
i 

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM 

MEWUJUDKAN PENJAMINAN MUTU DI MTS PPMI 

ASSALAAM SUKOHARJO 

Diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata 1 

pada Jurusan Magister Administrasi Pendidikan Sekolah Pasca Sarjana 

Oleh 

SETIYADI 

 Q100180031 

PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PENDIDIKAN 

FAKULTAS SEKOLAH PASCA SARJANA 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 

2020



i 

HALAMAN PERSETUJUAN 

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MEWUJUDKAN 

PENJAMINAN MUTU DI MTS PPMI ASSALAAM SUKOHARJO 

PUBLIKASI ILMIAH 

Oleh : 

SETIYADI 

 Q100180031 

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh : 

Dosen Pembimbing I Dosen Pembimbing II 

Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si  Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si 



ii 

HALAMAN PENGESAHAN 

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MEWUJUDKAN 

PENJAMINAN MUTU DI MTS PPMI ASSALAAM SUKOHARJO 

OLEH : 

SETIYADI 

 Q100180031 

Telah dipertahankan di depan dewan penguji 

Sekolah Pasca Sarjana 

Universitas Muhammadiyah Surakarta  

Pada Hari Rabu ,28 Oktober 2020  

dan dinyatakan telah memenuhi syarat 

Dewan Penguji: 

1. Prof. Dr. Sutama, M.Pd ( ) 

(Ketua Dewan Penguji)

2. Prof. Dr. Sofyan Anif, M.Si ( ) 

(Anggota I Dewan Penguji )

3. Dr. Ahmad Muhibbin, M.Si (  ) 

(Anggota II Dewan Penguji)

Direktur Sekolah Pasca Sarjana 

Prof.Dr. Bambang Sumardjoko, M.Pd 



iii 

 

PERNYATAAN 

 

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak 

terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar magister disuatu 

perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau 

pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis 

diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, 

maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.  

 

 

 

       Surakarta,  2 November  2020 

Penulis 

 

 

 

 

 

SETIYADI 

 Q100180031 



1 

 

KEPEMIMPINAN TRANSFORMASIONAL DALAM MEWUJUDKAN 

PENJAMINAN MUTU DI MTS PPMI ASSALAAM SUKOHARJO 

 

 

Abstrak 

 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi aspek 

kepemimpinan transformasional dalam mewujudkan penjaminan mutu yang 

dimiliki oleh Kepala Madrasah di MTs PPMI Assalaam Sukoharjo yang meliputi 

idealized influence (charismatic behavior), inspirational motivation, intellectual 

stimulation, and individualized consideration. Penelitian ini dilakukan dengan 

menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menginvestigasi 

kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau materi. Subjek dari penelitian ini adalah 

Kepala Madrasah, pendidik, Kepala Tata Usaha, dan peserta didik. Teknik 

pengumpulan data yang digunakan adalah teknik observasi, wawancara, dan 

dokumentasi. Keabsahan data pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 

triangulasi sumber dan metode. Data dianalisis secara kualitatif dengan 

menggunakan model interaktif Miles dan Huberman yang meliputi pengumpulan 

data, reduksi data, penyajian data, dan menarik simpulan atau verifikasi. Hasil 

penelitian menunjukkan sebagai berikut: (1) idealized influence (charismatic 

behavior) yang dimiliki Kepala MTs PPMI Assalaam Sukoharjo yaitu Kepala 

Madrasah memberikan keteladanan kepada seluruh warga madrasah dengan 

berakhlak mulia, berperilaku sopan, santun, jujur, religious, disiplin humoris, 

profesional, berintegritas tinggi, gigih, semangat, dan lebih mementingkan 

kepentingan madrasah daripada kepentingan pribadi; (2) inspirational motivation 

yaitu Kepala Madrasah selalu memotivasi warga madrasah dengan memberi 

penghargaan kepada warga madrasah yang berprestasi, selalu melibatkan seluruh 

unsur madrasah dan stakeholder dalam penyusunan visi, misi, dan tujuan 

madrasah, menunjukkan antusiasme dan optimisme, mengembangkan kerja tim 

yang solid, kuat, dan bersinergi, serta menunjukkan komitmen dalam pencapaian 

visi; (3) intellectual stimulation yaitu Kepala Madrasah selalu merangsang 

pendidik dan tenaga kependidikan untuk berinovasi dan berkreasi dalam 

mengawal kelas unggulan, menekankan budaya kerja professional dan mantab, 

memberdayakan seluruh pendidik dan tenaga kependidikan dalam berbagai event, 

dan kompeten dalam menyelesaikan persoalan dan permasalahan secara arif, 

lembut, adil dan bijaksana; dan (4) individualized consideration yaitu Kepala 

Madrasah selalu memperhatikan kebutuhan khusus warga madrasah, melejitkan 

potensi dan pengetahuannya, menjalin komunikasi yang efektif, mendelegasikan 

tugas sebagai bentuk pengembangan potensi dan regenerasi, dan menjadi mentor 

yang profesional dan berkarakter. 

 

Kata Kunci : penjaminan mutu, kepemimpinan transformasional, kepala 

madrasah
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Abstract 

 

This study aims to understand the implementation of transformational leadership 

aspects in actualizing quality assurance owned by the Principal in MTs PPMI 

Assalaam Sukoharjo including idealized influence (charismatic behavior), 

inspirational motivation, intellectual stimulation, and individualized 

consideration. This study was conducted using qualitative research method that 

investigates the quality of relationships, activities, situations, or materials. The 

subjects of this study were the principal, educators, the head of administration, 

and students. The data collection techniques used were observation, interview, and 

documentation techniques. The validity of the data in this study was carried out 

using triangulation of sources and methods. Data were analyzed qualitatively 

using the interactive model of Miles and Huberman including data collection, data 

presentation, and drawing conclusion or verification. The results showed as 

follows: (1) idealized influence (charismatic behavior) owned by the Principal of 

MTs PPMI Assalaam Sukoharjo who exemplifies all school’s members with 

noble character, behaves politely, honestly, religiously, discipline, humorous, 

professional, high integrity, persistent, enthusiastic, and more concerned with the 

interests of school than personal interests; (2) inspirational motivation. The 

Principal always motivates school’s members, involves all school elements and 

stakeholders in preparing the vision, mission, and goals of the school, shows 

enthusiasm, and optimism, develops solid and strong teamwork, and shows 

commitment in achieving the vision;(3) intellectual stimulation. The Principal 

always stimulates educators and education personnel to innovate and be creative 

in guarding superior classes, emphasizing a professional and solid work culture, 

empowering all educators and education personnel in various events, and being 

competent in solving problems wisely, gentle, fair, and wise;(4) individualized 

consideration. The Principal always pays attention to the special needs of the 

school community, increases their potential and knowledge, establishes effective 

communication, delegates tasks as a form of potential development and 

regeneration, and becomes a professional and character mentor. 

 

Key Words : quality assurance, transformational leadership, principal 
 

 

1. PENDAHULUAN 

Madrasah sebagai lembaga pendidikan yang telah dipercaya sebagai tempat untuk 

mendidik peserta didik dan para orang tua khawatir dengan krisis pendidikan yang 

melanda bangsa Indonesia saat ini. Lemahnya tingkat berfikir peserta didik 

menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi para pengelola pendidikan. Oleh karena 

itu, semua pengelola pendidikan dituntut harus mampu melaksanakan program 
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pembelajaran dengan tepat agar peserta didik memperoleh mutu pendidikan yang 

unggul di madrasah. 

Mutu pendidikan di madrasah merupakan dambaan setiap warga; baik 

kepala madrasah, pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik, orang tua, dan 

masyarakat pada umumnya. Mutu pendidikan terdiri dari dua kata; Pertama, 

mutu. Mutu dalam bahasa Inggris “quality” artinya mutu, kualitas. Dalam Kamus 

Besar Bahasa Indonesia “mutu” adalah (ukuran) baik buruk suatu benda; kadar; 

taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb); kualitas. Mutu dapat didefiniskan 

juga sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan dan kebutuhan 

pelanggan. 

Quality can be defined as that which satisfies and exceeds customers’ need and 

wants. (Sallis, 2014) 

Dengan demikian, mutu adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau 

bahkan dapat melebihi target yang memuaskan dan melampaui keinginan dan 

kebutuhan pelanggan. Jaminan mutu pendidikan di MTs PPMI Assalaam 

dituangkan ke dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Madrasah (RKAM) yang 

di dalamnya memuat target-target yang akan dicapai dalam kurun waktu tertentu. 

Kedua, pendidikan. 

Berdasarkan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 20 tahun 

2003: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. 

Dari beberapa definisi pendidikan tersebut, bisa disimpulkan bahwa 

pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, 

masyarakat, bangsa dan negara. 
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Setelah memahami definisi mutu dan pendidikan, maka dapat disimpulkan 

bahwa mutu pendidikan adalah tingkat kualitas yang telah memenuhi atau bahkan 

dapat melebihi target yang ditentukan dengan usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Sekolah memiliki kewenangan dan kemandirian dalam mewujudkan mutu 

pendidikan. Berbagai macam cara untuk mewujudkan mutu pendidikan madrasah, 

diantaranya adalah meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, 

mengembangkan kurikulum, meningkatkan layanan pembelajaran, meningkatkan 

sarana dan prasarana, manajemen organisasi yang efektif dan potensi peserta 

didik.  Pendidik dan tenaga kependidikan professional merupakan faktor dominan 

dalam meraih mutu pendidikan yang unggul. Demikian juga dengan layanan 

prima (excellent service) di berbagai bidang mampu meningkatkan mutu 

pendidikan madrasah. 

Profesionalitas pendidik ditunjukkan dalam tingkat kinerjanya yang hebat 

di madrasah. Kinerja pendidik ditunjukkan melalui kemampuannya dalam 

mendidik, membimbing, mengasuh, dan melatih peserta didik dalam proses 

pendidikan dan pembelajaran yang mampu menghasilkan output dan outcome 

yang bermutu unggul. 

Salah satu faktor dalam pengembangan, kemajuan dan peningkatan mutu 

pendidikan sebuah lembaga pendidikan adalah kepemimpinan. Capable 

Leadership akan sangat berdampak positif bagi kemajuan lembaga pendidikan. 

Pemimpin yang handal dengan mengimplementasikan model kepemimpinan yang 

tepat, akan mampu merubah lembaga pendidikan dari kondisi yang kurang baik 

menjadi baik, dari kondisi yang baik menjadi lebih baik. Terwujudnya kualitas 

pendidik professional di madrasah sangat memerlukan peran kepala madrasah 

yang kompeten dan professional. Kepala madrasah harus mampu memerankan 

sebagai leader yang memiliki visi jelas dan terarah di masa akan datang yang 

dapat diwujudkan untuk mendorong proses transformasi cepat dan berkualitas 
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unggul di madrasah. Kepala madrasah juga harus mampu memerankan sebagai 

manager yang memiliki strategi-strategi efektif dan efisien dalam 

mengimplementasikan berbagai kebijakan dan keputusan yang telah ditetapkan. 

Diperlukan model kepemimpinan yang tepat untuk menentukan visi, 

tujuan lembaga pendidikan, memetakan dan memotivasi sumber daya agar lebih 

berkualitas, mengoordinasikan perubahan, dan membangun pemberdayaan yang 

terus menerus dengan warga organisasi untuk menetapkan arah yang tepat dan 

benar. 

Salah satu model kepemimpinan yang diimplementasikan di lembaga 

pendidikan yang berpengaruh terhadap kinerja pendidik dan tenaga kependidikan 

yang bertindak sebagai agen perubahan (agent of change) dan menjadi teladan 

bagi seluruh warga sekolah dan masyarakat luas adalah model kepemimpinan 

transformasional (transformational leadership).  

“Transformational leadership has accentuated vision and motivation, 

concentrating on building up structures and societies that upgrades the nature of 

instructing and picking up, setting bearing, creating individuals and overhauling 

the association. It sees the pioneers' prime concentration as duty regarding 

advancing better quantifiable results for understudies underlining the 

significance of improving the nature of study hall instructing and learning.”((Day 

et al., 2016) 

Kepemimpinan transformasional menekankan pada visi dan inspirasi 

dengan fokus pada pembentukkan struktur dan budaya yang meningkatkan 

kualitas pengajaran dan pembelajaran, menetapkan arah, mengembangkan 

personal dan mendesain ulang organisasi. Fokus utama peran pemimpin adalah 

tanggung jawab untuk mempromosikan hasil yang lebih baik bagi peserta didik 

yang menekankan peningkatan kualitas pengajaran dan pembelajaran di kelas.  

“Transformational leadership involves inspiring followers to commit to a 

shared vision and goals for an organization or unit, challenging them to be 

innovative problem solvers, and developing followers’ leadership capacity via 

coaching, mentoring, and provision of both challenge and support”. (Tahapary et 

al., 2018) 
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Kepemimpinan transformasional melibatkan pengikutnya yang 

menginspirasi untuk berkomitmen pada visi dan tujuan bersama untuk organisasi 

atau unit menantang mereka untuk menjadi pemecah masalah yang inovatif dan 

mengembangkan kapasitas kepemimpinan melalui pembinaan, pendampingan, 

dan pemberian tantangan dan dukungan. 

Lembaga pendidikan tentunya selalu menciptakan perkembangan dari 

masa ke masa. Perkembangan lembaga pendidikan yang mampu membawa 

perubahan-perubahan positif. Perubahan-perubahan tersebut diantaranya: suasana 

kerja, lingkungan kerja, hubungan kerja antar pendidik dan tenaga kependidikan, 

kinerja pendidik dan kependidikan, serta regulasi yang ada di dalam lembaga 

pendidikan tersebut. 

Pemimpin transformasional senantiasa mendorong partnernya untuk lebih 

kreatif dan inovatif. Keahlian berkomunikasi dan kecerdasan interpersonal 

tentunya sangat diperlukan dalam membangun teamwork yang solid untuk 

berpikir jauh kedepan dalam menentukan visi dan mengaplikasikannya dalam 

lembaga pendidikan. 

Menurut Bernard M. Bass & Ronald E. Riggio, aspek kepemimpinan 

transformasional dapat dikelompokkan ke dalam empat aspek, yaitu: aspek 

idealized influence (charismatic behavior), inspirational motivation, intellectual 

stimulation, and individualized consideration.(Bernard M. Bass, 2017). 

Kepemimpinan transformasional merupakan salah satu model 

kepemimpinan kepala madrasah untuk memimpin dan mengembangkan madrasah 

bermutu dalam menjawab berbagai masalah yang dihadapi di madrasah. Kepala 

madrasah merupakan penggerak pendidik dan tenaga kependidikan yang ada di 

madrasah, sehingga dalam menjalankan kepemimpinan transformasionalnya 

sebaiknya kepala madrasah mampu melaksanakan keempat aspek di atas. 

Berdasarkan hasil pra observasi di MTs PPMI Assalaam Sukoharjo 

terdapat beberapa masalah yang ditemukan yaitu: Pertama, berhubungan dengan 

pendidik. Ada pendidik yang kurang disiplin dalam mengawali dan mengakhiri 

kegiatan belajar mengajar, kurang menguasai teknologi informasi, kurang 

responsive dalam menghadapi masalah, kurang meng-upgrade dan meng-update 
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profesionalitas sebagai pendidik, dan jarak tempuh tempat tinggal ke madrasah 

yang jauh. Kedua, berhubungan dengan sarana dan prasarana. Lamanya realisasi 

pengadaan sarana dan prasarana, kurang rutinnya maintenance sarana dan 

prasarana yang ada, dan sulitnya controlling pemeliharaan sarana dan prasarana 

dikarenakan pemakaian yang melibatkan beberapa unit madrasah. Ketiga, 

komunikasi. Kurangnya komunikasi yang intensive dan efektif antara sekolah dan 

kesantrian. 

Artikel ini bertujuan untuk memahami lebih mendalam mengenai 

implementasi idealized influence (charismatic behavior), inspirational motivation, 

intellectual stimulation, dan individualized consideration dalam mewujudkan 

penjaminan mutu di MTs PPMI Assalaam Sukoharjo. 

 

2. METODE  

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang 

menginvestigasi kualitas hubungan, kegiatan, situasi, atau materi seringkali 

mengacu pada penelitian kualitatif. Desain penelitian ini menggunakan 

pendekatan secara fenomenologis, artinya peneliti berangkat ke lapangan 

mengamati fenomena yang terjadi di lapangan secara alamiah.Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Untuk mendapatkan validitas dan reliabilitas dalam penelitian 

kualitatif dapat menggunakan uji keabsahan data. Keabsahan data pada penelitian 

ini dilakukan dengan menggunakan triangulasi sumber dan metode. Selanjutnya 

teknis analisis data ada tiga tahapan, yaitu collecting data (pengumpulan data), 

data reduction (reduksi data), display data (penyajian data), dan conclusion 

drawing (penarikan simpulan)/Verifikasi. 

 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN  

Di sebuah madrasah, terdapat visi dan tujuan yang hendak diraih bersama secara 

maksimal. Peraihan visi dan tujuan akan efektif dan efisien apabila melibatkan 

seluruh sumber daya yang ada. 
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Untuk menggerakkan sumber daya manusia yang ada dalam madrasah 

tersebut, dibutuhkan seorang pemimpin atau kepala madrasah yang handal. 

Seorang kepala madrasah yang mampu mengimplementasikan planning, 

organizing, actuating, dan controlling secara efektif dan efisien. 

Kepala madrasah harus mampu menggerakkan pendidik dan tenaga 

kependidikan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Kepala madrasah 

juga harus mampu membimbing, memotivasi, dan memberikan keteladanan 

kepada para pengikutnya. 

Berdasarkan hasil penelitian di MTs PPMI Assalaam Sukoharjo tentang 

kepemimpinan transformasional kepala madrasah dalam mewujudkan mutu, 

Kepala MTs PPMI Assalaam Sukoharjo telah menerapkan empat aspek 

kepemimpinan transformasional: 

(1) Aspek idealized influence (charismatic behavior). Kepala MTs PPMI 

Assalaam memberikan keteladanan kepada seluruh pengikutnya baik kepada 

pendidik, tenaga kependidikan, maupun peserta didik dengan berperilaku 

sewajarnya, sopan dan bertutur kata santun, berpenampilan sesuai dengan 

ketentuan yang berlaku di MTs PPMI Assalaam Sukoharjo, hadir sebelum 

pendidik dan tenaga kependidikan, merakyat, dan religius. Seperti apa yang 

disampaikan oleh Ki Hajar Dewantoro “Ing Ngarso Sung Tuladha” yang berarti 

bahwa seorang pemimpin harus mampu menjadi contoh/teladan bagi para 

pengikutnya. 

Karakter pribadi yang diaplikasikan dalam kepemimpinannya yaitu terpuji, 

jujur, dapat dipercaya, bertanggungjawab, dihormati, disegani, religius, humorous 

dan memiliki integritas tinggi. Dengan memiliki karakter yang baik, maka kepala 

madrasah mampu mendidik pengikutnya dengan lebih mudah. Tidak hanya 

sekedar teori, tetapi juga praktek secara langsung. Dengan demikian akan lebih 

membekas dalam memberikan pendidikan karakter kepada para pengikutnya. 

Kepala Madrasah juga sangat gigih dalam bekerja dan memiliki tekad 

yang kuat dalam meraih visi dan tujuan yang dicanangkan terbukti dengan 

program-program kegiatan yang dilaksanakan tidak hanya di pagi, siang, sore, 

bahkan di malam hari. Beliau selalu berusaha secara maksimal untuk bisa 



9 

 

membersamai para pengikutnya. Beliau mengutamakan kepentingan madrasah 

dari pada kepentingan pribadi sehingga beliau lebih lama berada di MTs PPMI 

Assalaam dari pada di rumah. 

(2) Aspek inspirational motivation. Kepala MTs PPMI Assalaam 

Sukoharjo memiliki aspek inspirational motivation. Kepala madrasah mampu 

memotivasi dan menginspirasi orang-orang yang ada di sekitarnya baik pendidik, 

tenaga kependidikan maupun para peserta didik dengan memberikan tantangan 

pekerjaan. 

Bentuk motivasi yang diberikan kepada pendidik dan tenaga kependidikan 

yang berprestasi dan berkomitmen dengan tugas pokok dan fungsinya dengan 

memberikan reward baik berupa material maupun immaterial. Dalam pemberian 

reward, khususnya bagi pendidik dan tenaga kependidikan, kepala madrasah 

bekerjasama dengan bagian HRD (Human Resource Development) dan UPM 

(Unit Penjaminan Mutu). Kepala madrasah selalu mengontrol setiap tugas yang 

diberikan sehingga para pendidik dan tenaga kependidikan terdorong untuk 

menyelesaikannya tepat waktu. Peserta didik yang berprestasi juga mendapatkan 

apresiasi berupa hadiah, piagam dan pujian. 

Kepala madrasah sangat kompeten, professional dan humorous. Kepala 

madrasah memiliki kemampuan yang sangat bagus dibarengi dengan pengalaman 

yang cukup lama di bidangnya, kegigihan dalam bekerja, dan tekad yang luar 

biasa dalam meraih visi dan tujuan yang dicanangkan. Dengan berbagai macam 

program kegiatan yang direncanakan, dijalankan dan dievaluasi dengan sebaik-

baiknya. 

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, kepala madrasah 

menunjukkan antusiasme dan optimisme kepada para pengikutnya dalam 

bertindak sebagai pendorong para pengikutnya agar mampu mengikuti jejak 

pemimpinnya. Pada setiap kegiatan apapun, kepala madrasah selalu menunjukkan 

antusiasme dan optimisme; seperti saat memimpin rapat, memberi pengarahan 

saat apel, saat melaksanakan kegiatan belajar mengajar, dan lain-lain. 

Dalam madrasah, mengembangkan kerjasama tim yang kuat dan kompak, 

saling menghargai, saling percaya, toleransi, semangat untuk maju, dan kesadaran 
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berbagi dalam kreativitas ide-ide baru serta komitmen kuat untuk selalu lebih 

maju merupakan hal yang sangat penting dalam peraihan visi dan tujuan madrasah 

yang lebih efektif, efisien dan cepat. Pembentukan divisi-divisi sesuai dengan job 

description masing-masing. Pendidik dikelompokan berdasarkan pada rumpun 

mata pelajaran yang disebut dengan tim MGMP, sedangkan tenaga kependidikan 

dikelompokan dalam divisi manajemen unit. Selain itu, unit biasanya juga 

mengadakan kegiatan-kegiatan keluar seperti: rafting, tubing, outbound dan 

kegiatan-kegiatan lain yang bisa menambah keakraban, kesolidan tim, dan 

kekompakan tim. 

Kepala madrasah selalu melibatkan wakil kepala bagian kurikulum, wakil 

kepala bagian kesiswaan, bagian sarana dan prasarana, sebagian pendidik 

perwakilan dari masing-masing MGMP, tenaga kependidikan, kepala tata usaha 

dan stakeholder lainnya dalam penyusunan visi, misi, tujuan, rencana strategis 

madrasah, dan program kerja tahunan madrasah. 

Kepala madrasah dan tim tersebut membuat rancangan/draft visi, misi, dan 

tujuan madrasah. Setelah selesai, draft tersebut disampaikan kepada seluruh 

pendidik dan tenaga kependidikan apakah ada masukkan yang konstruktif, kritik, 

saran atau tidak. Visi, misi, dan tujuan madrasah merupakan hal yang sangat vital 

untuk menentukan arah masa depan madrasah. Oleh karena itu, dalam 

penyusunannya melibatkan seluruh pihak yang diperlukan. 

Kepala madrasah dan seluruh warga madrasah menunjukkan komitmen 

terhadap pencapaian visi, misi, dan tujuan madrasah. Seluruh sumber daya 

manusia yang ada saling melengkapi, kerjasama dan saling menguatkan. 

(3) Aspek intellectual stimulation. Kepala MTs PPMI Assalaam Sukoharjo 

memiliki aspek intellectual stimulation dibuktikan dengan kepala madrasah 

mampu merangsang pengikutnya menjadi pendidik, tenaga kependidikan dan 

peserta didik yang inovatif dan kreatif. Salah satu bentuk inovasi pendidikan 

adalah penyelenggaraan Program Layanan Pendidikan (PLP) dengan membuat 

kelas unggulan yaitu kelas Olimpiade dan Tahfidzul Qur’an bagi peserta didik 

yang memiliki potensi dan kemampuan di bidangnya. Selain itu, juga pengadaan 

beberapa lomba internal sesuai rumpun MGMP sehingga merangsang para 
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pendidik untuk selalu berinovasi dan kreatif dalam mengajar dan mendidik para 

peserta didik. 

Kepala madrasah juga mampu menekankan pengembangan budaya kerja 

yang profesional, etos kerja yang mantab, etika kerja, disiplin, transparan, 

mandiri, dan berkeadilan. Dalam peningkatan budaya kerja professional, adanya 

kerjasama dengan waka kurikulum, waka kesiswaan, bagian Human Resource 

Development (HRD), Unit Penjaminan Mutu (UPM) dan petugas pencatat 

kehadiran pendidik. Semua pendidik dan tenaga kependidikan memahami tugas 

pokok dan fungsi masing-masing, dikontrol dengan bekerjasama dari beberapa 

bagian, dan kemampuannya diupgrade dan diupdate. 

Disamping itu, kepala madrasah mampu memberdayakan para pendidik 

dan tenaga kependidikan dengan pemberian amanah sebagai pembimbing 

kejuaran atau lomba hingga meraih prestasi yang gemilang atau mendapat juara 

baik di tingkat lokal, kabupaten, provinsi, nasional, bahkan internasional, 

menciptakan karya inovatif yang menunjang, menjadi wali kelas, mengikuti 

workshop, training yang relevan dengan pekerjaannya. 

Kepala madrasah kompeten dalam menangani teknis pekerjaan secara 

profesional dengan pendekatan human approach/humanism. Kepala madrasah 

memberikan pengarahan tentang teknis pekerjaan secara professional, 

membimbing dan mengontrol pekerjaan para pendidik dan tenaga kependidikan 

dengan pendekatan human approach/humanism. 

Kepala madrasah mampu memecahkan masalah dengan santun, lembut, 

arif dan bijaksana dengan melibatkan ide-ide dari pengikutnya. Dalam pemecahan 

masalah, kepala madrasah bekerjasama dengan waka kurikulum, waka kesiswaan, 

wali kelas, staff tata usaha, kesantrian dan pihak lain yang terkait agar 

permasalahan bisa diselesaikan dengan arif dan bijaksana. 

(4) Aspek individualized consideration. Aspek individualized 

consideration dimiliki oleh kepala MTs PPMI Assalaam Sukoharjo. Kepala 

madrasah selalu memperhatikan prestasi dan perkembangan kebutuhan khusus 

dan unik kepada para pengikutnya. Pemberian perhatian khusus kepada para 

pendidik dan kependidikan yang berprestasi dengan memberikan reward, 
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memberikan fasilitas dalam membimbing peserta didik yang mengikuti kejuaraan 

sampai tingkat internasional dan memfasilitasi bagi yang melanjutkan studinya. 

Kepala madrasah melejitkan potensi dan pengetahuan para pengikutnya 

secara maksimal dengan cara mengikutkan workshop, training, seminar, forum 

MGMP, dan kegiatan peningkatan profesi lainnya bahkan memberikan fasilitas 

bagi yang melanjutkan studi. 

Kepala madrasah menjalin komunikasi dua arah dan memberikan pujian. 

Dalam menjalin komunikasi dan sekaligus memberikan pujian, kepala madrasah 

menggunakan beberapa cara baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara 

langsung, bisa pada saat bertemu atau rapat pendidik lengkap. Secara tidak 

langsung bisa melalui group whatsApp, telegram atau short message service. 

Kepala madrasah juga mendelegasikan tugas sebagai sarana untuk 

mengembangkan potensi pengikutnya dengan memantau perkembangannya. 

Dikarenakan banyaknya tugas dan jadwal rapat yang kadang-kadang waktunya 

bersamaan, maka kepala madrasah mendelegasikan tugas/rapat kepada personal 

yang tepat. Contoh: rapat dengan pengarah PLP, guru lengkap, K3M, direktur, 

yayasan, dan lain-lain. 

Disamping itu, Kepala madrasah juga menjadi seorang mentor bagi 

pengikutnya. Kepala MTs PPMI Assalaam memberikan keteladanan, motivasi dan 

melakukan controlling. Hal ini merupakan salah satu karakter seorang mentor. 

 

4. PENUTUP 

Penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: (1) Aspek idealized influence 

(charismatic behavior). Dalam menjalankan kepemimpinannya, Kepala MTs 

PPMI Assalaam Sukoharjo memberikan keteladanan bagi para pengikutnya 

dengan memberikan uswah karakter pribadi yang terpuji, jujur, 

bertanggungjawab, dapat dipercaya, dihormati, disegani, memiliki integritas 

tinggi, professional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai kepala 

madrasah sesuai kemampuan dan pengalaman yang dimiliki, penuh kegigihan, 

tekad yang luar biasa, dan senantiasa mementingkan kepentingan madrasah 

daripada kepentingan pribadi. (Abazeed, 2018). (2) Aspek inspirational 



13 

 

motivation. Kepala MTs PPMI Assalaam Sukoharjo selalu memotivasi dan 

menginspirasi para pendidik dan tenaga kependidikan dalam menjalankan 

tugasnya dengan memberikan tantangan pekerjaan (Abazeed, 2018), dalam 

bekerja selalu menunjukkan antusiasme dan optimisme kepada para pendidik, 

tenaga kependidikan, peserta didik, dan orang-orang yang berada di sekitarnya, 

berusaha secara maksimal mengembangkan kerjasama tim yang kuat dan kompak, 

saling menghargai, saling percaya, toleransi, semangat untuk maju, dan kesadaran 

berbagi dalam kreativitas ide-ide baru serta komitmen kuat untuk selalu lebih 

maju, selalu melibatkan para pendidik, tenaga kependidikan dan stakeholder 

lainnya dalam penyusunan visi, misi, tujuan, rencana strategis madrasah, dan 

program kerja tahunan madrasah, menunjukkan komitmen terhadap pencapaian 

visi dalam segala aktivitasnya. (Erkutlu, 2008). (3) Aspek intellectual stimulation. 

Kepala MTs PPMI Assalaam Sukoharjo mampu merangsang pengikutnya menjadi 

inovatif dan kreatif, menekankan pengembangan budaya kerja yang profesional, 

etos kerja yang mantab, etika kerja, disiplin, transparan, mandiri, dan berkeadilan, 

memberdayakan para pendidik dan tenaga kependidikan, kompeten dalam 

menangani teknis pekerjaan secara profesional dengan pendekatan interpersonal, 

dan mampu memecahkan masalah dengan santun, lembut, arif dan bijaksana 

dengan melibatkan ide-ide dari pengikutnya. (Buil et al., 2019). (4) Aspek 

individualized consideration. Dalam aspek ini kepala MTs PPMI Assalaam 

Sukoharjo selalu memperhatikan prestasi dan perkembangan kebutuhan khusus 

dan unik kepada para pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik, melejitkan 

potensi dan pengetahuan para pengikutnya secara maksimal, menjalin komunikasi 

dua arah dan memberikan pujian (Erkutlu, 2008), mendelegasikan tugas sebagai 

sarana untuk mengembangkan potensi pengikutnya dengan memantau 

perkembangannya, dan menjadi seorang mentor bagi pengikutnya. (Abazeed, 

2018). 

Berdasarkan simpulan dari penelitian ini, maka peneliti menyarankan 

supaya Ustadz H. Edi Suprapto, S. Ag. selaku kepala MTs PPMI Assalaam 

Sukoharjo tetap mempertahankan dan meningkatkan implementasi empat aspek 
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kepemimpinan transformasional di MTs PPMI Assalaam Sukoharjo agar 

pendidikan di madrasah lebih berkualitas. 

Para pendidik – Ustadz Wachid Deni, S.Pd., Ustadzah Fahmi Muthi’atun, 

S.Pd., Ustadzh Ir. Siti Hasanah – agar senantiasa meng-upgrade dan meng-update 

diri dalam peningkatan literasi teknologi agar mampu exist di era revolusi industry 

4.0. 

Peneliti juga menyarankan kepada Bapak Irfai selaku Kepala Bagian Umum 

agar responsive dalam menyelesaikan permasalahan sarana dan prasarana 

sehingga seluruh kebutuhan customers akan terlayani dengan baik khususnya 

yang berhubungan dengan sarana dan prasarana. 
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