dilakukan secara teratur 

dan berkesinambungan oleh pengawas atau penilik satuan pendidikan. 

Konsep kepala madrasah sebagai supervisor menunjukkan adanya perbaikan 

pengajaran pada sekolah yang di pimpinnya. Peran dan fungsi kepala 

madrasah sebagai supervisor pembelajaran adalah membantu dan 

memfasilitasi guru dalam melakukan proses belajar mengajar dan melakukan 

penilaian menggunakan teknik-teknik supervisi sesuai kebutuhan. Penilaian 

yang dilakukan dalam ruang lingkup yang benar, mengukur yang diperlukan 

dan menjunjung tinggi aspek objektivitas dalam melakukan penilaian. 

                                                                 
28

 Ibid.,124 
29

 Ibid.,130 
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Sehingga penilaian yang dilakukan menjamin kualitas hasil belajar peserta 

didik di sekolah yang dipimpinnya benar-benar terukur30. 

 Dalam sumber lain dijelaskan mengenai peran kepala madrasah 

diantaranya31 : 

a. Peran kepala madrasah dalam peningkatan mutu pendidikan 

Terwujudnya proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh sepuluh 

faktor yaitu: Keefektifan kepemimpinan kepala madrasah, Partisipasi dan 

rasa tanggung jawab guru, staf dan pegawai lainnya di lingkungan sekolah, 

proses belajar mengajar yang efektif, pengembangan guru staf dan lainnya 

yang terprogram, kurikulum yang relevan dan fleksibel dalam menghadapi 

perkembangan zaman, visi misi dan strategi yang jelas, iklim madrasah yang 

kondusif, penilaian tentang kekuatan dan kelemahan, komunikasi yang 

dilakukan secaara efektif baik secara internal maupun eksternal, serta 

keterlibatan orang tua dan masyarakat. 

b. Peran kepala madrasah dalam Meningkatkan kinerja madrasah 

Kinerja sekolah yang efektif tidak terlepas dari peran kepala madrasah 

sebagai pemimpinnya. Untuk itu kepala sekolah dapat menerapkan beberapa 

prinsip berikut :  

1) Tujuan, visi, dan misi yang jelas 

2) Agen perubahan 

3) Kebijakan yang aktual 

4) Kepercayaan 

                                                                 
30

 Ibid., 134-135 
31

 Euis karwati & Donni Juni Priansa. Kinerja dan Profesionalisme Pepala Sekolah (Bandung: 
Alfabeta, 2013), 83-105 
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5) Kepemimpinan berbasis nilai 

6) Meningkatkan Nilai guru staf dan pegawai lainnya 

7) Mengatasi masalah dan resistensi terhadap perubahan 

 

 

c. Peran kepala madrasah dalam Manajemen berbasis madrasah (MBS) 

Manajemen berbasis madrasah merupakan sistem yang menuntut 

madrasah untuk dapat berdiri secara mandiri dan berdaya dalam menggali, 

mengalokasikan, menentukan prioritas kerja, mengendalikan, serta 

mempertanggungjawabkan pemberdayaan sumberdaya yang dimilikinya, 

baik kepada masyarakat maupun pemerintah. Peran Kepala madrasah 

dikaitkan dengan hal ini adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil yang 

dapat dicapai oleh kepala madrasah dalam mengimplementasikan MBS di 

madrasahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan 

efisien. 

d. Peran kepala madrasah dalam Penciptaan guru profesional 

Kepala madrasah sebagai supervisor harus mampu memadukan 

informasi yang ada di lingkungan sekolah, strategi pencapaian tujuan 

maanjemen pendidikan yang diterapkan, cara dan sistem kerja, serta kinerja 

dengan cara yang proporsional, menyeluruh, dan berkelanjutan dimana 

kemampuan profesional guru perlu diaktualkan. 

e. Peran kepala madrasah dalam pembinaan karakteristik guru 
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Empat macam peran kepala madrasah dalam pengoptimalan 

karakteristik guru yaitu sebagai : Koordinator, konsultan, Pemimpi n 

kelompok, Evaluator. 

f. Peran kepala madrasah dalam meningkatkan motivasi kerja 

Kepala sekolah dapat meningkatkan motivasi kerja guru dengan : 

1) Menerapkan manajemen yang terbuka. 

2) Penerapan deskripsi pekerjaan dengan tugas dan fungsi yang jelas.  

3) Menerapkan hubungan vertikal ke bawah. 

4) Pemetaan program dan kegiatan peningkatan motivasi kerja. 

5) Pengawasan yang berkelanjutan dan menyeluruh. 

6) Evaluasi. 

g. Peran kepala madrasah dalam mengatasi konflik di madrasah 

Konflik merupakan situasi atau keadaan oposisi, atau pertentangan 

pendapat, sikap, tindakan di antara orang-orang, kelompok-kelompok atau 

organisasi-organisasi. Peran kepala madrasah sebagai mediator situasi konflik 

sangat penting. Fungsi kepala madrasah sebagai manajer meniscayakan 

adanya kemampuan mengelola situasi konflik antar personil sekolah agar 

tidak berkembang. 

h. Peran kepala madrasah dalam manajemen pembelajaran 

Kepala madrasah diharapkan mampu berperan sebagai manajer dan 

pemimpin yang efektif. Sebagai manajer, kepala sekolah diharapkan mampu 

mengatur semua potensi sekolah agar berfungsi optimal. 

i. Peran kepala madrasah dalam manajemen SDM di madrasah 
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madrasah sebagai suatu organisasi, di dalamnya terdiri dari berbagai 

macam individu yang unik, dimana individu tersebut berinteraksi untuk 

mencapai tujuan madrasah dan tujuan pribadi masing-masing. Manajemen 

SDM di madrasah mempunyai arti sebagai kumpulan pengetahuan tentang 

bagaimana seharusnya mengelola SDM yang ada di lingkungan madrasah. 

j. Peran kepala madrasah sebagai manajer administratif madrasah 

Untuk mewujudkan sistem informasi dan administratif madrasah yang 

efektif, efisien, dan handal, kepala madrasah perlu mengembangkan 

program, mengarahkan pelaksanaan program, dan mengendalikan program 

administratif madrasah dengan baik. Karena kegiatan administratif adalah 

kegiatan kelompok yang akan menghadapi berbagai situasi berkaitan dengan 

kelembagaan, maka kemampuan kepala madrasah mengendalikan lembaga 

untuk bertahan bahkan meningkat pada standar yang ditentukan menjadi 

sangat penting bagi sekolah sebagai lembaga. Tugas kepala sekolah sebagai 

administrator adalah mengarahkan, mengoordinasikan, dan mendorong ke 

arah keberhasilan pekerjaan bagi semua staf dengan cara mendefinisikan 

tujuan, mengevaluasi kinerja, mengelola suumber-sumber organisasi dan 

lain-lain32.  

Dalam sumber lain disebutkan juga tugas pemimpin dalam suatu lembaga 

pendidikan menurut Muwahid Shulhan yaitu33  

a. Kepala madrasah sebagai edukator 

Dalam peranan sebagai pendidik, kepala madrasah harus berusaha 

menanamkan, memajukan, dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai 

                                                                 
32

 Syaiful Sagala.Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan  (Bandung: Alfabeta,2010).,119 
33

 Muwahid Shulhan.Model Kepemimpinan Kepala Madrasah(Yogyakarta:Teras,2013).,49-56 
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yaitu: pembinaan mental, moral, fisik, dan artistik bagi para guru dan staf di 

lingkungan kepemimpinannya 

b. Kepala madrasah sebagai Manajer 

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses merencana, 

mengorganisasi, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan 

segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, kepala 

madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga 

kependidikan melalui kerjasama yang kooperatif, memberi kesempatan 

kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai 

kegiatan yang menunjang program madrasah. 

c. Kepala madrasah sebagai Administrator 

Kepala madrasah sebagai administrator memiliki hubungan yang sangat 

erat dengan berbagai aktifitas pengelolaan administrasi yang bersifat 

pencatatan, penyusunan dan pendokumenan seluruh program pengajaran.  

d. Kepala madrasah sebagai Supervisor  

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai supervisor, 

kepala madrasah harus mampu melakukan berbagai pengawasan dan 

pengendalian untuk meningkatkan kinerja tenaga kependidikan. Pengawasan 

dan pengendalian ini merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di 

madrasah terarah pada tujuan yang telah ditetapkan. 

e. Kepala madrasah sebagai Leader 
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Kepala madrasah sebagai Leader harus mampu memberikan 

petunjuk,arahan,pengawasan,meningkatkan kemauan tenaga kependidikan, 

membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas. 

f. Kepala madrasah sebagai Inovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala 

madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan 

harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap 

kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di 

madrasah, dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. 

g. Kepala madrasah sebagai Motivator 

Sebagai motivator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, 

dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai suber 

belajar melalui pengembangan pusat sumber belajar 

Dalam Peraturan Pemerintah tentang Pendidikan Nasional, PERMENDIKNAS 

nomor 13 tahun 2007 menjelaskan kompetensi kepala sekolah sebagai berikut:  

1. Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam dimensi kompe-

tensi keribadian antara lain: (1) berakhlak mulia, mengembangkan budaya 

dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di 

sekolah/ madrasah; (2) memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin; (3) 

memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala 
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sekolah/madrasah; (4) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsi; (5) mengen-dalikan diri dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan sebagai kepala sekolah/ madrasah; dan (6) memiliki bakat dan 

minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. 

2. Kompetensi Manajerial 

Dalam perspektif kebijakan pendidikan nasional (Depdiknas, 2006), 

terdapat tujuh peran utama kepala sekolah yaitu, sebagai: (1) educator 

(pendidik); (2) manajer; (3) administrator; (4) supervisor (penyelia); (5) leader 

(pemimpin); (6) pencipta iklim kerja; dan (7) wirausahawan 

3. Kompetensi kewirausahaan 

     Dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 terdiri atas lima kompetensi, 

yaitu: (1) menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

sekolah/madrasah; (2) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan 

sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif; (3) memiliki 

motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan 

fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah; (4) pantang menyerah dan 

selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi 

sekolah/madrasah; dan (5) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola 

kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta 

didik.34 

4. Kompetensi supervisi  

Terdiri atas tiga kompetensi, yaitu: (1) merencanakan program supervisi 

akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; (2) melaksanakan 
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supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan 

teknik supervisi yang tepat; dan (4) menindaklanjuti hasil supervisi akademik 

terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.Kompetensi 

sosial dalam Permendiknas No. 13 Tahun 2007 terdiri atas: (1) bekerja sama 

dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah; (2) berpartisipasi 

dalam kegiatan sosial kemasyarakatan; dan (3) memiliki kepekaan sosial 

terhadap orang atau kelompok lain.35 

B. Perilaku Organisasi 

Perilaku organisasi hakikatnya adalah hasil integrasi antara individu-individu 

dalam organisasinya. Oleh karena itu untuk memahami perilaku organisasi 

sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi 

tersebut. Sifat-sifat individu dalam organisasi adalah:36 

1. Manusia berbeda perilakunya karena kemampuannya tidak sama. 

2. Manusia mempunyai kebutuhan yang berbeda. 

3. Orang berfikir tentang masa depan dan membuat pilihan tentang bagaimana 

bertindak. 

4. Seseorang memahami lingkungannya dalam hubungannya dengan pengalaman 

masa lalu dan kebutuhannya. 

5. Seseorang itu mempunyai reaksi-reaksi senang atau tidak senang. 

                                                                 
35

 Ibid. 
36

 Arifin Tahir, Buku Ajar Perilaku Organisasi (Yogyakarta: Deepublish, 2014)., 35-38 



30 
 

Dalam organisasi ada 3 dimensi pokok yang berkaitan dengan perilaku 

organisasi yaitu37: 

1. Dimensi teknis: Dimensi teknis menekankan pada skill yang dibutuhkan untuk 

menggerakkan organisasi yang efektif. 

2. Dimensi konsep: Dimensi ini merupakan motor penggerak dari dimensi yang 

pertama. 

3. Dimensi manusia: Faktor utama pendukung organisasi yaitu manusia. Jika dalam 

bekerja hanya mengandalkan dimensi pertama dan mengabaikan dimensi 

kedua, atau bahkan menelantarkan dimensi ketiga, maka akan menimbulkan 

suatu iklim yang tidak respektif terhadap manusia. 

Dalam mempelajari perilaku organisasi dapat dilakukan tiga tingkat analisis, 

yaitu tingkat individu, kelompok, dan organisasi. Tingkat individu, kejadian-kejadian 

dalam organisasi dipelajarai dalam hubungannya dengan perilaku seseorang dan 

interaksi kepribadian dalam suatu situasi di mana setiap individu dalam organisasi 

membawa sikap, nilai dan pengalaman masa lalu yang berbeda. Pada tingkat 

kelompok, perilaku kelompok dipengaruhi oleh dinamika kelompok, aturan-aturan 

dan nilai-nilai yang dianut oleh kelompok. Sedangkan pada tingkat organisasi, 

struktur dan posisi seseorang dalam organisasi membawa pengaruh pada setiap 

intraksi sosial dalam organisasi. Ditambah lagi dengan budaya yang dominan dan 

menjadi mainstream dalam organisasi. Menurut Romli, kepala sekolah dapat 

melakukan pembinaan terhadap para tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

menguatkan perilaku organisasi. Ada tiga hal yang perlu dilakukan pemimpin. 

Pertama, membantu para tenaga kependidikan dalam mengembangkan 
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perilakunya. Kedua, membantu mereka dalam meningkat standar perilakunya. Tiga 

melaksanakan aturan yang telah disepakati bersama.38 

Perilaku organisasi meliputi prilaku individu dan kelompok, sangatlah penti ng 

bagi siapa saja yang terlibat dalam aktifitas organisasi untuk mengetahui prilaku 

aggota satu dengan yang lainnya, terutama bagi seorang pemimpin yang ingin 

sukses dalam kepemimpinannya. Pentingnya mempelajari dan mengetahui prilaku 

organisasi ini dapat ditunjukkan sebagai berikut39. 

a. Dengan mengetahui perilaku anggota baik secara individu maupun kelompok 

dalam suatu organisasi akan membantu seorang pemimpin untuk meletakkan 

anggota tersebut pada jabatan yang sesuai dengan kemampuan dan 

keahliannya. 

b. Dengan mengetahui perilaku anggota seorang pemimpin akan mudah 

menentukan motivasi apa yang tepat untuk anggotanya supaya semangat 

kerjanya meningkat. 

c. Dengan mengetahui perilaku anggota dalam organisasi maka dapat membantu 

para pemimpin dalam menggerakkan dan mengarahkan anggotanya untuk 

melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik dan benar supaya dapat mencapai 

tujuan yang diinginkan. 

d. Dengan mengetahui perilaku anggota dalam organisasi maka dapat membantu 

pemimpin untuk menyatukan anggota dalam menyelesaikan tugasnya dengan 

baik. 
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Perilaku organisasi menuntut pemahaman yang komplek tentang masing-

masing individu anggota dan kelompok, oleh karena itu seorang pemimpn tidak 

boleh merehkan sekecil apapun masalah agar semua program yang ada dalam 

sebuah lembaga dapat berjalan dengan lancar, efektif dan efisien.  

Perilaku organisasi sering disebut sebagai OB (Organisational Behavior), 

perilaku organisasi mempelajari 3 determinan perilaku dalam organisasi : 

perorangan ( individu ), kelompok, dan struktur, disamping itu perilaku organisasi 

menerapkan pengetahuan yang diperoleh mengenai perorangan, kelompok dan 

efek dari struktur pada perilaku, agar organisasi bekerja lebih efektif.40 

Dalam proses kerja sama antara dua orang atau lebih terdapat bermacam-

macam perilaku individu dalam organisasi. Perbedaan tersebut karna latar belakang 

yang berbeda, antara pendidikan, pengalaman, status sosial, ekonomi, budaya, usia 

yang berbeda. 

Dalam berinteraksi di sebuah organisasi, manusia sebagai individu 

menampilkan berbagai perilaku, baik prilaku tersebut sebagai sifat-sifat pribadi 

yang dibawa dari lahir ( paham nativisme ), atau pengalaman dari pengaruh 

lingkungan ( paham empirisme ), ataupun kombinasi dari keduanya ( paham 

konvergen ).  

Perilaku organisasi sesungguhnya terbentuk dari perilaku-perilaku individu 

yang terdapat dalam sebuah organisasi tersebut. perilaku organisasi jelas 

menyangkut pada perilaku individu yang ada dalam organisasi, dengan demikian 

jelas bahwa ruang lingkup perilaku organisasi hanya terbatas dalam dimensi 

internal dalam suatu organisasi. Dalam hal ini aspek-aspek yang menjadi unsur 
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dalam perilaku organisasi antara lain adalah : motivasi, kepemimpinan, stres dan 

konflik, pembinaan karir, sistem imbalan, hubungan komunikasi, pemecahan 

masalah dan pengambilan keputusan, produktifitas dan kinerja, kepuasan, 

pembinaan dan pengembangan organisasi .41 

Dengan adanya interaksi atau hubungan antar individu dalam organisasi, maka 

penelaahan perilaku organisasi haruslah dilakukan melalui pendekatan sumber 

daya manusia, pendekatan kontingensi, pendekatan produktivitas, dan pendekatan 

sistem. Pendekatan sumber daya manusia dilakukan untuk membantu anggota agar 

lebih berprestasi, menjadi orag yang lebih bertanggung jawab, dan kemudian 

menciptakan suasana dimana mereka sampai pada batas yang mereka miliki 

sehingga mengarah kepada peningkatan keefektifan pelaksanaan tugas, 

pendekatan ini berarti orang yang berprilaku yang baik akan mencapai hasil yang 

baik pula.42 

Sementara itu, pendekatan kontingensi mengandung pengertian bahwa 

adanya lingkungan yang berbeda menghendaki praktek perilaku yang berbeda juga 

untuk mencapai keefektifan. Pandangan lama mengatakan bahwa prinsip-prinsip 

manajemen bersifat universal dan perilaku dapat berlaku dalam situasi apapun.43 

Disisi lain dijelaskan pendekatan produktivitas dimaksudkan sebagai ukuran 

seberapa efisien suatu organisasi dapat menghasilkan keluaran yang diinginkan, jadi 

produktivitas yang lebih baik sebagai ukuran yang bernilai tentang seberapa baik 

penggunaan sumber daya dalam masyarakat.44 Produktivitas tidak hanya diukur 

dari masukan dan keluaran saja, tapi anggota dan sosial juga merupakan hal yang 
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penting. Dengan demikian apabila prilaku organisasi yang baikdapat mempertinggi 

kinerja, maka akan dihasilkan keluaran manusia yang baik juga, dan pada akhirnya 

akan menghasilkan produktivitas yang baik pula. 

Adapun pendekatan sistem, pendekatan sistem terutama diterapkan pada 

sistem sosial, dimana didalamnya terdapat seperangkat hubungan manusia yang 

rumit, dan berinteraksi dengan banyak cara.45  

Antara pendekatan sumber daya manusia dengan pendekatan produktivitas 

diatas terdapat hubungan yang sangat erat, dimana adanya dorongan dari 

pimpinan kepada karyawannya untuk melakukan tugasnya dengan sebaik mungkin, 

dengan begitu secara langsung akan mendorong tingkat produktivitas organisasi. 

Untuk dapat mendorong karyawan kearah tujuan yang diinginkan, seorang 

pemimpin harus mengetahui kebutuhan karyawan secara personal ( pribadi ) dan 

internal. Dengan kata lain terjadi hubungan dengan kebutuhan dan prestasi  kerja. 

Memahami perilaku individu sangatlah penting, seperti rekan kerja, atasan, 

bawahan, baik dilingkungan organisasi maupun dilingkungan masyarakat. Setiap 

orang merupakan pribadi yang unik, berbeda anara individu yang satu dengan 

individu yang lain.46 Kapasitas individu antara yang satu dengan yang lain memiliki 

perbedaan dalam berbagai tugas, setiap individu memiliki kemampuan berfikir dan 

skill yang berbeda.47  
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Perilaku individu merupakan hasil bentukan dari kepribadian dan pengalaman. 

Berikut empat fariabel tersebut: karakter biografis, kemampuan, kepribadian dan 

pembelajaran. 

1. Krakter biografis 

Karakter biografis merupakan karakter individu yang terbentuk dari: 

a. Usia: banyak kalangan menyebut bahwa usia dapat mempengaruhi kinerja 

pegawai, namun sepertinya anggapan ini tidak sepenuhnya benar banyak 

kalangan orang yang sudah tua namun tetap juga tenaganya masih kuat, 

namun secara sadar memang diakui bahwa pada waktu muda seseorang 

lebih produktif dibandingkan yang sudah tua.48 

b. Jenis kelamin: pada dasarnya perbedaan jenis kelamin mempengaruhi kinerja 

seorang pegawai karena tingkat emosionalnya yang berbeda serta keadaan 

psikisnya juga berbeda yang tentunya juga akan mempengaruhi tingkat 

kinerjanya. 

c. Status perkawinan: perkawinan terkadang membawa motivasi tersendiri bagi 

seorang pegawaidalam bekerja, hal ini sering tampak dimana seorang 

karyawan yang sudah menikah lebih bertanggung jawab daripada karyawan 

yang belum menikah, karena karyawan yang belum menikah akan terganggu 

fikirannya untu berorientasi pada pencarian pasangan yang cocok baginya 

sehingga hal tersebut dapat menggangu kinerjanya. Biasanya karyawan yang 
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sudah menikah akan lebih tenang dengan pekerjaan mereka dibandingkan 

dengan karyawan yang belum menikah.49 

d. Masa kerja: pengalaman dalam menjalankan sebuah organisasi sangat 

dibutuhkan, karena masa kerja yang semakin lama akan menjadikannya jauh 

dari kesalapahan sehingga semakin jauh dari kesalahan dan dapat bekerja 

dengan baik. Sehingga sering pengalaman kerja menjadi salah satu 

pertimbangan sebuah organisasi dalam mencari karyawan atau anggota. 

2. Kemampuan 

Kapasitas individu antara yang satu dengan yang lainnya memiliki 

perbedaan dalam berbagai tugas.50 Dalam menjalankan tugas individu maka 

sebagai manusia yang memiliki kemampuan yang terbagi menjadi dua faktor, 

yaitu:51 

a. Kemampuan intelektual: untuk mengetahui tingkat intelektual seseorang, 

maka kemampuannya dapat diukur melalui tes IQ yang kadang dihubungkan 

dengan kemampuam emosional atau sering disebut dengan EQ. 

b. Kemampuan fisik: disamping kemampuan intelektual diatas yang berperan 

menyelesaikan persoalan pola pikir, maka juga dibutuhkan kemanpuan fisik 

untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang menuntut ketrampilan dan 

membutuhkan stamina. 
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3. Kepribadian 

Kepribadian merupakan dinamisasi organ psikofisik yang dapat 

menyesuaikan dengan lingkungan dan merupakan kumpulan aksi dan  interaksi 

antar sikap. Untuk mengetahuinya dibutuhkan kebiasaan dalam mengamati dan 

menilai standar kepribadian. 

Hal-hal yang dapat mempengaruhi terbentuknya kepribadian adalah:52 

a. Keturunan: keturunan merupakan sebab utama terbentuknya sebuah 

kepribadian, karena terkadang sikap orang tua menurun kepada anaknya 

termasuk kepribadian yang dibawa. 

b. Lingkungan: kondisi budaya, sosial, dan hubungan pertemanan dapat 

berpengaruh terhadap terbentuknya kepribadian seseorang. 

c. Konteks sosial: kepribadian juga terbentuk dari komteks sosial dimana dia 

berada, sekalipun konsistensi tetap dia pegang maka, sesekali sikap itu  

muncul untuk menunjukkan kondisi sosial yang dialaminya.  

Dalam berperilaku, seseorang terkadang dipengaruhi oleh kepribadianya, 

terkadang kepribadian itu dipengaruhi faktor turunan, faktor lingkungan yang 

mengelilinginya serta konteks sosial yang mempengaruhi keleluasaan seorang 

anggota organisasi.  

4. Pembelajaran 

Pembelajaran merupakan hasil dari pengalaman yang terjadi sebagai akibat 

dari perubahan yang konsister tentang prilaku. Perubaham menuntut berfikir, 

namun jika tidak diimbangi dengan perubahan prilaku maka tidak disebut 

pembelajaran. Setiap individu dalam organisasi dipengaruhi oleh perbedaan 
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konsep diri, kepribadian, sikap, kemampuan dan emosi yang dialami oleh setiap 

orang. Konsep diri menggambarkan untuk memandang diri sendiri dan 

sebagaimana lainya menampilkan diri sendiri didepan orang. 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

1. Pendekatan penelitian 

  Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan 

Taylor mendefiniskan ”pendekatan kualitatif” sebagai prosedur penelitian 

yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku (tindakan) yang diamati. 53 

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya 

dengan penelitian lainnya. Bogdan dan Biklen mengajukan lima 

karakteristik yang melekat pada penelitian kualitatif, yaitu: naturalistic, 

descriptive data, concern with process, inductive, and meaning.54 

Sedangkan Lincoln dan Guba mengulas 10 (sepuluh) ciri penelitian 

kualitatif, yaitu: latar alamiah, peneliti sebagai instrumen kunci, analisis 

data secara induktif, grounded theory, deskriptif, lebih mementingkan 

proses daripada hasil.55 
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Berikut adalah deskripsi singkat aplikasi lima karakteristik tersebut 

dalam penelitian ini. Pertama, penelitian kualitatif menggunakan latar 

alami (natural setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri 

sebagai instrumen kunci. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, 

peneliti langsung terjun ke lapangan (tanpa diwakilkan), yaitu di MTs 

Ngunut. Kedua, penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang 

dikumpulkan disajikan dalam bentuk kata-kata, gambar-gambar dan bukan 

angka-angka. Laporan penelitian memuat kutipan-kutipan data sebagai 

ilustrasi dan dukungan fakta pada penyajian. Data ini mencakup transkip 

wawancara, catatan lapangan, foto, dokumen dan rekaman lainnya. Ketiga, 

dalam penelitian kualitatif, ”proses” lebih dipentingkan daripada ”hasil”. 

Sesuai dengan latar yang bersifat alami, penelitian ini lebih 

memperhatikan pada proses merekam serta mencatat aktifitas-aktifitas 

pimpinan madrasah dan guru di MTs Ngunut.. Keempat, analisis dalam 

penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara induktif. Artinya bahwa 

penelitian ini, bertolak dari data di lapangan, kemudian peneliti 

memanfaatkan teori sebagai bahan penjelas data dan berakhir dengan suatu 

penemuan hipotesis atau teori. Kelima, makna merupakan hal yang 

esensial dalam penelitian kualitatif.  Dalam konteks penelitian ini, peneliti 

berusaha mencari ”makna” dari ”kegiatan-kegiatan kepemimpinan dalam 

konteks perilaku organisasi. 

2. Jenis Penelitian 
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Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah multi-case 

studies, yaitu desain penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif 

yang digunakan untuk beberapa kasus/tempat atau subjek studi yang 

memiliki social situation yang berbeda antara satu kasus dengan kasus 

yang lain.56   

B. Instrumen Penelitian  

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan  

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.57 Untuk itu, posisi peneliti dalam penelitian adalah sebagai 

instrumen kunci, partisipan penuh, dan sekaligus pengumpul data. Sedangkan 

instrumen yang lain adalah sebagai penunjang.  

C. Sumber dan Jenis Data  

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan 

lainnya.58  Berkaitan dengan hal itu, sumber dan jenis data dalam penelitian 

ini adalah: kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan statistik.  

Pertama, kata-kata. Kata-kata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

kata-kata orang-orang yang diwawancarai atau informan, yaitu tentang apa 
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 Robert C. Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education; An introduction to theory 

and methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 63. 
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 Pengamatan berperanserta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 

memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek, dan sela ma 

itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan  secara sistematis dan catatan tersebut 

berlaku tanpa gangguan. Robert C. Bogdan, Participant Observation in Organizational Setting 

(Syracuse New York: Syracuse University Press, 1972), 3. 
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 Lofland, Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis (Belmont, 

Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984), 47. 
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saja yang dilakukan oleh kepala madrasah dan guru-guru dalam konteks 

perilaku organisasi. 

Kedua, tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

tindakan orang-orang yang diamati, yaitu: perilaku masing-masing individu 

dalam organisasi. 

Ketiga, sumber tertulis. Meskipun sumber data tertulis bukan merupakan 

sumber data utama, tetapi pada tataran relitas peneliti tidak bisa melepaskan 

diri dari sumber data tertulis sebagai data pendukung. Di antara sumber data 

tertulis dalam penelitian ini adalah dokumen madrasah yang berkaitan dengan 

organisasi seperti: AD/ART, VISI, MISI Struktur organisasi, tugas pokok dan 

fungsi, notulasi rapat dll. 

Keempat, foto. Dalam penelitian ini, foto digunakan sebagai sumber data 

penguat hasil observasi, karena pada tataran realitas foto dapat menghasilkan 

data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk menelaah 

segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. Dalam 

penelitian ini ada dua katagori foto, yaitu foto yang dihasilkan orang lain dan 

foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Sedangkan foto yang dihasilkan 

oleh peneliti adalah foto yang diambil peneliti di saat peneliti melakukan 

pengamatan berperanserta. Sebagai contoh adalah foto saat rapat guru 

berlangsung, foto kegiatan pelatihan dasar kepemimpinan dll. 

Kelima, data statistik.  Yang dimaksud dengan data statistik dalam 

penelitian ini, adalah bukan statistik alat analisis sebagaimana digunakan 

dalam penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis, tetapi statistik sebagai 
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data. Artinya data statistik yang telah tersedia akan dijadikan peneliti sebagai 

sumber data tambahan. Sebagai contoh adalah data statistik diagram jumlah 

tenaga pendidik dan kependidikan, jumlah lulusan, prestasi lembaga. 

D. Teknik Pengumpulan Data 

1. Wawancara 

Sebagaimana yang ditulis oleh Lincoln dan Guba, maksud dan tujuan 

dilakukannya wawancara dalam penelitian kualitatif adalah [1] 

mengkonstruksi mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, 

motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain kebulatan; [2] merekonstruksi 

kebulatan-kebulatan yang dialami masa lalu; [3] memproyeksikan 

kebulatan-kebulatan yang diharapkan untuk dialami pada masa yang akan 

datang; [4] memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang 

diperoleh dari orang lain, baik manusia maupun bukan manusia 

(triangulasi); dan [5] memverifikasi, mengubah dan memperluas 

konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 

anggota.59 Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitin ini adalah 

wawancara terbuka. Maksud wawancara terbuka dalam konteks penelitian 

ini adalah orang-orang yang diwawancarai (informan) mengetahui bahwa 

mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud dan tujuan 

diwawancarai. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara tak terstuktur. Artinya pelaksanaan tanyajawab mengalir 
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seperti dalam percakapan sehari-hari. Orang-orang yang dijadikan 

informan dalam penelitian ini, ditetapkan dengan cara  purposive, yaitu 

a. Kepala Sekolah di MTs Ngunut yaitu sebagai figur sentral yang 

menentukan arah kebijakan serta kemajuan dari lembaga, maka segala 

aktifitasnya penting untuk diteliti. Dan target data adalah berbagai 

aktifitaas kepemimpinan seperti kebijakan pimpinan madrasah dalam 

mendidik guru berorganisasi,kebijakan dalam mengatur lembaga, 

kebijakan dalam pengelolaan administrasi lembaga, kebijakan dalam 

mengawasi lembaga,kebijakan dalam memimpin lembaga, kebijakan 

dalam melakukan terobosan baru, kebijakan dalam memberi motivasi. 

b. kepala sekolah di MTs Ngunut menentukan arah kebijakan serta 

kemajuan dari lembaga, maka segala aktifitasnya penting untuk diteliti. 

Dan target data adalah berbagai aktifitaas kepemimpinan seperti 

kebijakan pimpinan madrasah dalam mendidik guru 

berorganisasi,kebijakan dalam mengatur lembaga, kebijakan dalam 

pengelolaan administrasi lembaga, kebijakan dalam mengawasi 

lembaga,kebijakan dalam memimpin lembaga, kebijakan dalam 

melakukan terobosan baru, kebijakan dalam memberi motivasi. 

c. Guru-guru di  MTs Ngunut Sebagai anggota dari organisasi sekolah, 

para guru punya andil besar dalam kemajuan lembaga. Dan dari kinerja 

mereka juga menjadi indikator bagaimana peran kepala sekolah dalam 

mengelola organisasi sekolah. Dan target data adalah berbagai aktifitas 

seperti pemahaman dan keaktifan dalam menjalankan tugas.  
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2. Observasi 

Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktifitas-aktifitas sehari-hari 

obyek penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan perasaan pada waktu 

menuju bagian dari situasi tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis 

observasinya tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai dari observasi  

deskriptif (descriptive observations) secara luas, yaitu berusaha 

melukiskan  secara umum situasi sosial dan apa yang terjadi disana. 

Kemudian, setelah perekaman dan analisis data pertama, peneliti 

menyempitkan pengumpulan datanya dan mulai melakukan observasi 

terfokus (focused observations). Akhirnya, setelah dilakukan lebih banyak 

lagi analisis dan observasi yang berulang-ulang di lapangan, peneliti dapat 

menyempitkan lagi penelitiannya dengan melakukan observasi selektif 

(selective observations). Sekalipun demikian, peneliti masih terus 

melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data.  

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam ”catatan lapangan”. 

Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Bogdan dan Biklen bahwa 

seorang peneliti pada saat di lapangan harus membuat “catatan”, setelah 

pulang  ke rumah atau tempat tinggal barulah menyusun “catatan 

lapangan”. Sebab ”jantung penelitian” dalam konteks penelitian kualitatif 

adalah ”catatan lapangan”. Catatan tersebut menurut Bogdan dan Biklen 
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adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat, dialami dan 

dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi terhadap data 

dalam penelitian kualitatif.60  

Kegiatan-kegitan yang diamati dan kemudian dicatat dan direfleksikan 

oleh peneliti selama di lapangan, di antaranya  adalah pelaksanaan rapat 

koordinasi serta pelaksanaan dari hasil rapat tersebut 

3. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari 

sumber non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman (record). 

Lincoln dan Guba membedakan definisi antara dokumen dan rekaman. 

Menurutnya “rekaman” adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh 

seseorang atau lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristewa. 

Sedangkan “dokumen” adalah setiap bahan tertulis yang tidak 

dipersiapkan secara khusus untuk tujuan tertentu.61 

Menurut Lincoln dan Guba ada beberapa alasan mengapa teknik 

dokumentasi dapat digunakan dalam proses penelitian. Pertama, sumber 

ini selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu. 

Kedua, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, 

baik keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa 

lampau, maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan. 

Ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, 

secara konstektual relevan dan mendasar dalam konteknya. Keempat, 
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46 
 

sumber ini sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi 

akuntabilitas.62 dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dokumentasi 

adalah dokumen tentang profil madrasah, serta berbagai kebijakan tertulis 

dari kepala madrasah, foto kegiatan di madrasah dan lainnya. 

E. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.63 Analisis Data dalam 

penelitian ini dilakukan dua tahap, yaitu analisis data satu kasus dan analisis 

data lintas kasus.  

1. Analisis Data dalam Satu Situasi Sosial  

Analisis data dalam satu situasi sosial (single social situation) adalah 

analisis data yang dilakukan di masing-masing lokasi penelitian. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang 

diberikan Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara 

terus-menerus pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya 
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 Ibid., 229. 
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sampai jenuh. Aktifitas yang dimaksud meliputi data reduction, data 

display dan conclusion64 sebagaimana pada gambar berikut:  

Pengumpulan

Data 

Penyajian Data 

Reduksi Data 

Kesimpulan

 

Gambar 1.4 

Langkah Analisis Data Model Miles & Huberman 

 

Data yang ditemukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi 

di ketiga warga masyarakat pengguna, sangat komplek.  Untuk itu peneliti 

melakukan reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, disesuaikan dengan fokus 

penelitian.  

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data (data display), yaitu pemaparan data sesuai dengan 

masing-masing fokus penelitian dalam bentuk uraian, dan bagan yang 

menghubungkan antar katagori. Sebagai langkah terakhir adalah penarikan 

kesimpulan dan verivikasi.  
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F. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

1. Keikutsertaan yang diperpanjang 

Sebagaimana diuraiakan di atas, bahwa peneliti dalam konteks 

penelitian kualitatif adalah instrumen kunci. Keikutsertaan peneliti sangat 

menentukan dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya 

dilakukan dalam waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan 

keikutsertaan peneliti pada latar penelitian.  

Di lokasi MTsN Ngunut peneliti ikut masuk di tengah-tengah warga 

mulai tanggal 1 agustus 2017 dan diperpanjang sampai tanggal 1 maret 

2018. 

2. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang terkait tentang kegiatan-kegiatan 

keorganisasian. 

Jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan ”lingkup”, maka 

ketekunan pengamatan menyediakan ”kedalaman”. Ketekunan 

pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan cara mengadakan 

pengamatan dengan teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor yang menonjol yang ada hubungannya dengan kegiatan-

kegiatan keorganisasian di MTs Ngunut kemudian menelaahnya secara 

rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal 
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tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami 

dengan cara yang biasa.  

3. Triangulasi.  

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Dalam konteks penelitian ini, 

teknik  triangulasi yang digunakan hanya teknik triangulasi metode..65 

Triangulasi dengan menggunakan metode dalam konteks penelitian 

ini, digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan check 

data kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda. Aplikasinya 

dalam penelitian ini adalah peran kepemimpinan di sekolah yang berkaitan 

dengan perilaku organisasi akan dicari dengan tiga metode yaitu 

wawancara, observasi dan dokumen.  

4. Pengecekan Sejawat Melalui Diskusi.  

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil sementara 

yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. 

Contoh penerapan nya dengan sumber dalam konteks penelitian ini adalah 

peneliti mendiskusikan hasi temuan dengan pemberi data. Apabila data 

yang ditemukan disepakati maka data tersebut bisa dikatakan valid, jika 

menyimpang jauh maka peneliti harus menyesuaiakannya kembali. 
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5. Kecukupan Referensial. 

Konsep kecukupan referensial dalam konteks penelitian mula-mula 

diusulkan oleh Eisner dalam Lincoln dan Guba sebagai alat untuk 

menampung  dan menyesuaikan dengan data tertulis untuk keperluan 

evaluasi.66 Kecukupan referensial dalam proses penelitian ini adalah 

dengan mengggunakan camera, tape-recorder, handycam sebagai alat 

perekam yang pada saat senggang dimanfaatkan untuk membandingkan 

hasil yang diperoleh dengan kritik yang telah terkumpul. Contoh 

penerapan nya dengan sumber dalam konteks penelitian ini adalah dalam 

setiap penggalian data akan didukung oleh media perekam baik berupa 

video,gambar atau suara yang dijadikan sebagai bukti penelitian. Agar 

selaras antara temuan yang tertulis dan kenyataan yang ada. 

G. Tahapan Penelitian. 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada 3 (tiga) tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah  (1) tahap pra-

lapangan,  yang meliputi: menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan penelitian 

dan yang menyangkut persoalan etika penelitian. Tahap ini dilakukan bulan 

nopember 2017 sampai dengan desember 2017. (2) Tahap pekerjaan 

lapangan, yang meliputi : memahami latar penelitian dan persiapan diri, 
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memasuki lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan data. Tahap ini 

dilakukan bulan agustus 2017 sampai dengan september 2017 (3) Tahap 

analisis data, yang meliputi: analisis  selama dan setelah pengumpulan data. 

Tahap ini dilakukan bulan oktober 2017 sampai dengan desember 2017  (4) 

Tahap penulisan laporan yaitu bulan bulan Oktober 2017 sampai dengan 

Desember 2017. 

BAB IV  

PERAN KEPALA MADRASAH DAN PERILAKU ORGANISASI DI MTsN 

NGUNUT  

A. DATA UMUM 

Data umum merupakan profil umum dari MTsN Ngunut yang meliputi 

sejarah berdirinya lembaga, letak geografis, visi, misi dan tujuan madrasah, 

keadaan pendidik dan peserta didik, serta sarana prasarana lembaga. 

1. Sejarah Berdirinya MTsN Ngunut 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut Ponorogo berdiri pada tanggal 

25 Oktober 1993 berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik 

Indonesia Nomor 244 tahun 1993. Adapun sejarah berdirinya Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Ngunut adalah sebagai berikut : 

a. Sebelum tahun 1973 merupakan Sekolah Rakyat ( SR )  

b. Pada tahun 1973 menjadi PGA Pembangunan yang didirikan oleh 

Pemerintah Desa Ngunut 

c. Kemudian  berubah menjadi  Madrasah Tsanawiyah Pembangunan 

yang didirikan oleh 3 orang yaitu : Sumardi, Achmad Abid dan 
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Irchamni pada tanggal 1 Desember  1978 dengan nomor piagam 

Madrasah : L.m/3/30/B/1978 dan resmi dicatat oleh notaris Kustini 

Sosrokusumo, S.H.  dengan nomor : 3 tanggal 23 April 1984 

d. Pada tanggal 26 Pebruari 1986 menjadi kelas jauh (fillial ) dari 

MTsNegeri Ponorogo dengan nomor SK. : 21/E/1986 sampai tahun 

1992 

e. Baru pada tanggal 25 Oktober 1993  menjadi MTs Negeri secara 

penuh melalui Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor : 

244 tahun 1993. 

f. Selanjutnya sejak tahun 2017 MTsN Ngunut Ponorogo berubah nama 

menjadi MtsNegeri 3 Ponorogo.67 

 Dalam perkembanganya madrasah kami mengalami kemajuan – 

kemajuan yang cukup pesat baik dibidang Akademik  maupun Non 

Akademik. Sejak menjadi Tsanawiyah Pembangunan jumlah siswa sudah 

mencapai 2 kelas, kemudian sampai mencapai puncaknya setelah 

statusnya menjadi Negeri sudah mencapai 6 kelas parallel. Untuk 

mencukupi ruangan terpaksa siswa belajar di rumah penduduk dan di 

gedung pertemuan Muhammadiyah Ngunut sejak tahun 1986 s/d 1996. 

Alhamdulillah pada tahun 1995 kami mendapat bantuan tanah dan 

gedung dengan lokasi yang tidak jauh dari gedung lama. Akhirnya untuk 

efektifitas pembelajaran sejak tahun 1998 kami sepakat semua aktifitas 
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difokuskan di lokasi baru yang berjarak +  200 meter ke utara dari 

gedung lama. 

 

2. Letak Geografis MTsN Ngunut 

MTsN Ngunut Ponorogo terletak di sebuah desa yang terletak 

disebelah utara Kota Ponorogo, tepatnya di jalan raya jurusan Magetan, 

yaitu RT.01 / RW.01 Desa 3 Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Adapun secara titik koordinat MTsN 3 berada pada Lattitude : 7.82944 

dan Longitude : 11146891. 

3. Visi Misi Dan Tujuan 

a. Visi 

Terbentuknya Insan Yang Beriman, Bertaqwa, Berakhlak Mulia, 

Berilmu Berwawasan Luas Dan Berbudaya lingkungan sehat dengan 

berpijak pada budaya bangsa 

b. Misi 

1) Meningkatkan kedisiplinan siswa dilingkungan madrasah 

2) Meingkatkan keaktifan siswa dalam mengikuti kegiatan belajar 

mengajarr 

3) Membina dan menggiatkan aktifitas keagamaan. 

4) Meningkatkan peran aktif siswa dalam mengikuti perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi 

5) Melengkapi dan mengoptimalkan sarana dan prasarana madrasah 

untuk memantau prestasi siswa. 

c. Tujuan 

Berdasar visi dan misi tersebut di atas, maka tujuan pendidikan 

yang ingin dicapai adalah  : 

1) Meningkatkan kualitas / profesionalisme guru sesuai dengan 

tuntutan program pembelajaran. 



54 
 

2) Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan sesuai dengan 

program. 

3) Meningkatkan prestasi belajar siswa 

4) Meningkatnya bahan bacaan di perpustakaan 

5) Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler  

6) Mengikutsertakan kegiatan di luar sekolah 

Dalam rangka membimbing siswa untuk selalu disiplin dan 

menghormati Bapak/Ibu guru serta karyawan, maka setiap pagi dan 

siang dibiasakan dengan selalu berjabat tangan dan sholat berjamaah 

di Masjid Al-Muqorobbin MTsN 3 Ponorogo. Selain itu juga diadakan 

kegiatan rutin setiap hari Jum’at dengan program Jum’at Taqwa , 

Jum’at Bersih , serta Jum’at Sehat.68 

4. Keadaan Pendidik Dan Peserta Didik 

Guru maupun staf diMTsN Ngunut seluruhnya berjumlah 62 orang. 

Terdiri dari 28 laki-laki dan 34 perempuan dengan latar belakang 

pendidikan SMA/Sederajat berjumlah 2 orang, D2 berjumlah 1 orang, D3 

berjumlah 2 orang dan S1 berjumlah 47 orang, s2 berjumlah 7 orang. 

Adapun status kepegawaiannya adalah 39 Pegawai Negeri Sipil (PNS), 5 

Guru Tidak Tetap (GTT) dan 6 Guru Tetap PNS, dan 1 Guru DPK. 

Dengan pangkat/golongan IIa sebanyak 5 orang, IIIa sebanyak 2 orsng, 

IIIb sebanyak 1 orang, IIIc sebanyak 15 orang, IIId sebanyak 16 orang 

IVa sebanyak 5 orang, IVb sebanyak 1 orang. Adapun guru yang telah 

sertifikasi sebanyak 15 orang dan yang belum sebanyak 5 orang.69 

5. Sarana Dan Prasarana 
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   Seiring berjalannya waktu Madrasah Tsanawiyah Negeri Ngunut 

terus berbenah diri dengan mencukupi sarana prasarana pendukung 

pendidikan untuk memenuhi target ketuntasan belajar. Maka melalui 

sumber dana swadaya maupun bantuan pemerintah melalui APBN 

sampai saat ini kami sudah memiliki beberapa sarana / prasarana 

pendidikan diantaranya : 

a. Laboratorium Bahasa unggulan 

b. Laboratorium Komputer  

c. Laboratorium IPA 

d. Masjid 

e. Perpustakaan 

f. Ruang Multimedia 

g. Ruang kelas 

h. Lapangan Basket 

i. Lapangan Futsal dll 

Selain itu untuk menampung kreatifitas siswa kami juga memberikan 

penyaluran bakat dan minat siswa dalam kegiatan ektrakurikuler sesuai 

dengan keinginan siswa diantaranya adalah : Bola Voli, Bulu Tangkis, 

Marching Band, Tenis Meja, PMR, MTQ, Teater, Musik, Otomotif, Tari, 

Pramuka, Tata Boga. 

 Kemajuan demi kemajuan tersebut tidak luput dari peran Kepala 

Madrasah dan seluruh Guru dan karyawan yang berjuang sejak 

berdirinya sampai saat ini. 
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B. DATA KHUSUS 

1. Strategi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Perilaku Organisasi 

Kepala madrasah merupakan pejabat profesional yang ada dalam 

organisasi madrasah, yang bertugas mengatur semua sumber daya 

madrasah dan bekerjasama dengan guru-guru, staf dan pegawai lainnya 

dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan 

posisi tersebut kepala madrasah mempunyai peran strategis dalam 

lembaga. Dalam suatu lembaga kepala madrasah memiliki kewajiban 

untuk memotivasi karyawan dan guru agar dapat bekerja dengan baik. 

Seperti yang dilakukan oleh kepala madrasah di MTsN Ngunut yang 

dipaparkan sebagai berikut: 

Dalam menumbuhkan motivasi kerja guru dan karyawan dimadrasah 

ini dilakukan dengan beberapa cara mas diantaranya: melalui program 
kerja yang terencana, menyampaikan arah kebijakan madrasah secara 

jelas, serta melibatkan guru dan karyawan dalam pengambilan 
keputusan. Dengan begitu guru dan karyawan akan termotivasi 
dengan sendirinya mas, saya disini selalu melibatkan guru dan 

karyawan dalam pengambilan keputusan agar mereka itu memiliki 
rasa ikut bertanggung jawab dengan kemajuan madrasah.70 

 
Selain itu kepala madrasah sebagai supervisor harus mampu 

memadukan informasi yang ada di lingkungan madrasah, strategi 

pencapaian tujuan maanjemen pendidikan yang diterapkan, cara dan 

sistem kerja, serta kinerja dengan cara yang proporsional, menyeluruh, dan 
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berkelanjutan dimana kemampuan profesional guru perlu diaktualkan. 

Oleh sebab itu seorang kepala madrasah memiliki kewajiban dalam 

membina karir maupun mutu guru dan karyawan, dalam hal ini kepala 

madrasah diMTsN Ngunut melakukan beberapa cara dalam meningkatkan 

karir dan mutu guru antara lain: 

Dalam pengembangan karir dan mutu guru di madrasah sini 

melakukan beberapa cara mas diantaranya: melalui kegiatan worksop, 
diklat, dan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan atau 
keahlian yang dimiliki mas, sesuai dengan kualitas dan kuantitas guru 

dan karyawan mas, dengan begitu guru dan karyawan disini dapat 
bekerja sesuai prosedur mas dan pengerjaan mereka dapat efektif dan 

efisien mas.71 
 
Selain itu sebagai kepala madrasah harus menjalin hubungan 

komunikasi yang baik dengan guru dan karyawan. Agar hubungan antara 

kepala madrasah, guru dan karyawan dapat terjalin dengan baik dan 

organisasi dapat brjalan dengan maksimal, keharmonisan dalam suatu 

organisasi itu sangat menentukan kemajuan suatu organisasi. Di MTsN 

Ngunut kepala madrasah memiliki kegiatan bulanan untuk menjalin 

komunikasi antar guru dan karyawan seperti yang dipaparkan sebagai 

berikut: 

Di MTsN Ngunut kepala madrasah memberikan wadah bagi guru dan 
karyawan untuk berkomunikasi yaitu dengan rapat rutin yang 

diadakan setiap bulan disitu diberikan kebebasan kepada guru dan 
karyawan untuk saling mengemukakan pendapatnya masing-masing, 
disitu guru dan karyawan juga dapat bertukar pikiran dan saling 

memberi masukan antara guru satu dengan yang lain tentang tugas 
yang diberikan kepadanya.72 

 

                                                                 
71

 Agus Darmanto, wawancara, ponorogo, 16 juli  2018. 
72

 Agus Darmanto, wawancara, ponorogo, 16 juli  2018. 



58 
 

Dalam suatu organisasi terdapat beberapa individu yang memiliki latar 

belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, kualitas dan kuantitas yang 

berbeda dan masih banyak perbedaan yang lain, oleh sebab itu sebagai 

kepala madrasah harus pandai menilai dan mengamati antar individu agar 

tidak terjadi kecemburuan sosial karna latar belakang yang berbeda. 

Berikut paparan dari kepala madrasah di MTsN Ngunut: 

Disini dilakukan penilaian sesuai dengan kualitas dan kuantitas guru 
dan karyawan mas, yaitu penugasan ditujukan sesuai dengan kualitas 

dan kuantitas guru dan karyawan tersebut agar mereka tidak iri antara 
satu dengan yang lain dan tidak memiliki rasa kecemburuan sosial 

mas. Dan juga dengan begitu mereka juga dapat bekerja sesuai dengan 
keahlian yang mereka miliki sesuai dengan faknya masing-masing.73 
 

konflik merupakan situasi atau keadaan oposisi, atau pertentangan 

pendapat, sikap, tindakan diantara beberapa orang, Kelompok atau 

organisasi. Peran kepala madrasah sebagai mediator situasi konflik 

sangatlak penting. Fungsi kepala madrasah sebagai menejer meniscayakan 

adanya kemampuan mengelola situasi konflik antar personil madrasah agar 

konflik yang terjadi tidak berkembang. DiMTsN Ngunut kepala madrasah 

melakukan beberapa hal dalam mengatasi konflik diantaranya: 

Disini saya sebagai kepala madrasah melakukan pendekatan secara 

persuasif kepada anggota yang memiliki konflik agar saya 
mengetauhui pokok permasalahan yang terjadi diantara mereka setelah 

itu saya memediasi pertemuan antara mereka untuk mencari jalan 
keluar dari masalah tersebut. agar masalah tersebut tidak menjalar dan 
memprovokasi guru atau karyawan yang lain maka konflik tersebut 

harus segera diatasi mas.74 
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Kegiatan administratif adalah kegiatan kelompok yang akan 

menghadapi berbagai situasi berkaitan dengan kelembagaan, maka 

kemampuan kepala sekolah mengendalikan lembaga untuk bertahan 

bahkan meningkat pada standar yang ditentukan menjadi sangat penting 

bagi madrasah sebagai lembaga. Tugas kepala madrasah sebagai 

administrator adalah mengarahkan, mengoordinasikan, dan mendorong ke 

arah keberhasilan pekerjaan bagi semua staf dengan cara mendefinisikan 

tujuan, mengevaluasi kinerja, mengelola suumber-sumber organisasi dan 

lain-lain. Dalam kegiatan administratif pasti akan menemui prilaku-prilaku 

yang buruk dari guru maupun karyawan, oleh sebab itu seorang kepala 

madrasah harus mampu mengatasi prilaku-prilaku administratif yang 

kurang baik tersebut. di MTsN Ngunut ada beberapa tahapan dalam 

mengatasi hal-hal tersebut diantaranya: 

Disini bagi guru maupun karyawan yang melanggar atau berprilaku 
buruk ada beberapa tahapan dalam penyelesaiannya mas, antara lain 
yaitu melalui pemanggilan kepada karyawan dan guru yang 

bermasalah dan saya beri jalan keluar untuk penyelesaian masalah, 
apabila masi melanggar akan diberikan SP1 ( surat peringatan), 

apabila masih melanggar juga akan diberi SP2 sampai nanti SP3 
apabila masih dilakukan juga maka akan diberi kebijakan sesuai 
dengan kesepakatan bersama mas.75 

 
2. Upaya Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Keharmonisan Dalam 

Organisasi 

Menciptakan keharmonisan dalam berorganisasi adalah salah satu 

kewajiban bagi kepala madrasah agar para guru dan karyawan dapat 

bekerja dengan tenang dan nyaman dngan begitu pekerjaan guru dan 
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karyawan dapat maksimal dan efisien. Keharmonisan dalam organisasi 

berperan penting bagi peningkatan dan kemajuan organisasi oleh sebab itu 

seorang kepala madrasah harus dapat menciptakan keharmonisan dalam 

organisasi baik didalam lingkup madrasah maupun luar madrasah. Seperti 

yang dipaparkan oleh kepala madrasah MTsN Ngunut sebagai berikut: 

Dalam menciptakan suasana madrasah yang harmonis disini saya 

mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan guru dan karyawan 
mas, kegiatan yang saya maksudkan adalah kegiatan yang 
menciptakan kerja sama antar guru dan karyawan, kegiatan yang 

melibatkan kekompakan mereka dll mas. Suatu misal kegiatan 
pemberdayaan sekolah disini semua diajak memberdayakan sekolah 

mas sepereti penghijauan dan penanaman tumbuhan, lomba yang 
melibatkan semua anggota sekolah termasuk siswa, guru dan 
karyawan.76 

 
Selain itu kepala madrasah juga sebagai inovator, Dalam rangka 

melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala madrasah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan harmonis dengan 

lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, 

memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di madrasah, dan 

mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif. Sebagai 

kepala sekolah harus dapat meri inovasi-inovasi yang baru yang dapat 

memperkuat keharmonisan antara guru dan karyawam. Seperti yang 

dipaparkan oleh kepala madrasah diMTsN Ngunut sebagai berikut: 

Saya sebagai kepala madrasah disini menerapkan rapat koordinasi 

tingkat staf, pimpinan, guru, dan karyawan mas, sebagai inovasi yang 
baru yang didalamnya di isi dengan musyawarah bersama, sharing 

antar guru dan karyawan, dan berbagi pengalaman tentang tugas 
mereka masing-masing mas, dengan begitu saya kira dapat mepererat 
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hubungan keharmonisan mereka dan saling memberi masukan 

tengtang tugas yang satu dengan yang lain.77 
 
Madrasah sebagai suatu organisasi, didalamnya terdiri dari berbagai 

individu yang unik, dimana individu tersebut berinteraksi untuk mencapai 

tujuan madrasah dan tujuan individu masing-masing. Dalam meningkatkan 

keharmonisan dalam madrasah maka pribadi yang unik tersebut harus 

dapat menyatu dan saling bekerja sama untuk meningkatkan madrasah 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Diibaratkan sekotak krayon yang 

didalamnya memiliki warna yang berbeda-beda tapi apabila dipadukan 

dengan baik maka akan menciptakan suatu gambar ataupun lukisan yang 

indah. Begitu juga dengan MTsN Ngunut yang memiliki anggota yang 

berbeda-beda baik dari segi pendidikan, latar belakang, lingkungan, 

pengalaman dll. maka dari itu kepala madrasah mengambil tindakan 

seperti yang dipaparkan oleh kepala madrasah sebagai berikut: 

Disini saya membagi tugas guru dan karyawan menjadi beberapa 
kelompok mas sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman 

dan keahlian mereka masing-masing. Jadi dengan begitu baik guru 
maupun karyawan dapat bekerja dengan kemampuan mereka masing-

masing dan pekerjaan mereka dapat terselesaikan dengan baik, selain 
itu saya juga memberikan wadah bagi mereka dalam rapat koordinasi 
tadi mas jadi permasalahan yang mereka hadapi dalam suatu pekerjaan 

kita paparkan dan kita menyelesaikan bersama setidaknya yang lain 
dapat membantu memberi solusi bagi permasalahan yang dihadapi 

anggota yang lain.78 
 
Jadi peran kepala madrasah di MTsN Ngunut sudah sesuai dengan 

standart yang ada, tetapi sebagai suatu organisasi juga masih ada beberapa 

anggota baik dari staf, guru, ataupun karyawan yang memiliki preilaku 
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yang kurang baik, akan tetapi langkah yang diambil oleh kepala madrasah 

sudah tepat dalam mengambil keputusan maupun memberi sanksi bagi 

para guru dan karyawan yang memiliki prilaku organisasi yang kurang 

baik. Disini juga ada evaluasi mingguan, jadi disetiap akhir pekan para 

guru dan karyawan saling mengevaluasi pekerjaan mereka masing-masing 

agar kedepannya bisa lebih baik lagi. Dan juga diadakan rapat koordinasi 

yang dilakukan dalam satu bulan sekali sebagai puncak dari evaluasi 

mingguan tersebut, dalam rapat koordinasi ini para guru dan karyawan 

memaparkan hasil evaluasi mingguan tersebut dan kepala madrasah 

berperan memberikan motivasi dan memberi masukan tentang evaluasi 

yang dilakukan oleh guru dan karyawan tersebut. 

C. Temuan penelitian  

Setelah melakukan penelitian ini, peneliti menemukan beberapa 

temuan penelitian, yaitu: 

Ada beberapa cara dalam menumbuhkan motivasi kerja guru dan 

karyawan dimadrasah, diantaranya: melalui program kerja yang terencana, 

menyampaikan arah kebijakan madrasah secara jelas, serta melibatkan guru 

dan karyawan dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu guru dan 

karyawan akan termotivasi dengan sendirinya, kepala sekolah selalu 

melibatkan guru dan karyawan dalam pengambilan keputusan agar mereka 

memiliki rasa ikut bertanggung jawab dengan kemajuan madrasah. 

Dalam pengembangan karir dan mutu guru di madrasah, dapat 

dilakukan dengan berbagai cara diantaranya: melalui kegiatan worksop, 
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diklat, dan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan atau keahlian yang 

dimiliki sesuai dengan kualitas dan kuantitas guru dan karyawan, dengan 

begitu guru dan karyawan dapat bekerja sesuai prosedur dan pengerjaan 

mereka dapat efektif dan efisien. 

Kepala madrasah melakukan pendekatan secara persuasif kepada 

anggota yang memiliki konflik agar dapat mengetahui pokok permasalahan 

yang terjadi diantara mereka, kemudian memediasi pertemuan antara mereka 

untuk mencari jalan keluar dari masalah tersebut agar masalah tersebut tidak 

menjalar dan memprovokasi guru atau karyawan yang lain maka konflik 

tersebut harus segera diatasi.  

Ada beberapa tahapan dalam penyelesaian pelanggaran yang 

dilakukan oleh guru maupun karyawan, antara lain yaitu melalui pemanggilan 

kepada karyawan dan guru yang bermasalah dan diberi jalan keluar untuk 

penyelesaian masalah, apabila masih melanggar akan diberikan SP1 ( surat 

peringatan), apabila masih melanggar juga akan diberi SP2 sampai nanti SP3 

apabila masih dilakukan juga maka akan diberi kebijakan sesuai dengan 

kesepakatan bersama. 

Kepala madrasah menerapkan rapat koordinasi tingkat staf, pimpinan, 

guru, dan karyawan sebagai inovasi baru yang didalamnya diisi dengan 

musyawarah bersama, sharing antar guru dan karyawan, dan berbagi 

pengalaman tentang tugas mereka masing-masing, dengan begitu dapat 

mepererat hubungan keharmonisan mereka dan saling memberi masukan 

tengtang tugas yang satu dengan yang lain. 
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Kepala madrasah membagi tugas guru dan karyawan menjadi 

beberapa kelompok sesuai dengan latar belakang pendidikan, pengalaman dan 

keahlian mereka masing-masing. Jadi dengan begitu baik guru maupun 

karyawan dapat bekerja dengan kemampuan mereka masing-masing dan 

pekerjaan mereka dapat terselesaikan dengan baik, selain itu juga 

memberikan wadah bagi mereka dalam rapat koordinasi, jadi permasalahan 

yang mereka hadapi dalam suatu pekerjaan dapat dipaparkan dan 

menyelesaikan bersama setidaknya yang lain dapat membantu memberi solusi 

bagi permasalahan yang dihadapi anggota yang lain. 

BAB V 

PERAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN PERILAKU 

ORGANISASI DI MTsN NGUNUT 

A. Analisis Strategi Kepala Madrasah Dalam Mengatasi Konflik Yang Ada 

Dalam Organisasi 

Sebagai motivator, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat 

untuk memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, 

dorongan, penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai suber belajar 

melalui pengembangan pusat sumber belajar.79 

Kepala madrasah memiliki peran yang sangat penting bagi kemajuan 

madrasah, oleh sebab itu kepala sekolah harus dapat mengatur semua sumber 

daya madrasah dan bekerjasama dengan guru-guru, staf dan pegawai lainnya 
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dalam mendidik peserta didik untuk mencapai tujuan pendidikan. Dengan 

posisi tersebut kepala sekolah mempunyai peran strategis dalam lembaga. 

Selain itu kepala sekolah harus menjalankan tugas menejerial dan memiliki 

kemampuan untuk mencipta, membuat perencanaan, mengorganisasi, 

berkomunikasi, memberi motivasi, melakukan evaluasi.  

Oleh sebab itu kepala madrasah harus dapat memotivasi guru dan 

karyawan agar mereka dapat bekerja dengan semangat dan termotivasi untuk 

menyelesaikan pekerjaannya dengan baik sebagaimana di MTsN Ngunut 

kepala madrasah memiliki beberapa tahapan untuk memotivasi guru dan 

karyawan diantaranya: melalui program kerja yang terencana, menyampaikan 

arah kebijakan madrasah secara jelas, serta melibatkan guru dan karyawan 

dalam pengambilan keputusan. Dengan begitu guru dan karyawan akan 

termotivasi dengan sendirinya, saya disini selalu melibatkan guru dan 

karyawan dalam pengambilan keputusan agar mereka itu memiliki rasa ikut 

bertanggung jawab dengan kemajuan madrasah. Selain itu kepala madrasah 

juga memberi motivasi langsung dalam rapat koordinasi yang dilakukan 

sebulan sekali untuk memberi semangat kerja bagi guru dan karyawan agar 

mereka bekerja dengan efektif dan evisien. 

Selain itu kepala madrasah sebagai supervisor harus mampu memadukan 

informasi yang ada di lingkungan sekolah, strategi pencapaian tujuan 

manajemen pendidikan yang diterapkan, cara dan sistem kerja, serta kinerja 

dengan cara yang proporsional, menyeluruh, dan berkelanjutan dimana 
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kemampuan profesional guru perlu diaktualkan.80 Karena itu pembinaan karir 

dan mutu guru sangatlah penting untuk mendongkrak motivasi kerja guru dan 

karyawan agar mereka dapat bekerja sesuai dengan sistem kerja dan dapat 

menciptakan guru yang profesional, Oleh sebab itu seorang kepala madrasah 

memiliki kewajiban dalam membina karir maupun mutu guru dan karyawan, 

dalam hal ini kepala madrasah diMTsN Ngunut melakukan beberapa cara 

dalam meningkatkan karir dan mutu guru antara lain: melalui kegiatan 

worksop, diklat, mengirim guru atau karyawan untuk study banding dengan 

madrasah lain, dan memberikan tugas sesuai dengan kemampuan atau 

keahlian yang dimiliki, sesuai dengan kualitas dan kuantitas guru dan 

karyawan, dengan begitu guru dan karyawan dapat bekerja sesuai prosedur 

dan pekerjaan mereka dapat efektif dan efisien. 

Sebagai kepala madrasah harus menjalin hubungan komunikasi yang 

baik dengan guru dan karyawan. Agar hubungan antara kepala madrasah, 

guru dan karyawan dapat terjalin dengan baik dan organisasi dapat berjalan 

dengan maksimal, keharmonisan dalam suatu organisasi itu sangat 

menentukan kemajuan suatu organisasi. Karna dengan harmonisnya suatu 

organisasi maka guru maupun karyawan dapat bekerja dengan aman dan 

nyaman.81 

Dengan adanya kamunikasi atau interaksi antar individu dalam 

organisasi, maka keharmonisan dalam organisasi dapat terbentuk, kepala 
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madrasah sebagai pemimpin harus mampu membentuk dan menciptakan 

komuikasi dan interaksi dalam suatu organisasi di MTsN Ngunut kepala 

sekolah memberikan wadah bagi guru dan karyawan untuk berkomunikasi 

yaitu dengan rapat rutin yang diadakan setiap bulan disitu diberikan 

kebebasan kepada guru dan karyawan untuk saling mengemukakan 

pendapatnya masing-masing, disitu guru dan karyawan juga dapat bertukar 

pikiran dan saling memberi masukan dan motivasi antara guru satu dengan 

yang lain tentang tugas yang diberikan kepadanya. Dan dalam rapat bulanan 

tersebut kepala sekolah berperan untuk memberi motivasi kepada guru dan 

karyawan agar kinerja mereka dapat efektif dan efisien. 

Dalam suatu organisasi terdapat beberapa individu yang memiliki latar 

belakang yang berbeda, karakter yang berbeda, kualitas dan kuantitas yang 

berbeda dan masih banyak perbedaan yang lain, oleh sebab itu sebagai kepala 

madrasah harus pandai menilai dan mengamati antar individu agar tidak 

terjadi kecemburuan sosial karna latar belakang yang berbeda. Kepala 

madrasah hendaknya melakukan tiga tingkat analisis, yaitu tingkat individu, 

kelompok, dan organisasi. Tingkat individu, kejadian-kejadian dalam organisasi 

dipelajarai dalam hubungannya dengan perilaku seseorang dan interaksi kepribadian 

dalam suatu situasi di mana setiap individu dalam organisasi membawa sikap, nilai 

dan pengalaman masa lalu yang berbeda. Pada tingkat kelompok, perilaku kelompok 

dipengaruhi oleh dinamika kelompok, aturan-aturan dan nilai-nilai yang dianut oleh 

kelompok. Sedangkan pada tingkat organisasi, struktur dan posisi seseorang dalam 

organisasi membawa pengaruh pada setiap intraksi sosial dalam organisasi. 

Ditambah lagi dengan budaya yang dominan dan menjadi mainstream dalam 
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organisasi. Menurut Romli, kepala madrasah dapat melakukan pembinaan terhadap 

para tenaga pendidik dan kependidikan dalam menguatkan perilaku organisasi. Ada 

tiga hal yang perlu dilakukan pemimpin. Pertama, membantu para tenaga 

kependidikan dalam mengembangkan perilakunya. Kedua, membantu mereka dalam 

meningkat standar perilakunya. Ketiga, melaksanakan aturan yang telah disepakati 

bersama.
82

 Dalam mengatasi prilaku individu yang berbeda kepala madrasah di 

MTsN Ngunut melakukan penugasan sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang 

dimiliki agar terhindar dari rasa iri dan kecemburuan sosial antar karyawan dan guru, 

dan dengan begitu para guru dan karyawan dapat bekerja sesuai dengan kemampuan 

dan keahlian yang mereka miliki. 

Kepala madrasah hendaknya memiliki kekuatan dinamis yang dapat 

memotivasi dan mengoordinasikan organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

melalui suatu proses untuk mempengaruhi orang lain, baik dalam organisasi 

maupun di luar organisasi untuk mencapai tujuan yang diinginkan dalam 

suatu situasi kondisi tertentu. Proses mempengaruhi tersebut sering 

melibatkan berbagai kekuasaan seperti ancaman, penghargaan, otoritas, 

maupun bujukan dan motivasi. Kepemimpinan di lembaga sekolah yang 

diperankan oleh kepala sekolah mempengaruhi orang lain seperti guru dan 

personel sekolah untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Tujuan akan 

tercapai jika kepala sekolah mau dan mampu membangun komitmen dan 
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bekerja keras untuk menjadikan sekolah yang dipimpinnya menjadi sekolah 

yang berkualitas dan menjadi terbaik di daerahnya83 

Dalam suatu organisasi yang melibatkan banyak guru dan karyawan 

pastinya akan terjadi suatu konflik dalam organisasi, konflik merupakan 

situasi atau keadaan oposisi, atau pertentangan pendapat, sikap, tindakan 

diantara beberapa orang, Kelompok atau organisasi. Peran kepala madrasah 

sebagai mediator situasi konflik sangatlah penting. Fungsi kepala madrasah 

sebagai menejer meniscayakan adanya kemampuan mengelola situasi konflik 

antar personil madrasah agar konflik yang terjadi tidak berkembang. DiMTsN 

Ngunut kepala madrasah melakukan beberapa hal dalam mengatasi konflik 

yang terjadi antar individu dalam organisasi diantaranya: di MTsN nNgunut 

kepala madrasah melakukan pendekatan secara persuasif kepada anggota 

yang memiliki konflik agar kepala madrasah mengetauhui pokok 

permasalahan yang terjadi diantara mereka setelah itu kepala madrasah 

memediasi pertemuan antara mereka untuk mencari jalan keluar dari masalah 

tersebut. agar masalah tersebut tidak menjalar dan memprovokasi guru atau 

karyawan yang lain maka konflik tersebut harus segera diatasi dan 

terselesaikan. 

kegiatan administratif adalah kegiatan kelompok yang akan menghadapi 

berbagai situasi berkaitan dengan kelembagaan, maka kemampuan kepala 

madrasah mengendalikan lembaga untuk bertahan bahkan meningkat pada 

standar yang ditentukan menjadi sangat penting bagi sekolah sebagai 
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lembaga. Tugas kepala madrasah sebagai administrator adalah mengarahkan, 

mengoordinasikan, dan mendorong ke arah keberhasilan pekerjaan bagi 

semua staf dengan cara mendefinisikan tujuan, mengevaluasi kinerja, 

mengelola suumber-sumber organisasi dan lain-lain.84 Dalam kegiatan 

administratif yang melibatkan banyak orang baik guru dan karyawan pasti 

akan menemui perilaku-perilaku yang buruk dari anggota, oleh sebab itu 

seorang kepala madrasah harus mampu mengatasi prilaku-prilaku 

administratif yang kurang baik tersebut. kepala madrasah diMTsN Ngunut 

melakukan beberapa tahapan dalam mengatasi prilaku buruk tersebut yaitu 

melalui pemanggilan kepada karyawan dan guru yang bermasalah dan beri 

masukan untuk penyelesaian masalah, apabila nanti masih melanggar akan 

diberikan SP1 ( surat peringatan), apabila masih melanggar juga akan diberi 

SP2 sampai nanti SP3, apabila masih dilakukan juga maka akan diberi 

kebijakan sesuai dengan kesepakatan bersama. 

B. Analisis Upaya Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Keharmonisan 

Dalam Organisasi 

Terwujudnya proses pendidikan yang bermutu ditentukan oleh sepuluh 

faktor yaitu: Keefektifan kepemimpinan kepala madrasah, Partisipasi dan rasa 

tanggung jawab guru, staf dan pegawai lainnya di lingkungan sekolah, proses 

belajar mengajar yang efektif, pengembangan guru staf dan lainnya yang 

terprogram, kurikulum yang relevan dan fleksibel dalam menghadapi 

perkembangan zaman, visi misi dan strategi yang jelas, iklim sekolah yang 
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kondusif, penilaian tentang kekuatan dan kelemahan, komunikasi yang 

dilakukan secaara efektif baik secara internal maupun eksternal, serta 

keterlibatan orang tua dan masyarakat.85 

Untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, menciptakan 

keharmonisan dalam berorganisasi adalah salah satu kewajiban bagi kepala 

madrasah agar para guru dan karyawan dapat bekerja dengan tenang dan 

nyaman, dengan begitu pekerjaan guru dan karyawan dapat efektif dan 

efisien. Keharmonisan dalam organisasi berperan penting bagi peningkatan 

dan kemajuan organisasi, oleh sebab itu seorang kepala madrasah harus dapat 

menciptakan keharmonisan dalam organisasi baik didalam lingkup madrasah 

maupun luar madrasah. Dalam menciptakan suasana sekolah yang harmonis 

diMTsN Ngunut mengadakan kegiatan-kegiatan yang melibatkan guru dan 

karyawan, kegiatan yang dimaksudkan adalah kegiatan yang menciptakan 

kerja sama antar guru dan karyawan, kegiatan yang melibatkan kekompakan, 

kerjasama, dan kedisiplinan para guru dan karyawan. Suatu misal kegiatan 

pemberdayaan sekolah diMTsN Ngunut semua diajak memberdayakan 

sekolah, sepereti penghijauan dan penanaman tumbuhan, lomba yang 

melibatkan semua anggota sekolah termasuk siswa, guru dan karyawan yang 

dimaksudkan utuk menumbuhkan kerja sama dan kekompakan mereka. 

Selain itu kepala madrasah juga sebagai inovator, Dalam rangka 

melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala madrasah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan harmonis dengan 
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lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, 

memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di madrasah, dan 

mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.86 Sebagai kepala 

sekolah harus dapat meri inovasi-inovasi yang baru yang dapat memperkuat 

keharmonisan antara guru dan karyawam. kepala madrasah diMTsN Ngunut 

melakukan beberapa inovasi yang baru untuk menjalin hubungan kamunikasi 

antar karyawan dan guru agar dapat menciptakan keharmonisan dalam 

organisasi diantaranya adalah, kepala madrasah diMTsN Ngunut menerapkan 

rapat koordinasi tingkat staf, pimpinan, guru, dan karyawan, sebagai inovasi 

yang baru yang didalamnya di isi dengan musyawarah bersama, sharing antar 

guru dan karyawan, dan berbagi pengalaman tentang tugas mereka masing-

masing, dengan begitu diharapkan kegiatan tersebut dapat mepererat 

hubungan keharmonisan antar guru dan karyawan dan saling memberi 

masukan dan motivasi tentang tugas yang diamanatkan kepada mereka. 

Madrasah sebagai suatu organisasi, didalamnya terdiri dari berbagai 

individu yang unik, dimana individu tersebut berinteraksi untuk mencapai 

tujuan madrasah dan tujuan individu masing-masing. Dalam meningkatkan 

keharmonisan dalam madrasah maka pribadi yang unik tersebut harus dapat 

menyatu dan saling bekerja sama untuk meningkatkan madrasah sesuai 

dengan tujuan yang diinginkan. Diibaratkan sekotak krayon yang didalamnya 

memiliki warna yang berbeda-beda tapi apabila dipadukan dengan baik maka 

akan menciptakan suatu gambar ataupun lukisan yang indah. Begitu juga 
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dengan MTsN Ngunut yang memiliki anggota yang berbeda-beda baik dari 

segi pendidikan, latar belakang, lingkungan, pengalaman dll, maka dari itu 

kepala sekolah mengambil tindakan dengan membagi tugas guru dan 

karyawan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan latar belakang 

pendidikan, pengalaman dan keahlian mereka masing-masing. Jadi dengan 

begitu baik guru maupun karyawan dapat bekerja dengan kemampuan mereka 

masing-masing dan pekerjaan mereka dapat terselesaikan dengan baik, selain 

itu kepala madrasah juga memberikan wadah bagi mereka dalam rapat 

koordinasi, jadi permasalahan yang mereka hadapi dalam suatu pekerjaan  

dipaparkan dalam rapat tersebut dan antara pimpinan guru dan karyawan 

menyelesaikan permasalahan tersebut bersama-sama, setidaknya guru dan 

karyawan yang lain dapat membantu memberi solusi bagi permasalahan yang 

dihadapi anggota yang lain. 

Dari hasil analisis diatas dapat disimpulkan bahwa peran kepala sekolah 

dalam perilaku organisasi sangatlah penting, karna dalam sutu organisasi itu 

terdapat banyak anggota yang memiliki sifat dan prilaku masing-masing baik 

prilaku yang berlatar dari pengalaman, pendidikan, latar belakang, dan 

lingkungan. Oleh sebab itu kepala madrasah harus berperan aktif dalam 

menganalisa prilaku tersebut agar penugasan dapat sesuai dengan skill dan 

kemampuan anggota dan para anggota dapat bekerja dengan efektif dan 

efisien.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran kepala madrasah dalam 

meningkatkan prilaku organisasi di MTsN Ngunut dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perilaku organisasi merupakan perilaku individu yang ada dalam suatu 

organisasi, dalam suatu organisasi pendidikan melibatkan banyak anggota 

baik sebagai guru, staf maupun karyawan, oleh sebab itu dalam organisasi 

memiliki perilaku individu yang berbeda-beda  baik dari tingkat emosional 

dan intelektual mereka. Oleh sebab itu kepala madrasah berperan penting 

dalam mengatasi prilaku yang berbeda tersebut. kepala madrasah di MTsN 

Ngunut mengambil cara dengan menugaskan para karyawan dan guru 

sesuai dengan latar belakang pendidikan, skill, dan kemampuan mereka. 

Dengan begitu maka perbedaan dalam organisasi dapat terorganisir dan 

tidak menimbulkan konflik yang fatal bagi organisasi. 

2. Dengan terorganisirnya perbedaan dalam organisasi maka guru dapat 

bekerja dengan aman nyaman dan terkendali. dengan begitu pekerjaan 

guru dan karyawan dapat berjalan dengan efektif dan  efisien, dan 

organisasi dapat meningkat sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

B. Saran 

1. Bagi Kepala Madrasah 

Kepala madrasah diMTsN Ngunut hendaknya lebih berperan aktif 

dalam menganalisa perbedaan yang ada dalam anggota organisasi, 
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khususnya lebih tanggap dalam mengatasi konflik yang ada dalam 

organisasi dan kepala madrasah hendaknya lebih bijaksana dalam 

meengambil kebijakan untuk mengatasi permasalahan ataupun konflik 

yang terjadi di organisasi agar konflik tersebut tidak memprovokasi dan 

menjalar kepada anggota yang lain.  

2. Bagi Guru 

Sebagai guru di salah satu Madrasah, harus bisa bersikap dengan 

mentaati tata tertib dan peraturan yang ada di Madrasah. Dalam suatu 

organisasi memang wajar terjadi perbedaan, oleh sebab itu maka 

perbedaan yang terjadi bisa dijadikan sebagai fariasi pendapat yang 

kemudian bisa dijadika sebagai tolak ukur kemampuan yang dimiliki. 
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