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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sumber daya manusia (SDM) adalah faktor sentral dalam suatu organisasi. Apapun 

bentuk serta tujuannya, organisasi dibuat berdasarkan berbagai visi untuk kapentingan  

manusia dan dalam pelaksanaan  misinya dikelola dan diurus oleh manusia. Jadi manusia 

merupakan faktor strategis dalam semua kegiatan sebuah institusi atau organisasi. 

Dalam  konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan melalui School Based 

Management atau Manajemen Berbasis Sekolah, mengkaji masalah  sumber daya manusia 

(SDM) merupakan topik yang menarik dan akan senantiasa aktual karena sifatnya yang 

dinamis. Hal ini karena pengembangannya merupakan proses yang tidak pernah berakhir dan 

melibatkan semua unsur bangsa. Disadari bahwa pengembangan SDM merupakan bagian 

integral dari pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan merupakan titik sentral 

pembangunan nasional. 

Proses pembangunan SDM tersebut harus menyentuh berbagai bidang kehidupan 

yang harus tercermin dalam  pribadi  para pemimpin, termasuk para pemimpin pendidikan, 

seperti kepala madrasah. Oleh karena itu diperlukan peningkatan kualitas SDM, termasuk 

kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan di madrasah dalam konteks otonomi daerah 

dan desentralisasi pendidikan. 

Kepala madrasah merupakan salah satu komponen pendidikan yang paling berperan 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala madrasah bertanggung jawab atas 
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menejemen pendidikan secara makro, yang secara langsung berkaitan dengan proses 

pembelajaran di madrasah.  

Pemikiran tentang kepemimpinan yang diungkapkan di atas menjadi lebih penting 

sejalan dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala madrasah, yang menghendaki 

dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Perkembangan ilmu pengetahuan, 

teknologi, seni dan budaya yang diterapkan dalam pendidikan di madrasah juga cenderung 

bergerak maju semakin pesat, sehingga menuntut penguasaan secara profesional. Menyadari 

hal tersebut setiap kepala madrasah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan 

pengembangan pendidikan secara terarah, berencana, dan berkesinambungan untuk 

meningkatkan kualitas pendidikan. Dalam kerangka ini perlu peningkatan manajemen kepala 

madrasah melalui bentuk kepemimpinan terhadap institusi (lembaga) dan warga madrasah 

dalam rangka mensukseskan tujuan pendidikan baik pada skala makro maupun mikro. 

MTsN Tulung adalah salah satu madrasah yang berada di bawah naungan departemen 

agama yang sekarang telah berubah nama menjadi Kementrian Agama. Sebelum menjadi 

madrasah negeri MTsN Tulung adalah sebuah madrasah swasta yang didirikan sekitar tahun 

1984. Setelah mengalami perjuangan dari para pendirinya akhirnya berubah  menjadi 

madrasah negeri sejak tahun 1997. Sejak berdiri sampai sekarang, MTs Negeri Tulung telah 

mengalami pergantian kepemimpinan sebanyak tujuh kali. Hal inilah yang menarik dari 

MTsN Tulung, selama menjadi Madrasah Negeri sering berganti kepemimpinan dengan 

rentang waktu pendek.  

Melihat sejarah banyaknya pemimpin yang pernah menjabat di MTsN Tulung dalam 

jangka waktu 14 tahun terakhir, rata rata pemimpin madrasah menjabat kurang dari empat 
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tahun kecuali ketika kepemimpinann dipegang Misdi S.Ag, kepemimpinan beliau tepat 

selama empat tahun. Tabel di bawah ini akan menjelaskan periode kepemimpinan di MTsN 

Tulung pada waktu 13 tahun terakhir 

Tabel  1.1 Periode kepemimpinan di MTsN Tulung Th. 1997-2011 

N

o 

Nama Masa Jabatan Kepala 
Lama Menjabat  

1 Drs. H. Tarmudji September 1997 
s
/d 31 Mei 2000 37 Bulan 

2 Sandi Idris. S.Ag 1 Juni 2000 
s
/d 30 November 2001 13 Bulan 

3 Misdi S.Ag 1 Desember 2001 
s
/d September 2005 45 Bulan 

4 Supar S.Ag September 2005 
s
/d Oktober 2006 13 Bulan 

5 Edi Sumbodo Oktober 2006   
s
/d November 2008 13 Bulan 

6 Drs. Orbasan Wazir M. PdI November 2008 
s
/d Oktober 2009 11 Bulan 

7 Drs. Hari Sumanto M.Pd.I Oktober 2009  
s
/d sekarang ….Bulan 

Sumber : Profil MTsN Tulung 

Dengan intensitas pergantian pemimpin yang sering dalam waktu relatif singkat 

seperti  ditunjukkan pada tabel di atas, tentu saja berdampak pada kinerja tenaga pendidik 

dan seluruh komponen masyarakat MTsN Tulung. Di satu sisi pergantian pemimpin dapat 

memberi pencerahan ide agar tidak merasa jenuh. Di sisi yang lain terlalu seringnya ganti 

pemimpin membuat para tenaga pendidik dan semua komponen di dalamnya dipaksa untuk 

pandai beradaptasi dengan pola kepemimpinan yang baru. Padahal pola kepemimpinan yang 

lama masih mulai beradaptasi. Selain itu program program kerja, kesepakatan dan kebijakan 

madrasah pada kepemimpinan yang lalu belum tentu dipakai oleh kepemimpinan yang baru, 
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sehingga program kerja, kesepakatan dan kebijakan yang pemimpin terdahulu tidak dapat 

berjalan secara maksimal karena begitu ganti pemimpin maka ganti kebijakan.  

Di sini penulis menfokuskan penelitian terhadap proses pergantian kepemimpinan 

yang pernah ada di MTsN Tulung pada kurun waktu 13 Tahun terakhir, dimana pada kurun 

waktu itu sering terjadi pergantian pemimpin sebanyak tujuh kali yang masing masing 

pemimpin mempunyai  model  kepemimpinan yang berbeda. Intensitas pergantian yang 

sering dalam waktu pendek ini baik secara langsung atau tidak langsung dapat berpengaruh 

terhadap kinerja tenaga pendidik. 

Kebijakan yang menentukan  siapa pemimpin yang ada di MTsN Tulung dan 

madarasah lainnya tidak terlepas pada kebijakan Badan Pertimbangan Jabatan dan 

Kepangkatan yang memberikan referensi dan masukan pada Kepala Kementerian Agama 

Kabupaten Madiun. Selanjutnya diputuskan oleh Kepala Kementerian Agama Kabupaten 

Madiun. Badan ini adalah suatu tim yang dibentuk dan mendapat SK dari  Kepala 

Kementerian Agama Kabupaten Madiun.  Tugasnya untuk memberi pertimbangan, referensi 

dan masukan kepada Kepala Kementerian Agama Kabupaten Madiun tentang  siapa yang 

sekiranya layak dijadikan pemimpin di Madarasah tertentu. 

Tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan pendidikan di madrasah sangat ditentukan 

oleh keberhasilan kepala madrasah dalam mengelola tenaga pendidik yang tersedia di 

madrasah terutama adalah guru (Mulyasa, 2005 : 151). Untuk mengelola pendidikan secara 

maksimal harus dimulai dengan kebijakan, aturan dan program kerja yang jelas. Dalam 

pergantian kepemimpinan ada proses adaptasi  yang tidak mudah antara pemimpin baru 

dengan tenaga pendidik dan semua penghuni madrasah. Program kerja yang dibuat pemimpin 
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yang lama belum tentu dilanjutkan karena dianggap tidak layak oleh pemimpin yang baru. 

Oleh karena itu program kerja tidak berkelanjutan, sehingga memulai dari nol kembali. Hal 

ini akan berpengaruh terhadap kinerja sekolah secara menyeluruh. 

Setiap tenaga kependidikan memiliki karakteristik khusus, yang satu sama lain 

berbeda, sehingga diperlukan perhatian dan pelayanan khusus pula dari pemimpinnya, agar 

mereka dapat memanfaatkan waktu untuk meningkatkan kinerjanya. Kepala madrasah 

sebagai pemimpin institusi pendidikan harus mampu mendayagunakan tenaga-tenaga 

kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal, namun tetap 

dalam kondisi yang menyenangkan (Mulyasa, 2005 : 152).  

Kinerja guru adalah menyangkut seluruh aktivitas yang dilakukan oleh seorang guru 

dalam mengemban amanat dan tanggung jawabnya dalam mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan dan memandu siswa untuk mencapai tingkat kedewasaan dan kematangannya. 

Kinerja guru dapat dilihat dari kualitas dalam proses maupun hasil yang ditinjau dari 

persiapan (perencanaan) dan pelaksanaan pengajaran di kelas, yang meliputi persiapan 

program satuan pembelajaran, kehadiran pengajaran, penggunaan media dan metode 

pengajaran, penguasaan bahan pengajaran, dinamika kelas serta pelaksanaan evaluasi dan 

administrasi. 

Berdasarkan pengamatan peneliti, MTsN Tulung sebagai salah satu lembaga 

pendidikan tingkat  menengah, dalam menyongsong era desentralisasi kependidikan melalui 

program Manajemen Berbasis Sekolah, dalam pelaksanaanya madrasah diberikan otonomi 

seluas-luasnya untuk mengatur sumber daya yang ada secara optimal, sedang berupaya untuk 
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melakukan pembenahan diberbagai bidang terutama dalam manajemen sumber daya manusia 

(SDM). 

 Mengingat tugas dan tanggung jawab pengelola madrasah dan hal ini kepala 

madrasah dan para pendidik saat ini semakin berat, baik tanggung jawab terhadap peserta 

didik maupun tanggung jawab kepada masyarakat. Terutama terkait dengan proses 

pembelajaran yang membutuhkan profesionalitas yang tinggi untuk menghasilkan yang 

tingkat kelulusan yang tinggi dan berkualitas. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti bermaksud untuk mengangkat 

permasalahan  penelitian tentang “Persepsi Multimodel Kepemimpinan terhadap Kinerja 

Tenaga Pendidik (Studi Kasus di MTsN Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun). 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut . 

1) Bagaimana bentuk multimodel kepemimpinan dalam proses pergantian Kepala Madarasah 

di MTsN Tulung  Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun? 

2) Bagaimana persepsi guru terhadap multimodel kepemimpinan di MTsN Tulung  

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun ? 

3) Bagaimana dampak multimodel kepemimpinan terhadap kinerja tenaga pendidik di MTsN 

Tulung  Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun  ? 
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1.3 Tujuan Penelitian  

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di rumuskan di atas, maka tujuan penelitian 

ini untuk mendiskripsikan atau menjelaskan hal hal  sebagai berikut . 

1) Bentuk multimodel kepemimpinan dalam proses pergantian Kepala Madarasah di MTsN 

Tulung  Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun  

2) Persepsi guru terhadap multimodel kepemimpinan di MTsN Tulung  Kecamatan Saradan 

Kabupaten Madiun 

3) Dampak multimodel kepemimpinan terhadap kinerja tenaga pendidik di MTsN Tulung  

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun   

 

1.4 Manfaat  Penelitian 

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut . 

1.4.1 Secara teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan bagi 

dunia pendidikan sebagai bahan referensi dan informasi khususnya dalam bidang 

manajemen kependidikan. 

1.4.2 Secara praktis 

1) Bagi kepala madrasah 

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam upaya 

meningkatkan kinerja guru secara optimal melalui kepemimpinan dan manajemen 
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madrasah yang efektif dan efisien guna mencapai tujuan organisasi atau institusi 

yang dipimpinnya. 

2) Bagi guru 

Diharapkan dapat memberikan dorongan dan motivasi para guru untuk 

meningkatkan kinerja secara profesional berdasarkan tugas dan tanggung 

jawabnya sebagai seorang pendidik sekaligus pengajar agar tujuan pembelajaran 

khususnya dan tujuan pendidikan pada umumnya dapat tercapai secara optimal. 

3) Bagi Kementerian Agama 

Diharapkan penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam 

pembuatan kebijakan dalam penentuan siapa Kepala Madarasah yang layak dipilih 

dan waktu masa kerja di suatu Madrasah. 

 

1.5 Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi salah persepsi terhadap istilah – istilah yang digunakan dalam 

penelitian ini, perlu dikemukakan penjelasan beberapa istilah yaitu . 

1)  Persepsi adalah suatu proses dengan mana seseorang individu memilih, 

mengevaluasi dan mengorganisasikan stimulus dari lingkungannya.. Persepsi terbagi 

menjadi dua, yaitu persepsi positif dan persepsi negatif. Persepsi positif yaitu 

pandangan/tanggapan terhadap  suatu obyek dan menuju pada suatu keadaan dimana 

subyek yang mempersepsikan cenderung menerima obyek yang ditangkap karena 

sesuai dengan pribadinya. Persepsi negatif  yaitu pandangan/tanggapan terhadap  
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suatu obyek dan menuju pada suatu keadaan dimana subyek yang mempersepsikan 

cenderung menolak  obyek yang ditangkap karena tidak sesuai dengan pribadinya. 

Berdasarkan pengertian di atas maka persepsi yang dimaksud dihubungkan dengan 

persepsi multimodel kepemimpinan terhadap kinerja tenaga pendidik di MTsN 

Tulung Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun. 

2) Multimodel kepemimpinan yang dimaksud penulis terfokus pada proses pergantian 

kepemimpinan dalam kurun waktu 14 tahun terakhir yaitu pada tenggang waktu 

berdirinya MTsN Tulung sebagai madrasah negeri sampai  sekarang (empat belas 

tahun) sudah mengalami pergantian pemimpin sebanyak tujuh kali. Dari ketujuh 

kepala madrasah yang pernah memimpin di MTsN Tulung tentu saja mempunyai 

model kepemimpinan yang berbeda antara satu dengan yang lain. Inilah multimodel 

yang dimaksud oleh peneliti. 

3) Kinerja guru yang dimaksud di sini adalah aktivitas kerja guru di MTsN Tulung, 

Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun yang meliputi tugas dan tanggung jawab guru 

dalam kegiatan proses belajar mengajar di kelas dengan indikator: kedisiplinan, 

menguasai bahan ajar, terampil merumuskan TPK, memimpin kegiatan belajar yang 

efektif dan efisien, memelihara lingkungan fisik kelas, menciptakan kegiatan belajar 

yang aktif, mengusahakan sumber belajar, berinteraksi dengan siswa, membantu 

kepala madrasah memecahkan masalah, mendorong kreativitas siswa, mengadakan 

evaluasi, mengadakan penelitian, menjalankan administrasi, melaksanakan analisis, 

membuat persiapan mengajar. 
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