
 

 

 

BAB V 

 PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
 

Bab ini membahas hasil penelitian implementasi gaya kepemimpinan 

transformasional kepala madrasah dalam pembentukan guru  berkarakter (Studi 

Kasus di MTs Negeri Kotaagung) yang pembahasannya disesuaikan dengan fokus 

penelitian, meliputi;  implementasi gaya kepemimpinan transformasional kepala 

MTsN Kotaagung, pembentukan guru berkarakter di MTsN Kotaagung, upaya-

upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam pembentukan guru berkarakter, 

hambatan dalam pembentukan guru berkarakter di MTsN Kotaagung. 

5.1  Implementasi Gaya Kepemimpinan Transformasional kepala MTsN        

Kotaagung       

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dan mengarahkan bawahan dalam 

melakukan pekerjaan yang telah ditugaskan kepada mereka. Sedangkan dalam 

dunia pendidikan, kepemimpinan memiliki dua peran yakni kepala sekolah selaku 

pimpinan pada kinerja lembaga dan guru sebagai pimpinan dalam pembelajaran di 

kelas.  

Rivai dan Mulyadi (2009) mendefinisikan tentang gaya kepemimpinan merupakan 

pola perilaku dan strategi yang disukai dan sering diterapkan oleh seorang 

pemimpin dalam rangka mencapai sasaran organisasi.  
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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. Dalam hal ini kepala MTsN 

Kotaagung berupaya menggunakan gaya kepemimpinan transformasional. 

Menurut Bass  bahwa kepemimpinan transformasional ada empat dimensi yaitu 

pengaruh ideal, motivasi inspirasi, stimulasi  intelektual, dan konsiderasi individu.  

Keempat dimensi tersebut setelah diaplikasikan kepala madrasah MTsN 

Kotaagung mengalami hirarki yang sedikit berbeda karena menyesuaikan dengan 

tindakan yang paling mengarah pada pembentukan guru berkarakter. 

Kepala MTsN Kotaagung telah menjalankan keempat dimensi tersebut dengan 

hirarkinya yakni pengaruh ideal, konsiderasi individu, motivasi inspirasi, dan 

stimulasi intelektual. Hal tersebut karena pengaruh ideal yang memiliki empat 

variabel mampu menjadi contoh yang baik bagi karyawan, memiliki standar moral 

dan etika yang tinggi, menghargai bawahan/karyawan, memberi kepercayaan   

penuh kepada bawahan dalam melakukan tugasnya. Keempat variabel ini 

terlaksana dengan baik. Kepala madrasah sangat menjunjung tinggi masalah 

standar moral dan etika. Hal tersebut tidak berupa teori tapi dicontohkan, 

dilaksanakan kepada bawahan dan warga madrasah. Demikian juga halnya kepala 

madrasah sangat menghargai bawahan dan memberi kepercayaan penuh untuk 

melaksanakan tugas.  
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Berikutnya yaitu konsiderasi individu yang memiliki empat variabel; mampu 

berempati terhadap karyawan,  mampu menjadi pelatih dan guru yang baik bagi 

karyawan dalam proses produksi,  mau mendengar keluhan karyawan, dan 

mementingkan kebutuhan karyawan. Kepala madrasah mampu berempati pada 

bawahan dan bersikap tidak hanya sebagai pemimpin tapi juga dapat bertindak 

sebagai teman dan orang tua bagi bawahannya. Keadaan ini membuat bawahan 

nyaman ketika menyampaikan permasalahan dan kepala madrash mau serta 

menanggapi  permasalahan tersebut. Ia akan mengutamakan kebutuhan dan 

kepentingan bawahan terutama terkait dengan peningkatan mutu madrasah. 

Selanjutnya dimensi ketiga yaitu motivasi inspirasi yang memilik dua dimensi; 

memiliki  waktu untuk berkomunikasi dengan bawahan,  mampu memotivasi 

karyawan untuk menjalankan tugasnya dengan baik. Komunikasi kepala madrasah 

dengan bawahannya dijalankan secara formal dan kekeluargaan. Artinya 

pertemuaan ataupun rapat setiap bulan sekali sijalankan untuk mendengar masalah 

atupun inspirasi para bawahan. Selain itu juga beliau berusaha menyempatkan diri 

untuk berkomunikasi disela-sela jam kosong bawahannya. Di luar jam resmi juga 

beliau menerima dengan tangan terbuka. Hal ini juga merupakan sarana bagi 

kepala untuk memotivasi para bawahannya dalam melaksanaka tugas mereka. 

Dimensi keempat yakni stimulasi intelektual terdiri dari dua variabel: mampu 

memacu timbulnya kreasi dan inovasi dari karyawan,  melibatkan karyawan 

dalam memecahkan masalah di madrasah. Kepala madrasah selalu berupaya 

melibatkan bawahan dalam memecahkan permasalahan madrasah dengan 

melibatkan empat wakil kepala madrasah dan kepala tata usaha. Hal ini dilakukan 

untuk mencari kesepakatan. Setelah itu barulah dilanjutkan dengan melibatkan 



127 

seluruh guru. Prilaku kepala madrasah  yang menjadi panutan, dapat 

berkomunikasi dengan baik, dan berempati ini mampu memacu timbulnya kreasi 

dan inovasi dari bawahan walaupun belum seluruh bawahan mampu berinovasi 

secara maksimal. 

5.2 Pembentukan Guru Berkarakter di MTsN Kotaagung 

Pembentukan karakter guru dilakukan melalui manajemen atau pengelolaan 

madrasah. Maksudnya dengan adanya pendidikan yang terintegrasi dengan aspek 

manajemen madrasah seperti kurikulum dan pembelajaran, pendidik, tenaga 

pendidik dan siswa, saran dan prasarana, komunikasi antar sekolah dan masyarakt. 

Sehingga manajemen dan budaya madrasah dapat dijadikan media yang baik 

untuk pendidikan karakter seluruh warga madrasah. 

Kepala MTsN Kotaagung selaku pemimpin menanamkan nilai-nilai luhur seperti 

shalat berjamaah, membaca Al-Qur’an di setiap awal pelajaran di pagi hari, 

menghormati kepada yang lebih tua dan menyayangi yang muda, cinta 

kebersihan, musyawarah dan mufakat dalam membuat keputusan serta hal-hal 

positif yang menjadikan budaya.  Prilaku dan nilai-nilai luhur tersebut jika selalu 

dibiasakan dan ditanaamkan pada warga madrasah dengan harapan akan 

membentuk karakter. Menurut Smiles dalam Uhar (2013:17); tanamkan pemikiran 

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

kebiasaan. Tanamkan kebiasaan dan kamu akan raih karakter. Tanamkan karakter 

dan kamu akan memanen tujuan. Kepala madrasah menanamkan tindakan dengan 

mengawali pada dirinya sendiri atau memberikan contoh dengan tindakan yang 

nyata atau member teladan kepada bawahan dan warga madrasah. 
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Pembentukan guru berkarakter dilakukan juga oleh para guru dengan kesadaran 

sendiri dan menyadari bahwa guru adalah panggilan jiwa. Kesadaran akan peran 

dan tugasnya memperkuat jiwa dan tekad mereka untuk merubah karakter menjadi 

lebih baik lagi. Upaya yang timbul dari diri sendiri menambah motivasi mereka 

untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan dengan mengikuti berbagai 

kegiatan yang menjadi peran dan tugas dalam proses pendidikan, workshop, 

pendidikan dan pelatihan. 

 

Karena kesadaran dan panggilan jiwa ini mereka berupaya untuk melaksanakan 

tugas dan peran semaksimal mungkin. Seperti dijabarkan Uhar (2003:7) : 

kesadaran akan panggilan kehidupan, menjadikan peran dan tugas guru 

memerlukan keterlibatan penuh, dengan cinta dan komitmen serta dorongan untuk 

melaksanakan tugas sebaik mungkin. Upaya melakukan tugas sebaik mungkin ini 

mulai disikapi dengan sungguh-sungguh dengan mengikuti pendidikan untuk 

menambah kompetensi mereka. Hal ini dilakukan untuk berkembang dan 

mengembangkan diri mengikuti perubahan zaman, sehingga turut menginpirasi 

dan memotivasi lingkungan yakni sesama guru, teman dan anak-anak didik. 

 

Kunci keberhasilan terbentuknya guru yang berkarakter, ketika para guru sudah 

berhasil mengimplementasikan  sekaligus menampakkan keluhuran karakter 

dalam laku, tutur kata,  dan tabiat keseharian. Guru juga mampu menjadi teladan 

bagi dirinya, peserta didik dan lingkungannya. Sehingga peserta didik mau dan 

dapat melaksanakan apa yang dicontohkan oleh para guru. Harapannya akan 

mampu meningkatkan mutu madrasah yang diawali oleh kepala madrasah, guru 

daan warga madrasah. 
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5.3 Upaya -upaya yang Dilakukan Kepala Madrasah dalam Pembentukan 

Guru Berkarakter di MTsN Kotaagung 

Berbagai usaha yang riil yaitu dengan memberikan contoh.   Hal tersebut 

dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan dengan harapan hal-hal yang 

positif akan menjadi suatu kebiasaan sehingga membentuk budaya madrasah. 

Upaya yang dilakukan meliputi: 

1. Inovasi fisik 

a. Inovasi kurikulum 

pengintegrasian materi-materi agama ke dalam materi umum berupa 

penerapan perpaduan antara pelajaran umum dengan agama. Dengan 

upaya pengintegrasian tersebut, siswa mengalami peningkatan kualitas 

pendidikan, baik dari aspek kualitas akademik dan aspek psikis dengan 

meningkatnya moralitas anak. Sehingga  pendidikan karakter dapat 

diterapkan dalam kehidupan riil (ahlakul karimah). 

b. Inovasi strategi pembelajaran 

Inovasi strategi pembelajaran juga dilaksanakan diantaranya, yaitu team 

teaching atau peer teaching, class grouping, bimbingan akademik, dan 

bimbingan belajar ujian nasional. 

c. Inovasi sarana dan prasarana 

Inovasi sarana dan prasarana ini dilaksanakan dengan melibatkan peran 

serta masyarakat (komite) seperti rehabilitasi mushala, pengadaan 

komputer bagi laboratorium computer, dan pengadaan LCD.  

d. Inovasi Supervisi 
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Supervisi dilaksanakan tidak hanya oleh kepala madrasah namun juga 

dilaksanakan oleh guru dengan membentuk coordinator mata pelajaran, 

sehingga pelaksanaan supervises dapat dilaksanakan secara rutin dan 

berkesinambungan. 

 

2. Inovasi Non Fisisk 

  a.  Inovasi Siswa 

Inovasi terhadap siswa dilaksanakan pada saat penerimaan siswa baru, 

yaitu melalui proses seleksi siswa yang berprestasi. Melalui kelas 

unggulan prestasi siswa lebih menonjol dibandingkan sebelum adanya 

kelas unggulan. Selain itu juga berupaya membuat kegiatan unggulan 

dengan menggumpulkan sampah sisa jajan mereka sehingga bernilai 

ekonomis dan memanfaatkan lingkungan. 

      b.  Inovasi Guru 

Inovasi guru dilakukan dengan mengadakan dan mengikuti pengembangan 

diri  serta pelatihan seperti melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih 

tinggi yakni pasca sarjana, pelatihan bidang study dan PTK. 

Upaya-upaya tersebut telah mencakup keempat dimensi yang terdapat dalam 

kepemimpinan transformasional yakni: pengaruh ideal, konsiderasi individu, 

motivasi inspirasi, dan stimulasi intelektual. 

5.4 Hambatan dalam Pembentukan Guru Berkarakter di MTsN Kotaagung 

 

Untuk mengimplementasikan gaya kepemimpinan transformasional oleh kepala 

MTsN Kotaagung masih mengalami beberapa hambatan yakni masih adanya 

pemahaman guru tentang konsep karakter baru sebatas teori sehingga nampak 
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belum maksimal dalam menyosialisaikan. Adanya anggapan sebagian kecil guru 

tentang tanggung jawab pembentukan karakter merupakan tugas dari guru mata 

pelajaran terstentu seperti mata pelajaran agama dan PKN sehingga program 

pendidikan karakter belum tersosialisasi secara menyeluruh. Oleh karena itu 

pertemuan ataupun briefing sering dilakukan oleh kepala madrasah dalam rangka 

menanamkan pendidikan karakter kepada para guru. Pemahaman bahwa kegiatan 

utama guru dalam proses pendidikan tidak hanya mentransfer pengetahuan dan 

mengajar namun juga mendidik yaitu mentransfer nilai-nilai luhur atau kebajikan 

yang bertujuan menjadikan peserta didik berakhlakul karimah. Hal tersebut sesuai 

dengan pendapat Rahman (2013: 8) bahwa kegiatan utama dalam proses 

pendidikan, yaitu transfer pengetahuan (transfer of knowledge), pembelajaran 

(how to make student learn), dan internalisasi nilai (value internalization). Selain 

itu Rahman menegaskan bahwa salah satu indikator keberhasilan dalam 

pendidikan diantaranya adalah jika guru mampu menemukan nilai-nilai karakter 

yang terkandung di  dalam konten pembelajaran dan peserta didik mampu 

menginternalisasikan kedalam kehidupan mereka. 

King dalam Lickona (2004:7) menjelaskan bahwa tujuan akhir pendidikan yang 

sebenarnya yaitu  kecerdasan yang berkarakter yakni terinternalisasinya nilai-nilai 

karakter dari pengetahuan yang dipelajari dan dikuasai oleh siswa. Intinya bahwa 

kegiatan pembelajaran membuat siswa memahami tentang sesuatu, dapat 

mengaplikasikannya, dan memperbanyak khasanah referensi perilaku. Proses 

inilah yang disebut sebagai proses pembelajaran yang mendidik. Jelasnya bahwa, 

kegiatan pembelajaran dapat mengubah perilaku peserta didik. Inilah yang dapat 

disebut proses pembelajaran yang mendidik dan mampu melahirkan manusia 
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terdidik. Pembelajaran yang mendidik membutuhkan peran guru. Peranan guru 

juga tidak terlepas dari kualitas pribadi guru yang bersangkutan serta kompetensi 

mereka dalam bekerja. 

 

Selain itu peran guru untuk menjadi teladan guna mewujudkan nilai-nilai karakter 

secara khusus sesuai dengan nilai karakter mata pelajaran dan nilai-nilai karakter 

umum di sekolah belum maksimal, Kegiatan ini terlihat pada saat awal pelajaran 

ada beberapa guru yang belum siap mengikuti tadarus atau membaca Al-quran 

secara berkelanjutan. Sehingga adanya anggapan siswa bahwa tadarus mengisi 

kekosongan waktu sebelum datangnya guru. Untuk itu madrasah mengantisipasi 

dengan menempatkan dua guru piket dan dua wakil kepala madrasah agar 

pelaksanaan tadarus berjalan. Upaya lain  yakni dengan memberikan jadwal 

mengajar pada jam pertama bagi guru-guru yang tinggal dekat dengan lokasi 

madrasah sehingga kegiatan tadarus berjalan dengan baik.  

 

Kemampuan kognitif siswa kadangkala masih menjadi prioritas sehingga nilai-

nilai karakter kurang menjadi perhatian. Untuk itu kepala madrasah kembali 

memberi penekanan penanaman karakter melalui prilakua nyata dan teladan. Hal 

ini dengan harapan siswa mencontoh seperti shalat berjamaah untuk melatih 

disiplin dan bertugas menjadi iman sebagai bentuk tanggung jawab siswa.  

Kompetensi guru untuk mengintegrasikan nilai-nilai karakter pada mata pelajaran 

yang diampunya belum maksimal, oleh karena itu pelatihan yang diikuti guru 

sangat digiatkan kembali agar mereka mampu dan memahami cara 

mengintegrasikan nilai karakter melalui mata pelajaran mereka. 
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