
 

 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA PIKIR 
 

2.1 Kepemimpinan 

Kepemimpinan merupakan suatu proses yang dialami manusia dalam kehidupan 

sosial. Artinya  dalam  kehidupannya  manusia  membutuhkan  pemimpin  dan  

kepemimpinan. Kepemimpinan dapat diartikan sebagai proses mempengaruhi dan 

mengarahkan para pegawai dalam melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan 

kepada mereka. Sementara itu, kepemimpinan dalam tataran instituisi pendidikan 

seperti madrasah, ada dua yaitu kepala sekolah selaku pimpinan pada kinerja 

lembaga dan guru sebagai pimpinan dalam pembelajaran di kelas. 

 

2.1.1 Konsep Kepemimpinan 

Kepemimpinan menurut Chemers dalam Hoy dan Miskel (2010: 

375):”Leadership is a process of social influence in which one person is able to 

enlist the aid and support of others in the accomplishment of a common task” 

Kepemimpinan mempunyai  hubungan pengaruh yang mendalam antara orang-

orang yang menghendaki perubahan signifikan dan perubahan tersebut 

mencerminkan tujuan yang dimiliki bersama oleh pemimpin dan pengikutnya 

(bawahan).Pengaruh (influence) dalam hal ini berarti hubungan di antara 

pemimpin dan pengikut sehingga bukan sesuatu yang pasif, tetapi merupakan 
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suatu hubungan timbal balik. Dengan demikian kepemimpinan itu sendiri 

merupakan proses yang saling mempengaruhi. Sebagai proses, kepemimpinan 

difokuskan kepada apa yang dilakukan oleh para pemimpin, yaitu proses di mana 

para pemimpin menggunakan pengaruhnya untuk memperjelas tujuan organisasi 

bagi para pegawai, bawahan, atau yang dipimpinnya, memotivasi mereka untuk 

mencapai tujuan tersebut, serta membantu menciptakan suatu budaya produktif 

dalam organisasi. 

 

2.1.2 Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Sekolah atau madrasah adalah bagian dari lembaga pendidikan. Kepala sekolah 

atau madrasah adalah pemimpin pendidikan di lembaga tersebut . Apabila definisi 

kepemimpinan diaplikasikan pada lembaga pendidikan, maka kepemimpinan 

pendidikan dapat diterjemahkan sebagai satu upaya untuk memberdayakan orang-

orang yang terdapat pada lembaga pendidikan guna memperoleh tujuan 

pendidikan.  

Seperti dinyatakan Akib (2008: 55), kepala sekolah harus mampu melaksanakan 

pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator dan supervisor yang 

disingkat EMAS. Selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu berperan sebagai leader, 

inovator dan motivator di sekolahnya.Sehingga, dalam paradigma baru 

manajemen pendidikan, kepala sekolah minimal harus mampu berfungsi sebagai 
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edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator 

(EMASLIM). 

Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor penentu bagi 

keberhasilan suatu sekolah termasuk berkembangnya kinerja guru sebagai 

pemimpin pendidikan dalam tataran tekhnis pembelajaran. Berhasil atau tidaknya 

suatu sekolah antara lain sangat ditentukan oleh kehandalan kepala sekolah. 

Karena kepala sekolah  merupakan pemimpin sekaligus manajer yang harus 

mengatur, memberi perintah sekaligus mengayomi bawahannya  yaitu guru dan 

staf dalam menyelesaikan masalah yang ada.. 

Menurut Ryan (2008: 161):”School leaders need to be able to create a vision for 

the school that helps it to meet its fundamental purpose and aid the development 

of the community it serves”.Konsep ini mengandung makna bahwa  kepala 

sekolah harus mampu memiliki  visi sekolah untuk  membantu menemukan tujuan 

dasar dan mengembangkannya sehingga tujuan sekolah dapat dicapai seperti yang 

diharapkan. Visi dalam arti sebenarnya ialah impian di masa depan yang 

menantang agar dapat diwujudkan. 

 

Kepala Sekolah sebagai pimpinan di sekolah memiliki fungsi dan peranan yang 

sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah. Sekolah akan 

mempunyai kualitas yang baik jika kinerja  orang-orang yang ada di sekolah 

berjalan secara optimal. Untuk mengoptimalkan kinerja orang - orang yang ada di 

sekolah, maka seorang kepala sekolah harus memahami situasi dan kondisi yang 

ada di sekolah dan dapat berlaku adil dalam menjalankan tugasnya. 
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Kepala sekolah adalah motor penggerak, penentu arah kebijakan sekolah yang 

akan menentukan bagaimana tujuan tersebut dapat direalisasikan. Sebagai 

manajer, kepala sekolah harus mampu menguasai dan melaksanakan tugas 

tersebut secara kreatif dan memiliki ide yang inovatif yang akan menunjang 

kemajuan sekolah. Sutikno (2012:  124) menjelaskan bahwa seorang pemimpin 

harus mempunyai ide yang kreatif yang digunakan untuk membuat perencanaan, 

menyusun organisasi sekolah,  memberikan pengarahan, mengatur pembagian 

kerja, serta mengelola kepegawaian dalam organisasinya supaya tugas 

kepemimpinan administrasi secara keseluruhan berjalan dengan baik.  

Kepala sekolah merupakan seorang pemimpin yang merupakan organ yang 

seharusnya dapat mempengaruhi sikap dan perilaku bawahannya. Tujuan yang 

diharapkan adalah guru  dapat meningkatkan kinerja setelah mendapat pengaruh 

dari pimpinannya. Supaya proses mempengaruhi dapat berjalan lancar, maka 

pemimpin harus memperlakukan individu secara manusiawi. Pada saat melakukan 

kegiatan, manusia senantiasa dipengaruhi oleh kepribadian yang berbeda-beda, 

yaitu sifat, sikap nilai-nilai, minat dan keinginan yang akan berpengaruh pada 

gaya kepemimpinan dan juga kerjanya. 

2.1.2.1 Peran Kepala Sekolah 

Pada umumnya kepala sekolah memiliki tanggung  jawab sebagai pemimpin di 

bidang pengajaran, pengembangan kurikulum, administrasi kesiswaan, 

administrasi personalia staf, hubungan masyarakat, administrasi perencanaan 

sekolah, dan perlengkapan serta organisasi sekolah. Untuk memberdayakan 
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masyarakat dan lingkungan sekeliling sekolah, maka kepala sekolah harus 

memfokuskan perhatian kepada siswa yang merupakan harapan dan cita-cita 

orang tua dan warga. Cara kerja kepala sekolah dan cara ia memandang 

peranannya dipengaruhi oleh kepribadiannya, persiapan dan pengalaman 

profesionalnya, serta ketetapan yang dibuat oleh sekolah mengenai peranan kepala 

sekolah di bidang pengajaran. 

Sementara itu, peran kepala sekolah menurut Wahjosumidjo (2010:122) adalah: 

a.  Pendidik(educator) 

Kepala sekolah adalah seorang guru atau pendidik yang mendapat tugas 

tambahan. Dalam hal ini kepala harus mampu menjalankan tugas tersebut 

sebagai perencana, pendelolaan kelas dan evaluasi pembelajaran. Kegiatan 

perencanaan meliputi    penyusunan perangkat pengajaran ; pengelolaan 

meliputi  pemilihan dan penerapan strategi pembelajaran tepat guna dan tepat 

waktu; evaluasi pembelajaran meliputi; kemampuan mencari metode yang 

sesuai dan refleksi guna perbaikan kegiatan belajar mengajar. Selaian itu juga 

kepala sekolah melaksanakan peran dalam membimbing peserta didik, tenaga 

pendidik dan kependidikan.  

b. Pimpinan (leader) 

Kepala sekolah berperan untuk memberdayakan segala kemampuan yang 

terdapat di sekolah, terutama tenaga pendidik dan kependidikan agar tujuan 

sekolah tercapai. Kepala sekolah diharapkan nengaplikasikan prinsip-prinsip 
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dan metode-metode kepemimpinan yang baik serta mampu menjadi panutan, 

memotivasi dan menggerakkan bawahan 

c. Pengelola (manager) 

Kepala sekolah sebagai seorang manager secara operasional  dituntut mampu 

menjalankan pengelolaan kurikulum, siswa, keuangan, fasilitas sekolah, 

administrasi, serta hubungan kedalam dan keluar sekolah. Aktivitas-aktivitas 

ini dilakukan dengan berbagai langkah yakni; merencanakan, 

mengorganisasikan, menggeakkan dan mengawas.  

d.  Administrator 

Kepala sekolah adalah pengambil kebijakan teratas di sekolah. Untuk 

mengambil kebijakan tentunya kepala sekolah harus mampu menganalisa 

sekelilingnya dengan tepat dan membuat strategi guna mengadakan perubahan 

dan perbaikan sekolah.  

e. Wirausahawan (enteurment) 

Kepala sekolah harus mampu menggali ide yang kreatif dan inovatif untuk 

pengelolaan sekolah. Hal tersebut untuk mengantisipasi keterbatasan sumber 

keuangan sehingga diharapkan memiliki alternatif untuk memberdayakan 

sumber lain yang digali dari masyarakt ataupun pemerintah.  

f. Pencipta iklim kerja 

Kepala sekolah berperan sebagai pengggerak untuk menambah  semangat kerja 

tenaga pendidik. Kepala sekolah mampu memotivasi tenaga pendidik dan 
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kependidikan saat bekerja dalam situasi yang nyaman. Kondisi dan lingkungan 

kerja yang positif akan memaksimalkan seluruh staf agar bekerjasama guna 

meraih visi dan misi sekolah. 

g. Penyelia (supervisor) 

Sebagai pemimpin pengajaran, kepala sekolah berperan melaksanakan 

pembinaan profesional guru dan seluruh staf. Dalam hal ini, kepala sekolah 

melaksanakan aktivitas berupa observasi kelas, melaksanakan rapat atau 

briefing untuk memberikan arahanan kepada tenaga pendidik dan 

kependidikan, serta menolong mencarikan dan memberikan jalan keluar  untuk 

masalah yang dialami guru. 

2.1.2.2 Fungsi Kepala Sekolah 

Menurut Mulyasa (2007: 97) kepala sekolah mempunyai tujuh fungsi utama, 

yaitu: 

1.    Sebagai Pendidik (Educator)         

Sebagai pendidik, guru adalah pelaku utama dan pengembang inti kurikulum. 

Oleh karena itu kepala sekolah harus memiliki keinginan dan kemauan yang 

besar serta menitik beratkan pada pengembangan kurikulum dan pembelajaran 

di sekolah. Tentunya dengan memfokuskan pada kemampuan kompetensi 

tenaga pendidik, selanjutnya juga berupaya memotivasi den memotivasi tenaga 

pendidik untuk menambah kompetensi mereka serta tidak puas akan hasil yang 

telah dicapai. 
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2.    Sebagai Pengelola (manajer) 

Sebagai pengelola, kepala sekolah mampu menjalankan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi tenaga pendidik. Ia menyediakan peluang yang besar 

kepada tenaga pendidik dalam mengembangkan profesi mereka lewat 

bermacam-macam aktivitas di tingkat sekolah ataupun luar sekolah. 

    3.    Sebagai Administrator 

Sebagai pengelolaan keuangan, perannya adalah memanfaatkan pendanaan  

yang mencukupi  sebagi usaha untk meningkatan kemampuan tanaga pendidik 

dibidang akademik dan non akademik. 

4.    Sebagai Supervisor 

     Sebagai seorang pengawas, kepala sekolah harus memahami guru dalam 

menjalankan kegiatan belajar mengajar. Hal ini dilakukan dengan mengadakan 

supervisi secara rutin, saat kunjungan kelas guna melihat kegiatan belajar 

mengajar dan peran serta peserta didik pada kegiatan tersebut. Supervisi ini 

untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan guru saat melakukan kegiatan 

belajar mengajar serta tingkat kemampuan guru.  

    5.    Sebagai Pemimpin (Leader) 

     Sebagai pemimpin, kepala sekolah mampu mengaplikasikan bermacam-macam   

gaya kepemimpinan. Hal ini dapat disesuaikan dengankondisi dan kebutuhan 

yang ada.Mulyasa memaparkan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan 

kepribadian, dan kepribadian kepala sekolah sebagai pemimpin tercermin 
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melalui sifat-sifat; jujur, percaya diri, tanggung jawab, berani mengambil 

resiko dan keputusan,berjiwa besar, emosi stabil, dan teladan. 

    6.  Sebagai Inovator 

Sebagai inovator, kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk menjalin 

kerjasama yang baik dengan lingkungan, menemukan ide-ide baru, mampu 

menjadi panutan kepada bawahan serta mencari metode-metode pembelajaran 

yang baru.   

7.  Sebagai Motivator 

Kepala sekolah berperan sebagai motivator baik  kepada bawahan dan 

lingkungan sekitarnya. Hal ini ditularkan lewat situasi kerja, lingkungan kerja, 

disiplin kerja, motivasi tinggi, menyediakan berbagai sumber belajar sera 

memberikan penghargaan 

2.1.2.3 Tugas Kepala Sekolah 

Tugas pokok kepala sekolah yakni pengelola kegiatan pendidikan dan kegiatan 

belajar mengajar di sekolah. Dalam pelaksanaannya kepala sekolah memiliki 

tugas pokok meliputi kegiatan memberdayakan sumber yang disekolah maupun 

sekelilingnya secara menyeluruh  guna mencapai visi misi sekolah. 

Peranan kepala sekolah adalah bagian yang sangat penting dalam rangka 

meningkatkan mutus pendidikan. Selain iturus ia harus dapat memberikan 

delegasi tugas tertentu kepada bawahan atau staf yang cakap dan mampu untuk 
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program sekolah. Selain itu pula, ia berkewajiban memberikan dorongan bawahan 

dsn stsf dalam menjalankan tugasnya. Karena itu kepala sekolah diharapkan 

mampu berkomunikasi secara baik untuk menghindari kesalahpahaman.  

Menurut Wahjosumidjo (2010:97) bahwa kepala sekolah harus mampu 

malakukan tugas-tugas yakni:  

a. Bekerjasama dengan orang lain 

b. Bertindak sebagai penyuara bagi lingkungan sekolah 

c. Penanggungjawab semua aktivitas yang dilakukan bawahan dan warga 

sekolah baik secara sengaja atupun tidak sengaja. 

d. Mampu memberikan solusi yang ada sesuai kondisi sekolah. Kepala sekolah 

dapat menyelesaikan masalah serumit apapun. 

e. Dapat menerima segala permasalahan yang ada dengan kemampuan yang 

dimiliki sekolah. Dengan kemampuan yang ada, ia harus mampu menyusun 

pembagian pekerjaan dengan cermat serta mampu mendahulukan kepentingan 

mana yang perlu didahulukan.  

f. Mampu menganalisa dan memyusun rancangan. Kepala sekolah harus bisa 

menganalisa segala permasalahan, selanjutnya memberikan solusi yang tepat. 

Ia juga mampu memilah setiap pekerjaan dan mengaitkannya sebagai tugas 

yang tidak terpisah-pisah. 

g. Mampu memediasi bawahan yang ada di sekolah dengan beragam 

latarbelakang yang rawan terhadap persoalan. 

h. Mampu menjalin kerjasama dengan berbagai pihak melalui pendekatan yang 

baik guna mencapai tujuan sekolah. 
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i. Sebagai pimpinan ia merupakan perwakilan resmi yang mengatasnamakan 

sekolah yang ia pimpin. 

2.2 Gaya Kepemimpinan 

Suatu upaya untuk menyukseskan kepemimpinan dalam organisasi, pemimpin 

perlu memikirkan dan memperlihatkan gaya kepemimpinan yang akan diterapkan 

kepada bawahannya. Rivai dan Mulyadi (2009) mendefinisikan tentang gaya 

kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering 

diterapkana oleh seorang pemimpin dalam rangka mencapai sasaran organisasi.  

 

Gaya kepemimpinan merupakan pola perilaku dan strategi yang disukai dan 

sering diterapkan pemimpin, dengan menyatakan tujuan organisasi dengan tujuan 

individu atau pegawai, dalam rangka mencapai tujuan atau sasaran yang telah 

menjadi komitmen bersama. Gaya kepemimpinan berfokus pada apa yang 

dilakukan oleh pemimpin dan bagaiman ia bertindak. Seorang pemimpin perlu 

memikirkan gaya kepemimpinan yang paling tepat, dimana gaya kepemimpinan 

yang paling tepat yaitu gaya kepemimpinan yang dapat memaksimalkan kinerja 

dan dapat menyesuaikan segala situasi dalam organisasi. 

Para ahli mendefiniskan gaya kepemimpinan dari berbagai sisi, diantaranya yaitu 

gaya kepemimpinan situasional. Menurut Northouse (2013: 95) kepemimpinan 

situasional berpusat pada kepemimpinannya pada kondisi di lingkungan 

sekelilingnya. Maksudnya perbedaan situasi akan menyebabkan jenis 

kepemimpinan yang berbeda juga.  
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Path Goal Model dalam Yury (2010: 44) sependapat dengan gagasant tersebut 

bahwa suksesnya seorang pemimpin tergantung pada kemampuannya dalam 

menyesuaikan gaya kepemimpinan dengan lingkungan dan karakteristik 

personal.Kepemimpinan ini memiliki beberapa model yaitu teori kontigensi yang 

dikembangkan oleh  Fiedler. Menurut Northouse (2013: 117) teori kontigensi ini 

menggambarkan sebagai motivasi tugas dan hubungan.Pada model ini seorang 

pemimpin yang dikendalikan oleh tugas sangat memperhatikan keberhasilan 

tujuan, sedangankan pemimpin yang dikendalikan oleh hubungan sangat 

memperhatikan hubungan antar personal yang kuat. Teori ini juga mempunyai 

beberapa keunggulan yaitu (a) pendekatan yang menerangkan cara meraih 

kepemimpinan yang efektif, (b) memiliki pemahaman yang sanga lebar tentang 

kepemimpinana, (c) mempunyai sifat prediktif dan menyiapkan informasi yang 

bermanfaat tentang jenis kepemimpinan yang sangat efektif dari berbagai bidang, 

(d) tidak menekankan kepada perorangan agar efektif di berbagai bidang.  

Menurut Northouse (2013: 131) adanya teori tujuan (path-goal) membicarakan 

tentang bagaimana seorang pemimpin member motivasi pada bawahannya guna 

mencapai tujuan bersama. Teori ini mengarahkan pada gaya kepemimpinan 

directive yaitu pemimpin yang yang memberikan arahan tugas kepada 

bawahannya tentang bagaiman melaksanakannya, menyelesaikannya, dan apa  

yang diharapkan dri bawahan. Pemimpin directive ini telah memiliki patokan 

kerja, peraturan dan juga hukuman yang jelas bagi bawahannya. Teori tujuan juga 

membahas gaya kepemimpinan partisipasif yakni selalu berusaha untuk 

melibatkan bawahannya dalam membuat keputusan.  
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2.2.1 Gaya Kepemimpinan Transaksional 

Selain itu masih ada juga gaya kepemimpinan yang lain seperti  transaksional. 

Menurut Hoy dan Miskel dalam Usman (2011: 333) adalah gaya kepemimpinan 

yang senang memberikan  imbalan, dan menerapkan management by exception 

secara aktif dan pasif. Sedangkan pendapat lain yaitu Bass dalam Danim (2006: 

225) mengemukakan kepemimpinan transaksional dimana kepemimpinan ini 

memotivasi pengikut dengan minat pribadinya. Gaya kepemimpinan ini 

melibatkan nilai-nilai. Namun, hal ini sebatas proses pertukaran (exchange 

process) atau transaksi, yang didapat dari ketaatan bawahan akan permintaan 

pimpinan akan tetapi tidak ada semangat yang tinggi dan kesepakatan terhadap 

tugas.  

Transaksi tersebut didasari oleh keputusan atasan dengan berbagai pihak guna 

menetapkan keperluan, keinginan dan jenis imbalan apa yang ingin diserahkan 

pada bawahan apabila ia memenuhi persyaratan yang ditetapkan atasan. 

Kepemimpinan ini berkaitan dengan keinginan bawahan yang dititikberatkan pada 

pembaharuan dan pembaharuan tersebut untuk melengkapi keinginan bawahan 

berkaitan dengan peningkatan kinerja bawahan. Ini menegaskan tindakan seorang 

pemimpin transaksional berusaha menjauhi resiko dan membuat rasa percaya diri 

bawahan lebih baik lagi guna meraih tujuan. 

Menurut Komariah dan Triatna (2006:76) bahwa pemimpin transaksional 

mendisain pekerjaan berdasarkan macam dan jenjang jabatannya serta 

mengadakan hubungan yang saling menguntungkan.Ini dijelaskan dalam skema 

model kepemimpinan transaksional. 
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Gambar 2.1 Gaya Kepemimpinana Transaksional 

Sumber: Komariah dan Triatna (2006:76) 

 

Bass menerangkan bahwa pemimpin pada kepemimpinan transaksional 

menetapkan apa yang harus dilakukan bawahan supaya dapat mencapai tujuan 

organisasi dan menolong bawahan supaya mendapat kepercayaan saat 

melaksanakan tugas tersebut. 

Menurut Komariah dan Triatna (2006: 77) pemimpin yang berciri transaksi tidak 

mau berbagi ilmu dengan bawahan karena merasa ilmu tersebut digunakan 

sebagai bahan pengkritik untuk perbaikan kinerja bawahan dengan 

menyampingkan sisi kepribadian manusia. 
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2.2.2 Gaya Kepemimpinan Transformasional 

 

Gagasan awal tentang gaya kepemimpinan transformasional adalah perluasan dari  

konsep kepemimpinan transaksional yang dikembangkan oleh James McGregor 

Burns dan menerapkannya dalam konteks politik. Burns dalam Hoy dan Miskel 

(2005: 397) mengatakan: ”transfromational leadership as a proactive process, 

raise awareness levels of followers about inspiorational collective interests, and 

help followers achieve  achieve unusually high performance out comes ”. 

Kepemimpinan Transformasional sebagai proses yang proaktif,  tingkat kesadaran 

pengikut untuk kepentingan bersama meningkat, dan pengikutnya membantu 

mencapai hasil kinerja yang luar biasa tinggi.Burns menambahkan bahwa para 

pemimpin transformasional berupaya menciptakan keadaan yang lebih baik untuk 

bawahan dengan menentukan keinginan yang semakin tinggi dan berlandarkan 

etika moral seperti kebebasan dan keadilan tanpa kemarahan, kebencian, 

keinginaan menguasi segalanya serta rasa iri dengki. Burns berpendapat bahwa 

seseorang disebut memiliki kepemimpinan transformasional jika mampu 

berhubungan baik dengan orang yang dipimpinnya. Mereka akan memiliki rasa 

percaya, kagum, setia dan hormat yang tinggi pada kepemimpinan atasannya. 

Selain itu mereka memiliki motivasi yang lebih  dari  awal yang diharapkan 

terhadap mereka. 

 

Menurut Stewart (2006: 3): “transformational leadership has emerged  of the 

most frequently studied models of school leadership.” (Kepemimpinan 

transformasional adalah  model kepemimpinan sekolah yang paling sering 

dipelajari).Selanjutnya Stewart menjelaskan bahwa : ” What distinguishes these 

models from others is the focus on how administrators and teachers improve 
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teaching and learning. Transformational leaders focus on restructuring the school 

by improving school conditions.”Maksudnya adalah bahwa yang membedakan 

model ini dari lainnya adalah fokus pada bagaimana administrator dan guru 

meningkatkan pengajaran dan pembelajaran. Pemimpin transformasional fokus 

pada restrukturisasi sekolah dengan meningkatkan kondisi sekolah. 

 

Menurut Hoy dan Miskel (2005; 397) bahwa kepemimpinan transformasional 

mempunyai empat dimensi yang merupakam kadar prilaku seorang pemimpin 

yaitu idealized influence, inspiration motivation, intellectual stimulation, dan 

individual consideration. 

 

Dimensi idealized influence (pengaruh ideal) memaparkan bahwa prilaku atau 

sikap pemimpin yang membuat para pengikutnya mengagumi (admire), 

menghormati (respect), dan sekaligus mempercayai (trust).Pada konteks ini, 

pemimpin berlaku sebagai role model model dalam bersikap dan berprilaku.Hal 

ini bermakna bahwa pemimpin memiliki perhatian yang baik pada bawahan, 

menanggung resiko bersama, menggunakan kekuasaannya tidak untuk 

kepentingan pribadi dan menekankan pada aspek moral dan etis.  

Menurut Pounder (2003: 7) dimensi idealized influence  memiliki perluasan tiga 

dimensi lainnya, yaitu:  

a. Intergrity. Atasan walk the talk, mereka menyesuaikan dengan apa yang 

dilakukan dan apa yang dibicarakan. Hal ini untuk mengetahui samapi dimana 

pengikut memahami kesesuaian perbuatan pemimpin dengan perkataanya. 
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b. Innovation. Pemimpin diharpkan untuk menghadapi kondisis yang ada dan 

kemampuannya membuat keputusan dengan berbagai resiko. Para pemimpin 

akan memotivasi bawahannya agar mengambil resiko dan menjalankan resiko 

tersebut. Apabila mengalami kesalahan maka kesalahan yang diperbuta 

merupakan pembelajaran untuk perbaikan kedepan. Hal ini berguna untuk 

membuat keinginan kuat untuk berinovasi demi kemajuan lembaga. 

c. Impession management. Dimensi yang kedua disebut sebagai inspirational 

motivation (motivasi inspirasi). Pada dimensi ini, pemimpin transformasional 

digambarkan sebagai pemimpin yang mampu memproyeksikan pengharapan 

kedepan lebih menarik dan optimis, menciptakan visi ideal untuk organisasi, 

mendemonstrasikan cara kerja yang baik terhadap seluruh tujuan organisasi, 

dan mampu menggugah semangat tim dalam organisasi, memberikan 

dorongan, penghargaan dan arti terhadap apa yang perlu dilakukan.  

Dimensi ketiga yakni sebagai individualized consideration (konsiderasi individu). 

Pemimpin transformasional adalah manusia yang memanusiakan orang lain, 

atasan yang mampu memahami bawahan dan memperdulikan keinginan bawahan 

demi peningkatan karir mereka. Di situasi lain, atasan mampu berperan ganda 

baik sebagai pelatih ataupun penasihat demi peningkatan prestasi bawahan. 

Avolio dan Bass  (2002) menyatakan bahwa keempat dimensi pada 

kepemimpinan transformasional tersebut bisa dibentuk sebagai prilaku 

kepemimpinan transformasional seperti terlihat pada gambar 2.2. 
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Pemimpin disebut bergaya transformasional jika mampu mengubah kondisi yang 

ada. Mereka mampu mengubah hal-hal yang rutinitas menjadi sesuatu yang baru, 

memiliki tujuan yang luhur. Mempunyai pedoman tentang nilai keadilan, 

kebebasan dana kesamaan. 

 

Seorang pemimpin dikatakan bergaya transformasional apabila dapat mengubah 

situasi, mengubah apa yang biasa dilakukan, bicara tentang tujuan yang luhur, 

memiliki acuan nilai kebebasan, keadilan dan kesamaan. 

 

Gambar 2.2 Perilaku Kepemimpinan Transformasional 

Sumber : Avolio dan Bass  (2002) 

 

Atasan yang memiliki gaya kepemimpinan transformasional mengajak bawahan 

memandang tujuan yang akan dicapai tidak hanya untuk kepentingan pribadinya 

namun juga kepentingan bawahan untuk mencapai tujuan yang telah disepakati 
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bersama. Untuk mencapai komitmen bersama tersebut diperlukan juga karisma 

yang merupakan bagian sangat penting dalam kepemimpinan transformasional, 

namun karisma saja tidak cukup untuk melakukan proses transformasi.Masih 

diperlukan hal-hal lain yang mendukung karisma seorang pemimpin.Hal tersebut 

diungkap oleh Bass melalui model kepemimpinan transformasional yang dibuat 

dalam  gambar 2.3 berikut: 
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Gambar 2.3 Model Kepemimpinan Transformasional 

Sumber : Komariah dan Triatna (2006:79) 
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Hoy dan Miskel (2005: 401) menyimpulkan bahwa ada cukup kuat dukungan 

untuk klaim bahwa transformasi bentuk kepemimpinan yang signifikan nilai 

dalam restrukturisasi sekolah.Demikian pula H. C. Silins meneliti bahwa 

pemimpin transformasional memiliki efek positif yang lebih besar pada sekolah 

daripada pemimpin transaksional.Para pemimpin transformasional ini melakukan 

banyak hal dalam pemberian kewenangan untuk para bawahannya sehingga 

mereka tidak memiliki rasa ketergantungan. Mereka juga mendapatkan 

pendelegasian kewenangan, mengembangkan kemampuan dan keyakinan. 

Pada kepemimpinan transformasional, bawahan memiliki pandangan yang sangat 

positif kepada pemimpinnya seperti tingkat  kepercayaan yang baik, kesetiaan dan 

penghormatan serta memiliki motivasi yang tinggi melebihi apa yang diharapkan. 

 

Hal tersebut juga didukung  Yulk (2010:  316) tentang pedoman untuk pemimpin 

transformasional yaitu: 

a. Menyatakan visi yang jelas dan menarik 

b. Menjelaskan bagaimana visi tersebut dapat dicapai 

c. Bertindak secara rahasia dan optimistis 

d. Memperlihatkan keyakinan terhadap pengikut 

e. Menggunakan tindakan dramatis dan simbolis untuk menekankan nilai-

nilai penting 

f. Memimpin dengan memberi contoh 

g. Memberikan kewenangan kepada orang untuk mencapai visi itu 

 

Selanjutnya Yulk juga mengemukakan adanya empat karakteristik kepemimpinan 

transformasional, yaitu: (1) karisma, (2) inspirasional, (3) stimulasi intelektual, 

dan (4) perhatian individual. Pada kelembagaan madrasah transformasi perubahan 

diharapkan dapat menyatukan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta nilai-nilai global dalam pengelolaan pendidikan namun perlu kewaspadaan 
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terutama pada aspek budaya yang membangun organisasi. Sehingga seorang 

kepala sekolah dapat disebut mengaplikasikan kepemimpinan transformasional 

apabila ia dapat menjadi agen perubahan yang menjadi teladan yang baik, yang 

dapat menciptakan dan mengutarakan visi sekolah secara jelas, yang 

memberdayakan bawahannya agar dapat memenuhi standar yang lebih baik, yang 

bertindak dengan cara membuat orang  lain mempercayainya, serta memberi 

makna untuk kehidupan organisasi demi mewujudkan visi sekolah.  

Menurut Northouse (2013:181) kepemimpinan transformasional yang memiliki 

fokus pada perbaikan kinerja pengikut dan berusaha mengembangkan potensi 

mereka, memiliki berbagi faktor yaitu: 

(a) Karisma atau pengaruh ideal 

Karisma merupakan kharakteristik kepribadian khusus yang dimiliki individu 

dan karunia dari Tuhan yang mengakibatkan orang tersebut diperlakukan 

sebagi sorang pemimpin. Pemimpin merupakan teladan yang kuat bagi 

pengikut dan ingin menirukan pimpinannya. Pemimpin ini mempunyai 

standar yang tinggi tentang moral dan dapat diandalkan guna melakukan hal 

yang benar. 

(b) Inspirasi atau motivasi yang menginspirasi 

Pemimpin  menjelaskan harapan yang tinggi pada bawahannya, memberikan 

inspirasi melalui motivasi agar memiliki loyalitas dan merupakan bagian dari 

visi bersama. 

(c) Rangsangan intelektual 
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Pemimpin yang memberikan rangsangan pada pengikut untuk bertindak 

kreatif dan inovatif dalam menghadapi masalah organisasi. 

(d) Pertimbangan yang diadaptasi 

Pemimpin menciptakan situasi yang  mendukung  dengan mendengarkan 

keinginan dari pengikutnya. 

Untuk mempermudah penilaian, Avolio dan Bass (2002) memodifikasi keempat 

dimensi tersebut menjadi beberapa variabel yang lebih sederhana untuk digunakan 

sebagai penentu apakah seorang atasan mempunyai gaya kepemimpinan 

transformasional atau tidak. Variabel yang terkandung di dalamnya terrliha 

berbagai unsur-unsur yang bisa dipandang dari hal yaitu  

a. idealized influence (pengaruh ideal) 

Pada pembahasan ini, faktor idealized influence diurai dengan beberapa 

variable meliputi: 

1).  dapa menjadi teladan yang baik bagi bawahan 

2).  mempunyai standar moral dan etika yang tinggi 

3).  menghargai bawahan/karyawan 

4).  Memiliki kepercayaan penuh kepada bawahan saat mengerjakan tugasnya 

b. inspirational motivation (motivasi inspirasi) 

1).  mempunyai waktu untuk berkomunikasi dengan karyawan 

2).  dapat memberikan motivasi  pada bawahanagar mengerjakan tugasnya     

           dengan maksimal 
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c. intellectual stimulation (stimulasi  intelektual) 

1).  Dapat menumbuhkan kreativitas dan inovasi dari bawahan 

2).  Mengikutsertakan bawahan dalam mencari solusi pada permasalahan di   

           organisasi 

d. individualized consideration (konsiderasi individu) 

1) Memiliki empati kepada bawahan  

2) Dapat berperan sebagai pelatih dan guru yang baik untuk bawahan dalam 

kegiatan pembelajaran 

3)  ikut mendengar masalah bawahan dan memberikan solusi terbaik 

4)  mengutamakan keperluan bawahan 

 

2.2.3 Kelebihan dan Kekurangan Gaya Kepemimpinan 

 

Berdasarkan paparan di atas ada beberapa kelebihan dari kepemimpinana gaya 

transformasional seperti dipaparkan Oshagbeni dalam Rahyuda (2008 : 19) 

menerangkan tentang tipe kepemimpinan transformasional bukan hanya 

memanfaatkan kekuatan dan kekuasaan untuk meraih cita-cita, tetapi juga dapat 

mempengaruhi anggota organisasi dengan jalan yang baik. Jalan yang baik 

tentunya mengakibatkan bawahan gembira ketika mendapat pekerjaan dari atasan 

sehingga bawahan mengerjakan tugas dengan maksimal dan tidak tidak ada 

anggapan bahwa pemberian pekerjaan tersebut merupakan beban yang berat. 

Luthans (2006 : 653) menerangkan bahwa pemimpin transformasional 

mempunyai berbagai karakter yakni: 

1. Memiliki pemahaman bahwa dirinya merupakan alat perubahan 

2. Memeiliki keberanian 
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3. Memiliki kepercayaan terhadap orang lain 

4. Sebagai motor penggerak nilai-nilai positif 

5. Memiliki kemauan belajar tanpa mengenal waktu  

6. Mempunyai kemampuan ketika menemui permasalahan yang kompleks, 

ambigu, dan tak ada kepastian 

7. Memiliki visi dan misi yang jelas 

 

Humphreys (2005 : 413) juga menerangkan gaya kepemimpinan transformasional 

akan mengakibatkan terjadinya perubahan yang dinamis mengarah pada perbaikan 

lembaganya. Perubahan-perubahan ini mengakibatkan pengaruh yang positif 

terhadap hubungan antara pimpinan dan karyawan, karyawan mampu 

menjalankan pekerjaannya tanpa merasa sebagai suatu beban, gembira dan puas 

saat melaksanakan tugasnya serta berusaha memaksimalkan hasil dan kinerja 

karyawann. Tipe kepemimpinan ini mengajak karyawan (individu-individu dalam 

satu organisasi) untuk melaksanakan usaha ekstra dan mendapatkan sesuatu yang 

mungkin mereka capai. Selain itu kepemimpinan transformasional juga 

menekankan pada nilai-nilai kolektif umum yakni kebebasan, kesamaan, 

komunitas, keadilan dan persaudaraan (Starratt, 2007 : 140). 

 

Sementara itu, kepemimpinan transaksional menyatakan tentang semua tugas 

yang dikerjakan oleh karyawan harus memperoleh upah. Kenyataan ini 

merupakan tipe kepemimpinan transaksional sebab komitmen karyawan kepada 

lembaganya tidak akan lama (Avolio, Bass and Jung, 1999 : 460). Dijelaskan juga 

bahwa tugas karyawan hanya menitik bertkan pada negoisasi   dan 

mengenyampingkan solusi atau tujuan bersma. Komitmen karyawan kepada 
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lembaga hanya terpaku pada kemampuan lembaga pada saat melaksanakan 

kebutuhan karyawan. 

2.3 Pendidikan Berkarakter 

Masyarakat sekarang memandang bahwa kemerosotan moral yang  melanda 

berbagai usia termasuk juga kaum pelajar semakin menghawatirkan. Menurut 

Rahman (2013:10) hal tersebut terjadi diantaranya karena guru baru membekali 

pengetahuan pada peserta didik namun belum mampu menginternalisasikan nilai-

nilai luhur pada peserta didik.Karena hal tersebut maka timbul pemikiran untuk 

berusaha menanamkan nilai-nilai karakter baik yang sering disebut pendidikan 

berkarakter. 

Pendidikan berbasis karakter sejak beberapa tahun lalu telah diterapkan di 

sekolah. Sejak awal perancangan pendidikan karakter, sekolah menjadi sasaran 

utama, karena ada warga sekolah yaitu  siswa, guru, dan staf  di sana. Ada nilai 

dan karakter baik yang ingin disosialisasikan di sekolah. Nilai-nilai itu bersifat 

universal, seperti jujur, disiplin, semangat tinggi dan kerja keras. Di sekolah inilah 

siswa dianggap sebagai agen-agen moral yang mampu menciptakan karakter yang 

lebih baik untuk diri sendiri dan dunia yang lebih baik (Lickona, 2004 :8) 

2.3.1 Konsep Karakter 

Karakter merupakan ciri khusus yang melekat pada diri seseorang, keluarga, dan 

suatu komunitas secara konsisten dan dapat diprediksi yang ditunjukkan oleh 

kecenderungan perilaku.Perilaku itu tidak berdiri berdiri sendiri, melainkan 

terintegrasi dengan sikap dan nilai (Lapsley, D.K & Narvaez, D., 
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2006).Pembentukan karakter didapat dari pengalaman hidupnya yang dipengaruhi 

oleh agama, budaya dan juga ideologi negara. 

Menurut agama Islam, istilah karakter adalah ahlak.Dalam ajaran agama Islam, 

ahlak mempunyai kedudukan yang utama.Hal ini dinyatakan dalam sabda 

Rasulullah SAW dalam HR Muslim bahwa beberapa kelebihan akhlak mulia ialah 

kebajikan "Al-Birr husn al-khulq”(Kebajikan itu adalah akhlak mulia).Rasul juga  

menyatakan bahwa Muslim yang memiliki ahlak mulia merupakan manusia 

terbaik. Sabda Rasulullah SAW, "Sesungguhnya yang terbaik di antara kalian 

adalah yang paling baik akhlaknya."(HR al-Bukhari dan Muslim). 

Lickona (2004:228) mendefinisikan pendidikan karakter sebagai berikut:  

“Character education is the deliberate effort to develop the virtues that enable us 

to lead fulfilling lives and build a better world”. Ini menjelaskan bahwa  karakter 

adalah sifat alami seseorang dalam merespon keasadaran secara bermoral dan 

membuat kehidupan lebih baik. Sifat alami tersebut diimplementasikan dalam 

kegiatan yang riil lewat tingkah laku yang baik, dapat dipercaya, bertanggung 

jawab, menghormati dan menghargai orang lain serta perbuatan mulia yang lain. 

Secara terminologis, makna karakter dikemukakan Lickona (2004:7) “The content 

of good character is virtue. Virtues such as honesty, justice, courage, and 

compassion are dispositions to behave in a morally good way.”.Ia menerangkan 

bahwa karakter mulia (good character) adalah kebajikan yang meliputi kejujuran, 

keadilan, keberanian dan kasih sayang yang merupakan prilaku yang baik secara 

moral. Hal tersebut didukung oleh Four seorang psikologi yang berasal dari 

yunani kuno yang menerangkan bahwa ada sepuluh kebajikanpenting untuk 
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memperkuat karakter  seseorang yaitu; kebijaksanaan, keadilan, ketabahan, 

ketertiban, cinta, positif sikap, kerja keras, integritas, syukur, dan kerendahan hati.  

Kesepuluh kebajikan tersebut diuraikan sebagai berikut;  

1). Kebijaksanaan meliputi penilaian yang baik; kemampuan untuk membuat 

keputusan yang beralasan, mengetahui cara mempraktekkan kebajikan, 

membedakan apa yang penting dalam kehidupan, kemampuan untuk 

menetapkan prioritas. 

2). Keadilan meliputi menghormati orang lain, harga diri, tanggung jawab, 

kejujuran, kesopanan, toleransi (menghormati kebebasan hati nurani) 

3). Ketabahan yakni keberanian, ketahanan, kesabaran, ketekunan, daya tahan, 

kepercayaan diri 

4).  Mawas diri meliputi disiplin diri, kemampuan untuk mengelola emosi orang-

orang dan dorongan, kemampuan untuk menunda kepuasan, kemampuan 

untuk menolak godaan, moderasi, kontrol diri seksual. 

5). Cinta yaitu empati, kasih sayang, kebaikan, kemurahan hati, layanan, loyalitas, 

patriotisme (cinta yang mulia di negara yang), pengampunan 

6). Positif sikap meliputi harapan, antusiasme, fleksibilitas, rasa humor 

7). Kerja keras meliputi inisiatif, ketekunan, menetapkan tujuan, sumber daya 

8). Integritas yakni mematuhi prinsip moral, kesetiaan nurani yang benar, menjaga 

salah satu kata, etis konsistensi, bersikap jujur dengan diri sendiri 

9). Syukur adalah kebiasaan bersyukur; menghargai satu berkat, mengakui satu 

utang kepada orang lain,tidak mengeluh. 
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10). Kerendahan hati maknanya yakni menjual kesadaran, kesediaan untuk 

mengakui kesalahan dan bertanggung jawab untuk mengoreksi mereka, 

keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik. 

 

Sedangkan Lickona (2004: 10) berpendapat bahwa tujuan dari pendidikan 

karakter ada tiga yaitu orang yang berkarakter baik, sekolah dan masyarakat yang 

berkarakter. 

Kaitannya dengan pendidikan, guru merupakan pelaksana utama pendidikan di 

sekolah yang harus memiliki kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini  merupakan 

syarat mutlak bagi seorang guru yakni pengetahuan, keterampilan, dan pola 

perpikir serta berprilaku yang konsisten dan terus menerus.  

Dijelaskan dalam UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dan 

diperjelas oleh Permendiknas Nomor 16 Tahun 2007, guru sebagai sebuah profesi 

harus memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, 

profesional, dan kompetensi sosial. Keempat kompetensi tersebut merupakan 

komponen utama dari standar profesi guru sehingga harus dikembangkan dan 

ditingkatkan. Karena salah satu faktor yang menentukan bermutu atau tidaknya 

suatu sekolah adalah ditentukan oleh kualitas guru. 

Salah satu program utama Kementerian Pendidikan Nasional dalam rangka 

meningkatkan mutu proses dan output pendidikan pada jenjang pendidikan dasar 

dan menengah adalah pengembangan pendidikan karakter. Pendidikan karakter 

bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul pada pendidikan di Indonesia. Tapi 

pembinan prilaku lewat bidang studi yakni agama dan PKN masihlah belum 
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cukup sukses disebabkan beberapa hal. Kesatu, bidang studi tersebut diangap 

hanya memberikan pengetahuan secara teoritis tentang nilai-nilai. Selanjutnya, 

pembelajaran yang dilaksanakan peserta didik belumlah mampu 

menginternalisasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Ketiga, pembinaan 

karakter membutuhkan peran serta aktif pendidik seluruh bidang studi. Selain 

tenaga pendidik, peran tenaga kependidikan dan pengelola sekolah juga harus 

dilibatkan, dirancang dan dilaksanakan secara berkesinambungan agar lebih baik 

lagi guna mendukung pendidikan karakter. 

Nilai-nilai religius di sekolah kurang memberikan pengaruh apabila hanya dibuat 

sekedar jargon saja, akan lebih efektif apabila dilaksanakan mulai dari hal-hal 

yang praktis misalnya berdoa sebelum dan sesudah pelajaran, memberi contoh 

secara langsung dengan membuang sampah di tempatnya, dan sebagainya. 

Apabila kondisi ini dikembangkan, secara bertahap dan berkesinambungan maka 

diharapkan  para siswa akan terbiasa. Perlu diingat bahwa karakter apapun yang 

ingin dibentuk harus melalui kebiasaan yang konsisten. Kaitanya dengan guru 

yang merupakan jiwanya dalam dunia pendidikan sudah seharusnya jika seluruh 

karakter baik dan luhur harus dimiliki oleh seorang guru walaupun guru tetap 

manusia yang tak luput dari salah. Akan tetapi karakter baiklah yang lebih 

mendominasi pada diri seorang tenaga pendidik sebab karakter itu bisa diperkuat 

atau diperlemah (Wibowo, 2012:57). 

Penampilan dan kepantasan berpakaian seorang guru ibarat cover yang dapat 

dipercantik dan diperindah mengikuti zaman. Alangkah indahnya bila di 
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dalamnya pun terdapat hal yang lebih menarik yang akan membuat peserta didik 

terpesona, yakni sikap dan prilaku yang baik dan sopan santun selama berinteraksi 

yang kesemuanya merepresentasikan karakter dan nilai-nilai yang diberikan. 

Kepribadian guru yang menarik perhatian siswa akan menumbuhkan rasa senang, 

sayang, segan, bahkan menjadi panutan. Tingkah lauku guru yang mencerminkan 

kebaikan, kemuliaan dan keluhuran akanmenjadi modal dasar bagi guru dalam 

melaksanakan pendidikan karakter secara nyata. 

2.3.2 Peran Guru Sebagai Pendidik 

Upaya peningkatan mutu pendidikan di negara kita harus ada perubahan 

menyesuaikan dengan situasi dan kondisi zaman. Harapan masyarakat selaku 

pemakai jasa layanan pendidikan bahwa peserta didik yang dititipkan di sekolah 

akan menjadi lebih baik dari sebelum dititipkan. Untuk memenuhi hal tersebut 

tentunya diperlukan peranan seorang guru. Menurut Wibowo ( 2012: 1) guru 

adalah ujung tombak pendidikan bangsa, apabila ingin melihat kualitas 

pendidikan suatu bangsa maka yang petama adlah melihat kualitas gurunya 

terlebih dahulu..  

Menurut Undang-undang RI Nomor 14 tahun 2005, bab I, pasal 1, ayat, 1 

disebutkan, bahwa yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional 

dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, 

menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur 

pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah (UU nomor 14 

tahun 2005). 
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Berdasarkan pengertian di atas maka seorang guru, bisa juga dikatakan sebagai 

seorang pendidik, pengajar, pembimbing, pengarah, pelatih, penilai dan 

pengevaluasi bagi peserta didik.  Dengan kata lain disebutkan bahwa guru adalah 

sebagai „‟subyek‟‟ atau pelaksana utama pendidikan di sekolah. 

Menurut Rahman (2013: 8) ada tiga kegiatan utama dalam proses pendidikan, 

yaitu transfer pengetahuan (transfer of knowledge), pembelajaran (how to make 

student learn), dan internalisasi nilai (value internalization).  

 

Transfer pengetahuan (transfer of knowledge) merupakan usaha yang dilakukan 

guru dengan memberikan penjelasan, contoh yang nyata, keterangan yang 

menarik agar siswa dapat menangkap konsep ilmu pengetahuan dengan mudah. 

Tahap ini adalah langkah pertama dan paling sederhana dalam proses mendidik, 

yang sering disebut dengan “mengajar”.  

Pembelajaran (how to make student learn) merupakan usaha guru untuk membuat 

suasana nyaman, aman, dan menyenangkan agar siswa mampu melakukan 

kegiatan belajar. 

Internalisasi nilai (value internalization) merupakan usaha menanamkan nilai-nilai 

yang ada pada setiap materi pembelajaran dan menjadi dasar penilaian dalam 

penerapan  pengetahuan di kehidupan sehari-hari. Internalisasi nilai membutuhkan 

waktu dan proses yang panjang. Bagian inilah yang menjadikan ciri khusus 

terhadap background of knowledge seseorang. Bagaimana cara pandang 

seseorang, cara berpikir, cara menjawab permasalahan menggambarkan latar 

belakang pengetahuan yang dimiliki.  
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Selanjutnya Rahman (2013:9) menyatakan bahwa  salah satu indikator 

keberhasilan dalam pendidikan diantaranya ialah apabila guru mampu 

menemukan nilai-nilai karakter yang terkandung di  dalam konten pembelajaran 

dan siswa mampu menginternalisasikan kedalam kehidupan mereka. Pada proses 

pendidikan, yang ditanamkan kepada siswa sesungguhnya bukan hanya 

pengetahuan, namun juga nilai-nilai karakter yang terkandung di dalam 

pengetahuan tersebut. Pendidikan bukan hanya bertujuan mendapatkan 

pengetahuan sebanyak-banyaknya, namun hanyalah sebagai sarana. Tujuan 

pendidikan tidak hanya menciptakan manusia yang pandai dalam berpikir tapi 

juga pandai dalam berprilaku atau karakternya baik. Seperti yang dijelaskan oleh 

King dalam Lickona (2004:7) :“intelligence plus character that is the goal of true 

education” . Maksudnya bahwa tujuan akhir pendidikan yang sesungguhnya 

adalah  kecerdasan yang berkarakter yakni terinternalisasinya nilai-nilai karakter 

dari pengetahuan yang dipelajari dan dikuasai oleh peserta didik. Dengan kata 

lain, kegiatan pembelajaran membuat siswa paham tentang sesuatu, dapat 

melakukan sesuatu, dan menambah khasanah referensi perilaku. Proses inilah 

yang disebut sebagai proses pembelajaran yang mendidik. Artinya, kegiatan 

pembelajaran mampu mengubah perilaku peserta didik. Inilah yang dapat disebut 

proses pembelajaran yang mendidik dan mampu melahirkan manusia terdidik. 

Pembelajaran yang mendidik memerlukan peran seorang guru.Peranan gurupun 

tidak terlepas dari kualitas pribadi guru yang bersangkutan serta kompetensi 

mereka dalam bekerja. Guru  akan sangat sulit untuk memiliki banyak peran di 

masyarakat dan mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi jika seorang guru 

tidak memiliki kecakapan dan kompetensi di bidangnya. Apabila guru berada 
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dihadapan para muridnya, maka seorang guru harus bisa menjadi teladan, ia pun 

dituntut hal yang sama di dalam berinteraksi dengan masyarakat seperti ungkapan 

tokoh pendidikan kita Ki Hajar Dewantara; 

Ing ngarsa sung tulada  : "(yang) di depan memberi teladan/contoh" 

Ing madya mangun karsa :"(yang)" di tengah membangun prakarsa/ semangat" 

Tut wuri handayani  : “(yang)" dari belakang mendukung".  

Ungkapan di atas mencerminkan betapa mulia dan terpercayanya kedudukan guru. 

Peranan guru terhadap anak didiknya merupakan peran yang sangat vital dari 

sekian banyak peran yang harus ia jalani. Hal ini dikarenakan komunitas utama 

yang menjadi wilayah tugas guru yakni berada di dalam kelas untuk memberikan 

keteladanan prilaku dan perbuatan , pengalaman serta ilmu pengetahuan kepada 

siswanya. 

Bila ditelaah dalam banyak hal anak-anak cenderung meniru perilaku orang 

dewasa dan  guru di sekolah yang merupakan orang dewasa terdekat kedua bagi 

mereka. Bahkan tak dapat dipungkiri bahwa di zaman sekarang ini banyak terjadi 

kasus anak lebih mempunyai kepercayaan lebih terhadap guru dibandingkan 

dengan orang tua mereka sendiri. Oleh sebab itu seorang guru harus dapat 

menunjukkan sikap dan keteladanan yang baik di hadapan murid-muridnya, 

karena prilaku guru merupakan referensi prilaku siswa. Keteladanan yang 

ditunjukkan oleh guru memiliki pengaruh yang hebat terhadap kepribadian dan 

perkembangan peserta didik sebab guru merupakan orangtua di sekolah yang 

memiliki banyak waktu untuk berinteraksi dengan peserta didik (Antonio, 

2011:47). 
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Para ahli psikologi memaparkan bahwa seorang peserta didik mempunyai 

kecenderungan untuk meniru.Mereka adalah peniru hebat.Hal ini dilakukan 

dengan mengamati orang-orang dan lingkungan sekelilingnya, selanjutnya 

melakukan hal yang serupa. Sesuatu yang mereka lihat dan dengar akan tersimpan 

dengan baik. Oleh karena itu kepribadian seorang guru memiliki dampak langsung 

terhadap sikap dan prilaku siswa. Selain itu, kepribadian yang baik bagi seorang 

guru akan memotivasi siswa belajar dengan baik dan sehingga dapat 

meningkatkan kemampuan akademik siswa.  

2.3.3 Kompetensi Guru 

Menjadi seorang guru yang professional bukanlah hal yang mudah, namun bukan 

berarti pula hal tersebut tidak dapat diupayakan.Untuk menjadi guru professional 

dibutuhkan berbagai indikator dan pedoman yang harus dipenuhi.Seperti halnya 

Permendiknas Nomor 16 tahun 2007 tentang Kualifikasi dan Standar Kompetensi 

Tenaga Pendidik.Permendiknas ini merupakan pedoman guru ketika 

melaksanakan tugas dan fungsinya.Jika standar tersebut dilaksanakan dengan baik 

maka dapatlah guru tersebut disebut guru berkompenten. 

Guru memiliki tugas dan tanggungjawab yang cukup besar untuk pencapaian 

tujuan pendidikan. Oleh karena itu  mereka dituntut untuk memiliki berbagai 

kompetensi.Undang -Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen, 

pada pasal 10 ayat (1) menyatakan “ Kompetensi guru sebagaimana dimaksud 

dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan 

profesi” Bahwa guru yang profesional itu memiliki empat kompetensi atau standar 



45 

kemampuan yang meliputi kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan 

profesional. 

Kompetensi guru adalah gabungan pengetahuan , keterampilan dan sikap yang 

berwujud tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab dalam melaksanakan tugas 

sebagai agen pembelajaran. Sebagai agen pembelajaran maka guru dituntut untuk 

kreatif  dan inovatif dalam menyiapkan metode dan strategi yang cocok untuk 

kondisi anak didiknya, memilih dan menetukan sebuah metode pembelajaran yang 

sesuai dengan indikator pembahasan. 

Kompetensi pedagogik yaitu merupakan kemampuan dalam pengelolaan peserta 

didik yang meliputi: (a) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; (b) 

pemahaman terhadap peserta didik; (c) pengembangan kurikulum atau silabus; (d) 

perancangan pembelajaran; (e) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis; (f) evaluasi hasil belajar; dan (g) pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya. 

Kompetensi kepribadian yaitu merupakan kemampuan kepribadian yang:  (a) 

mantap; (b) stabil; (c) dewasa; (d) arif dan bijaksana; (e) berwibawa; (f) berakhlak 

mulia; (g) menjadi teladan bagi peserta didik dan masyarakat; (h) mengevaluasi 

kinerja sendiri; dan (i) mengembangkan diri secara berkelanjutan. Membentuk 

guru professional dan berkarakter diawali dari pengembangan kompetensi 

kepribadian. Kompetensi ini berfungsi sebagai dasar membentuk guru 

professional dan berkarakter.Kepribadian yang matang dan kuat merupakan hal 

yang sangat penting bagi seorang guru, karena kemampuan membentuk kesadaran 

profesi dan kompetensi tergantung pada kemampuan mengidentifikasi dan 
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menganalisis situasi yang layak (Swennen, A, dan Klink, Mvd, 2009). Apabila 

kepribadian  matang dan kuat, diharapkan guru dapat beradaptasi pada setiap 

situasi sehingga memungkinkannya untuk memperkuat profesi dan kompetensi 

(Rahman:2013) 

Kompetensi sosial yaitu merupakan kemampuan pendidik sebagai bagian dari 

masyarakat untuk : (a) berkomunikasi lisan dan tulisan; (b) memanfatkan fungsi 

teknologi informasi dan komunikasi secara maksimal, (c) berhubungan dengan 

baik dengan siswa, antar pendidik, tenaga kependidikan dan msayarakat, (d) 

berprilaku baik dengan warga sekeliling. Kompetensi ini memiliki pengaruh pada 

peserta didik yang diaplikasikan pendidik dalam bertindak dan berprilaku. 

Seorang pendidik tidak hanya ahli dibidangnya, tetapi juga jago dalam mendidik . 

Ketika seorang pendidik mengajar, ia mentransfer ilmunya dan ketika mendidik ia 

mentransfer nilai-nilai positif yang akan membentuk karakter yang baik.  

Kompetensi selanjutnya yaitu kompwetensi professional. Kemampuan ini adalah 

bagaimana penguasaan materi secara mendalam yang meliputi: (a) konsep, 

struktur, dan metoda keilmuan/teknologi/seni yang menaungi/koheren dengan 

materi ajar; (b) materi ajar yang ada dalam kurikulum sekolah; (c) hubungan 

konsep antar mata pelajaran terkait; (d) penerapan konsep-konsep keilmuan dalam 

kehidupan sehari-hari; dan (e) kompetisi secara profesional dalam konteks global 

dengan tetap melestarikan nilai dan budaya nasional. 

 

Keempat kompetensi tersebut merupakan komponen utama dari standar profesi 

guru sehingga harus dikembangkan dan ditingkatkan.Karena menurut Wibowo 

(2012: 102) guru yang memiliki kompetensi akan menjadi sosok yang 
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berkarakter. Kompetensi  adalah salah satu karakter yang ada pada diri guru. 

Pendidikan di Indonesia belum sepenuhnya ditopang oleh kualitas guru yang 

memiliki kompetensi dalam bidangnya sehingga perlu diadakan perbaikan mutu 

guru. 

2.3.4 Karakter Guru 

Ungkapan yang kerap kali terdengar bahwa guru adalah sosok yang di gugu dan 

ditiru.Jelaslah bahwa guru adalah orang yang memiliki wibawa, kharisma, dan 

disegani karena sikap dan prilaku. Suharsaputra (2013:19):  

“Menjadi guru berarti membantu menyusun masa depan kehidupan manusia, 

berinvestasi bagi masa depan anak-anak kita, siswa-siswa kita, murid-murid kita. 

Jelas ini penting, sebab guru-guru kita punya andil besar dalam membentuk 

kehidupan kita masa kini, dan kita pun demikian untuk masa depan kehidupan 

manusia, anak-anak didik kita. Menjadi guru bukan sekedar bekerja, mendapat 

penghasilan, tapi harus lebih dari itu, menjadi guru berarti menerima panggilan 

kehidupan, menjadi guru berarti menyadari keterpanggilan tersebut dan 

mewujudkannya dalam keterlibatan penuh, semanggat yang tinggi, rasa tanggung 

jawab yang besar, serta melaksanakan peran dan tugas dengan tulus, cermat, 

cerdas, dan bermutu demi masa depan kehidupan manusia, terutama anak- anak 

didik kita.” 

 

Lebih lanjut Suharsaputra menerangkan bahwa guru berkarakteradalah guru yang 

mampu dan mau menjalankan tugasnya secara baik dan menginternalisasikan 

nilai-nilai positif kepada siswanya.Menjadi guru berkarakter apabila seseorang 

bersedia untuk selalu  meninjau arah hidup dan kehidupannya serta menyadari 

bahwa profesi guru merupakan panggilan hidup. Karena kesadaran tersebut guru 

akan berusaha dan berjuang mengembangkan berbagai potensi  kecerdasan yang 

ada pada dirinya.Usaha guru pertama adalah mengembangkan dan memperkuat 

karakter pribadi guru.Karena hanya guru berkarakterlah yang dapat membentuk 

peserta didik menjadi manusia berkarakter. 
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Menjadikan sekolah berkarakter memerlukan keterlibatan staf, siswa dan orang 

tua  Lickona (2004: 220). Pendidikan karakter di sekolah akan berhasil apabila 

diawali dari guru atau staf di sekolah tersebut dengan membentuk guru 

berkarakter. Seorang guru selain memiliki ketrampilan dan kompetensi maka ia 

dituntun memiliki karakter mulia di dalam diri sendiri, mempraktekkan dalam 

kehidupan baik di sekolah maupun masyarakat dan menjadikannya bagian 

hidupnya (Wibowo, 2012: 47). Dengan demikian sebelum mengajarkan pada 

siswanya, guru harus terlebih dahulu menginternalisasikan dalam dirinya. 

Menurut Kemendiknas (2010: 9-10) ada beberapa nilai luhur yang dapat dimiliki 

oleh guru dan harus diaplikasikan dalam dunia nyata. Nilai-nilai luhur tersebut 

meliputi religious, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, 

demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai 

prestasi, bersahabat/ berkomunikasi, cinta damai, gemar membaca, peduli 

lingkungan, peduli sosial, tanggung jawab. Sementara itu, Josephson (2013: 9) 

memformulasikan enam pilar karakter meliputi aspek-aspek berikut: 

a. Kepercayaan (trustworthiness) 

Yaitu bersikap jujur tak membohongi orang lain, melaksanakan perbuatan 

sesuai dengan perkataanya, mempunyai kemampuan untuk melaksanakan 

sesuatu yang betul, bersikap setia, dan memiliki reputasi baik. 

b. Rasa hormat (respect) 

Bersikap hormat dengan orang lain, melaksanakan aturan, bersikap toleran dan 

mau menerima perbedan, bertutur kata dan berprilaku baik, menjaga perasaan 

orang lain serta tidak bersikap menyakiti, berselisih atau menghina orang lain. 
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c. Tanggung jawab (responsibility) 

Mengerjakan sesuatu yang seharusnya dijalankan, mempunyai visi dan misi, 

tidak gentar, mampu mengendalikan diri, disiplin, berpikir sebelum bertindak 

yakni mempertimbangkan konsekuensi, bertanggung jawab terhadap prilaku 

dan perbuatan. 

d. Keadilan (fairness) 

Yakni tidak menutup diri, , bersikap adil, tak mengeruk keuntungan dari orang 

lain, serta tak menyalahkan orang lain. 

e. Peduli (caring) 

Mempunyai rasa syukur, saling memaafkan, saling membantu orang yang 

memerlukan, berempati dan bersimpati terhadap orang lain. 

f. Kewarganegaraan (citizenship) 

Berperan aktif di kehidupan bermasyarakat, mentaati hukum dan aturan, 

menghormati otoritas, mencintai lingkungan dan menjadi relawan. 

 

2.3.5 Penanaman Karakter Terhadap Guru 

Membentuk peserta didik berkarakter memerlukan waktu yang panjang dan tidak 

mudah. Ini membutuhkan waktu yang panjang dan telaah  yang mendalam untuk 

mendisain moral choice yang dilanjutkan dengan tindakan yang real. Waktu yang 

panjang sangat dibutuhkan untuk membentuk watak dan prilaku sehingga menjadi 

suatu kebiasan. Helen Keller sebagai manusia buta-tuli pertama yang kuliah di 

Radclife Colege tahun 1904 dan lulus dengan predikat cum laude menjelaskan 

bahwa; “Character cannot be develop in ease and quite. Only through experience 

of trial and suffering can the soul be strengthened, vision cleared, ambition 

http://www.pendidikankarakter.com/bagaimana-membentuk-karakter-mandiri-pada-anak
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inspired, and success achieved”. Ungkapan ini menerangkan bahwa pembentukan 

karakter membutuhkan uji coba melalui pengalaman, visi dan misi yang tepat. 

Selanjutnya dapat diaplikasikan lewat pendidikan karakter yang baik di lembaga 

pendidikan. Tentunya hal tersebut membutuhkan dukungan dari berbagai elemen 

yakni tenaga pendidik, stakeholder, keluarga dan masyarakat sebagai usaha 

mengaplikasikan pendidikan karakter dapat terlaksana dan bukian sekedar 

ungkapan semata. Kerangka tentang pendidikan karakter akan lebih baik bila 

diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari tidak hanya berupa perencanaan yang 

terprogram 

Mengawali pendidikan karakter dimulai dengan niat yang tulus agar patuh pada 

aturan dan mau melaksanakanya secara disiplin. Penerapan pendidikan karakter di 

sekolah merupakan susunan nilai-nilai kebaikan yang diaplikasikan di dunia nyata 

dan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga pendidikan karakter tidak hanya 

berupa pengetahuan kognitif semata namun dengan penanaman moral, etika, 

estetika, dan prilaku mulia.  

Berdasarkan penelitian beberapa ahli menyatakan bahwa peserta didik yang 

memiliki ahlak dan budi pekerti luhur menunjukan kesuksesan di bidang 

akademiknya. Hal ini didukung oleh Lickona ( 2006 :122) “If we invest time and 

energy in developing a character education program, students’s academic 

learning will improve.”  

Meningkatnya kemampuan akademik siswa karena pendidikan karakter di sekolah 

akan memperbaiki kualitas hubungan antara orang dewasa dengan anak-anak dan 

anak-anak sesama mereka, selanjutnya menciptakan lingkungan yang baik bagi 
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proses belajar mengajar. Anak-anak yang berkarakter baik juga memiliki 

kematangan emosi dan spiritual tinggi, sehingga dapat mengelola stressnya 

dengan lebih baik, yang akhirnya dapat meningkatkan kesehatan fisiknya. 

Pembudayaan  karakter  mulia  perlu dilakukan demi terwujudnya karakter mulia 

yang merupakan tujuan akhir dari suatu proses pendidikan. Lickona (2004:7) 

menjelaskan “intelligence plus character that is the goal of true education” 

kecerdasan yang berkarakter adalah tujuan akhir pendidikan yang sebenarnya. 

 

Untuk merealisasikan karakter mulia sangat perlu dibangun budaya yang dapat 

mempercepat terwujudnya karakter yang diharapkan.Untuk menanamkan karakter 

ini tentunya siwa harus terlibat langsung.  Menurut Lickona (2004: 248) ada 

delapan startegi untuk melibatkan siswa dalam menanamkan pendidikan 

berkarakter di sekolah:  

“ involve students in planning and leading the character education program, use 

class meetings to give kids a voice and responsibility,  involve students in 

participatory schoold wide student government, provide informal opportuneities 

for student input, challenge students to mount a school wide campaign, establish a 

mentoring system, establish a character club or committee, recognize student 

leadership” 

 

Pada program ini setiap kelas memiliki tiga atau empat siswa yang mewakili kelas 

dan disebut komite kelas. Komite ini diberi tanggung jawab untuk mengawasi 

adik kelas. Tugas komite ini mendiskusikan ciri karakter setiap bulannya, 

mengembangkan bakat  mereka dengan membuat presentasi atau poster berkaitan 

dengan karakter dan mempelajari karakter yang baik dengan bermain peran, 

menciptakan lagu dan sebagainya. 
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Use class meetings to give kids a voice and responsibility, mengadakan pertemuan 

antar kelas untuk melatih siswa memberikan hak suara, menyatakan pendapat dan 

tanggung jawab. 

Involve students in participatory schoold wide student government, melibatkan 

siswa di organisasi untuk mempraktekkan ketrampilan berdiskusi dan 

pengambilan keputusan. 

Provide informal opportunities for student input, memberikan kesempatan 

informal pada siswa dalam untuk memainkan peran demi kemajuan sekolah. 

Challenge students to mount a school wide campaign, memberikan kesempatan 

siswa untuk melakukan kampaye di lingkungan sekolah. Kampanye ini dilakukan 

untuk mengajak siswa lain untuk menghindari hal-hal yang negatif seperti 

menjauhi rokok, minuman keras, seks bebas dan sebagainya. Bukti menunjukkan 

bahwa kampanye antar siswa sangat efektif dalam merubah prilaku buruk siswa. 

Establish a mentoring system, membangun sistem mentoring yaitu merancang 

sistem pembinaan dalam rangka membentuk norma sekolah menjadi lebih baik. 

Siswa yang lebih tua memiliki tanggung jawab untuk memberi contoh dan 

menjadi teladan bagi siswa yang lebih muda. 

Establish a character club or committee, membangun karakter sekolah melalui 

komite kelas. Siswa membuat perkumpulan yang memiliki misi untuk 

meningkatkan kesadaran dan keanekaragaman budaya melalui penampilan 

sekolah. Komite ini juga memiliki program mediasi yaitu menangani konflik antar 

siswa,  antara guru dan siswa. Mereka mempelajari ketrampilan mediasi yang 
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dapat digunakan dalam kehidupan sehari-hari.Hasil dari mediasi ini menunjukkan 

penurunan yang signifikan terhadap konflik antar siswa dan membantu terjalinnya 

komunikasi yang baik antar siswa. 

Recognize student leadership, pengakuan kepemimpinan siswa di sekolah 

dilakukan dengan pemberian penghargaan kepada individu atau kelompok siswa 

yang telah berkontribusi dalam memajukan sekolah. 

Menurut Borba (2008: 4) kecerdasan moral adalah kemampuan seseorang untuk 

memahami hal yang benar dan yang salah, yakni memiliki keyakinan etika yang 

kuat dan bertindak berdasarkan keyakinan tersebut, sehingga ia bersikap benar 

dan terhormat. Lebih lanjut Borba menawarkan cara untuk menumbuhkan 

karakter yang baik dalam diri anak, yakni dengan menanamkan tujuh kebajikan 

utama (karakter mulia): empati, hati nurani, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan 

hati, toleransi, dan keadilan. Ketujuh macam kebajikan inilah yang dapat 

membentuk manusia berkualitas di mana pun dan kapan pun. 

 

Karakter mulia berupa kebajikan tersebut akan lebih berhasil apabila 

diinternalisasikan dalam kehidupan nyata dan peserta didik akan meniru atau 

mencontoh sang guru. Hal ini sesuai pendapat Hamalik (2008) banyak hasil 

penelitian membuktikan bahwa peserta didik belajar dari apa yang diucapkan dan 

dilihat dari sang guru. Hal tersebut memotivasi serta membentuk kepribadian dan 

kedisiplinan peserta didik yang menginduk pada kepribadian sang guru. Oleh 

karena itu melalui keteladanan adalah model yang efektif dan akan mendekati 

kesuksesan dalam membentuk karakter. Sebagaimana dicontohkan oleh Nabi 

Muhammad SAW bahwa Beliau tidak akan memerintahkan seseorang sebelum 
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Beliau melaksanakan terlebih dahulu. Sebaliknya Beliau tidak akan melarang 

seseorang melakukan sesuatu, kecuali Beliau yang pertama menjauhi larangan 

tersebut. 

Apabila kita meniru cara-cara mendidik anak menurut Rosulullah, maka hal 

tersebut dapat dijadikandasar-dasar metode yang harus dipegang oleh orang tua 

dan para pendidik, yaitu: 

a. Keteladanan yang baik 

b. Waktu yang baik untuk memberikan bimbingan 

c. Bersikap adil dan sama terhadap setiap anak 

d. Memenuhi hak-hak anak 

e. Mendoakan anak 

f. Membelikan alat permainan untuk anak 

g. Membantu anak untuk berbuat baik dan patuh 

h. Menjauhi banyak mencela 

Selain itu Rasulullah SAW bersabda; “Ajarkanlah ilmu, berikan kemudahan dan 

jangan mempersulit, sampaikan kabar gembira dan jangan membuat orang lain 

lari. Jika salah seorang diantara kalian marah, hendaklah ia diam”. (HR Al-

Bukhari). Hadist ini dapat dijadikan pegangan guru untuk membentuk karakter 

pribadi sang guru dan anak didiknya. Tentunya pembentukan karakter dengan 

prilaku dan teladan seperti dijelaskan dalam Suharsaputra (2013:17): tanamkan 

pemikiran, dan kamu akan memanen tindakan. Tanamkan tindakan dan kamu 

akan memanen kebiasaan, Tanamkan kebiasaan dan kamu akan meraih karakter. 
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Tanamkan karakter, dan kamu akan memanen tujuan.Ini menunjukkan bahwa 

buah yang ditanam akan sessuai dengan benih atau bibitnya. 

2.4 Kerangka Pikir 

Guru adalah pelaksana utama pendidikan di sekolah. Karenanya guru memiliki 

peran penting, khususnya dalam pembentukan karakter peserta didik. Sebelum 

seorang guru menginternalisasikan karakter kepada anak didiknya, seharusnya ia 

adalah orang pertama yang mengawali karakter–karakter yang baik dari dalam 

dirinya terlebih dahulu sebelum menanamkan kepada anak didiknya. Karena guru 

merupakan input pada kerangka pikir ini. 

Selanjutnya salah satu usaha untuk memperkuat karakter guru ialah dukungan dari 

kepala madrasah selaku seorang pemimpin. Sebab usaha tersebut akan lebih 

maksimal apabila pimpinan memiliki andil dalam proses pembentukannya. Kepala 

madrasah adalah elemen terdekat dengan guru yang diharapkan kepemimpinannya 

akan memberikan dampak bagi pembentukan karakter guru. Dalam hal ini 

implementasi gaya kepemimpinan transformsasional (meliputi pengaruh ideal, 

motivasi inspirasi, stimulasi intelektual, konsiderasi individual) kepala MTsN 

Kotaagung, pembentukan guru berkarakter, upaya-upaya kepala MTsN Kotagung 

dalam pembentukan guru berkarakter dan hambatan-hambatan kepala MTsN 

Kotagung dalam pembentukan guru berkarakter merupakan proses dalam 

penelitian. Setelah melalui proses maka menuju output  yang diharapkan akan 

membentuk guru berkarakter sesuai dengan enam pilar.Berdasarkan enam pilar 

meliputi kepercayaan, rasa hormat, tanggung jawab, keadilan, rasa peduli dan 
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kewarganegaraan diharapkan guru mampu dan mau menjalankan tugasnya secara 

baik dan menginternalisasikan nilai-nilai positif kepada anak didiknya. Karakter 

yang baik merupakan aspek penting kompetensi. Untuk menjadi guru berkarakter. 

apabila seorang mau selalu meninjau arah hidup dan kehidupannya serta 

menyadari bahwa profesi guru adalah panggilan hidup. Sehingga dengan adanya 

kesadaran tersebut guru akan berusaha mengembangkan potensi kecerdasan yang 

ada dalam jiwanya sehingga akan meningkatkan mutu madrasah. Selanjutnya 

kerangka pikir digambarkan pada gambar 2.4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.4 Kerangka Pikir Penelitian 
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