
 
 

i 

 

KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH DALAM 

PELAKSANAAN  PENDIDIKAN  KARAKTER 

BERDASARKAN KURIKULUM 2013 DI MASA 

PANDEMI COVID-19 PADA MADRASAH 

ALIYAH DI KOTA SEMARANG 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESIS 
 

 

Diajukan untuk Memenuhi Syarat Guna Mencapai 

Gelar Magister Pendidikan Islam 

  

 

 

Oleh: 

 

RUBA’I 

NIM: 192.0001.1.053 

 

 

 

 

 

UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG 

PROGRAM PASCASARJANA  

2022 

 



ii 

 

RNYATAAN KEASLIAN 
 

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya: 

 

Nama  : RUBA‟I 

NIM  : 192.0001.1.053 

Program  : Magister 

Program Studi : Pendidikan Agama Islam 

  Universitas Wahid Hasyim Semarang  

 

Menyatakan, bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ 

karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.  

 

 

 Semarang, Pebruari 2022 

Saya yang menyatakan, 

 

 

 

 

 

 RUBA’I  

NIM: 192.0001.1.053 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 

 

 
 

 



iv 

 

 

 

 

 

 

 



v 

 

MOTTO 
 

 

                         

        

 

Artinya: dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, 

berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 

peliharalah Kami dari siksa neraka" (Q.S.Al-Baqarah: 201). 
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ABSTRAK 

 

RUBA’I, 2022. Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Pendidikan 

Karakter Berdasarkan Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 

pada Madrasah Aliyah di Kota Semarang. Program Pasca Sarjana 

Universitas Wahid Hasyim Semarang. Pembimbing; Dr. Hj. Sari 

Hernawati, S.Ag., M.Pd 

 

Pendidikan memang menjadi sesuatu hal yang amat penting, karena di 

dalamnya terdiri atas penanaman karakter melalui upaya internalisasi dalam 

pembelajaran, meski di tengah pandemi Covid-19. Untuk itulah peneliti tertarik 

untuk melakukan penelitian di madrasah di Kota Semarang dengan rumusan 

masalah: Bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam, kepemimpinan kepala 

madrasah, kendala serta solusi atas problem kepemimpinan kepala madrasah 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa 

pandemi Covid-19 di Kota Semarang? 

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (field risearch), dengan jenis 

penelitian kualitatif. Dengan pendekatan deskriptif, penelitian ini menggunakan 

teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. Adapun teknik 

analisisnya menggunakan analisis deskriptif-analisis. 

Berdasarkan analisis dan pembahasan, penelitian ini menghasilkan beberapa 

temuan penelitian, pertama; Kepemimpinan dalam Islam dipahami sebagai 

kemampuan pemimpin untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi 

dengan para bawahan dan seluruh elemen dalam suatu organisasi. Kedua; 

kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang antara 

lain tipe kepemimpinan demokratis, yang meliputi sikap partisipatif dan 

musyawarah; dan tipe kepemimpinan paternalis-transformasional, yakni tipe 

pemimpin kebapakan, tingginya rasa sayang terhadap bawahan, namun justru 

banyak memberikan kesempatan kepada para bawahan, mendorong dan 

mendukung mereka untuk lebih berkreasi-berinovatif. Ketiga; kendala kepala 

madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di 

masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang, yakni (1) kendala keterbatasan 

perangkat pembelajaran online siswa, (2) rendahnya partisipasi siswa dalam 

pembelajaran, (3) penyerapan materi ajar yang hanya 50%, yakni akibat ketidak-

efektifan pembelajaran dengan sistem online/ daring. Keempat; solusi 

kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang, yakni 

(1) melakukan kegiatan monitoring, pembinaan dan evaluasi-evaluasi di 

madrasah, (2) menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, , (3) melaksanakan 

pengembangan program unggulan madrasah. 

 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan, Kepala Madrasah, Pendidikan Karakter, 

Kurikulum 2013, Pandemi Covid-19 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah suatu usaha sadar dan sistematis dalam 

mengembangkan potensi peserta didik. Pendidikan juga dapat dimaknai 

sebagai suatu usaha masyarakat dan bangsa dalam mempersiapkan generasi 

mudanya bagi keberlangsungan kehidupan masyarakat dan bangsa yang 

lebih baik di masa depan. Maka, keberlangsungan itu ditandai oleh 

pewarisan budaya dan karakter yang telah dimiliki masyarakat dan bangsa. 

Hal ini sejalan dengan kutipan ayat Al-Qur‟an Surat Al-Baqarah ayat 201 

sebagai berikut. 

                             

        

 

Artinya: dan di antara mereka ada orang yang bendoa: "Ya Tuhan Kami, 

berilah Kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan 

peliharalah Kami dari siksa neraka" (Q.S.Al-Baqarah: 201). 

 

Sekolahan  sebagai lembaga pendidikan formal mengemban tugas 

untuk mencapai tujuan yang hendak dicapai, yaitu  tujuan pendidikan 

nasional. Menjadi manusia yang bertaqwa dan berbudi luhur, yang tentunya 

bahagia dunia dan akherat. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan oleh 

E. Mulyasa (2009: 90) bahwa kepala sekolah memiliki peran yang sangat 

kuat dalam mengkordinasikan, menggerakkan dan menyerasikan semua 
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sumber daya pendidikan yang tersedia di sekolah. Kepemimpinan kepala 

sekolah merupakan salah satu faktor yang mendorong sekolah untuk dapat 

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran sekolahnya melalui program-

program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. 

Pendidikan karakter merupakan upaya dan usaha untuk membantu 

perkembangan jiwa anak-anak baik lahir maupun batin, dari sifat kodratinya 

menuju ke arah peradaban yang manusiawi dan lebih baik yakni manusia 

yang beriman, beramal sholeh dan mau menasehati dalam kebenaran dan 

kesabaran, sebagaimana firman Allah SWT di bawah ini: 

                       

                

 

Artinya: demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, 

kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh dan 

nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat 

menasehati supaya menetapi kesabaran. (Q.S. Al „Ashr: 1-3) 
 

Di penjuru  kota besar tertentu, gejala tersebut telah sampai pada 

taraf yang sangat meresahkan. Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal 

sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat 

meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian peserta didik. 

(Suyitno: 2019). Sesuai perkembangan IPTEK yang semakin maju 

memudahkan peserta didik dalam berinteraksi dan bersosialisasi dengan 

orang lain. Tidak hanya berinteraksi secara nyata, tetapi dunia maya atau 

jejaring sosial seperti Facebook, Twitter, Youtube, TikTok, dan platform-
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platform lain mampu memberikan dampak dan pengaruh besar bagi peserta, 

didik dalam bermasyarakat.. 

Fenomena seperti itu bisa saja terjadi pada siswa sekolah maupun 

madrasah di Kota Semarang khususnya dan jawa tengah pada umunya . 

Berdasarkan data Polda Jawa Tengah, Kota Semarang adalah salah satu 

daerah yang memiliki tindak kriminal yang menonjol. Kota Semarang yang 

menjadi pusat dan Ibu Kota Jawa Tengah ini masih memiliki tingkat 

kriminal cukup tinggi yang sebagian besar disebabkan oleh kenakalan 

remaja. Seperti  tawuran, seks bebas, narkoba, miras, balapan liar, dan lain 

sebagainya. Itu semua dilakukan  dikarenakan ingin memuaskan dirinya 

sendiri, adanya tekanan batin, dan salah dalam memilih pergaulan (Saputri, 

2020:4). 

Penyelenggaraan  pendidikan karakter dapat dilakukan secara 

terpadu melalui manajemen sekolah. Manajemen berhubungan dengan 

pencapaian suatu tujuan yang dilakukan melalui dan dengan orang lain. 

Manajemen juga didefinisikan sebagai sekumpulan orang yang memiliki 

tujuan bersama dan bekerjasama untuk mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Dalam manajemen terkandung pengertian pemanfaatan sumber 

daya untuk tercapainya tujuan. Sumber daya adalah unsur-unsur dalam 

manajemen, yaitu: manusia, bahan, mesin/peralatan, metode/cara kerja, 

modal uang dan informasi. Sumber daya bersifat terbatas, sehingga tugas 

manajer adalah mengelola keterbatasan sumber daya secara efisien dan 

efektif agar tercapai tujuan (Yulianti, 2020). 
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Proses manajemen adalah proses yang berlangsung secara terus 

menerus, dimulai dari membuat perencanaan dan pembuatan keputusan, 

mengorganisasikan sumber daya yang dimiliki, menerapkan kepemimpinan 

untuk menggerakkan sumber daya, dan melaksanakan pengendalian. Dalam 

konteks dunia pendidikan, yang dimaksudkan dengan manajemen 

pendidikan/sekolah adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi pendidikan dalam upaya menghasilkan lulusan yang sesuai dengan 

visi, misi dan tujuan pendidikan itu sendiri (Yulianti, 2020). Artinya, kepala 

sekolah dan madrasah diharuskan mengelola manajemen atas lembaga yang 

dipimpinnya, tentunya secara baik dan optimal. 

Penelitian ini nantinya terlaksana di tiga madrasah yang berlokasi di 

Kota Semarang. Peneliti mengambil tiga lembaga madrasah sebagai obyek 

penelitian yakni di  Madrasah Aliyah (MA) Askhabul Kahfi Mijen Kota 

Semarang, Madrasah Aliyah Nurul Huda Mangkang Semarang serta 

Madrasah Aliyan Negeri (MAN) Kota Semarang. Ada madrasah yang 

dikembangkan oleh swasta, dalam hal ini yayasan, serta satu madrasah 

berstatus sebagai lembaga pendidikan menengah negeri. Tujuannya yakni 

melihat secara jernih seberapa jauh pola kepemimpinan kepala madrasah 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di 

Kota Semarang, khususnya di masa pandemi Covid-19. 

Pemilihan lokasi penelitian ini sangat proporsional, dalam arti tidak 

dalam satu ruang lingkup wilayah melainkan secara geografis bisa mewakili 

kepemimpinan madrasah di Kota Semarang. Madrasah Aliyah (MA) 
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Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang, terletak di wilayah Kecamatan 

Mijen, tentu memiliki ciri khas dan pola kepemimpinan kepala madrasah 

yang berbeda dengan kepala Madrasah Aliyah Nurul Huda Mangkang 

Semarang yang familiar dengan industri-industri dan pabrik. Pun dengan 

Madrasah Aliyan Negeri (MAN) Kota Semarang yang berada di Semarang 

Timur, tentu berbeda dengan kedua lembaga madrasah di atas. 

Terlebih, Madrasah Aliyan Negeri (MAN) Kota Semarang dikelola 

langsung oleh Kementerian Agama serta berstatus sebagai madrasah negeri. 

Tentunya, ada pola yang berbeda yang diterapkan pimpinan madrasah dalam 

melaksanakan kepemimpinannya berdasarkan Kurikulum 2013 yang 

esensinya mengarah pada tahapan pelaksanaan pendidikan karakter di 

madrasah di Kota Semarang, khususnya di masa pandemi Covid-19. Situasi 

ini tentu menuntut seorang pemimpin untuk tampil lebih strategik karena ini 

adalah waktu yang tepat untuk menguji kepemimpinan seorang leader. 

Berdasarkan rasionalisasi serta uraian pemahaman di atas, peneliti 

bermaksud mencari gambaran pola kepemimpinan yang diterapkan oleh 

kepala madrasah di lembaganya masing-masing. Oleh sebab itu, peneliti 

menguraikannya dalam susunan suatu penelitian dengan judul: 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Berdasarkan Kurikulum 2013 di Masa Covid-19 pada Madrasah Aliyah di 

Kota Semarang. 
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B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah biasanya digunakan untuk mencari permasalahan 

pada sebuah penelitian. Maka, rumusan masalah pada penelitian tesis ini 

adalah sebagai berikut di bawah ini: 

1. Bagaimana konsep kepemimpinan dalam Islam? 

2. Bagaimana kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi 

Covid-19 di Kota Semarang? 

3. Bagaimana kendala dan solusi pelaksanaan pendidikan karakter 

berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota 

Semarang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan dilakukannya 

penelitian ini adalah sebagai berikut.  

1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis konsep kepemimpinan dalam 

Islam.  

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kepemimpinan kepala 

madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan 

Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang. 

3. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis kendala dan solusi 

pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013  di masa 

pandemi Covid-19 di Kota Semarang. 
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D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis 

maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut: 

1. Secara teoritis 

Secara teoritis, penelitian tesis ini diharapkan dapat menambah 

wawasan serta khasanah ilmu pengetahuan, khususnya dalam dunia 

kependidikan Islam saat ini. Penelitian ini juga didedikasi untuk 

mengukur tipe kepemimpinan seorang pemimpin, yang dalam hal ini 

adalah kepala madrasah. 

2. Secara praktis 

a. Bagi kepala madrasah, hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan masukan terutama dalam mengambil kebijakan dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013. 

b. Bagi guru, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai 

model kepemimpinan sosok kepala madrasah dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013, terutama di masa 

pandemi Covid-19. 

c. Bagi siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

pencerahan dan wawasan baru berdasarkan Kurikulum 2013. 

d. Bagi orang tua siswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi 

acuan dalam memberikan pendidikan, penanaman serta pengem-

bangan nilai-nilai karakter di lingkungan keluarga. Bahwa semua itu 
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pada dasarnya bersumber dari Kurikulum (pendidikan karakter) 

2013. 

e. Bagi  orang lain  diharapkan dapat dijadikan rujukan dan bahan 

referensi dalam penelitian, sehingga memperkaya khasanah lmu 

pengetahuan dan karya ilmiyah. 

 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan Penelitian 

Riset  ini menggunakan pendekatan studi lapangan (field 

research), yakni dengan menempatkan lapangan sebagai kancah 

penelitian. Dengan begitu, semua data penelitian dihasilkan dari studi 

lapangan yang dalam hal ini bersumber dari tiga madrasah, sebagai 

berikut. 

a. Madrasah Aliyah (MA) Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang 

b. Madrasah Aliyah Nurul Huda Mangkang Semarang 

c. Madrasah Aliyan Negeri (MAN) Kota Semarang 

 

2. Desain Penelitian 

Desain penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang 

oleh Moleong (2005:4) disebut sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif, yaitu  penelitian yang hasil akhirnya 

berupa kata-kata tertulis atau lisan, serta orang-orang dan perilaku 
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yang dapat diamati dan diarahkan pada latar alamiah secara holistik 

(utuh). 

Pendekatan kualitatif ini dipilih karena peneliti dapat 

melakukan penelitian secara alamiah, sedangkan peneliti dapat 

menjadi instrumen kuncinya. Pendekatan kualitatif juga lebih 

menekankan pada makna dan terikat nilai.Penelitian kualitatif dalam 

penelitian ini penting digunakan terutama untuk mengetahui makna 

yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, mengembangkan 

teori serta memastikan kebenaran data. Selain itu, penelitian kualitatif 

di sini lebih bersifat deskriptif sehingga mudah dalam pemaparan 

datanya. 

 

3. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian latar belakang dan rumusan masalah di 

atas, fokus penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1. Konsep kepemimpinan dalam Islam. 

2. Kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 

di Kota Semarang. 

3. Kendala dan solusi pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan 

Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang. 
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4. Data dan Sumber Data Penelitian 

Pada penelitian tesis ini, peneliti dengan pendekatan  dua 

sumber data, yakni data utama sebagai obyek penelitian antara lain: 

a. Data yang berasal dari kepala madrasah, guru Pendidikan Agama 

Islam, guru madrasah, serta warga sekolah lainnya, yang dianggap 

mumpuni memberikan informasi terkait kepemimpinan kamad  

dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 

2013 di Kota Semarang. 

b. Data pendukung penelitian yang bersumber dari buku-buku dan 

referensi lain seperti jurnal, koran atau surat kabar, majalah, 

internet, dan lainnya, yang dalam hal ini mengkaji tentang 

kepemimpinan kepala madrasah dalam penyelanggaraan  

pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di Kota 

Semarang. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam  sebuah penelitian pengumpulan  data  sangatlah penting 

dalam rangka  memperoleh data yang diperlukan, baik yang 

berhubungan dengan studi literatur maupun data yang dihasilkan dari 

data empirik di lapangan. Dalam mendapatkan data  penulis 

menggunakan beberapa metode, yakni: 

a. Observasi  

Obervasi merupakan penelitian dengan menggunakan 

metode pengamatan yang dilakukan secara langsung  ke obyek 
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.yang diteliti; yakni berkaitan dengan kepemimpinan kepala  

madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan 

Kurikulum 2013 di Kota Semarang. Peneliti dalam hal ini 

melakukan observasi terkait data-data madrasah yang relevan 

dengan penelitian ini, kebijakan kepemimpinan kepala madrasah di 

masa pandemi Covid-19, Kegiatan Belajar-Mengajar para guru dan 

siswa selama pandemi Covid-19 baik itu di Madrasah Aliyah (MA) 

Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang, Madrasah Aliyah NU 

Nurul Huda Mangkang Semarang maupun di Madrasah Aliyan 

Negeri (MAN) Kota Semarang sebagai lokasi penelitian ini. 

b. Wawancara  

Wawancara atau interview merupakan  cara pengumpulan 

data melalui komunikasi langsung antara pewawancara 

(interviewer) dengan sumber data. Wawancara adalah sebuah 

percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh 

dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) mengajukan 

pertanyaan dan terwawancara (interviewee) memberikan jawaban 

terjadilah percakapan yang aktif  (Moleong, 2005: 186). 

Proses wawancara dalam penelitian ini dilakukan baik 

secara online dengan memanfaatkan media sosial (WhatsApp) dan 

telephone seluler maupun offline yakni bertatap muka dengan 

responden. Hal itu disebabkan kondisi pandemi Covid-19 yang 

mengharuskan dilakukannya pembatasan-pembatasan sosial 
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sehingga acapkali peneliti tidak diperkenankan datang ke lokasi 

penelitian. Adapun dalam proses wawancara peneliti mengajukan 

beberapa pertanyaan yang mengacu pada panduan wawancara yang 

telah peneliti siapkan sebelumnya. 

Teknik wawancara ini oleh peneliti dilakukan untuk 

memperoleh informasi terhadap data-data yang berkaitan hal-hal 

yang dilakukan kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di Kota Semarang terutama 

di era pandemi Covid-19 Adapun, informan dalam penelitian ini 

dilakukan kepada tiga orang kepala madrasah, wakil kepala 

madrasah yang terdiri dari enam orang, guru di masing-masing 

madrasah berjumlah tiga orang, serta siswa yang belajar di 

madrasah berjumlah sembilan anak. Kegiatan wawancara dalam 

penelitian ini dilakukan sesuai dengan keperluan data di  lapangan. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi dalam suatu penelitian lebih dipahami sebagai 

salah satu teknik penelitian yang digunakan untuk memperoleh 

data-data asli yang bersifat dokumenter, baik data itu berupa 

catatan harian, memori atau notulen penting lainnya (Sarwono, 

2000: 71-73). Terkait pemahaman itu, dokumen dalam konteks 

penelitian ini yakni data-data tertulis yang digunakan untuk 

mengungkap data tentang kepemimpinan kepala madrasah dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di 
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Kota Semarang terutama di era pandemi Covid-19. Sedangkan 

data-data dokumen yang digali dalam penelitian ini antara lain data 

yang berkaitan dengan latarbelakang madrasah, lokasi dan 

keberadaan atau lokasi madrasah, data guru, siswa dan karyawan, 

sarana dan prasarana, model pembelajaran, serta capaian/ 

keberhasilan madrasah.  

 

6. Teknik Keabsahan Data 

Uji kevaliditan data dilakukan ketika semua data dinyatakan 

telah terkumpul. Di dalam mengecek keabsahan data peneliti 

menggunakan teknik triangulasi, yakni untuk  mengetahui keabsahan 

data penelitian dengan cara memeriksa keabsahan data  yang diperoleh 

peneliti. Dalam hal ini Sarwono (2000:71-73) menyebutnya sebagai  

teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Di luar data itu guna keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu. 

Pelaksanaan teknik pemeriksaan dalam sebuah penelitian 

didasarkan atas kriteria tertentu. Menurut Moleong, terdapat empat 

kriteria yakni: 

a. Kepercayaan (creadibility), yakni dilakukan untuk membuktikan 

kebenaran data yang diperoleh. 

b. Keteralihan (transferability), yakni dilakukan untuk menferifikasi 

data, apakah perlu dilakukannya pengalihan kepada oramg lain; 
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c. Kebergantungan (dependability), yakni dilakukan untuk 

menghindari sikap monoton pada seseorang, sehinigga perlu 

pembanding dalam  memformulasikan data-data yang ada. 

d. Kepastian (confirmability), yakni dilakukan untuk menilai  

perolehan  dari hasil penelitian. yakni mulai dari pengumpulan 

data sampai bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. 

memenuhi standar kualitatif. 

Dengan teknik triangulasi peneliti dapat menggunakan 

beberapa sumber melalui metode pengumpulan data kemudian sumber-

sumber tersebut diolah untuk dibandingkan antara sumber yang satu 

dengan yang lainnya sehingga memperoleh derajat kepercayaan 

(Moleong, 2005: 330). Teknik triangulasi ini peneliti gunakan untuk 

mengecek beberapa data yang bersumber dari informan lain selain 

warga madrasah. Adapun data yang dianalisis yakni data yang 

berkenaan dengan tema penelitian; kepemimpinan kepala madrasah 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 

di Kota Semarang terutama di masa pandemi Covid-19. 

 

7. Teknik Analisis Data 

Analisis data merupakan  proses pencarian dan penyusunan 

secara sistematis semua transkrip wawancara, catatan lapangan dan 

bahan-bahan lain yang telah dikumpulkan agar peneliti dapat 

memperoleh pemahanannya dan merangkai hasil data sendiri 
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(Moleong 2005: 280) dengan cara  mengelompokan  dan mengurutkan 

data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat 

ditemukan tema dan rumusan hipotesis kerja. 

Analisis data dalam pelaksanaan penelitian kualitatif dilakukan 

dengan pengerjaan menulis, mengedit, mengklarifikasi, mereduksi 

serta menyajikan data. Langkah-langkah dalam menganalisis data 

terdiri dari teorisai, analisis induktif, analisis tepologis, serta 

anumerasi. Dengan demikian, data yang diperoleh dalam penelitian ini 

pada dasarnya berwujud kata-kata, kalimat, atau paragraf-paragraf, dan 

dinyatakan dalam bentuk narasi yang bersifat deskripsi mengenai 

peristiwa-peristiwa nyata berdasarkan pedoman analisis deskriptif. 

Menurut Miles dan Huberman (1992:71-73)  analisis deskriptif 

dilaksanakan melalui tiga alur yaitu: (1) reduksi data; (2) penyajian 

data; (3) penarikan kesimpulan atau verifikasi. .  

a. Reduksi Data. Reduksi data merupakan suatu ujud analisis yang 

menajam, menggolongkan, mengarahkan, mensortir, dan 

mengorganisasi-kan data sedemikian rupa sehingga dapat ditarik 

sebuah kesimpulan akhir  secara tepat. 

b. Penyajian data. Penyajian dilakukan  untuk menemukan pola-

pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adaanya 

penarikan kesimpulan serta memberikan data. Agar dapat 

menemukan suatu makna dari data-data yang telah diperoleh, 

kemudian disusun secara sistematis, dari bentuk informasi yang 
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kompleks menjadi lebih sesederhana mungkin (Moleong, 2005: 

52). 

c. Penarikan kesimpulan. Analisis data yang dikumpulkan selama 

pengumpulan data dan sesudah pengumpulan data digunakan 

untuk menarik suatu kesimpulan, sehingga semua sudah 

terakomulasi dengan baik. Sejak pengumpulan data penelitian 

dimulai, maka mulai dicari makna atau arti dari simbol-simbol, 

mencatat keteraturan pola-pola, penjelasan-penjelasan, dan alur 

sebab-akibat yang terjadi.  Dalam merangkai kesimpulan ini bisa 

diperoleh setelah pengumpulan data berakhir, hal ini tergantung 

pada kumpulan catatan lapangan dan pengkodean yang 

digunakan (Moleong, 2005: 61). 

 

F. Sistematika Pembahasan Tesis 

Sistematika tulisan penelitian dalam pembahasan tesis ini adalah 

sebagai berikut: 

Bab I sebagai bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan 

sistematika pembahasan tesis. 

Bab II sebagai bab teori, Landasan Teori terdiri atas tiga sub bab 

utama. Pertama, kajian riset terdahulu, berisi pemaparan hasil-hasil 

penelitian terdahulu. Kedua, kajian teori yang berisi beberapa bagian yakni 
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tentang kepemimpinan kepala madrasah, pendidikan karakter dan kepala 

madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter. 

Bab III Paparan Data dan Hasil Penelitian. Bab ini terdiri atas dua sub 

bab utama. Pertama, gambaran umum madrasah di Kota Semarang. Kedua, 

hasil penelitian tentang kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-

19 pada madrasah di Kota Semarang. 

Bab IV sebagai bab pembahasan hasil penelitian. Pada bab ini meliputi 

dua sub utama, yakni konsep kepemimpinan dalam Islam, kepemimpinan 

kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan 

Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 pada madrasah di Kota 

Semarang, serta kendala dan solusi kepala madrasah dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-

19 pada madrasah di Kota Semarang. Adapun, Bab V sebagai bab penutup 

berisi simpulan dan saran. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

A. Kajian Riset Terdahulu 

Kajian pustaka atau hasil riset terdahulu dimaksudkan untuk mencari 

perbandingan antara penelitian terdahulu dengan penelitian oleh peneliti. 

Adapun hasil-hasil penelitian sebelumnya adalah sebagai berikut. 

Pertama, hasil penelitian Siti Umayah (2011) yang berjudul: “Nilai-

nilai Pendidikan Karakter Bangsa dalam KTSP Mata Pelajaran Akidah 

Akhlak Madrasah Tsanawiyah”. Penelitian Umayah dilakukan guna 

mencermati maraknya praktik pornografi, korupsi, kasus suap, perampokan, 

disharmonisasi antara guru dan siswa, melemahnya kedisiplinan dan 

melunturnya sikap jujur, sehingga perlu diteliti akar masalah dan 

penyelesaiannya 

Penelitian Tesis Umayah bertujuan untuk: (1) mengetahui hakekat 

pendidikan karakter bangsa; (2) mengetahui nilai-nilai pendidikan karakter 

bangsa dalam KTSP mata pelajaran akidah akhlak Madrasah Tsanawiyah; 

dan (3) mengetahui hubungan nilai-nilai pendidikan karakter bangsa dalam 

KTSP dengan mata pelajaran akidah akhlak madrasah tsanawiyah. Adapun, 

metode penelitian yang digunakannya adalah metode deskriptip analisis dan 

content analisys. Dari metode penelitian itu, Umayah berhasil memperoleh 

hasil penelitian bahwa ada hubungan dan keterkaitan yang erat antara nilai-

nilai pendidikan karakter dalam KTSP mata pelajaran akidah akhlak 
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madrasah tsanawiyah. dinyatakan bahwa pembentukan watak dan 

menempatkan akhlak mulia dalam kelompok pada pelajaran pertama 

bersama dengan agama serta peningkatan iman, takwa dan akhlak mulia 

sebagai acuan penyusunan KTSP.yang penyusunannya disesuaikan keadaan 

sekolah. 

Jika dibandingkan dengan penelitian oleh peneliti, hasil Tesis Siti 

Umayah lebih pada pendekatan library research, atau studi kepustakaan. 

Dalam hal ini ia tidak menggunakan data lapangan melainkan menggunakan 

referensi yang bersumber dari beragam media, serta digabungkan menjadi 

sebuah pemikiran/ temuan. Namun demikian, penelitian ini dengan 

penelitiannya memiliki kesamaan dalam pengambilan tema, yakni 

pendidikan karakter, sehingga layak untuk dilanjutkan guna pengembangan 

ilmu pengetahuan. 

Kedua, hasil tesis Achmad Jupri (2016) dengan judul: Penanaman 

Kepribadian Melalui Upaya Internalisasi Nilai-nilai Pendidikan Karakter 

dalam Pembelajaran Akidah-Akhlak (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah 

Raudlatul Athfal Bambankerep Ngaliyan Semarang). Sebagaimana 

disebutkan Jupri, salah satu tujuan pendidikan adalah pembelajaran dan 

membentuk kepribadian anak didik. Dalam pendidikan, salah satu kegiatan 

yang dilakukan guru adalah dengan usaha internalisasi nilai-nilai karakter 

yang dalam konteks ini pada pembelajaran Akidah-Akhlak seperti di 

Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul Athfal Bambankerep Ngaliyan Semarang. 

Oleh karenanya, fokus masalah penelitian yang diangkat Jupri antara lain 
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konsep penanaman kepribadian melalui upaya internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam pembelajaran Akidah-Akhlak, kendala 

penanaman kepribadian melalui upaya internalisasi nilai-nilai pendidikan 

karakter dalam pembelajaran Akidah-Akhlak, dan upaya madrasah dalam 

usaha penanaman kepribadian melalui upaya internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam pembelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah 

Ibtidaiyah Raudlatul Athfal Bambankerep Ngaliyan Semarang. 

Penelitian Achmad Jupri adalah penelitian lapangan (field research), 

yang dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif-kualitatif. Dalam 

praktiknya, penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data seperti 

dengan wawancara, observasi dokumentasi dan trianggulasi. Adapun hasil 

penelitian Jupri menunjukkan analisis: Pertama, penanaman kepribadian 

sebagai internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter dalam pembelajaran 

Akidah-Akhlak adalah: internalisasi di dalam kelas dan internalisasi di luar 

kelas, yang diantaranya terdiri ekstrakurikuler dan kegiatan keagamaan. 

Kedua, kendala penanaman kepribadian sebagai internalisasi nilai-nilai 

pendidikan karakter dalam lingkungan sekolah  Akidah-Akhlak di Madrasah 

Ibtidaiyah Raudlatul Athfal Bambankerep Ngaliyan Semarang, antara lain 

masih lemahnya dukungan orangtua, pengaruh lingkungan, adanya dampak 

negatif perkembangan teknologi masa kini. Ketiga, upaya madrasah dalam 

penanaman kepribadian sebagai internalisasi nilai-nilai pendidikan karakter 

dalam pembelajaran Akidah-Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah Raudlatul 
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Athfal Bambankerep Ngaliyan Semarang, yakni: intens memberikan 

pembinaan dan pengawasan terhadap siswa saat berada di madrasah. 

Ditinjau dari aspek persamaannya, penelitian yang telah selesai 

dilakukan oleh Achmad Jupri dengan judul ini  memang memiliki kesamaan 

dalam pengambilan tema penelitian, yakni tentang karakter. Namun 

persamaan ini tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang sedang 

dikembangkan peneliti saat ini. Adapun hal yang membedakannya yakni 

lokasi dan obyek penelitian. Dengan demikian, penelitian ini masih layak 

untuk diteruskan. 

Ketiga, hasil tesis Ahmad Sidik (2017) yang berjudul: Sinergi 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam 

dalam Penanaman Karakter Siswa di SMP IT Al-Firdaus Purwodadi. 

Penelitian Ahmad Sidik lebih berfokus pada permasalahan: peran 

kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dalam pembentukan karakter siswa di SMP IT Al-Firdaus, kendala 

yang dialami kepala sekolah dan kinerja guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dalam pembentukan karakter siswa di SMP IT Al-Firdaus, dan sinergi 

kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) dalam pembentukan karakter siswa di SMP IT Al-Firdaus . 

 Penelitian Sidik adalah penelitian lapangan (field research) yang 

dilakukan dengan menggunakan kualitatif. Dalam praktiknya penelitian ini 

menggunakan teknik pengumpulan data seperti dengan wawancara, 

observasi dan dokumentasi. Teknik analisis datanya menggunakan analisis 
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deskriptif dari lapangan yang sebelumnya diolah terlebih dahulu. Dengan 

hasil penelitian sebagai berikut. Pertama, bentuk kepemimpinan Kepala 

SMP IT Al-Firdaus Purwodadi Grobogan adalah kepemimpinan 

administratif, yaitu kepemimpinan yang mampu menyelenggarakan tugas 

administrasi secara efektif. Kedua, kinerja guru Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di SMP IT Al-Firdaus Purwodadi Grobogan didasarkan pada motivasi 

kinerja guru, etos kerja, lingkung-an kinerja guru serta tugas dan tanggung 

jawab guru. Ketiga, karakter yang dikembangkan SMP IT Al-Firdaus 

Purwodadi Grobogan yaitu: religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, 

kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta 

tanah air, menghargai prestasi, bersahabat/ komunikatif, cinta damai, gemar 

membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Keempat, 

Aktualisasi  kepemimpinan kepala sekolah dalam pembentukan karakter 

berupa: keteladanan bagi siswa, membiasakan sikap religius dan 

meningkatkan pembelajaran agama secara lebih optimal. Kelima, bentuk 

kinerja guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pembentukan karakter, 

yaitu: keteladanan para guru PAI di sekolah, upaya pembiasaan sikap yang 

didasarkan pada nilai-nilai Islami, serta optimalisasi pembelajaran 

keagamaan secara intensif. Keenam, kendala yang dialami kepala sekolah 

dan guru Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pembentukan karakter siswa 

di SMP IT Al-Firdaus Purwodadi Grobogan adalah:pemahaman siswa 

mengenai nilai-nilai Islam yang tergolong rendah; terbatasnya waktu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah; minimnya pemahaman 
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agama orangtua tentang wawasan keagamaan; dan faktor negatif lingkungan 

sekitar. Ketujuh, sinergitas kepemimpinan kepala sekolah dan kinerja Guru 

Pendidikan Agama Islam (PAI) dalam pembentukan karakter siswa di SMP 

IT Al-Firdaus Purwodadi Grobogan yaitu dengan penyeleng-garaan kegiatan 

ekstrakurikuler keagamaan di sekolah.seperti  peringatan hari kemerdekaan 

RI, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, peringatan Isra‟ Mi‟radj, 

pesantren ramadhan, kegiatan kurban di sekolah, dan kegiatan religi lain 

yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter kepada siswa. 

Penelitian yang telah disusun oleh Ahmad Sidik, jika dibandingkan 

dengan penelitian ini memiliki perbedaan, terutama pada lokasi penelitian 

dan sumber data yang membantu untuk analisis. Sedangkan ditinjau dari 

segi persamaannya, penelitian ini dengan penelitian Ahmad Sidik pada 

dasarnya terdapat kesamaan pada pengambilan tema penelitian. Kedua 

peneliti sama-sama mengangkat karakter sebagai fokus penelitian. Adapun 

subyek dan obyenya berbeda, sehingga layak untuk dikembangkan secara 

lebih lanjut. 

Keempat, hasil penelitian Tesis Muhammad Faizul Husnayain (2015) 

berjudul: Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Mengembangkan 

Mutu Sumberdaya Guru pada Lembaga Pendidikan Islam (Studi Multi 

Kasus di SDI Surya Buana dan SD Anak Saleh Malang). Pada penelitiannya, 

Husnayai berupaya mengungkap perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

dalam mengembangkan mutu sumberdaya guru dengan fokus menggali 
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program yang dilakukan kepala sekolah, bentuk-bentuk strategi yang 

dilakukannya serta peran yang dilakukan kepala sekolah. 

Husnayai melakukan penyelidikan dengan pendekatan fenomono-

logi-naturalistik metode pengumpulan data dengan cara wawancara, 

observasi serta dokumentasi. Adapun hasil  penelitiannya  dengan  simpulan, 

(1) program kepala sekolah dalam mengembangkan mutu SDM  guru antara 

lain: membentuk lesson studi, penugasan-penugasan, mendatangkan 

narasumber, melaksanakan studi lanjut serta studi banding. (2) bentuk-

bentuk yang dilakukan antara lain: memberikan penghargaan, melakukan 

supervisi, dan mengikutsertakan pelatihan, seminar serta lainnya. (3) peran 

kepala sekolah dalam mengembangkan mutu sumberdaya guru yakni: 

sebagai educator, sebagai manajer, sebagai supervisor, administrator, leader, 

inovator dan motivator. 

Perbedaan antara penelitian Husnayai dengan penelitian ini terletak 

pada lokus, subyek dan obyek yang diteliti. Penelitian Husnayai lebih 

menitik-beratkan kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan 

mutu sumberdaya guru dan bukan tentang pendidikan karakter di tengah 

pandemi. Dengan keragaman karakteristik tema kepemimpinan yang 

diangkat, peneliti mencari celah kajian yang hendak diteliti. Secara umum 

peneliti merasa penelitian yang sedang dilakukan saat ini layak sesuai 

kondisi untuk dilanjutkan dengan pertimbangan karakteristik, perbedaan 

waktu penelitian.  
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Kelima, hasil penelitian Tesis Mukmin Suli (2021) berjudul: 

Penerapan Manajemen Kepala Sekolah terhadap Peningkatan Kinerja Guru 

pada Masa Covid-19 di SDN 030 Sabbang Loang Kec. Baebunta Kab. Luwu 

Utara. Penelitian Suli bertujuan untuk: (1) mengetahui program manajemen 

kepala sekolah dalam meningkatkan kinerja guru selama pembelajaran 

Covid-19 di SD Negeri 030 Sabbang Loang Kecamatan Baebunta 

Kabupaten Luwu Utara, (2) mengetahui penerapan manajemen kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru selama Covid-19 di SD Negeri 

030 Sabbang Loang Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, (3) 

mengetahui hasil dan evaluasi yang dihadapi guru selama proses 

pembelajaran pada Covid-19 di SD Negeri 030 Sabbang Loang Kecamatan 

Baebunta Kabupaten Luwu Utara. 

Suli dalam penelitiannya menggunakan pendekatan kualitatif jenis 

penelitian deskriptif. Dengan cara menggunakan teknik wawancara, 

dokumentasi dan observasi. Adapun hasil dari permasalahan yang diperoleh 

peneliti sebagai berikut: (1) program manajemen kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru selama masa Covid-19, program selanjutnya 

dilakukan oleh pihak sekolah ialah luring untuk memberikan kemudahan 

kepada pihak peserta didik yang tidak memiliki perlengkapan teknologi 

seperti handphone android maupun jaringan. Program ini dilaksanakan 

selama masa pandemi agar proses pembelajaran tetap terlaksana dengan 

baik. Pihak Dinas Pendidikan membuat program pada masa pandemi untuk 

memberikan kemudahan kepada siswa dan guru dalam melaksanakan proses 
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pembelajaran jarak jauh. (2) Penerapan manajemen kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru selama Covid-19, proses manajemen yang 

dilakukan kepala sekolah melalui beberapa tahapan sebagai berikut: a) 

perencanaan b) pelaksanaan dan c) pengawasan. (3) Hasil dan evaluasi yang 

dihadapi guru selama proses pembelajaran pada Covid-19, hasil dan evaluasi 

yang dihadapi guru selama proses pembelajaran selama Covid-19, kepala 

sekolah memberikan penilaian kepada guru dengan melihat paedagogik, 

kepribadian, sosial dan profesional. 

Dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan saat ini, penelitian 

yang dilakukan Mukmin Suli mengalami perbedaan khususnya pada tema 

utama yang diangkat. Meski sama-sama melakukan penelitian dengan 

mendasarkan pada situasi yang sama, yakni di masa Covid-19 namun 

penelitian oleh peneliti lebih berfokus pada kepemimpinan kepala madrasah 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di 

masa pandemi. Sedangkan penelitian Mukmin Suli berfokus pada 

manajemen kepala sekolah terhadap peningkatan kinerja guru pada masa 

Covid-19. Dengan demikian tidak terjadi kesamaan topik maupun esensi 

hasil penelitian sehingga penelitian ini layak untuk dilanjutkan guna 

menggali keragaman hasil penelitian yang berbeda. 
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B. Kajian Teori 

Kerangka teori dimaksudkan untuk menganalisis temuan data yang 

diperoleh dari lapangan. Adapun, teori-teori yang digunakan dalam 

penelitian antara lain: 

1. Kepemimpinan 

a. Pengertian kepemimpinan 

Koontz, dkk (1980:659-686) mendefinisikan kepemimpinan 

sebagai pengaruh, seni, atau proses mempengaruhi orang lain, 

sehingga seorang pemimpin harus memiliki sikap dan tabiat yang 

baik. Sehingga kepemimpinan juga merupakan suatu proses di 

mana individu mempengaruhi kelompok untuk mancapai tujuan. 

Sementara Burhanudin (1994:63) secara terperinci menyebut 

kepemimpinan yang meliputi proses mempengaruhi dan menentu-

kan tujuan organisasi, memotivasi perilaku pengikut untuk 

mencapai tujuan dan mempengaruhi untuk memperbaiki kelompok 

dan budayanya. 

Terdapat sumber-sumber ayat Al-Qur‟an yang mengungkap 

tentang kepemimpinan yang ideal. Sebagaimana dalam Surat Al-

Baqarah ayat 30 disebutkan sebagai berikut. 
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Artinya: Dan (ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para 

malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” 

Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan 

orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, 

sedangkan kami bertasbih memuji-Mu dan menyucikan 

nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui 

apa yang tidak kamu ketahui.” (Q.S.Al-Baqarah: 30). 

 

Pemimpin yang ideal, yang memiliki pemimpin Islam, 

adalah hasrat untuk semua orang. Karena pemimpin ini akan 

membawa organisasi, pendiri, tanah dan ibu, dan oleh karena itu 

pemimpin mutlak diperlukan untuk kebaikan rakyat. Maka, 

kepemimpinan dalam Islam menurut Mudzakkir Ali (2009:5) 

disebutkan sebagai suatu kegiatan atau seni untuk mempengaruhi 

perilaku orang-orang yang dipimpin agar mau bekerja secara sadar 

menuju pada suatu tujuan yang ditetapkan atau diinginkan bersama. 

Kepemimpinan adalah kemampuan memimpin dari seorang 

pemimpin atau tindakan yang dilakukan seorang pemimpin untuk 

memimpin, mempengaruhi, membujuk anggota yang dipimpinnya 

agar mau bekerja sesuai dengan tujuan. Itulah sebabnya dalam 

kepemimpinan, seorang pemimpin harus melakukan koordinasi dan 

konsolidasi secara baik dengan mereka untuk melaksanakan 

program kerja sesuai dengan target yang diharapkan. 

Sesuai uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 

kepemimpinan adalah sebuah proses dalam sebuah organisasi 

untuk mendapatkan kepercayaan dan kesatuan paham dari seluruh 

anggota dalam rangka mencapai tujuan secara maksimal. Oleh 
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sebab itu seorang pemimpin diharus amanah sebagaimana dalam 

Al-Qur‟an Surat Al-Mukminun ayat 8-11 sebagai berikut. 

                       

                            

          

Artinya:  (orang-orang mukmin adalah) .… dan orang-orang yang 

memelihara amanah (yang diembannya) dan janji mereka 

dan orang-orang yang memelihara shalatnya, mereka 

itulah orang-orang yang akan mewarisi surga firdaus, 

mereka kekal di dalamnya (Q.S.Al-Mukminun:8-11). 

 

b. Gaya kepemimpinan 

Menurut Mudzakkir Ali (2009:7) kepemimpinan disebutkan 

sebagai  hubungan yang ada di dalam pribadi seseorang atau 

pemimpin dalam mempengaruhi orang lain untuk bekerja bersama 

atas kesadaran terhadap tugas yang diberikan untuk mencapai 

tujuan yang dikehendaki. Oleh sebab itu, Wahjosumidjo (1995: 

195) memberikan batasan macam-macam gaya kepemimpinan 

yang secara umum diimplementasikan oleh para pemimpin sebagai 

berikut. 

1) Gaya directing (mengarahkan). Pemimpin lebih banyak 

memberikan petunjuk yang spesifik dan mengawasi secara 

ketat penyelesaikan tugas. Pola kepemimpinan ini cocok untuk 

diterapkan pada bawahan yang kinerjanya rendah namun 

punya komitmen yang cukup baik. 
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2) Gaya coaching (melatih). Pemimpin menggunakan directive 

dan supportive secukupnya artinya pengarahan dan pengawas-

an tetap dilakukan secara ketat oleh pemimpin, namun disertai 

dengan penjelasan keputusan, permintaan saran dari bawahan, 

dan dukungan akan kemajuan. 

3) Gaya supporting (mendukung). Kepemimpinan seperti ini 

lebih banyak directive khususnya untuk bawahan yang 

komitmennya kurang baik, dengan memberikan fasilitas dan 

mendukung usaha bawahan ke arah penyelesaian tugas-tugas 

mereka. 

4) Gaya delegation (mendelegasikan). Gaya ini diimplementasi-

kan dengan bawahan yang sudah menjadi “orang 

kepercayaan”, serta pemimpin lebih banyak menyerahkan 

pengambilan keputusan dan tanggung jawab kepada bawahan. 

Dari beberapa gaya tersebut dapat diaplikasikan dengan 

menyesuaikan potensi dari sumber daya manusia serta sarana 

prasarana  yang dimiliki. Oleh karenanya Allah SWT meminta agar 

para pemimpin dapat berlaku adil dan berbuat kebajikan. Hal itu 

sebagaimana dalam firman-Nya dalam Surat an-Nahl ayat 90 

sebagai berikut. 
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Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan 

berbuat kebajikan, memberi bantuan kepada kerabat, dan 

Dia melarang (melakukan) perbuatan keji, kemungkaran, 

dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar 

kamu dapat mengambil pelajaran. (Q.S.An-Nahl: 90). 

 

Meski demikian, hal yang lebih penting adalah seorang 

pemimpin diharuskan lebih profesional serta proporsional. Hal ini 

juga seperti ditegaskan Allah SWT sebagaimana dalam Al-Qur‟an 

Surat al-Isra‟ ayat 84 di bawah ini. 

                       

 

Artinya: Katakanlah (Muhammad), “Setiap orang berbuat sesuai 

dengan pembawaannya masing-masing.” Maka Tuhanmu 

lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya. (Q.S.al-

Isra: 84). 

 

Merujuk penggalan ayat di atas Allah SWT meminta Nabi 

Muhammad SAW untuk menjalankan kepemimpinannya sesuai 

pembawaan pribadinya; yang artinya dengan kata lain Allah SWT 

memerintahkan kepada umat manusia sebagai pemimpin untuk 

menjalankan kepemimpinannya sesuai dengan proporsi serta 

profesionalitas yang dimilikinya.  

 

c. Tipe kepemimpinan 

Konsep kepemimpinan dalam Islam memiliki dasar-dasar 

yang sangat kuat dan kokoh yang bukan saja dibangun dari nilai-

nilai ajaran Islam, namun telah dipraktekkan sejak berabad-abad 

yang lalu oleh Nabi Muhammad SAW, para Shahabat dan al-

Khulafa‟ al-Rosyidin. Jika dilihat dalam kaitannya dengan ajaran 



32 
 

 

 

Islam, kepemimpinan berarti kegiatan memimpin, mengarahkan, 

dan menunjukkan jalan kepada Allah SWT. Kegiatan ini bertujuan 

untuk menanamkan kemampuan mereka sendiri ke dalam 

lingkungan orang-orang yang memimpin dalam upaya untuk 

mencapai Allah SWT dalam hidupnya di dunia dan di akhirat.  

Dalam hal ini Allah SWT berfirman dalam Al-Qur‟an Surat 

Q.S Al- A‟raf : 43 

                       

                            

                        

 

Artinya: … dan Kami mencabut rasa dendam dari dalam dada 

mereka, di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka 

berkata, “Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan 

kami ke (surga) ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk 

sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya 

rasul-rasul Tuhan kami telah datang membawa 

kebenaran.” Diserukan kepada mereka, “Itulah surga yang 

telah diwariskan kepadamu, karena apa yang telah kamu 

kerjakan.” (Q.S Al- A‟raf : 43). 

 

Firman Allah SWT di atas jelas bahwa untuk sampai ke 

jalan yang Allah SWT membutuhkan para pemimpin yang akan 

menjalankan kepemimpinan sesuai dengan instruksi-Nya. Kendati 

demikian, seseorang pemimpin tentu memiliki tipikal serta 

karakteristik tertentu. Mengutip Purwanto (1991:46) disebutkan 

macam-macam tipe seorang pemimpin, sebagai berikut. 
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1) Tipe otoriter/ otokrasi; yakni cara memimpin yang 

dikembangkan disebut “working on his group”, yakni hanya 

melaksanakan perintah atasan, dan bawahan tidak diberikan 

kesempatan untuk berinisiatif dan mengeluarkan pendapatnya. 

2) Tipe laissez faire. Kepemimpinan ini merupakan kebalikan 

dari kepemimpinan otoriter, yakni memberikan kebebsasan 

penuh kepada bawahannya, sedangkan pemimpin hanya 

berfungsi sebagai penasehat. 

3) Tipe demokratis, yakni hubungan antara pemimpin dan yang 

dipimpin diwujudkan dalam bentuk human relationship yang 

didasari prinsip saling menghargai dan saling menghormati. 

Sehingga kepemimpinan ini bersifat aktif, dinamis dan terarah 

yang berusaha memanfaatkan setiap orang untuk kepentingan 

kemajuan dan perkembangan organisasi. 

4) Tipe pseudo demokratis. Tipe kepemimpinan ini hanya seolah-

olah bersifat demokratis akan tetapi hal itu hanya untuk 

mencari perhatian dan kepercayaan dari orang-orang yang 

dipimpin namun keputusan tetap berada di pikirannya. 

Sementara itu, Siagian (1989:141) membagi tipe-tipe 

kepemimpinan antara lain: tipe otokrasi, tipe militeristis, tipe 

peternalistik, tipe karismatik serta tipe demokratis. Namun secara 

ideal dari beberapa tipe kepemimpinan tersebut yang paling baik 
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menurut penulis, yang dapat digunakan sebagai acuan adalah tipe 

demokratis.  

 

d. Kepemimpinan kepala madrasah 

Paradigma baru manajemen pendidikan dalam rangka 

meningkatkan kualitas pendidikan secara efektif dan efisien perlu 

didukung oleh sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas yang  

merupakan proses peningkatan kemampuan manusia agar mampu 

bersaing di era yang kompetitif saat ini. Oleh karenanya Mudzakkir 

Ali (2006: 13) menyebut bahwa model kepemimpinan pendidikan 

merupakan studi tentang contoh-contoh kepemimpinan dalam 

pendidikan yang dapat dijadikan sebagai pola atau acuan bagi 

eksistensi dan kemajuan pendidikan. Model kepemimpinan 

menurut Mudzakkir Ali lebih di arahkan pada nilai-nilai Islam 

dengan harapan dapat terwujudnya corak atau karakteristik model 

kepemimpinan pendidikan dalam perspektif Islam. 

Kepala sekolah bertanggung jawab terhadap kelancaran 

pelaksanaan pendidikan dan pengajaran di sekolah yang dia 

pimpin. Untuk melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala 

madrasah hendaknya memahami, menguasai dan mampu 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan tugasnya 

sebagai manajer pendidikan. Firman Allah SWT dalam Al-Qur‟an 

menyebutkan bahwa dalam proses kepemimpinan agar dapat tepat 
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dan terarah diperlukan manajemen. Sebab, manajemen adalah 

sebagai bagian dari syariat Islam.  

                         

 

Artinya: Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang 

berperang di jalan-Nya dalam barisan yang teratur, mereka 

seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. 

(Q.S. Al-Shaff : 4). 

 

Kepala madrasah merupakan orang yang berada pada garis 

terdepan dalam mengkoordinasikan berbagai usaha dalam 

meningkatkan kinerja guru yang bermutu. (Yusnindar, 2014: 324). 

Kepemimpinan kepala madrasah juga dapat dipahami sebagai salah 

satu komponen yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan (Shomad dan Sunarko, 2016: 291). Oleh karenanya, 

sebuah madrasah akan berhasil apabila madrasah dipimpin oleh 

kepala madrasah yang bermutu, begitu juga sebaliknya madrasah 

kurang berhasil apabila madrasah yang dipimpin oleh kepala 

madrasah yang kurang berkualitas. 

Kepala madrasah dituntut untuk memiliki kompetensi 

kepemimpinan untuk membangkitkan kinerja guru. Hal ini akan 

terwujud apabila kepala madrasah mampu menciptakan situasi dan 

kondisi kerja yang mendukung kinerja guru sehingga guru mampu 

membawa perubahan sikap, perilaku sesuai dengan tujuan 

pendidikan. Guru adalah pelaksana pendidikan di madrasah yang 

langsung berinteraksi dengan peserta didik dan merupakan 
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komponen yang sangat penting dalam proses pembelajaran 

(Yusnindar, 2014: 324). 

Guru pada dasarnya memiliki potensi yang cukup tinggi 

untuk berkreasi dan meningkatkan kinerja, namun banyak faktor 

yang menghambat mereka dalam mengembangkan berbagai 

potensinya yang dimiliki. Peningkatan motivasi guru dapat 

dilakukan oleh kepala madrasah melalui pembinaan berupa 

tindakan preventif agar guru tidak melakukan penyimpangan dan 

lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya. 

Anwar (2003) dalam hal ini menyatakan bahwa 

kepemimpinan pendidikan berarti usaha untuk memimpin, 

mempengaruhi dan memberikan bimbingan kepada para personil 

pendidikan sebagai bawahan agar berbagai tujuan pendidikan dapat 

tercapai melalui serangkaian kegiatan yang telah direncanakan. 

Seorang pemimipin harus memiliki kemampuan manajerial inilah 

yang dibutuhkan demi terwujudnya madrasah efektif dan efesien 

(Shomad dan Sunarko, 2016: 292). 

Kepala madrasah dalam menyelenggarakan tugas dan 

fungsinya sebagai pemimpin dan pengelola madrasah harus 

memiliki visi dan misi serta strategi manajemen pendidikan secara 

utuh dan berorientasi kepada mutu. Kepemimpinan adalah suatu 

kekuatan penting dalam rangka pengelolaan madrasah, oleh sebab 

itu kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci 
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keberhasilan organisasi madrasah. Salah satu faktor penentu, tinggi 

rendahnya mutu pendidikan dan efektifitas madrasah ialah 

kepemimpinan kepala madrasah. Hal itu dapat dimengerti karena 

kepemimpinan bukan hanya mengambil inisiatif, melainkan 

bermakna pula kemampuan manajerial, yaitu kemampuan 

mengatur dan menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya 

(Shomad dan Sunarko, 2016: 292). 

Apabila pengertian kepemimpinan dipadukan dengan 

pengertian pendidikan, maka pengertian kepemimpinan pendidikan 

merupakan suatu proses mempengaruhi, mengkoordinir, dan 

menggerakkan orang lain yang ada hubungan dengan 

pengembangan ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan dan 

pembelajaran agar kegiatankegiatan yang dijalankan dapat lebih 

efisien dan efektif demi mencapai tujuan-tujuan pendidikan dan 

pembelajaran. Kepemimpinan pendidikan juga dapat diartikan 

sebagai proses kegiatan usaha mempengaruhi, meng-koordinasi, 

dan menggerakkan perilaku orang lain serta melakukan suatu 

perubahan ke arah yang lebih positif dalam mengupayakan 

keberhasilan pendidikan (Engkoswara dan Komariah, 2010). 

Kajian tentang tipologi kepemimpinan pendidikan sejak 

dulu masih terbatas pada tipe-tipe kepemimpinan klasik yang dapat 

diklasifikasikan menjadi 4 tipe, yaitu: 1) tipe otoriter/ otokrasi; 2) 

tipe laissez faire; 3) tipe demokratis; dan 4) tipe Militeristik 
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(Syukur, 2013). Namun, kajian tipologi kepemimpinan tidak hanya 

berhenti pada empat tipe tersebut. Siagian (1989), mengklasifikasi 

tipe pemimpin menjadi lima, yaitu: 1) tipe otokrasi; 2) tipe 

militeristis; 3) tipe paternalistik; 4) tipe karismatik; dan 5) tipe 

demokratis (Siagian, 2010). 

Peran kepala madrasah sebagai sentral kepemimpinan di 

madrasah sangat menentukan arah madrasah tersebut, maju atau 

mundurnya madrasah tersebut bergantung bagaimana kepala 

madrasah memainkan perannya sebagai pemimpin. Seorang 

pemimpin dituntut untuk dapat mengorganisasikan lembaga 

maupun institusinya. Pemimpin harus mampu menciptakan suasana 

kerja yang sehat seperti pemeliharaan kerja sama, sifat ramah-

tamah, adanya penghargaan terhadap usaha-usahanya (Kompri, 

2015).  

Kepala madrasah memiliki multi peran di samping sebagai 

seorang pemimpin, yaitu kepala madrasah juga menduduki sebagai 

seorang manajer, yang harus mampu memanajamen lembaganya 

untuk mencapai visi, misi dan tujuan madrasah itu sendiri. 

Pemimpin atau kepala madrasah merupakan seorang manajer bagi 

lembaganya yang mana seorang kepala sekolah harus mampu 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin serta mengendali-

kan untuk mencapai sebuah tujuan kelembagaan. Manajemen 

seorang pemimpin akan mempengaruhi jalannya program di suatu 
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lembaga sebagaimana kepala madrasah yang memimpin 

madrasahnya akan menjadi kekuatan tersendiri bagi seluruh anak 

buahnya dalam mencapai visi serta misi lembaga yang terurai 

dalam sebuah tujuan pembelajaran mata ajar oleh setiap guru. 

Kepala sekolah sebagai seorang pemimpin lembaga 

pendidikan memiliki peran ganda, yakni selain seorang kepala/ 

pemimpin, kepala sekolah tetap menduduki fungsi utamanya yakni 

sebagai pengajar atau pendidik. Dengan ini dengan posisinya 

menjadi kepala sekolah tidak dapat menghilangkan atau 

melimpahkan tugasnya sebagai seorang guru terhadap bawahannya 

atau dewan guru. Dan yang paling penting adalah perannya sebagai 

seorang manajer yang harus mampu memanajemen lembaganya 

untuk mencapai visi, misi, dan tujuan sekolah. 

 

2. Pendidikan Islam (Madrasah) 

Pengertian pendidikan menurut Muhibbin Syah (2002: 10), yaitu 

memelihara dan memberi latihan. Dalam memelihara dan memberi 

latihan diperlukan adanya ajaran, tuntunan dan pimpinan mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran. Dalam Bahasa Inggris, education 

(pendidikan) berasal dari kata educate (mendidik) artinya memberi 

peringatan (to elicit, to give rise to ), dan mengembangkan (to evolve, to 

develop). Dalam pengertian yang sempit, education atau pendidikan 
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berarti perbuatan atau proses perbuatan untuk memperoleh 

pengetahuan. 

Menurut Nizar (2002: 25), pendidikan dalam konteks Islam pada 

umumnya mengacu kepada term at-Tarbiyah, at-Ta‟dib dan at-Ta‟lim. 

Dari ketiga istilah tersebut term yang paling populer digunakan dalam 

praktek pendidikan Islam ialah term at-tarbiyah, sedangkan term at-

ta‟dib dan at-ta‟lim jarang sekali digunakan. Padahal kedua istilah 

tersebut telah digunakan sejak awal pertumbuhan pendidikan Islam. 

Sedangkan menurut HM Arifin (1996:10) pendidikan Islam adalah 

suatu sistem kependidikan yang mencakup seluruh aspek kehidupan 

yang dibutuhkan oleh hamba Allah SWT. Oleh karena Islam 

mempedomani seluruh aspek kehidupan manusia muslim baik duniawi 

maupun ukhrawi. 

Manusia sebagai  inti dari pendidikan, adalah mengemban 

amanah sebagai pemimpin  (kholifah )  di muka bumi, sebagaimana 

Firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 30: 

                          

                        

          

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: 

"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di 

muka bumi". (QS. Al-Baqarah: 30). 
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 Peran penting dalam proses pembentuk kepribadian adalah 

pendidikan Islam. Sigmun Freud dalam Mudzakkir Ali (2003:63) 

menyatakan bahwa kepribadian terdiri atas Das Es (the id), Das Ich (the 

ego) dan Das Ueber Ich (the super ego). Das Es merupakan aspek 

biologis dan sebagai aspek asal dari pada aspek-aspek lainnya. Fungsi 

yang dimilikinya berpegang pada prinsip kenikmatan. Das Ich sebagai 

aspek biologis timbul dari adanya kebutuhan organisme untuk dapat 

berhubungan dengan dunia luar secara realistis, sehingga ia mempunyai 

prinsip pada realita. Das Ueber Ich sebagai aspek sosiologis merupakan 

wakil dari nilai-nilai tradisi serta cita masyarakat pada anaknya dengan 

perintah dan larangannya. Super ego inilah hal ideal, sebagai 

kesempurnaan dari pada prinsip realita dan prinsip kenikmatan 

(kesenangan). Super ego juga disebut sebagai aspek moral, ia berfungsi 

untuk menentukan susila atau asusila, pantas atau tidak dan sebagainya, 

dari perbuatannya. 

Pendidikan Islam dalam pandangan Husaian dan Ashraf (1986: 

2) adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-murid dengan 

cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, dan 

pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, mereka 

dipengaruhi sekali oleh nilai spritual dan sangat sadar akan nilai etis 

Islam, atau oleh an-Nahlawi (1995:26) pendidikan Islam mengantarkan 

manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada 

syariat Allah SWT. Pendidikan Islam bukan sekedar “transfer of 
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knowledge” ataupun “transfer of training”, ....tetapi lebih merupakan 

suatu sistem yang ditata di atas pondasi keimanan dan kesalehan; suatu 

sistem yang terkait secara langsung dengan Tuhan. Pendidikan Islam 

suatu kegiatan yang mengarahkan dengan sengaja perkembangan 

seseorang sesuai atau sejalan dengan nilai-nilai Islam. 

Ahmad D Marimba (1989:19) mengemukakan bahwa 

pendidikan Islam adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh 

pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik 

menuju terbentuknya kepribadiannya yang utama (insan kamil). 

Sedangkan Ahmad Tafsir (1992: 32) mendefinisikan pendidikan Islam 

sebagai bimbingan yang diberikan oleh seseorang (peserta didik) agar ia 

berkembang secara maksimal sesuai dengan ajaran Islam. Dari batasan-

batasan itulah dapat disimpulkan bahwa pendidikan Islam adalah suatu 

sistem yang memungkinkan seseorang (peserta didik) dapat 

mengarahkan kehidupannya sesuai dengan ideologi Islam. 

Abdullah dalam buku Educational Theory a-Qur‟anio Out 

Lookseperti dikutip Armai Arief (2002:19) menyebutkan bahwa tujuan 

pendidikan Islam bertujuan untuk membentuk kepribadian sebagai 

khalifah Allah SWT, atau sekurang-kurangnya mempersiapkan ke jalan 

yang mengacu kepada tujuan akhir. Selanjutnya tujuan pendidikan 

Islam menurutnya dibangun atas tiga komponen sifat dasar manusia, 

yaitu: tubuh,  ruh dan  akal, yang masing-masing harus dijaga. 
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Pendidikan Islam sekarang ini dihadapkan pada tantangan 

kehidupan manusia modern. Dengan demikian, pendidikan Islam harus 

diarahkan pada kebutuhan perubahan masyarakat modern. Dalam 

menghadapi suatu perubahan, diperlukan suatu desain paradigma baru 

di dalam menghadapi tuntutan-tuntutan yang baru, demikian kata filsuf 

Kuhn. Menurut Kuhn dalam Tilaar (1998:245), apabila tantangan-

tantangan baru tersebut dihadapi dengan menggunakan paradigma lama, 

maka segala usaha yang dijalankan akan memenuhi kegagalan. Untuk 

itu, Sanaky (t.thn: 2) menyimpulkan bahwa pendidikan Islam perlu 

didesain untuk menjawab tantangan perubahan zaman tersebut, baik 

pada sisi konsepnya, kurikulum, kualitas sumberdaya insaninya, 

lembaga-lembaga dan organisasinya, serta mengkonstruksinya agar 

dapat relevan dengan perubahan masyarakat tersebut. 

 

3. Konsep Pendidikan Karakter 

a. Karakter 

Kata Karakter dalam kamus Inggris Indonesia 

diterjemahkan dengan mengukir, melukis, memahat atau 

menggoreskan (Echols& Shadily, 2006: 214). Karakter menurut 

Poerwadarminta (1982: 445) dalam Bahasa Indonesia diartikan 

sebagai tabi‟at, watak, sifat-sifat kejiwaan, akhlak atau budi pekerti 

yang membedakan seseorang dengan yang lain. Maka, orang yang 

berkarakter adalah orang yang memiliki kepribadian atau 
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berperilaku, bersifat, bertabi‟at, atau berwatak. Dengan lebih 

sederhana karakter dapat dipahami sebagai sesuatu hal (sikap, sifat 

atau perilaku) yang melekat, tertanam pada diri seseorang sebagai 

suatu acuan penilaian dari diri seseorang tersebut. 

Karakter secara terminologis banyak dikemukakan oleh 

para pakar yang secara umum mengambil pengertian dasar dari 

Lickona yang mengungkapkan karakter adalah “a reliable inner 

disposition to respond to situations in amorally good away”, 

kemudian ditambah dengan “character so conceived has three 

interrated parts: moral knowing, moral feeling ang moral 

behavior” (Lickona, 1991: 51). Dari sini dapat dipahami dari apa 

yang telah diungkapkan Lickona, bahwa karakter mulia (Good 

Character) meliputi pengetahuan tentang kebaikan (moral 

knowing), lalu menimbulkan komitmen terhadap kebaikan (moral 

feeling), dan akhirnya benar-benar melakukan kebaikan (moral 

behavior). Dengan kata lain karakter mengacu kepada serangkaian 

pengetahuan (cognitives), sikap (attitudes), dan motivasi 

(motivation), serta perilaku dan keterampilan (behavior and skill). 

Di samping itu juga disebutkan karakter adalah suatu nilai yang 

diwujudkan dalam bentuk perilaku (Koesoema, dkk., 2012: 11). 
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b. Pendidikan Karakter 

Pendidikan dimaknai sebagai upaya yang secara sadar 

dirancang untuk membantu seseorang atau kelompok orang dalam 

mengembangkan ilmu pengetahuan, pandangan hidup, sikap hidup, 

dan keterampilan hidup baik yang bersifat manual individual dan 

sosial. Pendidikan sebagai fenomena adalah peristiwa perjumpaan 

antara dua orang atau lebih yang dampaknya ialah berkembangnya 

suatu pandangan hidup, sikap hidup, atau keterampilan hidup pada 

salah satu atau beberapa pihak (Husna, 2007: 11). 

Pendidikan karakter bukan terletak pada materi 

pembelajaran melainkan pada aktivitas yang melekat, mengiringi, 

dan menyertainya (suasana yang mewarnai, tercermin dan 

melingkupi proses pembelajaran pembelajaran pembiasaan sikap 

dan perilaku yang baik). Pendidikan karakter adalah kunci 

keberhasilan individu. Dari sebuah penelitian di Amerika Serikat, 

90% kasus pemecatan disebabkan oleh perilaku buruk seperti tidak 

bertanggung jawab, tidak jujur dan hubungan interpersonal yang 

buruk. Selain itu, terdapat penelitian lain yang mengindikasikan 

bahwa 80% keberhasilan seseorang di masyarakat ditentukan oleh 

emotional quotient. 

Oleh karenanya, pendidikan karakter bisa juga berkenaan 

dengan sikap kejujuran, tolong-menolong, cintai damai, tidak 
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boros, toleran, serta beberapa sikap lainnya. Hal-hal itupun 

dinyatakan dalam Al-Qur‟an sebagai berikut. 

(1) Surat Al-Maida ayat 2 tentang pentingnya tolong-menolong 

                      

                           

                             

                      

                            

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu 

melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan 

(melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan 

(mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan 

qala'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan 

jangan (pula) mengganggu orang-orang yang 

mengunjungi Baitulharam; mereka mencari karunia 

dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah 

menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. 

Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum 

karena mereka menghalang-halangimu dari 

Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui 

batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah 

kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan 

permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, 

Allah sangat berat siksaan-Nya. (Q.S.Al-Maida:2). 
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(2) Surat At-Taubah Ayat 119 tentang kejujuran  

                     

 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah 

kepada Allah, dan bersamalah kamu dengan orang-

orang yang benar.(Q.S. At-Taubah: 119) 

 

(3) Surat Al-Hujurat ayat 10 tentang cinta damai 

                                 

 

Artinya: Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, 

karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu 

(yang berselisih) dan bertakwalah kepada Allah agar 

kamu mendapat rahmat. (Q.S. Al-Hujurat:10) 

 

(4) Surat Al-Hujurat ayat 12 tentang sikap saling menghujat/ 

mencela 

                     

                         

                        

 

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jauhilah banyak 

dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka 

itu dosa dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan 

orang lain dan janganlah ada di antara kamu yang 

menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di 

antara kamu yang suka memakan daging saudaranya 

yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan 

bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah 

Maha Penerima tobat, Maha Penyayang. (Q.S. Al-

Hujurat: 12). 
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(5) Surat Yunus ayat 40-41 

                                  

                    

                       

 

Artinya: Di dunia ini ada banyak jenis kepercayaan dan agama, 

ada yang beriman kepada Al Quran dan ada yang 

tidak. Namun demikian bukan tugas manusia untuk 

menghakimi masalah keimanan, karena Allah yang 

lebih mengetahui. (Q.S. Yunus:40-41) 

 

Para pakar yang menekuni tentang (character education), 

sebagaiman Frye (2002: 2) mendefinisikan pendidikan karakter 

sebagai, “A national movement creating schools that foster ethical, 

responsible, and caring young people by modeling and teaching 

good character through an emphasis on universal values that we 

all share”. Jadi, pendidikan karakter harus menjadi gerakan 

nasional yang menjadikan sekolah sebagai agen untuk membangun 

karakter siswa melalui pembelajaran dan pemodelan. 

 

c. Implementasi Pendidikan Karakter 

Pendidikan karakter yang terimplementasi dalam proses 

pembelajaran mengkaitkan antara moralitas pendidikan dengan 

berbagai aspek pribadi dan sosial peserta didik dalam kehidupan 

sehari-hari. Antara lain mencakup penalaran, pembelajaran sosial 

dan emosional, pendidikan moral, pendidikan keterampilan hidup, 



49 
 

 

 

memperhatikan dan menyayangi masyarakat, pendidikan 

kesehatan, mencegah kekerasan, menengah dan memecahkan 

konflik etika kehidupan. Peserta didik perlu mempelajari semua itu 

agar mereka dapat memecahkan permasalahan dalam mengambil 

keputusan dalam hidupnya dengan cepat. 

 Implementasi pendidikan karakter di lembaga pendidikan/ 

sekolah dapat mengacu pada pendekatan, strategi, maupun metode 

sebagai berikut: 

1) Pendekatan pendidikan karakter 

Implementasi pendidikan karakter di sekolah dapat 

dilakukan dengan menggunakan berbagai pendekatan sebagai 

berikut: 

a) Pendekatan penanaman nilai. Pengetahuan Pendekatan ini 

merupakan pendekatan tradisional yang mana menurut 

pendekatan ini metode yang dapat digunakan dalam proses 

pembelajaran antara lain keteladanan, penguatan positif 

dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain. 

Secara umum pendekatan ini telah digunakan terutama 

dalam penanaman nilai-nilai budaya dan agama. 

b) Pendekatan perkembangan kognitif.. . Disebut pendekatan 

kognitif karena pendekatan ini menekankan pada aspek 

kognitif, yakni mendorong siswa untuk berfikir aktif 

tentang masalah-masalah moral. Ada dua tujuan utama 



50 
 

 

 

dalam pendekatan ini yaitu: Pertama, membantu siswa 

dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks 

berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi. Kedua, 

mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasan 

ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah 

moral. 

c) Pendekatan analisis nilai Pendekatan analisis nilai 

memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan 

siswa untuk berfikir logis, dengan cara menganalisis 

masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Di 

samping itu pendekatan ini juga menekankan pada siswa 

untuk selalu berfikir rasional dan analitik dalam 

menghubungkan dan merumuskan konsep tentang nilai-

nilai mereka. Metode yang digunakan biasanya berupa 

tugas individu atau kelompok untuk mengadakan 

penyelidikan kepustakaan atau lapangan, dan diskusi 

kelas. 

d)  Pendekatan klarifikasi nilai. Pendekatan klarifikasi nilai 

mengajak para siswa untuk mengkaji perasaan dan 

perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran 

tentang nilai-nilai mereka sendiri. Disini guru hanya 

berperan sebagai role model dan pendorong, bukan 

pengajar. 
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e) Pendekatan pembelajaran berbuat. Pendekatan ini 

menggunakan model-model dari pendekatan nilai dan 

klarifikasi nilai karena pendekatan ini bertujuan 

memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

perbuatan moral.  

 

2) Metode, Strategi dan Prinsip Implementasi Pendidikan 

Karakter 

Howard Kirschenbaum menguraikan 100 cara untuk 

bisa meningkatkan nilai dan moralitas (karakter/ akhlak mulia) 

di sekolah yang bisa dikelompokkan ke dalam lima metode, 

sebagaimana dikutip oleh Darmiyati Zuhdi (2012: 24), yaitu: 

a) Inculcating values and morality (penanaman nilai-nilai 

dan moralitas); 

b) Modeling values and morality (pemodelan nilai-nilai dan 

moralitas); 

c) Facilitating values and morality (memfasilitasi nilai-nilai 

dan moralitas); 

d) Skill for values development and moral litercy 

(ketrampilan untuk pengembangan nilai dan litersi moral); 

e) Developing a values education program (mengembangkan 

program pendidikan nilai) 
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Dalam pelaksanaan pendidikan karakter di sekolah 

akan berhubungan dengan hal-hal yang harus direncanakan 

oleh kepala sekolah melalui manajemen kepemimpinan 

ataupun guru dengan manajemen pembelajaran. Secara inti 

apapun program yang direncanakan akan terlaksana dengan 

baik ketika memiliki manajemen yang baik serta terjalin 

kerjasama yang kuat antara semua pihak yang terkait. 

Program pendidikan karakter dalam lembaga sekolah 

atau madrasah dapat diimplementasikan secara maksimal. 

apabila secara teratur dapat melaksanakan strategi serta 

mengerti akan prinsip-prinsipnya serta menggunakan metode 

yang paling sesuai dengan situasi sumber daya yang ada 

sebagaimana tersebut di atas. 

 

4. Konsep Covid-19 dalam Pandangan Islam 

Penyakit Coronavirus 2019 (COVID-19) adalah penyakit 

menular yang disebabkan oleh sindrom pernapasan akut coronavirus 2 

(SARS-CoV-2). Penyakit ini pertama kali diidentifikasi pada Desember 

2019 di Wuhan, ibu kota provinsi Hubei China, dan sejak itu menyebar 

secara global, mengakibatkan pandemi coronavirus 2019- 20 yang 

sedang berlangsung. Gejala umum termasuk demam, batuk, dan sesak 

napas. Gejala lain mungkin termasuk nyeri otot, produksi dahak, diare, 

sakit tenggorokan, kehilangan bau, dan sakit perut. Sementara sebagian 
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besar kasus mengakibatkan gejala ringan, beberapa berkembang 

menjadi pneumonia virus dan kegagalan multi-organ pada tanggal 4 

April 2020, lebih dari 1.100.000 kasus telah dilaporkan di lebih dari dua 

ratus negara dan wilayah, mengakibatkan lebih dari 58.900 kematian 

serta lebih dari 226.000 orang telah pulih. 

World Health Organization (WHO) menetapkan status pandemi 

global Covid-19 setelah virus berbahaya ini menyebar ke sebagian 

besar wilayah dunia. Jumlah yang tertular dan korban meninggal terus 

bertambah sedangkan titik terang pengobatannya yang efektif belum 

ditemukan. Pengumpulan massa dalam jumlah besar telah dihentikan 

untuk menghindari proses penularan seperti sekolah, kampus, tempat 

hiburan, konferensi, dan termasuk di antaranya aktivitas ibadah seperti 

shalat Jumat. Iran dan Malaysia telah menghentikan jumatan di masjid, 

sedangkan sebelumnya, Arab Saudi telah menghentikan umrah di 

Masjidil Haram. 

Sekolah di DKI Jakarta, Jabar, dan Jateng telah diliburkan. 

Semuanya ditujukan untuk mencegah penularan. Para ahli dalam bidang 

kesehatan menjadi rujukan utama untuk mengetahui perkembangan 

penyakit tersebut. Namun, pihak lain pun tidak ketinggalan 

membahasnya sesuai dengan perspektif keahlian yang dimilikinya. 

Kontroversi pun merebak terutama di media sosial. Menjadi pertanyaan 

besar ketika virus itu pun tersebar ke komunitas Islam dan akhirnya 
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menyebabkan terhentinya aktivitas umrah, shalat Jumat, dan aktivitas 

ibadah umat Islam lainnya yang melibatkan massa dalam jumlah besar. 

Pandangan menghakimi pihak lain seperti itu sesungguhnya 

cerminan pola pikir dari sebagian umat Islam. Dalam kasus-kasus 

sebelumnya, terdapat dai yang menuduh daerah yang tertimpa bencana 

karena terkena laknat Allah sebagaimana terjadi pada bencana gempa 

atau tsunami yang terjadi di Lombok, Palu, Banten dan lainnya. Ayat 

Al-Qur‟an dan hadits tertentu yang terkait dengan bencana dikutip 

sebagai pembenar pendapatnya untuk menghakimi orang lain sedang 

tertimpa musibah. 

Kajian Islam ilmiah pun disampaikan oleh Syaikh Prof. Dr. 

„Abdurrazzaq bin „Abdil Muhsin Al-„Abbad Al-Badr pada 14 Rajab 

1441 H / 09 Maret 2020 M. Saat ini manusia banyak membicarakan 

tentang suatu musibah yang besar yang ditakuti oleh kebanyakan 

manusia, yaitu virus yang terkenal dengan virus Corona. Yang mana 

manusia banyak membicarakan tentang pengaruh dan bahaya yang 

ditimbulkan oleh virus ini. Juga mereka membicarakan tentang cara 

untuk menghindar dan selamat dari virus tersebut. Kemudian ia 

memaparkan tentang petunjuk-petunjuk Al-Qur‟an dan cara-cara yang 

dapat menerangkan jalan seorang mukmin untuk menghadapi 

permasalahan seperti ini. 

Diantara petunjuk-petunjuk Al-Qur‟an yang sangat agung yaitu 

bahwasanya seorang hamba tidak akan ditimpa suatu musibah kecuali 
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Allah telah menuliskan dan mentakdirkan musibah tersebut. Allah 

SWT. berfirman: 

                              

       

Artinya: “Katakanlah: Tidak akan menimpakan kami kecuali apa yang 

Allah telah tuliskan untuk kami. Dialah pelindung kami dan 

hanya kepada Allah bertawakal orang-orang yang beriman.” 

(QS. At-Taubah: 51). 

 

Allah SWT. juga berfirman: 

                            

        

Artinya: “Tidak ada musibah yang menimpa seseorang kecuali dengan 

izin Allah dan barangsiapa yang beriman kepada Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala, akan Allah akan memberi petunjuk 

kepada hatinya.” (QS. At-Thaghabun: 11). 

 

Allah SWT. juga berfirman: 

                           

                     

 

Artinya: “Tidak ada suatu musibah yang turun di bumi juga yang 

menimpa diri-diri kalian kecuali telah dituliskan oleh Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala. Sesungguhnya hal itu mudah bagi Allah 

Subhanahu wa Ta‟ala.” (QS. Al-Hadid: 22). 

 

Maka tidaklah seorang hamba ditimpa satu musibah kecuali apa 

yang Allah telah tuliskan kepadanya. Maka sungguh seorang hamba 

sangat butuh dalam kondisi seperti ini untuk selalu memperbaharui 

keimanannya, memperbaharui keyakinannya terhadap takdir Allah 
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SWT. Bahwasanya semua yang ditulis pasti terjadi. Dan apa yang 

menimpa seorang hamba tidak akan meleset darinya dan apa yang 

meleset dari seorang hamba tidak akan menimpanya dan apa yang Allah 

SWT inginkan pasti terjadi dan apa yang Allah tidak inginkan tidak 

akan terjadi. 

 

C. Kerangka Pikir Penelitian 

Kerangka berpikir penelitian berjudul:“Kepemimpinan Kepala 

Madrasah dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter Berdasarkan 

Kurikulum 2013 di masa Pandemi Covid-19 pada Madrasah Aliyah di Kota 

Semarang” dapat dicermati pada gambar bagan 1.1. sebagai berikut. 
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Gambar 2.1 
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BAB III 

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Gambaran Umum Madrasah di Kota Semarang 

1. Madrasah Aliyah (MA) Askhabul Kahfi Mijen  

a. Gambaran Umum Madrasah Aliyah (MA) Askhabul Kahfi Mijen 

Kota Semarang 

1) Sejarah pendirian 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi merupakan pendidikan 

dengan Program Khusus yang digagas sejak tahun 1987. Model 

pembelajaran itu direalisasikan sebagai sebuah proyek prestisius 

Departeman Agama untuk mengantisipasi akutnya persoalan 

madrasah, terutama menyangkut pengkaderan ulama (Program 

Tafaqquh Fiddin). Begitu juga Madrasah Aliyah Askhabul 

Kahfi merupakan madrasah menengah dengan spesialisasi 

keagamaan yang fokus mencetak generasi yang alim ilmu agama. 

Atas dasar itu, Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi berupaya 

menggabungkan kurikulum dari Kementerian Agama (Kemenag) 

dengan kurikulum pesantren salaf. Sehingga dalam kajiannya 

merujuk langsung pada kitab-kitab klasik ulama salaf namun 

dengan konteks dan metode kekinian. Sesuai prinsip santri 

“mempertahankan hal lama yang baik dan mengambil hal baru 

yang lebih baik” (Dokumen, 2020).  

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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Madrasah aliyah dengan Nomor ijin operasional KW/ MA/ 

50/ 2016 itu kini telah tercatat sebagai madrasah dengan akreditasi 

B. Madrasah dengan akta pendirian yayasan nomor 37 tanggal 21 

Juli 2007 itu juga didukung dengan NSM 131233740027. Adapun 

lembaga yang dipimpin H. Nadlirin, M.Pd itu berdiri di atas tanah 

wakaf seluas 3.500 m²,  dengan status bangunan milik sendiri 

(Observasi, 2021).  

Dirunut dari akar sejarahnya, pendirian Madrasah Aliyah 

Askhabul Kahfi ini pada dasarnya tak lepas dari keberadaan 

Pondok Pesantren Askhabul Kahfi, yakni salah satu pondok 

pesantren terbesar di Jawa Tengah. Pesantren itu terletak di Jalan 

Cangkiran-Gunungpati KM. 3 Kelurahan Polaman, Kecamatan 

Mijen, Kota Semarang. Sebagai pesantren salaf, Pondok Pesantren 

Askhabul Kahfi baru diresmikan pada 13 Juli 2009. Pada awalnya, 

pesantren ini hanya memiliki 2 lembaga yakni SMP dan SMK 

dengan jumlah santri sekitar 200 anak. Namun pada tahap 

pengembangannya, pesantren tersebut terus mendukung gerakan 

„melek‟ pendidikan yakni dengan mendirikan lembaga baru antara 

lain; Madrasah Tsanawiyah (MTs) pada 2012 serta Madrasah 

Aliyah (MA) pada 2015 (Dok, 2020).  

Pondok Pesantren Askhabul Kahfi pada ulang tahunnya yang 

ke-10 juga melengkapi lembaga pendidikan formalnya dengan 

mendirikanperguruan tinggi Mahad Aliy. Berdasarkan data yang 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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dihimpun dari lapangan, Pondok Pesantren Askhabul Kahfitelah 

menampung lebih dari 3000 santri baik putra maupun putri. Santri-

santri tersebut berasal dari berbagai kota di Indonesia serta tersebar 

dalam tiga kampus(Dok, 2020). 

 

2) Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan 

Visi didirikannyaMadrasah Aliyah Askhabul Kahfi Semarang 

yakni: “Religius, Santun, Kompetitif”. Dari visi tersebut Madrasah 

Aliyah Askhabul Kahfi menerjemahkannya sebagai berikut: 

a) Religius, seluruh aktivitas madrasah dilandasi dan dalam 

rangka mengamalkan ajaran Islam secara menyeluruh. 

b) Santun, meningkatkan dan mengembangkan perilaku dalam 

kehidupan sehari-hari dengan mengedepankan akhlaqul 

karimah. 

c) Kompetitif, mengupayakan seluruh komponen madrasah untuk 

siap berkompetisi dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi, 

seni dan budaya yang berlandaskan iman dan taqwa. 

Dari visi yang diusung tersebut, Madrasah Aliyah Askhabul 

Kahfi berupaya merealisasikan melalui misi mengembangkan 

kemampuan dasar dan pengamalan IPTEK, IMTAQ, budi pekerti 

serta wawasan kebangsaan dan demokrasi. Adapun tujuan 

utamanya yakni menghantarkan menjadi anak sholih/ sholikhah 

berintelektual (Dok, 2020). 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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b. Gambaran Guru, Pegawai dan Siswa 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang 

merupakani madrasah „pioner‟ yang melangsungkan pendidikan ala 

takhassus. Didukung dengan keberadaan pesantren yang terdiri atas 

ribuan santri baik santri putra maupun putri, Madrasah Aliyah Askhabul 

Kahfi menyuguhkan ragam pembelajarannya dengan didukung tenaga 

pendidik serta tenaga kependidikan yang profesional serta memiliki 

kompetensi di bidang pembelajaran yang linear. Pada umumnya guru 

yang mengajar telah dibekali kemampuan dasar pendidikan S-1 pada 

bidangnya masing-masing. Itu artinya, guru di Madrasah Aliyah 

Askhabul Kahfi telah memiliki kompetensi yang jelas dan bukan 

sekedar pandai berbicara. 

1) Gambaran Guru dan Pegawai 

Dalam rangka menjalankan tugas pembelajarannya, 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi menyediakan sedikitnya 26 guru 

pengajar. Dari 26 orang guru tersebut, empat orang tercatat sebagai 

Guru Tetap, 11 guru sebagai Guru Honorer, serta 11 diantaranya 

berstatus sebagai Guru Tidak Tetap. Dalam rangka menunjang 

pembelajaran siswa, Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi juga 

menyediakan sedikitnya dua orang tenaga kependidikan/ pegawai. 

Keduanya berstatus masing-masing sebagai Kepala Tata Usaha dan 

Anggota Tata Usaha. 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/


62 
 

 

 

Untuk mengetahui gambaran guru dan pegawai di Madrasah 

Aliyah Askhabul Kahfi, berikut peneliti sajikan seperti pada tabel 

3.1 di bawah ini. 

Tabel 3.1 

Gambaran Guru dan Pegawai 

di Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi 

 

No. Keterangan Status Jumlah 

Tetap  Honorer Tidak Tetap 

1 Guru  4 11 11 26 

2 Pegawai  2 - - 2 

 Total  28 

 

Sumber: Dokumentasi, 2020 

 

 

 

2) Gambaran Siswa 

Siswa yang bersekolah di Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi 

Semarang pada dasarnya bersifat heterogen. Artinya, tidak semua 

siswa yang menimba ilmu di madrasah tersebut berasal dari sekitar 

Kecamatan Mijen Semarang, melainkan juga dari luar Semarang, 

bahkan luar pulau. Hal itu terjadi karena rata-rata siswa yang 

menempuh pendidikan madrasah adalah para santri yang juga 

menempuh pendidikan pesantren di  Pondok Pesantren Askhabul 

Kahfi Semarang. 

Secara keseluruhan, data siswa di Madrasah Aliyah Askhabul 

Kahfi tetap mengalami peningkatan jumlah peserta didik, meski 

tidaklah signifikan. Hal itu dapat dilihat dari tabel 3.2 Data Siswa 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi Semarang sebagai berikut. 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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Tabel 3.2 

Data Siswa Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi 

(dalam 3 tahun terakhir) 

 

Kelas  Tahun Pelajaran 

2019/2020 

Tahun Pelajaran 

2020/2021 

Tahun Pelajaran 

2021/2022 

Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel 

X 89 3 114 4 86 3 

XI 82 3 87 3 113 4 

XII 81 3 81 3 87 3 

X-

XII 

227 8 282 10 286 10 

 

Sumber: Dokumentasi, 2021 

 

Berdasarkan tabel 3.2 di atas, rata-rata siswa per kelas atau 

rombongan belajar  (rombel), yakni berkisar antara 28 siswa. Dari 

jumlah itu, jelas bahwa sistem pembelajaran di Madrasah Aliyah 

Askhabul Kahfi Semarang dapat dikatakan efektif. Tidak 

terciptanya kelas gemuk dengan banyak siswa ini menjadikan 

pembelajara lebih kondusif, tenang, serta dapat lebih fokus. Meski 

demikian, pada Tahun Pelajaran 2021/2022 ini tercatat 10 

rombongan belajar dengan total siswa 286 anak (Dok, 2021).  

 

c. Gambaran Sarana dan Prasarana Madrasah 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang ditinjau 

dari sarana dan prasarananya sudah tergolong maju dan modern. Hal itu 

terlihat dari beberapa piranti pendukung pembelajaran, yakni seperti set 

komputer, LCD/ laptop, televisi pendukung, serta prasarana modern 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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pendukung pembelajaran lainnya. Berdasarkan obersvasi peneliti pada 2 

Pebruari 2022, Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang 

telah dilengkapi dengan ruang kelas yang berjumlah 10 lokal, 

perpustakaan dengan jumlah 2 lokal, laboratorium IPA berjumlah 3 

ruang, laboratorium  Biologi berjumlah 2 ruang, sementara labora-

torium Fisika, Kimia dan Komputer masing-masing berjumlah 1 ruang. 

Tidak hanya itu, kepala madrasahj juga memiliki ruang tersendiri 

yang tentunya berbeda dengan ruang guru serta ruang tata usaha. 

Bahkan, ruang bimbingan konseling, tempat ibadah, ruang UKS juga 

masing-masing menempati satu ruang. Dalam rangkan mendukung 

pembelajaran, Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang 

juga menyediakan fasiltas-fasilitas yang lazim di seperti tempat 

olahraga sebanyak dua ruang, gudang, ruang OSIS serta ruang kegiatan 

siswa dengan masing-masing satu ruan (Observasi, 2021). 

 

d. Program Kegiatan Pembelajaran 

Struktur kurikulumMadrasah Aliyah Askhabul Kahfi Mijen Kota 

Semarang secara umum meliputi sejumlah mata pelajaran yang 

keluasan dan kedalamannya sesuai dengan Kompetensi Inti dan 

Kompetensi Dasar yang ditetapkan pemerintah secara nasional. Untuk 

mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab sesuai KMA 

Nomor 183 tahun 2019 tentang Kurikulum Pendidikan Agama Islam 

dan Bahasa Arab pada Madrasah serta KMA Nomor 184 tahun 2019 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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tentang Pedoman Implementasi Kurikulum pada Madrasah. Sedangkan 

mata pelajaran umum sesuai dengan Permendikbud Nomor 24 tahun 

2016 dan Permendikbud Nomor 37 tahun 2018 tentang KI, KD 

Kurikulum 2013 jenjang Dikdasmen (Dokumentasi, 2021). 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang selain 

mempunyai acuan kurikulum yang diatur secara nasional pada dasarnya 

memiliki sekaligus melaksanakan Program Khusus Madrasah. Program 

khusus tersebut antara lain;  

1) Tafsir al-Quran (Tafsir Jalalain) 

2) Nahwu (Alfiyah) 

3) Fiqih (Kifayatul Akhyar) 

4) Usul Fiqih 

5) Balagah (Jauharul Maknun) (situs madrasah). 

Dikutip dari situs resmi Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi Mijen 

Kota Semarang, syarat untuk proram khusus antara lain sebagai berikut. 

1) Rata-rata nilai akademik minimal 8.00; 

2) Minimal peringkat 5 di sekolah atau madrasah sebelumnya; 

3) Telah memahami dasar tata Bahasa Arab (Nahwu Sharaf). 

Artinya, program khusus yang diimplementasikan di  Madrasah 

Aliyah Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang ini tidak berlaku bagi 

semua siswa melainkan didasarkan tas prestasi yang dimiliki masing-

masing siswa. Dengan demikian pihak madrasah telah memiliki tolok 

ukur tertentu untuk menggabungkan siswa pada program khusus atau 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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kelas umum. Dengan demikian program khusus yang dimaksud tidak 

menjadi beban pada siswa yang bersangkutan.  

 

2. Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Mangkang  

a. Gambaran Umum Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Mangkang  

1) Sejarah pendirian 

Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang berlokasi 

di Jalan Kyai Gilang Nomor 36b Kauman Mangkangkulon Kota 

Semarang. Lokasi madrasah tersebut berada di tengah-tengah 

daerah industri dengan nuansa pabrik-pabrik serta pergudangan. 

Kelurahan Mangkangkulon, dimana madrasah ini berada adalah 

merupakan wilayah Kota Semarang yang paling barat yang 

berbatasan langsung dengan Kabupaten Kendal(observasi, 2021). 

Ditinjau dari aspek historisnya, ide pendirian Madrasah 

Aliyah ini bermula dari rasa prihatin akibat penutupan SMU 

Hasanuddin pada 1985. Sekolah menengah tersebut ditutup, karena 

kekurangan siswa dan tidak dikelola dengan baik. Atas usul dari 

beberapa walisantri yang putra-putrinya belajar di Pondok 

Pesantren Al Ishlah dan bersekolah di MTs NU Nurul Huda maka 

tercetuslah pendirian Madrasah Aliyah NU Nurul Huda. Adapun 

madrasah dengan SK Pendirian Sekolah : WK/5.d./ 231/ Pgm/ MA/ 

1991ini berdiri dengan NSM: 131233740007, NPSN: 20363058, 
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serta berstatus sebagai madrasah swasta dengan SK Izin 

Operasional: 2015-11-16(Dokumentasi, 2021). 

Letak geografis MA NU Nurul Huda Kota Semarang yakni 

sebelah timur berbatasan dengan RA dan saluran irigasi warga. 

Sebelah utara berbatasan dengan area persawahan dan rel kereta 

api. Adapun sebelah barat berbatasan langsung dengan 

permukiman warga, dan sebelah selatan MA NU Nurul Huda Kota 

Semarang ini yakni berbatasan langsung dengan gedung MTs NU 

Nurul Huda sertaPondok Pesantren Al Ishlah, yang juga satu 

yayasan dengan MA NU Nurul Huda Kota Semarang(Observasi, 

2021). 

 

2) Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan 

Aliyah NU Nurul Huda,Mangkang mempunyai  visi ke depan 

yakni; “berpartisipasi dalam mengisi pembangunan bangsa dan 

negara yang baldatun toyibatun wa robbun ghofur”, dengan 

memberikan bekal ilmu agama ala Ahlusunnah wal Jamaah yang 

dintegrasikan dengan ilmu-ilmu umum/ pengetahuan modern serta 

keterampilan dasar yang bisa memberi nilai lebih kepada peserta 

didik. Sehingga tercipta anak didik yang cerdas, terampil dan 

berakhlaqul karimah (Dok, 2021). 

Dari visi yang dipaparkan di atas, MA NU Nurul Huda Kota 

Semarang berupaya menjalakan visi madrasah sebagai berikut: 
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1. Peningkatan sikap pengabdian/dedikasi yang tinggi kepada 

madrasah. 

2. Peningkatan sikap loyalitas yangtinggi kepada madrasah. 

3. Peningkatan sikap keteladanan. 

4. Mendorong dan membantu masing-masing Kepala Madrasah 

untuk mencapai target maksimal atas apa yang sudah 

digariskan Pengurus. 

5. Menumbuhkan penghayatan terhadap nilai-nilai religi yang 

dapat mejadi sumber inspirasi untuk berperilaku arif kepada 

semua elemen lembaga dan sivitas akademika. 

6. Menerapkan dan mengembangkan manajemen partisipatif 

dengan melibatkan seluruh potensi elemen-elemen lembaga 

dan masyarakat umum sebagai pemangku kepentingan(Dok, 

2021). 

Sementara dilihat dari tujuannya, ikhwal pendirian MA NU 

Nurul Huda Kota Semarang yakni dengan tujuan sebagai berikut: 

1. Membina manusia agar bertaqwa kepada Allah SWT, berbudi 

luhur, cerdas, berpengetahuan luas, cakap, terampil dan 

bertanggung jawab agar bermanfaat bagi agama, nusa dan 

bangsa. 

2. Memberikan kesempatan kepada anak-anak bangsa, khususnya 

anak-anak warga Nahdlatul Ulama untuk mengenyam 

pendidikan dasar dan menengah yang terjangkau namun 

berkualitas baik. 

3. Berpartisipasi memajukan dan mengembangkan semua cabang 

ilmu pengetahuan dan teknologi yang diperlukan bagi 

kemajuan bangsa dan negara. 

4. Memajukan dan mengembangkan budaya Islami dan 

mengantisipasi serta membendung dan menolak budaya non 

Islam yang merusak. 

5. Sebagai ladang pengabdian bagi warga NU dalam rangka „izzul 

Islam wal muslimin‟ di bidang pendidikan(Dok, 2021). 

 

b. Gambaran Guru, Pegawai dan Siswa 

1) Gambaran Guru dan Pegawai 

Salah satu poin pendukung utama dalam kegiatan 

pembelajaran di sekolah maupun di madrasah adalah guru. 

Perannya sangat strategis tidak hanya menyampaikan pembelajaran 
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dengan segala strategi dan metodenya, namun juga bertindak 

sebagai orang tua siswa saat mereka berada di lingkungan sekolah/ 

madrasah. Sebagai orang tua, guru juga melakukan penanaman 

nilai-nilai karakter serta keteladanan lainnya. Dari situlah guru 

memiliki peran dan tugas yang sangat penting bagi pelaksanaan 

pendidikan di sekolah/ madrasah. 

Memahami betapa pentingnya guru dalam satuan 

pendidikan, MA NU Nurul Huda Kota Semarang di dalam 

pembelajarannya juga menyediakan sedikitnya 24 tenaga pengajar. 

Dari 24 guru tersebut, sembilan orang guru dinyatakan sebagai 

Guru Tetap Yayasan sedangkan 15 guru lainnya merupakan Guru 

Tidak Tetap. Kendati demikian, semua guru yang mengajar di MA 

NU Nurul Huda Kota Semarang memiliki profesionalitas serta 

kompetensi pendidikan dengan baik. Selain berlatarbelakang 

pendidikan sarjana, para guru juga memiliki kompetensi mengajar 

dengan baik (Observasi, 2021); (Dok, 2021). 

 

2) Gambaran Siswa 

Siswa yang bersekolah di MA NU Nurul Huda Kota 

Semarang pada umumnya berasal dari sekitar Kota Semarang. 

Mereka umumnya adalah masyarakat sekitar Kecamatan Tugu serta 

Ngaliyan, yang memang berdekatan secara lokasi madrasah. 

Sedangkan karakteristik siswanya adalah siswa di kota pinggiran; 
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melihat lokasi dimana madrasah ini terletak di pinggiran Kota 

Semarang. 

Jumlah siswa di MA NU Nurul Huda Kota Semarang dalam 

tiga tahun terakhir dapat dikatakan tidak mengalami kenaikan 

signifikan, justru mengalami penurunan. Tidak diketahui secara 

pasti, namun penurunan jumlah siswa saat tahun ajaran baru bisa 

terjadi akibat kondisi sosial-masyarakat di tengah era pandemi 

Covid-19. Meski begitu, jumlah penurunannya pun tidak terlalu 

signifikan. Untuk mengetahui jumlah siswa yang bersekolah di MA 

NU Nurul Huda Kota Semarang, berikut peneliti paparkan data 

siswa sebagai berikut. 

Tabel 3.3 

Data Siswa MA NU Nurul Huda Kota Semarang 

(dalam 3 tahun terakhir) 

 

Kelas  Tahun Pelajaran 

2019/2020 

Tahun Pelajaran 

2020/2021 

Tahun Pelajaran 

2021/2022 

Siswa Rombel Siswa Rombel Siswa Rombel 

X 88 3 87 3 86 3 

XI 90 3 88 3 87 3 

XII 99 3 90 3 87 3 

X-

XII 

277 9 265 9 260 9 

 

Sumber: Dokumentasi, 2021 

 

Berdasarkan data pada tabel 3.3 di atas, jumlah siswa pada 

tahun pelajaran 2019/2020 tergolong cukup bagus. MA NU Nurul 

Huda Kota Semarang membagi masing-masing kelas menjadi tiga 
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kelompok belajar/ rombongan belajar dengan jumlah total Kelas X-

XIII sejumlah 277 siswa. Sedangkan pada tahun ajaran berikutnya, 

yakni tahun pelajaran 2020/ 2021 pihak madrasah membagi 

rombongan belajar sesuai dengan tahun sebelumnya yakni masing-

masing tiga lokal dengan jumlah total 265 siswa. Dari sini sudah 

mulai terlihat terjadi penurunan jmlah siswa meski tak signifikan. 

Sedangkan jumlah siswa keseluruhan pada tahun ini, yakni tahun 

pelajaran 2021/ 2022 sebanyak 260 siswa. 

 

c. Gambaran Sarana dan Prasarana Madrasah 

MA NU Nurul Huda Kota Semarang dari aspek sarana dan 

prasarana pembelajaran tergolong bagus. Madrasah, disamping terus 

berupaya untuk memenuhi kebutuhan, MA NU Nurul Huda Kota 

Semarang tidak mau kehilangan momentum sasaran calon siswa dengan 

„label‟ warga Nahdliyin. Untuk itulah madrasah terus mendorong 

dilakukannya perbaikan hingga pengadaan infrastruktur yang sekiranya 

belum ada guna menunjang pembelajaran yang layak. 

Secara umum, beberapa fasilitas yang ada di MA NU Nurul Huda 

Kota Semarang dapat disebutkan, antara lain ruang kepala madrasah, 

ruang guru, ruang Tata Usaha,ruang kelas yang berjumlah 12 lokal, 

ruang UKS, Laboratorium Bahasa, Laboratorium Komputer, 

Laboratorium IPA, Perpustakaan, ruang OSIS, mushala sekolah, 

gudang, serta kamar mandi/ WC yang berjumlah lebih dari enam ruang. 
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Di MA NU Nurul Huda Kota Semarang juga dilengkapi lapangan 

sebagai sarana kegiatan olah raga serta kegiatan luar kelas lainnya 

(Observasi, 2021); (Dok, 2021). 

 

d. Program Kegiatan Pembelajaran 

Pembelajaran pada hakekatnya adalah suatu proses yang 

kompleks (rumit), namun dengan maksud yang sama, yaitu memberi 

pengalaman belajar kepada siswa sesuai dengan tujuan. Tujuan yang 

hendak dicapai, yakni acuandalam penyelenggaraan proses 

pembelajaran sehingga proses pembelajaran berjalan secara terstruktur 

dan terlaksana sesuai tujuan yang diharapkan. 

Inti dari pembelajaran, termasuk pembelajaran di MA NU Nurul 

Huda Kota Semarangadalah interaksi dan proses yang dilakukan oleh 

pendidik dalam menyampaikan ilmu pengetahuan untuk peserta didik 

agar menghasilkan suatu hasil belajar. Sementara, terdapat program 

pembelajaran tertentu pada suatu lembaga pendidikan sehingga menjadi 

ciri khas. Misalnya kegiatan pembelajaran di MA NU Nurul Huda Kota 

Semarang, meliputi beberapa mata pelajaran berbasis Nahdlatul Ulama 

(NU)  seperti Akidah-Akhlaq, Nahwu-Sharaf, Ke-NU-an, serta lainnya. 

Meski demikian, program kegiatan pembelajaran di MA NU Nurul 

Huda Kota Semarang dengan madrasah lainnya tidak jauh berbeda. Para 

siswa juga mendapatkan materi umum seperti kepancasilaan, 



73 
 

 

 

matematika, IPA, IPS, serta beberapa materi khusus madrasah sesuai 

acuan Kementerian Agama (Dok, 2021). 

Selain pembelajaran formal, siswa di MA NU Nurul Huda Kota 

Semarang juga dibekali materi non-formal yang biasanya 

diselenggarakan di luar pembelajaran formal yakni melalui kegiatan 

ekstrakurikuler. Beberapa kegiatan ekstra yang ditawarkan kepada para 

siswa yakni seperti olah raga (sepak bola, tenis meja, serta seni bela diri 

Pencak Silat); sementara ekstrakurikuler dalam bidang seni meliputi 

seni rebana, drum band, seni Qiro‟ati (MTQ), serta seni kaligrafi. Siswa 

juga diwajibkan mengikuti kegiatan ekstrakurikuler Pramuka. Hal itu 

bertujuan untuk menumbuhkan jiwa kepemimpinan serta kemandirian 

siswa (Dok, 2021). 

 

3. MadrasahAliyan Negeri (MAN) Kota Semarang 

a. Gambaran Umum MAN Kota Semarang 

1) Sejarah pendirian  

Madrasah Aliyah ( MA )  Negeri 1 Kota Semarang berasal 

dari alih fungsi Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SP 

IAIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta di Semarang. Namun 

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Agama Nomor: 17 tahun 

1978, Sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SP IAIN) 

Semarang tersebut kemudian berubah menjadi Madrasah Aliyah 

Negeri Semarang (Dok, 2021).  
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Berdasarkan catatan sejarahnya, SP IAIN Semarang pada 

waktu berdirinya dipimpin oleh Drs. Achmad Darodji sebagai 

kepala sekolah dengan surat keputusan dari Departemen Agama 

Pusat, Jakarta. Dengan demikian berdirinya IAIN Walisongo 

Semarang, pada tahun 1978 Drs. H. Achmad Darodji menjadi salah 

satu pimpinan, yaitu Drs. H. Abdul Karim Husein (almarhum) yang 

sebelumnya menjabat kepala SP di Kendal(Dok, 2021). 

Berdasarkan SK Menteri Agama Nomor 17 tahun 1978, SP 

IAIN Semarang berubah fungsi menjadi Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) Kotamadya Semarang. Maka, alih fungsi SP IAIN menjadi 

MAN resmi pada tahun 1979. Pada saat itu, lokasi penyelenggaraan 

kegiatan pembelajaran MAN Semarang masih berada di Jalan Ki 

Mangun Sarkoro No. 17 Semarang, yakni dari tahun 1979 sampai 

dengan tahun 1981. Pada 1981 MAN Semarang pindah ke tanah 

milik sendiri di Kelurahan Plamongansari, Kecamatan Genuk, 

Kotamadya Semarang. Tapi sayangnya, adanya penataan tata ruang 

baru dariDinas Tata Kota nama lokasi MAN Semarang kini 

berubah di wilayah Kelurahan Pedurungan Kidul, Kecamatan 

Pedurungan, Kota Semarang (Dok, 2021). 

Sebutan MAN Semarang “MAN Semarang”pun kemudian 

berubah menjadi MAN 1 Semarang; akibat alih fungsi serta 

bertambahnya MAN di Semarang yaitu MAN 2 Semarang pada 

tahun 1990. Oleh karena itu, nama resmi MAN Semarang 
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kemudian berubah menjadi MAN 1 Semarang. Adapun secara 

lokasinya  masih terletak di Kelurahan Pedurungan Kidul, yakni di 

Jalan Brigjen S. Sudiarto Kecamatan Pedurungan Kota Semarang 

(Observasi, 2021). 

 

2) Visi, misi dan tujuan pendidikan 

Visi didirikannya Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota 

Semarangyakni:“Terwujudnya tamatan yang beriman dan 

bertakwa, berprestasi dan berakhlakul karimah”. Dari visi itu, 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang berupaya untuk 

melaksanakan misi yang hendak dicapainya sebagai berikut: 

a) Menjadikan MAN 1 Kota Semarang sebagai madrasah yang 

mengembangkan pengajaran IPTEK dan IMTAK; 

b) Menjadikan MAN 1 Kota Semarang sebagai lingkungan 

pendidikan yang Islami penuh ukhuwah, sederhana, disiplin dan 

berkreasi; 

c) Membiasakan peserta didik dengan ajaran agama melalui 

kebiasaan beribadah, baik mahdhoh maupun ghoiru mahdhoh; 

d) Peningkatan kemampuan profesionalisme tenaga pendidik 

sesuai perkembangan zaman; 
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b. Gambaran Guru, Pegawai dan Siswa 

1) Gambaran guru dan pegawai 

Guru atau pendidik merupakan aktor sentral dalam kegiatan 

pembelajaran dimanapun lembaganya. Sebab, ia bertugas 

menyampaikan materi-materi pembelajaran kepada para siswa yang 

tidak lain adalah anak didiknya. Tak terkecuali para guru di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang, yang juga memiliki 

tugas mulai mencerdaskan anak didiknya. Untuk itu,Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kota Semarang sebagai lembaga pendidikan 

favorit berbasis madrasah menengah berupaya menghadirkan 

tenaga pengajar profesional terutama dalam melaksanakan tugas 

pembelajaran. 

Berdasarkan Distribusi Guru PTM Terbatas 2021, 

sedikitnya ada 68 orang guru yang mengajar di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kota Semarang. Secara umum mereka telah berstatus 

sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta bertugas sesuai dengan 

kompetensi serta profesionalisme yang dimilikinya masing-masing. 

Rata-rata mereka adalah lulusan Sarjana Strata-1 (S-1), namun 

tidak dipungkiri sebagian diantaranya adalah lulusan Magister (S-

2). Sementara dari segi profesionalitasnya, tidak sedikit guru yang 

juga merangkap jabatan fungsional serta guru pendamping untuk 

kegiatan di luar kelas (Dok, 2021). 
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Dalam rangka mendukung lancarnya kegiatan pembelajaran 

di madrasah, ada sekitar 18 pegawai yang turut membantu 

menunjang kegiatan pembelajaran baik dari aspek administratif dan 

ketata-usahaan, kemanan, hingga teknis kebersihan di lingkungan 

madrasah. Ke-18 person tersebut bertugas sesuai dengan job 

describtion masing-masing, sehingga tidak tumpang tindih dalam 

berkinerja. Saat ini, Muchammad Solichin, S.Pd adalah figur 

pemimpin Tata Usaha di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota 

Semarang (Dok, 2021). 

 

2) Gambaran siswa 

Siswa yang bersekolah di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota 

Semarang secara umum adalah masyarakat di sekitar Kota 

Semarang itu sendiri. Rata-rata mereka berasal dari wilayah 

Kecamatan Pedurungan dan Semarang Timur. Sebagai madrasah 

favorit, tentu tidak tiap-tiap siswa bisa masuk dan menjadi bagian 

dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang. Meski demikian 

peluang untuk masuk di madrasah ini terbuka sangat luas. 

Berdasarkan sumber situs resmi Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kota Semarang, banyak prestasi yang diraih para siswa. Beberapa 

prestasinya antara lain; juara pada ajang Kompetisi Sains 

Madrasah, Kemenag 2021, meraih Medali Emas Robotika Tk. 

Internasional dalam ajang International Youth Robot Competition 
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2021, meraih Medali Perunggu tingkat nasional dalam ajang POSI 

Science Competition, POSI 2021, serta masih banyak lainnya 

(Dok, 2021). 

 

c. Gambaran Sarana dan Prasarana Madrasah 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang di dalam 

melaksanakan tugas pembelajarannya didukung oleh beberapa 

infrastruktur seperti: ruang kelas sejumlah 33 kelas, aula madrasah, 

masjid, fasilitas olah raga, serta dua ruang asrama yakni asrama putra 

serta putri. Keberadaan asrama tersebut didedikasi untuk menjalankan 

program boarding school, sebagai basis pelaksanaan pendidikan 

karaktere di lingkungan madrasah. 

Guna menunjang aktivitas peserta didik dalam mengembangkan 

kemampuan akademik maupun non-akademik, MAN 1 Kota Semarang 

juga menyediakan berbagai laboratorium yang dapat digunakan sebagai 

media praktikum, seperti: 

1) Lab. Fisika 

2) Lab. Kimia 

3) Lab. Biologi 

4) Lab. Komputer 

5) Lab. Bahasa 

6) Lab. Musik 

7) Lab. Keterampilan  (Dok, 2021). 

 

Dalam rangka menjalankan visi sentra belajar dan pusat 

informasi yang dinamis bagi seluruh peserta didik, Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kota Semarang menyediakan fasilitas perpustakaan yang 
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layak serta representatif.  Bahkan, dalam memberikan pelayanan 

kesehatan bagi seluruh civitas akademik di lingkungan madrasah, 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang juga menyediakan fasilitas 

klinik kesehatan.  Artinya, pihak madrasah menjadi selangkah lebih 

maju serta inovatif (Dok, 2021). 

 

d. Program Kegiatan Pembelajaran 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang sebagaimana 

lembaga pendidikan madrasah lainnya, juga menyuguhkan materi-

materi Keislaman, namun juga terdapat materi umum seperti PKn, 

Matematika, IPA dan IPS. Basis pembelajaran utamanya adalah 

pendidikan agama Islam (PAI), baik pendidik mata pelajaran Akhlak, 

Qur‟an Hadits, Fiqih (Dok, 2021). Tujuannya tidak lain mencetak 

generasi yang melek IPTEK, namun juga didukung akhlak berkarakter. 

Selain menyelenggarakan pembelajaran formal, siswa di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang juga bebas mengakses 

ragam pembelajaran ekstrakurikuler. Dikutip dari situs resmi Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Kota Semarang, beberapa kegiatan ekstrakurikuler 

yang tersedia antara lain:Paskibra, Pramuka, PMR (Palang Merah 

Remaja), KIR (Karya Ilmiah Remaja), MTQ, Rebana, Kaligrafi, Seni 

Musik, Seni Tari, Patroli Keamanan Siswa (PKS), Pencak Silat, Futsal, 

Basket, Volly serta Badminton (Dok, 2021). 
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B. Hasil Penelitian Tentang Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

Pelaksanaan Pendidikan Karakter Berdasarkan Kurikulum 2013 di 

Masa Pandemi Covid-19 di Kota Semarang 

Virus Covid-19 yang menyerang hampir di semua negara dunia 

kemudian menjadi pandemik, yang juga terjadi di Indonesia. Akibat virus 

tersebut, semua aspek kehidupan menjadi lumpuh; tak terkecuali aspek 

pendidikan. Meski demikian, proses pembelajaran harus tetap terlaksanan 

sekalipun negara sedang dilanda wabah pandemi. Sebab, pendidikan 

merupakan proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (never ending 

proces). Harapannya, dapat menghasilkan kualitas sumberdaya manusia 

(SDM)secara berkesinambungan. 

Dengan terjadinya musibah pandemi, proses pembelajaran tidak dapat 

dilaksanakan secara nomal seperti biasanya. Sebagaimana fakta yang terjadi, 

sekolah dan madrasah harus ditutup sementara dari kegiatan belajar 

mengajarnya. Fenomena ini membutuhkan koordinasi dan solusi yang benar-

benar matang antar stakeholders pendidikan.,  lebih-lebih  pemerintah, selaku 

pemengku wilayah. 

Kepala pendidikan baik itu kepala madrasah maupun kepala sekolah 

tak bisa semata-mata mengambil kebijakan di lembaganya masing-masing. 

Namun perlu komunikasi sinergis agar kebijakan pemerintah secara luas tidak 

tumpang tindih. Meski demikian, fakta yang terjadi tetaplah carut-marut 

terutama mucul beragam kepentingan yang justru membuat keruh susasana. 

Sementara dalam konteks masing-masing lembaga sekolah/ madarah 
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pimpinan pendidikan beserta staf dan dewan guru bekerja keras bagaimana 

program pendidikan tetap dapat berjalan. Di sinilah memerlukan peran 

kepemimpinan yang benar-benar matang serta strategis dalam menanganinya. 

1. Kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 

di Kota Semarang 

Dinamisasi suatu organisasi pendidikan baik itu sekolah/ madrasah 

tak lepas dari peran kepemimpinan pendidikan. Dinamisasi tersebut 

bersumber dari tipe/ gaya pemimpin, termasuk dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter di era pandemi Covid-19. Di masa pandemi ini, 

memang membutuhkan peran strategis seorang pemimpin terutama 

dalam pelaksanaan pendidikan. Fenomena ini juga berlaku di wilayah 

Kota Semarang, yakni pada lembaga pendidikan tingkat Madrasah 

Aliyah di Kota Semarang. 

Dalam konteks penelitian ini, peneliti mengusung tiga lembaga 

madrasah sebagaiobyek penelitian di Kota Semarang antara lain; 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi, Madrasah Aliyah NU Nurul Huda 

Kota Semarang serta Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang. 

Paparan data dan hasil penelitian tentang tipe kepemimpinan kepala 

madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan 

Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang dapat 

dilihat sebagai berikut. 

 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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a. Tipe kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi 

Kepemimpinan ditinjau dari segi teoretis memang 

mengandung beragam tipe dan gaya tertentu. Hal itu terutama 

disebabkan karakteristik dan kepribadian oleh masing-masing 

pemimpin. Dalam konteks ini, kepala madrasah memiliki gaya 

tertentu dalam pelaksanaan pendidikan karakter sesuai dengan 

Kurikulum 2013. Di tengah kondisi pandemi Covid-19 ini, upaya 

untuk pelaksanaan pendidikan karakter sangatlah sulit, sehingga 

memang membutuhkan corak/ gaya kepemimpinan yang benar-benar 

berani dengan segala konsekuensinya. 

Melihat betapa pentingnya pendidikan karakter bagi para siswa 

yang „notabene‟ generasi penerus bangsa, semua siswa tetap diberikan 

pembelajaran serta penanaman karakter. Hal itu seperti disebutkan 

Irfan Rozi, sebagai berikut: 

“Selama ini madrasah kita terus melangsungkan pendidikan 

karakter sejalan denga instruksi pemerintah. Nah, kalau 

terkait masa pandemi, pas awal-awal kita ikutan libur. 

Artinya, para siswa-santri kita pulangkan. Tapi kemudian, ada 

kebijakan baru kita bisa tatap muka 50% dan juga ada 

pembelajaran daring. Jadi itu kesempatan kita buat 

melaksanakan pendidikan karakter …“(A-I-2/irfan). 

 

Suyono dalam kegiatan wawancara juga menyebut bahwa di 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi; tempat dirinya mengajar secara 

konsisten terus menanamkan karakter bagi peserta didiknya. Hal itu 

juga didukung adanya pendidikan pesantren yang juga tak luput dari 

pendalaman nilai-nilai karakter berbasis pesantren. Untuk lebih 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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jelasnya, berikut kutipan hasil wawancara dengan Suyoto di bawah 

ini: 

“…. Kalau di sini  (di Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi-red), 

kita konsisten melaksanakan tugas pendidikan karakter. Ini 

tidak hanya pada level madrasah tetapi juga pada seluruh 

elemen yayasan termasuk pesantren. Lewat pesantren, kita 

senantiasa tanamkan nilai-nilai karakter pada santri-siswa; 

dan tentunya kita berlandaskan pemahaman agama yang 

matang. Terus pada kondisi pandemi seperti ini kita 

menggunakan formula pembelajaran menggunakan sistem 

daring yaitu bisa via WhatsApp, Google Clasroom, serta 

lainnya …“(A-I-3/Suyoto). 

 

Irfan Setiyawan, siswa Kelas X di Madrasah Aliyah Askhabul 

Kahfi juga mengakui bahwa dirinya juga mendapatkan materi 

pendidikan karakter yang diinternalisasikan melalui pembelajaran di 

madrasah. 

“Di madrasah, kita juga diajarkan tentang nilai-nilai karakter 

pak. Guru bisa saja membuat tes kejujuran, saling menghargai 

sesama teman baik di pesantren maupun di madrasah, sikap 

saling menolong, dan lainnya. Tentu kami juga melakukan hal 

itu, terlebih kami ini tinggal di pesantren. Jadi harus kuat 

dengan nilai-nilai saling menolong antar teman”. (C-I-1/ 

Irfan) 

 

Pada sisi lain, Muh. Fauzan memberikan keterangan bahwa 

terselenggaranya kegiatan pembelajaran termasuk di dalamnya 

implementasi pendidikan karakter berkat keputusan bersama seluruh 

stakeholders. Selain telah menjadi keputusan pemerintah, dari pihak 

yayasan dan madrasah sendiri telah merumuskan solusi pembelajaran 

di tengah pandemi Covid-19. Berikut kutipan wawancara Muh. 

Fauzan di bawah ini. 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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“Ini bagian dari keputusan bersama kita, di tingkat 

madarasah. Jadi, selain memang ada keputusan dari 

pemerintah terkait pembelajaran daring ataupun masuk ganjil/ 

genap atau sistem 50 persen, di kita telah ada rumusan 

pembelajaran tetap berjalan. Hal itu menjadi sangat urgent, 

karena pendidikan karakter harus terus diimplementasikan 

kepada seluruh siswa/ peserta didik; termasuk seluruh santri. 

“(A-I-3/Fauzan). 

 

Muh. Fauzan menyebutkan bahwa Kepala Madrasah Aliyah 

Askhabul Kahfi, H. Nadliri, M.Pd., sangat terlibat dalam semua 

keputusan itu. Meski demikian, kepala madrasah dikatakan tidak 

memutuskan kebijakan secara sepihak melainkan didiskusikan terlebih 

dahulu. Ada proses-proses musyawarah dalam membuat keputusan 

oleh kepala madrasah. Untuk mengetahui apa yang disebutkan Muh. 

Fauzan terkait kebijakan kepala madrasah dapat dilihat dalam kutipan 

hasil wawancara di bawah ini. 

“Tapi kalau dalam konteks kebijakan, Pak Kepala selalu 

melibatkan para bawahan dan guru untuk memutuskan suatu 

kebijakan. Apalagi ini perkara yang sangat urgent, ya, 

persoalan Covid-19. Jadi, Pak Kepala melibatkan semua 

unsur yang ada di madrasah. Beliau juga sebelumnya aktif 

mengikuti koordinasi dengan dinas, yayasan juga. Maka, 

menurut saya beliau ini tipe pemimpin demokratis …“(A-I-

3/Fuzan). 

 

Terkait dengan kepemimpinan, Kepala Madrasah Aliyah 

Askhabul Kahfi, H. Nadliri, M.Pd., mengaku bahwa di dalam 

memutuskan segala sesuatu dirinya selalu memperhitungkan aspirasi 

dan kepentingan bersama. Berikut kutipan hasil wawancara dengan 

Kepala Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi, H. Nadliri, M.Pd. 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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“Saya sebagai kepala madrasah, selalu mendasarkan pada 

aspirasi bersama. Atau paling tidak selalu mengusahakan 

semuanya dapat berperan, bersuara bersama, sebelum 

memutuskan sesuatu. Kita kedepankan asas musyawarah demi 

mufakat, pak. Saya sadar, saya di sini bukanlah siapa-siapa 

tanpa bapak dan ibu guru yang lain …“(A-I-1/Nadlirin). 

 

Berdasarkan beberap hasil wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa tipe kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah 

Askhabul Kahfi dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan 

Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang 

cenderung demokratis. Pola kepemimpinannya selalu memperhitung-

kan aspirasi dan kepentingan bersama, serta selalu mengusahakan agar 

semua selalu ikut berperan dalam mengambil keputusan.  

 

b. Tipe kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah NU Nurul Huda 

Kota Semarang 

Kondisi pandemi Covid-19 memang membuat seseorang layak 

memiliki inovasi tertentu dan pastinya harus kreatif. Betapa tidak, 

Covid-19 yang memang tidak pernah ada sebelumnya seakan 

mendorong semua orang mengikuti kemauan virus mematikan itu. 

Sedangkan di sisi lain, semua orang harus tetap melakukan tugas 

mereka masing-masing. Dari situlah diperlukan keputusan/ kebijakan 

strategis oleh suatu pemimpin agar semua harapan tetap dapat berjalan 

sesuai semestinya. 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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Fakta itu juga diterapkan di MA NU Nurul Huda Kota 

Semarang bahwa kepala madrasah berperan penting dalam 

memutuskan segala kebijakan pendidikan di lingkungan Madrasah 

Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang. Menurut Puji Handayani, 

gaya kepemimpinan transformasional melekat pada diri Kepala 

Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang, KH. M. Akhyar, 

S.Pd. namun ia mengungkapkan, gaya paternalistik sebagai tokoh 

sepuh juga ada pada diri kepala madrasah. Berikut adalah hasil 

kutipan wawancara dengan Puji Handayani. 

“Saya kira, beliau kepala madrasah, lebih transfornatif dalam 

menjalankan tugas di madrasah. Tapi ada kalanya, memang 

sosok usia yang sepuh, tokoh masyarakat, menjadikan ciri-ciri 

patrenalistik ada pada dirinya. Sikap kehati-hatian, sayang 

dan kebapakan mengalir sehingga ada nuansa tersendiri. Ini 

memang unik, beda sama yang lainnya.“(B-II-3/PujiH). 

 

Arum Ratna Prawesti mengungkap bahwa sosok Kepala 

Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang nampak sebagai 

pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan 

dengan cara-cara tertentu. Berikut kutipan hasil wawancara dengan 

Arum Ratna Prawesti, di bawah ini. 

“Tipe kepemimpinan yang mirip patron, tapi lebih terbuka. 

Jadi, beliau itu ya, dapat mempengaruhi para bawahan 

termasuk dewan guru dengan cara-cara yang apik. Dalam hal 

ini, mempengaruhi bukan konoyasi negatif, ya. Kita lebih pada 

persoalan positif….“(B-II-2/Arum). 

 

Tipe kepemimpinan paternalistik di Madrasah Aliyah NU 

Nurul Huda Kota Semarang juga dibeberkan salah satu siswa, 
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Anggraeni Suciwati bahwa kepala madrasah di madrasah tempat 

dirinya menimba ilmu dikatakan sayang terhadap para siswa baik 

melalui OSIS maupun siswa secara personal. Berikut kutipan 

wawancara dengan Anggraeni Suciwati. 

“Kalau menurut saya sih, kepala sekolah lebih sayang pada 

para siswa. Itu juga saya rasakan saat saya dan teman-teman 

di jajaran OSIS sini”. (C-2-1/ Anggraeni) 

 

Kepala Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang, KH. 

M. Akhyar, S.Pd. dalam menanggapi kepemimpinan mengaku bahwa 

dirinya hanya ingin menerapkan gaya kepemimpinan yang bisa 

merangkul para bawahan, sehingga mereka merasa dipercaya, 

dihargai, loyal dan tanggap pada pimpinannya. Berikut kutipan hasil 

wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota 

Semarang, KH. M. Akhyar. 

“Saya hanya menjalankan amanah saja, pak. Bagi saya, 

jabatan pemimpin adalah amanah yang harus dikerjakan 

dengan semampu-mampunya, sekuat-kuatnya. Terkait dengan 

kepemimpinan, saya hanya ingin merangkul semuanya agar 

kenapa ? agar mereka merasa diperhatikan, diberi 

kepercayaan, dihargai. Nah. Lama-lama mereka akan loyal 

pada kita. Ya, kayak gitu aja, kalau saya. …(B-2-1/Akhyar). 

 

Berdasarkan untaian  yang tertulis melalui kutipan hasil 

wawancara di atas diketahui bahwa tipe kepemimpinan Kepala 

Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarangdalam pelaksanaan 

pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi 

Covid-19 adalah paternalis-transformasional. 
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c. Tipe kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 

Semarang 

Salah satu madrasah berstatus negeri di Kota Semarang adalah 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Semarang. Madrasah ini adalah 

madrasah pertama tingkat SMA di Semarang, sehingga dapat 

dikatakan memiliki usia yang sangat matang. Tentu, pemimpin-

pemimpinnya adalah sosok senior, serta tidak lagi diragukan kapasitas 

serta profesionalitasnya. Orientasinya tidak lain untuk memajukan 

madrasah serta demi terwujudnya generasi berkarakter namun tetap 

tanggap teknologi. 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang juga dapat 

dikatakan madrasah unik. Madrasah itu nampak bukan menjadi 

madrasah berstatus negeri, sebab banyak aturan serta karakteristik 

pesantren yang melekat pada madrasah tersebut. Berdasarkan hasil 

penelitian, Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang berada di 

lingkungan pesantren serta disediakan Program Boarding School bagi 

para siswanya. Sedangkan terkait pembelajaran di masa pandemi, 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang juga menerapkan pola 

pembelajaran dengan sistem jarak jauh (daring) dan lebih membatasi 

pertemuan tatap muka. 

Hal itu juga dikatakan Wakil Kepala Bidang Kurikulum  

Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang, Aris Fahruddin, sebagai 

berikut. 
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“Selama pandemi kita terapkan pola pembelajaran jarak jauh. 

Ya kita manfaatkan WhatsApp, Google Class Room, e-

Learning (Kemenag), Zoom Meeting, dan masih banyak lagi. 

Ini semua berdasarkan rapat dinas, serta secara internal kita 

ada keputusan kepala sekolah. Dan itu atas kesepakatan 

bersama“(C-III-2/ArisF). 

 

Sementara itu, Muh Taufik, M.Pd menyinggung kepemimpinan di 

madrasahnya menyebut bahwa kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN)1 Semarang cenderung demokratis. Taufikmenyebut 

bahwa tidak ada tekanan atau paksaan dalam memutuskan sesuatu 

kebijakan. Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang lebih 

menempatkan persoalan sebagai problem bersama, serta penyelesaian 

masalah bersama. Dengan begitu, semua terlibat dalam proses keputusan 

meski kebijakan tertinggi ada pada pemimpin. 

“…. Menurut saya, tipe kepemimpinan demokratis ada pada 

beliau. Jadi, memang tidak ada tanda otoriter; sosok jiwa dan 

karakter pemimpin yang melekat pada dirinya ya lebih 

mengutamakan musyawarah. Bagus kalau menurut saya, 

sepakat “(C-III-2/Taufik). 

 

Pada kegiatan penelitian, peneliti juga menyempatkan wawancara 

dengan salah satu guru pengampu mata pelajaran, Siti Hartini, bahwa 

menurutnya tipe kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN)1 Semarang adalah demokratis. Berikut kutipan  hasil wawancara 

dengan Siti Hartini seperti di bawah ini. 

“…. Kalau menurut saya, iya. Beliau sosok pemimpin 

demokratis. Priyantune sae, tegas, namun tetap mengedepan 

kan asas-asas demokratis. Beliau juga sosok yang mengayomi 

para bawahan seperti saya ini. Bersama guru lain, kita selalu 

mendapat perhatian dari pak kepala…. “(C-III-2/Hartini) 
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Sementara itu, salah satu siswa yang berhasil diwawancarai 

peneliti, yakni Muhammad Arisandi mengakui bahwa Kepala Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) 1 Semarang adalah sosok pemimpin demokratis. 

Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan wawancara dengan Muhammad 

Arisandi. 

“Kalau menurut pendapat saya, beliau ini termasuk sosok 

pemimpin demokratis, pak. Itu sering dijumpai dari kegiatan 

dan nasehat-nasehat beliau saat memimpin upacara, 

sambutan-sambutan tertentu, dan lainnya. Beliau selalu 

menegaskan pentingnya menjunjung tinggi azas demokratis. 

Dan itu diwejangkan kepada kita (siswa)”, (C-2-1/ M. Arisandi) 

 

Mengacu pada kutipan hasil wawancara di atas dapat disimpulkan 

bahwa tipe kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 

Semarang dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan 

Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 adalah demokratis. Terdapat 

unsur-unsur musyawarah/ diskusi di dalam pengambilan keputusan. 

Sedangkan kepala juga lebih merangkul bawahan serta memberikan 

perhatian-perhatian demi menjaga harmonisasi dalam suatu oirganisasi. 

 

2. Kendala dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan 

Kurikulum 2013  di masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang 

Pendidikan karakter dapat dipahami sebagai upaya sadar yang 

dilakukan seseorang atau sekelompok orang (pendidik) untuk 

menginternalisasikan nilai-nilai karakter pada seseorang yang lain 

(peserta didik) sebagai pencerahan agar peserta didik mengetahui, 
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berpikir dan bertindak secara bermoral dalam menghadapi setiap situasi. 

Melihat betapa pentingnya pendidikan karakter, pemerintah kemudian 

menyusun kurikulum berbasis karakter yakni Kurikulum 2013. Dan 

kurikulum tersebut hingga kini masih sangat relevan diterapkan, yakni 

melalui upaya internalisasi nilai pada tiap-tiap pembelajaran. 

Pelaksanaan pendidikan karakter pada prindipnya tidak pandang 

bulu, waktu serta usia, dan terus dilakukan oleh tiap pendidik/ guru 

dalam menyampaikan materi kepada para siswa. Bahkan di saat situasi 

pandemi Covid-19 sekalipun, pendidikan karakter harus terus terlaksana 

meski tidak dilakukan oleh guru secara langsung. Dalam kondisi 

pandemi, para siswa dapat melanjutkan pembelajaran bersama guru 

pendamping yakni secara online (daring). Tidak hanya di Indonesia, 

bahkan siswa di luar negeri pun melakukan pembelajaran secara daring. 

Di Kota Semarang, para siswa pada umumnya juga mengikuti 

pembelajaran secara online. Tidak terkecuali dengan Madrasah Aliyah 

Askhabul Kahfi, Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang serta 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang; yang ketiganya merupakan 

obyek penelitian ini. Di dalam implementasi pendidikan karakter 

berdasarkan Kurikulum 2013 tentu ketiganya mengalami beberapa 

kendala dalam pelaksanaannya, terutama di masa pandemi Covid-19. 

Untuk itu, peneliti bermaksud memaparkan data temuan yang bersumber 

dari lapangan; ketiga madrasah tersebut. 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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a. Kendala pelaksanaan pendidikan karakter di Madrasah Aliyah 

Askhabul Kahfi 

Implementasi pendidikan karakter di Madrasah Aliyah 

Askhabul Kahfi sejatinya telah terselenggara dengan baik. Hal itu 

diketahui dari pola pembelajarannya yang berbasis pesantren; yang 

tentu di dalamnya sarat akan nilai-nilai karakter. Nilai- nilai itu bisa 

bersumber dari ilmu-ilmu agama seperti Akidah-Akhlak, serta 

lainnya. Hal itu dikatakan Irfan Rozi, sebagai berikut: 

“…. kita terus melangsungkan pendidikan karakter sejalan 

dengan instruksi pemerintah. Bahkan, pelaksanaan pendidikan 

karakter di madrasah kita berbasis pesantren. Ini akan lebih 

baik, karena didukung nilai-nilai karakter yang disampaikan 

dalam pembelajaran di pesantren. Ada kajian Akidah-Akhlak, 

dan sebagainya. Dan materi ini juga disampaikan saat 

pembelajaran formal …“(A-I-2/irfan). 

 

Pada kesempatan yang sama, Irfan juga menyebut bahwa 

kurikulum yang digunakan di Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi 

yakni kurikulum kolaborasi antara Kurikulum Kementerian Agama 

dengan Kurikulum Pesantren. Sementara itu, Muh. Fauzan 

memberikan keterangan perihal kendala dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter di masa pandemi Covid-19, sebagai berikut: 

“Kalau terkait kendala tekinis di masa Covid-19, yang pasti 

materi yang disampaikan guru ini hanya terserap 50 % saja. 

Kendala lain terutama para siswa santri yang memang 

mengalami kendala Hp. Wah, memang sangat terbatas. 

Karena sebelumnya, para santri-siswa dilarang membawa HP 

di lingkungan pesantren “(A-I-3/Fauzan). 

 

Mendukung jawaban Muh. Fuazan, Suyoto di sela-sela 

kegiatan wawancara juga mengungkap bahwa kendala sinyal seluler/ 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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Handphone android juga menjadi faktor kendala serius dalam 

pembelajaran di era Covid-19. Ia juga menambahkan, sedikitnya 

jumlah siswa menjadi kendala lain. Hal itu karena santri siswa 

kembali ke daerahnya masing-masing akibat adanya  Pemberlakukan 

Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) di seluruh Pulau Jawa 

dan Bali. Berikut kutipan hasil wawancara dengan Suyoto: 

 “…. Ya, termasuk signyal susah itu pak. Ada lagi, pas kita 

terapkan pembelajaran tatap muka 50%, siswa juga udah 

balik pulang ke daerahnya masing-masing. Ada yang di luar 

Pulau Jawa, jadi susah pak. Artinya, tidak semua siswa 

dengan jumlah yang kita tetapkan dapat mengikuti 

pembelajaran online.  “(A-I-3/Suyoto). 

 

Irfan juga menyebutkan bahwa ada beberapa teman 

sekelasnya yang memang asli luar Pulau Jawa yang susah dihubungi 

menggunakan jaringan telephone. Seperti disebutkan, kendala 

jaringan ini disebabkan akses pemukiman/ tempat tinggal temannya 

memang jauh dari perkotaan sehingga akses telekomunikasi masih 

terbatas. Berikut penjelasan Irfan. 

“Memang saya pernah menghubungi beberapa teman yang 

pulang ke daerahnya, dan rupanya sulit sekali berkomunikasi. 

Kalau pakai WA, enggak bisa pak. Memang rumahnya jauh 

dari kota, kata temen saya itu. Jadi, maklum saja kalau tidak 

semua siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan baik”. (C-

I-1/ Irfan). 

 

Menyimpulkan paparan data temuan penelitian di atas, 

diketahui bahwa kendala pelaksanaan pendidikan karakter di 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi antara lain: materi yang 

disampaikan guru hanya terserap 50 %, ditemukan siswa yang tidak 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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masuk tatap muka dengan alasan terbatasnya signyal, serta 

terbatasnya jumlah siswa yang mempunyai HP android. 

 

b. Kendala pelaksanaan pendidikan karakter di Madrasah Aliyah 

NU Nurul Huda Kota Semarang 

Tidak jauh berbeda di Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi, 

kendala-kendala yang terjadi selama pandemi Covid-19 terutama 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter di Madrasah Aliyah NU 

Nurul Huda Kota Semarang antara lain minimnya jumlah siswa yang 

mengikuti pembelajaran tatap muka ataupun online, yakni hanya 

diikuti 30% dari jumlah siswa secara keseluruhan. Problema tersebut 

bukan dibuat-buat atau direkayasa, akan tetapi memang telah 

menjadi problem umum yang terjadi di hampir sekolah/ madrasah. 

Terkait dengan kendala dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter di Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang, Arum 

Ratna Prawesti mengungkap bahwa keikut-sertaan siswa yang 

rendah dalam mengikuti pembelajaran baik tatap muka maupun 

online karena beberapa alasan mendasar. Berikut kutipan wawancara 

dengan Arum Ratna Prawesti: 

 “..Jadi, ada dua hal utama, kalau menurut saya. Pada saat 

diberlakukan pembelajaran online, yang dikeluhkan siswa 

adalah HP. Orang tua siswa kemudian menyampaikan bahwa 

HP menjadi kendala utama mereka. Lalu, saat diterapkan 

pembelajaran tatap muka, kendala lainnya adalah  larangan 

orang tua untuk ke sekolah. Nah, ini mernjadi problem besar 

yang memang sulit diselesaikan.“(B-II-2/Arum). 

 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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Terkait kendalam pembelajaran di masa pandemi Covid-19, 

Anggraeni Suciwati menyebut bahwa kuota/ data untuk internet 

memang menjadi problem yang sangat signifikan. Oleh sebab itu, ia 

dan teman-temannya sangat berterima kasih dengan adanya program 

kuota gratis bagi pelajar. 

“Saya rasa wajar, pak. Hampir banyak pelajar mengalami 

kendala kuota/ data internet dalam pembelajaran. Untuk saja 

ada program kuota gratis. Kami sangat berterima kasih” (C-

2-1/ Anggraeni) 

 

Kepala Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang, KH. 

M. Akhyar, S.Pd. juga turut menanggapi bahwa sedikitnya siswa yang 

mempunyai handphone android, atau laptop menjadi kendala dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di Madrasah Aliyah NU Nurul Huda 

Kota Semarang. Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan hasil 

wawancara dengan Kepala Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota 

Semarang, KH. M. Akhyar, S.Pd: 

“Kuncinya memang HP, sih. Kalau siswa tidak ada HP, kita 

enggak bisa kasih materi ke mereka. Nah itu sebenarnya udah 

kita identifikasi berapa anak yang memang butuh HP, dan 

seterusnya. Ini akan kita upayakan demi kemudahan mereka. 

Apalagi sampai sekarang pun pembelajaran masih belum 

dapat optimal. …(B-2-1/Akhyar). 

 

Berdasarkan kutipan hasil wawancara di atas dapat diketahui 

bahwa kendala pelaksanaan pendidikan karakter di Madrasah Aliyah 

NU Nurul Huda Kota Semarang antara lain: pembelajaran yang 

hanya diikuti 30 %siswa, serta minimnya kepemilikan HP(Android) 

oleh siswa. 
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c. Kendala pelaksanaan pendidikan karakter di Madrasah Aliyah 

Negeri (MAN) 1 Semarang 

Dibandingkan dengan dua madrasah sebelumnya, pelak-

sanaan  pendidikan karakter  di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 

Semarang sesungguhnya sudah bagus. Hal itu terutama didukung 

adanya penggunaan Kurikulum 2013 sekaligus ditambahkan 

kurikulum pendidikan karakter berbasis pesantren. Akan tetapi di 

dalam pelaksanaan terutama di masa pandemi Covid-19, pihak 

madrasah juga mengalami problem yang sama yakni  pembelajaran 

yang hanya diikuti 50 %siswa. Meski hal itu telah menjadi rahasia 

umum namun setidaknya menjadi persoalan yang cukup menjadi 

kendala dalam pelaksanaan pembelajaran serta implementasi nilai-

nilai karakter dalam pembelajaran. 

Selama pandemi Covid-19, pelaksanaan pembelajaran di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang diselenggarakan secara 

luar jaringan (luring) dan juga online. Untuk lebih jelasnya, berikut 

kutipan hasil wawancara dengan Aris Fahruddin, sebagai berikut: 

“Terkait kendala pembelajaran, memang di kita pakai tatap 

muka atau luring dan juga online. Kita mix-lah, sebagai 

antisipasi penyebaran Covid-19 di madrasah. Lalu, untuk 

kendala tentunya tiap-tiap tatap muka kita hanya diikuti 

separuh dari jumlah siswa.“(C-III-2/ArisF). 

 

Muh Taufik, M.Pd dalam kesempatan wawancara 

menyinggung bahwa keterbatasan jumlah siswa yang memiliki HP 

android sempat menjadi persoalan di Madrasah Aliyah Negeri 
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(MAN)1 Semarang. Akan tetapi problem berikutnya adalah faktor 

kepemilikan kuota/ data untuk mengakses internet. Ia menyebut 

bahwa persoalan menjadi kompleks, bahwa pandemi Covid-19 

memang menyisakan problematika dalam bidang pembelajaran. 

Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan hasil wawancara dengan Muh 

Taufik, M.Pd: 

“…. Ada kasus siswa yang enggak ada HP android, namun 

kemudian yang menjadi problem berikutnya adalah 

kepemilikanm data/ kuota dari siswa itu sendiri. Jadi memang 

ini benar-benar kompleks.“(C-III-2/Taufik). 

 

Problem tentang terbatasanya kuota internet juga disebutkan 

Muhammad Arisandi yang menurutnya hampir dirasakan 

kebanyakan siswa di MAN 1 Kota Semarang. Untuk lebih jelasnya, 

berikut kutipan hasil wawancara dengan Muhammad Arisandi. 

“Benar pak. Kami juga merasakan kendala kuota internet, 

sehingga pusig juga kalau kehabisan kuota. Apalagi saat 

mengikuti pembelajaran secara online dan itu sedang 

berlangsung …”.(C-3-1/ Arisandi). 

 

Berdasarkan kutipan-kutipan wawancara di atas dapat 

diketahui bahwa kendalapelaksanaan pendidikan karakter di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang antara lain: partisipasi 

siswa dalam pembelajaran yakni 50 % dari jumlah siswa serta masih 

terbatasnya siswa yang mempunyai android. Meski kedua faktor di 

atas umum terjadi namun paling tidak menjadi problem serius dalam 

pelaksanaan pembelajaran di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 

Semarang, terutama di era pandemi Covid-19. 
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3. Solusi kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi 

Covid-19 di Kota Semarang 

Tiap-tiap pemimpin memang memiliki ciri khas, pola, gaya serta 

tipe masing-masing. Ada yang memang cenderung paternalistik, ada pula 

yang menerapkan asas demokrasi di dalam kepemimpinannya. Ada pula 

pemimpin otoriter, yang memutuskan kebijakan sesuai dengan 

kemauannya sendiri. Kenyataan itu pun berlaku pada kepemimpinan 

madrasah, yang „notabene‟ adalah pemimpin pendidikan. 

Pada lembaga pendidikan madrasah, seorang kepala madrasah tentu 

memiliki urusan yang sangat kompleks; mulai dari administrasi, 

manajerial, hingga teknis pelaksanaan pembelajaran. Fakta itu juga 

terjadi saat pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 

2013 di masa pandemi Covid-19.  Sebagai pandemi yang tentunya tidak 

pernah terjadi sebelunya, maka Covid-19 memberikan pelajaran penting 

bagi siapapun pemimpinnya. Dalam konteks madrasah, seorang 

pemimpin tentu berpikri bagaimana pembelajaran harus tetap jalan, 

namun minim risiko penularan dan penyebaran virus Covid-19. Dari 

situlah dibutuhkan strategi yang jitu serta dapat diterima oleh semua 

kalangan termasuk stakeholders. 
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a. Implementasi kepemimpinan kepala madrasah dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Askhabul 

Kahfi 

Berdasarkan hasil penelitian, kepemimpinan Kepala 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfidalam pelaksanaan pendidikan 

karakter di masa pandemi Covid-19 antara lain dengan 

pemberlakuan pembelajaran tatap muka berdasarkan hitungan 

Sistem Genap-Ganjil. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari 

kebijakan selain pembelajaran online. Sistem ganjil dan genap 

dipilih karena dianggap efektif untuk menyelenggarakan 

pembelajaran serta meminimalisir terjadinya penyebaran virus 

Covid-19. 

Di Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang, 

Kepala Madrasah mendorong diamalkannya nilai Uswatun Hasanah 

yang terdiri atas (kesabaran, kedisiplinan, sikap andap ashor dan 

kejujuran). Nilai-nilai itu diharapkan terus ditanamkan baik bagi para 

guru di madrasah hingga ke level para siswa dimanapun berada. 

Tujuannya tidak lain terwujudnya siswa-santri yang sarat dengan 

nilai-nilai karakter yang melekat dalam tubuhnya. Hal itu diakui 

Irfan Setiyawan, yakni salah satu siswa Kelas X sebagai berikut. 

“Di madrasah kami memang ditekankan tumbuhnya generasi 

yang berakhlak al karimah. Ini sejalan seiringan dengan 

pelaksanaan pendidikan karakter. Jadi, nilai Uswatun 

Khasanah yang menjadi ciri khas madrasah kami terus 

ditekankan”. (C-I-1/ Irfan) 

 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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Irfan Rozi dalam kegiatan wawancara mengungkapkan 

bahwa implementasi kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah 

Askhabul Kahfi dalam pelaksanaan pendidikan karakter di masa 

pandemi Covid-19 yakni lebih mengedepankan monitoring terhadap 

siswa. 

“….Menurut saya, Pak Kepala lebih penekanan pada siswa. 

Artinya adalah, beliau menginginkan para guru terutama guru 

wali kelas untuk memonitor para siswa. Baik saat siswa di 

rumah, maupun saat mereka di madrasah …“(A-I-2/irfan). 

 

Sementara itu, Muh. Fauzan memberikan keterangan perihal 

implementasi kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Askhabul 

Kahfidalam pelaksanaan pendidikan karakter di masa pandemi 

Covid-19, yakni dengan monitroting para guru serta melakukan 

evaluasi-evaluasi. Untuk lebih jelasnya, berikut kutipan hasil 

wawancara dengan Muh. Fauzan sebagai berikut: 

“Kalau saya lihat, monitoring kepada guru juga dilakukan. 

Mungkin ini bentuk kepedulian dan rasa sayang beliau kepada 

bawahannya. Sosok kepala madrasah di sini cukup „temuwo‟ 

dalam arti merasa dituakan. Sehingga, apapun yang berkaitan 

dengan para guru beliau langsung respon. Kemudian terkait 

evaluasi, bagi pak kepala dilakukan untuk perbaikan serta 

inovasi dalam pembelajaran selama pandemi. Biar sikron saja  

“(A-I-3/Fauzan). 

 

Suyoto, dalam sesi wawancara juga turut buka suara terkait 

implementasi kepemimpinan Kepala Madrasah Aliyah Askhabul 

Kahfidalam pelaksanaan pendidikan karakter di masa pandemi 

Covid-19. Menurut Suyoto, kepala madrasah tidak gegabah dalam 

memutuskan kebijakan; apapun itu bentuknya. Menurutnya, Kepala 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi lebih melihat situasi dan kondisi 

dalam keputusan-keputusannya: 

 “…. Kalau beliau itu tidak tipe sembarangan, pak. Selain 

cermat, beliau juga selalu melihat aspek situasi dan kondisi. 

Apakah memungkinkan atau tidak. Jika iya, maka 

keputusannya klangsung diambil. Dan sebaliknya. Tentu 

semuanya berdasarkan musyawarah bersama.  “(A-I-

3/Suyoto). 

 

Menyimpulkan paparan data temuan penelitian di atas, 

diketahui bahwa implementasi kepemimpinan Kepala Madrasah 

Aliyah Askhabul Kahfidalam pelaksanaan pendidikan karakter di 

masa pandemi Covid-19 antara lain: mengedepankan monitoring 

para guru dan mengevaluasi guru, mengambil keputusan  dengan 

memperhatikan sutuasi dan kondisi, serta mengedepankan 

monitoring terhadap siswa. 

 

b. Implementasi kepemimpinan kepala madrasah dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di Madrasah Aliyah NU Nurul 

Huda Kota Semarang 

Tipe kepemimpinanKepala Madrasah Aliyah NU Nurul Huda 

Kota Semarangyang terkenal paternalis-transformasional nampak 

melekat pada sosok KH.M  Akhyar S.Pd. berdasarkan hasil 

penelitian di lapangan, pelaksanaan kepemimpinan yang dilakukan 

cenderung bersifat instruktif namun partisifatif. Hal itu disampaikan 

Puji Handayani seperti di bawah ini: 

https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
https://ppaska.id/lembaga/ma-takhasus-askhabul-kahfi/
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“Pak Kyai dalam kacamata saya ya cenderung instruktif-

partisifatif dalam setiap kebijakannya. Ini terutama dalam 

implementasi kebijakan terkait pelaksanaan pendidikan 

karakter yang diinternalisasikan ke dalam mata pembelajaran 

saat pandemi Covid-19. Tapi memang, gaya kepemimpinan 

beliau dapat dikatakan begitu (instruktif-partisifatif)sih.“(B-II-

3/PujiH). 

 

Arum Ratna Prawesti juga menekankan bahwa sosok Kepala 

Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang nampak sebagai 

pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk mempengaruhi bawahan 

dengan cara-cara tertentu. Berikut kutipan hasil wawancara dengan 

Arum Ratna Prawesti, di bawah ini: 

“Tipe kepemimpinan yang mirip patron, tapi lebih terbuka. 

Jadi, beliau itu ya, dapat mempengaruhi para bawahan 

termasuk dewan guru dengan cara-cara yang apik. Dalam hal 

ini, mempengaruhi bukan konoyasi negatif, ya. Kita lebih pada 

persoalan positif….“(B-II-2/Arum). 

 

Arum Ratna Prawesti menambahkan, Tipe kepemimpinan 

Kepala Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di masa pandemi Covid-19 lebih 

memberi perintah, namun juga memberi contoh-contoh. Berikut 

penjelasan Arum Ratna Prawesti berdasarkan hasil kutipan 

wawancara di bawah ini: 

“… Jadi beliau itu saat memberikan perintah tidak melulu 

pada perintah sebagai atasan/ pimpinan. Justru, beliau turut 

serta melakukan apa yang telah diperintahkannya itu …“(B-

II-2/Arum). 

 

Berdasarkan hasil wawancara  di atas dapat diketahui bahwa 

implementasi tipe kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan 
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pendidikan karakter di Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota 

Semarang yakni lebih instruktif dan partisifatif  (memberi perintah 

sekaligus memberi contoh). Tipe seperti itulah yang sesuai dengan 

tipe kepemimpinan paternalis-transformasional. Hasilnya, kepala 

madrasah melakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Menegakkan program pembiasaan  membaca, membuka peluang 

siswa berkreasi dan berprestasi melalui lomba-lomba. Di sisi lain, 

pihak sekolah  selalu mendukung dan melakukan pembimbingan-

pembimbingan. 

2) Pendekatan para orang tua siswa dan para siswa melalui grup 

WhatsApp untuk tetap melaksanaan pembiasaan kegiatan-

kegiatan yang positif. 

3) Mendukung perbaikan dan pengadaan fasilitas yang bertujuan 

untuk mendukung sekaligus menunjangpembelajaran di lingkung-

an madrasah. 

 

c. Implementasi kepemimpinan kepala madrasah dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter di Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN)1 Semarang 

Kepala Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang, Drs. H. 

Zaenuri Siroj, dalam kacamata teman sejawatnya di lingkungan 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang adalah sosok yang 

santun dan menjadi panutan bagi para guru serta bawahan lainnya. 
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Kendati memimpin di madrasah berstatus negeri, sosok Drs. H. 

Zaenuri Siroj menerapkan kebijakan kepemimpinnya lebih Islamis 

dan mampu menunjukkan ruh dan karakteristik sebagai lembaga 

madrasah.  

Salah satu kepemimpinan kepala madrasah baik di era 

pandemi Covid-19 maupun tidak, yaklni dengan melakukan hal-hal 

sebagai berikut. 

1) Pembiasaan (mengaji, shalat dhuha) di lingkungan madrasah 

2) Mengukur  etos kerja dari kegiatan absensi berkala 

3) Mendorong guru melakukan evaluasi siswa dengan tugas uploud  

tugas-tugas yang diberikan, serta lainnya. 

Sementara di era pandemi Covid-19, implementasi 

kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter di Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang dilakukan 

dengan beberapa hal sebagai berikut. 

1) Mendorong serta memberi himbauan patuh dan taat terhadap 

aturan prokes Covid-19. 

2) Membangun boarding school berbasis pesantren, yang bertujuan 

untuk mendalami ilmu-ilmu keagamaan di lingkungan 

madrasah. 

3) Mendidik untuk jujur, disiplin,tanggung jawab, kerjasama serta 

mempunyai integritas baik kepada guru, siswa serta bawahan 

lainnya. 
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Terkait dengan kebijakan tersebut,Aris Fahruddin menyebut 

bahwa kepala madrasah terus mendorong kepada seluruh keluarga 

besar Madrasah Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang agar patuh dan 

taat terhadap aturan prokes Covid-19. Di bawah ini kutipan hasil 

wawancara dengan Aris Fahruddin: 

“Memang kepala madrasah mendorong seluruh elemen yang 

ada di madrasah ini untuk terus patuh pada protokol 

kesehatan. Kita semua tahu bahwa kesehatan adalah hal yang 

paling utama. Terutama di tengah pandemi Covid-19 yang 

terus mewabah.“(C-III-2/ArisF). 

 

Muh Taufik, M.Pd dalam kesempatan wawancara 

menyinggung bahwa implementasi kepemimpinan Kepala Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang salah satunya yakni dengan 

membangun konsepboarding school berbasis pesantren. Untuk lebih 

jelasnya, berikut kutipan hasil wawancara dengan Muh Taufik, 

M.Pd: 

“… Salah satunya adalah, membangun konsep boarding 

school berbasis pesantren. Itu bertujuan untuk mendalami 

ilmu-ilmu keagamaan di lingkungan madrasah“(C-III-

2/Taufik). 

 

Berdasarkan hasil kutipan wawancara di atas dapat 

disimpulkan bahwa implementasi kepemimpinan Kepala Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN)1 Semarang di masa pandemi Covid-19 antara 

lain: mendorong serta memberi himbauan patuh dan taat terhadap 

aturan prokes Covid-19, membangun konsep boarding school 

berbasis pesantren serta melaksanakan pendidikan kolektif bagi 
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seluruh elemen madrasah yang bertujuan untuk membangun sikap 

jujur, disiplin,tanggung jawab, kerjasama serta berintegritas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

107 

 

BAB IV 

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 

 

A. Konsep Kepemimpinan dalam Islam 

Kepemimpinan dalam Islam identik dengan istilah khalifah yang 

berarti wakil. Pemakaian kata “khalifah“ setelah Rasulullah SAW sama 

artinya yang terkandung dalam perkataan “amir” atau pengusaha. Oleh 

karena itu kedua istilah dalam bahasa Indonesia disebut sebagai pemimpin 

formal. Selain kata “khalifaf” disebut juga “Ulil Amri” yang satu akar 

dengan kata “amir” sebagaimana di atas. Kata “Ulil Amri” berarti pemimpin 

tertinggi dalam masyarakat Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam 

Surat An-Nisa ayat 59 yang berbunyi: 

                          

                             

         

 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan 

Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al 

Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama 

(bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S.An-Nisa:59). 

 

Setiap kepemimpinan selalu menggunakan power atau kekuatan. 

Kekuatan yang dimaksud dalam hal ini adalah kemampuan seseorang dalam 

mempengaruhi orang lain (Panji Anoraga, 2004:182). Kemampuan pemimpin 
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untuk membina hubungan baik, komunikasi dan interaksi dengan para 

bawahan dan seluruh elemen dalam suatu organisasi. Maka, kemampuan 

adalah persyaratan mutlak bagi seorang pemimpin dalam membina 

komunikasi untuk menjalankan perusahaan sehingga akan terjadi kesatuan 

pemahaman. Selain itu dengan kemampuan kepemimpinan akan 

memungkinkan seseorang pemimpin untuk mempengaruhi bawahannya agar 

mereka mau menjalankan segala tugas dan tanggung jawab dengan jujur, 

amanah, ikhlas, dan profesional. (Ahmad Ibrahim Abu Sinn, 2006: 137). 

Dalam Islam sendiri di dalam sejarah mengalami pasang surut pada 

sistem kepemimpinannya. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman 

pemimpinannya terhadap masa depan mengenai bagaimana mengatur strategi 

dalam memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh umat dalam segala posisi 

kehidupan untuk menentukan langkah sejarah. Untuk itu kepemimpinan 

sangatlah mempengaruhi bagi kesejahteraan umat, apakah akan mencapai 

suatu kejayaan atau bahkan suatu kemunduran. Karena bukan rahasia umum 

lagi bahwa Islam pernah mencapai suatu masa kejayaan ketika abad-abad 

perkembangan awal Islam. 

Menurut Ahmad Ibrahim Abu Sinn (2006: 137), seseorang yang 

menjadi pemimpin haruslah memenuhi enam persyaratan, yaitu: 

1. Mempunyai kekuatan, kekuatan yang dimaksudkan disini adalah 

kemampuan dan kapasitas serta kecerdasan dalam menunaikan tugas-

tugas. 

2. Amanah, yakni kejujuran, dan kontrol yang baik. 

3. Adanya kepekaan nurani yang dengannya diukur hak-hak yang ada. 

4. Profesional, hendaknya dia menunaikan kewajiban-kewajiban yang 

dibebankan padanya dengan tekun dan profesional. 
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5. Tidak mengambil kesempatan dari posisi atau jabatan yang sedang 

didudukinya. 

6. Menempatkan orang yang paling cocok dan pantas pada satu-satu jabatan. 

 

B. Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Pendidikan 

Karakter Berdasarkan Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 di 

Kota Semarang 

Gaya kepemimpinan di lembaga pendidikan dapat dikatakan sebagai 

salah satu faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan ataupun  guru. Gaya 

kepemimpinan yang digunakan kepala madrasah dalam berhadapan dengan 

bawahan yaitu gaya yang berorientasi pada tugas dan gaya yang berorientasi 

pada karyawan atau guru. Tergolong gaya kepemimpinan  berorientasi 

kepada tugas. 

Kepala madrasah yang berorientasi kepada bawahan dalam hal ini 

memotivasi dan bukan mengendalikan, mendorong bawahan untuk 

melaksanakan tugas dengan membiarkan mereka berpartisipasi dalam 

keputusan yang mempengaruhi mereka, membentuk hubungan persahabatan 

saling percaya dan saling menghormati antar anggota organisasi madrasah. 

Maka, perilaku kepemimpinan kepala madrasah dapat diwujudkan dalam 

gaya dalam memimpin bawahannya. Gaya kepemimpinan ini tidak lain 

adalah pola perilaku pemimpin yang digunakan untuk mempengaruhi 

aktivitas orang-orang yang dipimpin untuk mencapai tujuan dalam situasi 

tertentu; yang dalam kaitannya dengan penelitian ini yakni pelaksanaan 

pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19. 
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Aktivitas kepala madrasah dalam mencapai tujuan organisasi dapat 

berupa pengembangan program madrasah, memperhatikan warga madrasah, 

membangun komunikasi dengan bawahan, serta kegiatan lain yang 

berorientasi demi kemajuan madrasah. Terlebih, masa pandemi Covid-19 

merupakan masa yang tidak menentu serta ketidakpastian termasuk dalam 

kegiatan pembelajaran. Di sisi lain, tugas madrasah beserta para guru adalah 

memberikan pembelajaran keilmu-pengetahuan serta penanaman karakter 

bagi anak didiknya. 

Masa pandemi Covid-19 hingga saat ini dapat menjadi tantangan 

berat, wawasan sekaligus pengalaman baru yang rumit baik bagi kepala 

madrasah maupun bagi para guru. Paling tidak mereka harus benar-benar 

berani mengambil keputusan dengan segala risiko yang didapatnya. Yang 

jelas, tugas utama melaksanakan pendidikan harus tetap terealisasi dengan 

baik agar anak didik tetap mendapatkan asupan ilmu pengetahuan. Kendati, 

kondisi sosial teruatama terkait penyebaran virus Covid-19 masih terus 

diwaspadai. 

Mencermati perjalanan panjang kepemimpinan kepala madrasah, 

peneliti dapat mengurai dan membahas tipe kepemimpinan kepala madrasah 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa 

pandemi Covid-19 di Kota Semarang. Dalam hal ini peneliti mengambil tiga 

lembaga madrasah sebagai obyek penelitian. Ketiga madrasah tersebut, antara 

lain; Madrasah Aliyah Askhabul KahfiMijen Kota Semarang, Madrasah 

Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang serta Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota 
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Semarang. Dari ketiga lembaga madrasah tersebut ditemukan ada beberapa 

tipe kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19, yakni sebagai 

berikut: 

1. Tipe Kepemimpinan Demokratis 

Kepemimpinan ditinjau dari aspek teoritis dapat dikatakan 

sebagai kemampuan atau kecerdasan dalam mendorong sejumlah orang 

agar bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang terarah 

pada tujuan bersama. Oleh karenanya, Nawawi dan Hadari (2004;9) 

membagi beberapa unsur kepemimpinan yakni: (1) Kemampuan 

mempengaruhi orang lain, bawahan, dan kelompok; (2) Kemampuan 

mengarahkan tingkah laku bawahan atau orang lain; serta (3) Untuk 

mencapai tujuan organisasi atau kelompok. 

Dikatakan pula kepemimpinan mempunyai sifat, kebiasaan 

temperamen, watak dan kepribadian sendiri yang unik dan khas sehingga 

tingkah laku dan gayanya itulah yang dapat membedakan dirinya dengan 

orang lain. Gaya hidupnya ini pasti akan mewarnai perilaku dan tipe 

kepemimpinan, sehingga muncul beberapa tipe kepemimpinan termasuk 

tipe demokratis. Dalam penelitian yang dilakukan di tiga lokus yakni di 

Madrasah Aliyah Askhabul KahfiMijen Kota Semarang, Madrasah 

Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang dan Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kota Semarang diketahui gaya kepemimpinan demokratis ada pada 
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Kepala Madrasah Aliyah Askhabul KahfiMijen Kota Semarang dan 

Kepala Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang. 

Berdasarkan temuan penelitian, tipe kepemimpinan demokratis 

dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di 

masa pandemi Covid-19 di madrasah Kota Semarang dibuktikan dalam 

empat hal utama, sebagai berikut; 

a. Adanya pola kepemimpinan yang selalu memperhitungkan aspirasi 

dan kepentingan bersama 

b. Mengusahakan agar semua selalu ikut berperan aktif (partisipatif) 

dalam mengambil keputusan. 

c. Terdapat unsur-unsur musyawarah/ diskusi di dalam pengambilan 

keputusan.  

d. Ada upaya merangkul bawahan serta memberikan perhatian demi 

menjaga harmonisasi dalam suatu organisasi. 

Ciri utama dari tipe kepemimpinan demokratis sebagaimana 

terlaksana diMadrasah Aliyah Askhabul KahfiMijen Kota Semarang dan 

di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang adalah sikap partisipatif 

dan musyawarah. Artinya, pekerjaan tidak semata-mata tertumpu pada 

pimpinan namun terjadi pelibatan semua unsur sehingga lebih 

partisipatis, gotong-royong serta berkinerja sesuai job description-nya 

masing-masing. Secara pendekatan teori, kepemimpinan demokratis ini 

berorientasi pada manusia dan memberikan bimbingan yang efisien 

kepada para pengikutnya. 
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Kepemimpinan dengan tipe demokratis terdapat koordinasi 

pekerjaan pada semua bawahannya, dengan penekanan pada rasa 

tanggung jawab internal dan kerja sama yang baik. Meminjam konsep 

Kartono(1990;56) kekuatan kepemimpinan demokratis bukan terletak 

pada respon atau individu pemimpin, akan tetapi kekuatan justru pada 

partisipatif aktif dan setiap warga kelompok. Kepemimpinan demokratis 

dapat berlangsung secara baik , bilamana  sebagaimana berikut : 

a. Organisasi dengan segenap bagian-bagiannya berjalan lancar, 

sekalipun pemimpin tersebut tidak ada di kantor, 

b. Otoritas sepenuhnya didelegasikan ke bawah, dan masing- masing 

orang menyadari tugas serta kewajibannya sehingga mereka merasa 

senang, puas, pasti, dan rasa aman menyadari setiap tugas 

kewajibannya, 

c. Diutamakan tujuan-tujuan kesejahteraan pada umumnya dan 

kelancaran kerja sama dari setiap warga kelompok, dan 

d. Pemimpin demokratis berfungsi sebagai katalisator untuk 

mempercepat dinamisme dan kerja sama demi pencapaian tujuan 

organisasi dengan cara yang paling cocok dengan jiwa kelompok dan 

situasinya. 

Terkait dengan pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan 

Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang, 

kepemimpinan demokratis di kedua madrasah yakni di Madrasah Aliyah 

Askhabul KahfiMijen Kota Semarang dan di Madrasah Aliyah Negeri 1 
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Kota Semarang sudah dapat berjalan secara efektif. Hal itu karena sistem 

organisasi (madrasah) telah terbentuk dengan baik, semua bawahan telah 

mengerti akan peran dan tugasnya masing-masing, serta suasana 

madrasah cenderung dinamis. Adanya polarisasi sistem madrasah yang 

telah terbentuk dengan baik itulah yang mendorong pendidikan karakter 

berdasarkan Kurikulum 2013 tetap terlaksana meski di tengah masa 

pandemi Covid-19. 

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka dengan sistem ganjil-genap 

(30-50%) tetap dilakukan, sedangkan sistem daring (online) juga 

terlaksana. Artinya, kolaborasi sistem pembelajaran ini tetap berjalan 

dengan baik sehingga upaya guru dalam melaksanakan tugas pengajaran 

dan pendidikan akhlak (karakter) dengan cara pemberian nasehat, tugas-

tugas di rumah, serta upaya internalisasi nilai-nilai karakter dalam 

pembelajaran tetap berlangsung. Dengan demikian, anak didik tidak 

„alpha‟ akan pemahaman akhlak dan karakter meski di tengah suasana 

pandemi Covid-19. 

 

2. Tipe Kepemimpinan Paternalis-Transformasional 

Beberapa tipe kepemimpinan selain otokrasi, demokratis, 

administrasi adalah paternalistik serta transformasional. Hal itu seperti 

tergambar dalam temuan hasil penelitian tentang tipe kepemimpinan 

kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan 

kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota Semarang. Dalam 
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penelitian di Madrasah Aliyah NU Nurul Huda diketahui bahwa tipe 

kepemimpinan kepala madrasahnya yakni paternalistik-transformasional. 

Tidak diketahui secara pasti mengapa tipe kepemimpinannya seakan 

„mix‟ yaitu penggabungan antara tipe paternalistik serta tipe 

transformasional. Namun jika dirunut dari akar kepemimpinannya, 

diketahui bahwa pemimpin Madrasah Aliyah NU Nurul Huda dapat 

dikatakan berlatarbelakang kyai/ sosok pimpinan umat serta lebih senior 

dibandingkan dengan para guru lainnya. 

Tipe kepemimpinan paternalistik dalam pendekatan teori 

kepemimpinan di pesantren menurut Kartono (1998;69) yakni 

kepemimpinan kebapakan dan menganggap santri seperti anak sendiri 

yang perlu bimbingan dan pengayoman. Menurutnya, kepemimpinan 

paternalistik lebih identik dengan kepemimpinan kebapakan,  memiliki 

ciri – cirinya berikut : 

a. Menganggap bawahan sebagai manusia belum dewasa, atau anak 

sendiri, 

b. Terlalu melindungi; 

c. Jarang memberikan kesempatan bawahan untuk mengambil keputusan 

sendiri; 

d. Hampir tidak memberikan kesempatan bawahan berinisiatif; 

e. Hampir tidak memberikan bawahan mengembangkan kreativitasnya, 

dan 

f. Bersikap maha tahu dan maha benar. 

 

Kepala Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Mangkang memang 

dikatakan bertipe paternalistik. Namun tak semua indikator tipe 

pemimpin paternal melekat pada sosok KH. M. Akhyar, S.Pd., kepala 

madrasah. Sosok kepala madrasah juga memberikan kesempatan kepada 
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para bawahan, dan bahkan mendorong dan mendukung para bawahan 

berkreasi-berinovatif. Meski demikian, Kepala Madrasah Aliyah NU 

Nurul Huda Mangkang memang terkenal dengan sikap „kebapakan‟ dan 

rasa sayang kepada bawahannya. Sebaliknya, ia bahkan berjiwa 

transformasional. 

Tipe kepemimpinan transformasional Kepala Madrasah Aliyah 

NU Nurul Huda Mangkang menurut pandangan  Bass (1998) dalam 

Shalahuddin (t.thn) yakni pemimpin dengan kekuatan untuk 

mempengaruhi bawahan dengan cara-cara tertentu. Dengan penerapan 

kepemimpinan transformasional bawahan akan merasa dipercaya, 

dihargai, loyal dan respek kepada pimpinannya. Pada 

prinsipnya,kepemimpinan transformasional memotivasi bawahan untuk 

berbuat lebih baik dari apa yang bisa dilakukan. Dengan kata lain dapat 

meningkatkan kepercayaan atau keyakinan diri bawahan yang akan 

berpengaruh terhadap peningkatan kinerja. 

Hal itu wajar, terlebih diketahui bahwa seorang pemimpin 

berkewajiban juga untuk melakukan kegiatan pengendalian, agar dalam 

usahanya memengaruhi pikiran, perasaan, sikap dan perilaku anggota 

organisasi, selalu terarah pada tujuan organisasi. Adapun karakteristik 

kepemimpinan transformasional menurut Avolio dkk (Stone et al, 2004) 

adalah sebagai berikut: 
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a. Idealized influence (or charismatic influence) 

Idealized influence mempunyai makna bahwa seorang pemimpin 

transformasional harus kharisma yang mampu “menyihir” bawahan 

untuk bereaksi mengikuti pimpinan. Dalam bentuk konkrit, kharisma 

ini ditunjukan melalui perilaku pemahaman terhadap visi dan misi 

organisasi, mempunyai pendirian yang kukuh, komitmen dan 

konsisten terhadap setiap keputusan yang telah diambil, dan 

menghargai bawahan. Dengan kata lain, pemimpin transformasional 

menjadi role model yang dikagumi, dihargai, dan diikuti oleh 

bawahannya. 

b. Inspirational motivation 

Inspirational motivation berarti karakter seorang pemimpin yang 

mampu menerapkan standar yang tinngi akan tetapi sekaligus mampu 

mendorong bawahan untuk mencapai standar tersebut. Karakter 

seperti ini mampu membangkitkan optimisme dan antusiasme yang 

tinggi dari pawa bawahan. Dengan kata lain, pemimpin 

transformasional senantiasa memberikan inspirasi dan memotivasi 

bawahannya. 

c. Intellectual stimulation 

Intellectual stimulation karakter seorang pemimpin transformasional 

yang mampu mendorong bawahannya untuk menyelesaikan 

permasalahan dengan cermat dan rasional. Selain itu, karakter ini 

mendorong para bawahan untuk menemukan cara baru yang lbih 
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efektif dalam menyelesaikan masalah. Dengan kata lain, pemimpin 

transformasional mampu mendorong (menstimulasi) bawahan untuk 

selalu kreatif dan inovatif. 

d. Individualizedconsideration 

Individualized consideration berarti karakter seorang pemimpin yang 

mampu memahami perbedaan individual para bawahannya. Dalam 

hal ini, pemimpin transformasional mau dan mampu untuk 

mendengar aspirasi, mendidik, dan melatih bawahan. Selain itu, 

seorang pemimpin transformasional mampu melihat potensi prestasi 

dan kebutuhan berkembang para bawahan serta memfasilitasinya. 

Dengan kata lain, pemimpin transformasional mampu memahami dan 

menghargai bawahan berdasarkan kebutuhan bawahan dan mem-

perhatikan keinginan berprestasi dan berkembang para bawahan. 

Sehingga hubungan tampak harmonis . 

 

C. Kendala Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Pendidikan Karakter 

Berdasarkan Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-19 di Kota 

Semarang 

Pendidikan karakter saat ini mutlak diperlukan bukan hanya di 

sekolah/ madrasah saja, tapi dirumah dan di lingkungan sosial. Bahkan 

sekarang ini peserta pendidikan karakter bukan lagi anak usia dini hingga 

remaja, tetapi juga usia dewasa. Mutlak perlu untuk kelangsungan hidup 
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bangsa ini. Sebab bagaimanapun juga, karakter adalah kunci keberhasilan 

individu. 

Dari sebuah penelitian di Amerika, 90 persen kasus pemecatan 

disebabkan oleh perilaku buruk seperti tidak bertanggung jawab, tidak jujur, 

dan hubungan interpersonal yang buruk. Selain itu, terdapat penelitian lain 

yang mengindikasikanbahwa 80 persen keberhasilan seseorang di masyarakat 

ditentukan oleh emotional quotient. Maka, pengembangan karakter bangsa 

dapat dilakukan melalui perkembangan karakter individu seseorang.Akan 

tetapi, karena manusia hidup dalam lingkungan sosial dan budaya tertentu, 

maka perkembangan karakter individu seseorang hanya dapat dilakukan 

dalam lingkungan sosial dan budaya yang bersangkutan. Artinya, 

perkembangan budaya dan karakter dapat dilakukan dalam suatu proses 

pendidikan yang tidak lepas dari lingkungan sosial,budaya masyarakat, dan 

budaya bangsa. 

Pada tahap ini, gurulah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan 

pendidikan karakter itu meski di tengah kondisi pandemi Covid-19. Akibat 

imbauan/ larangan berkerumun pemerintah kemudian mengeluarkan 

kebijakan pembatasan-pembatasan sosial sehingga hal itu berdampak pada 

pelaksanaan pembelajaran secara nasional. Tak jarang lembaga-lembaga 

sekolah dan madrasah diliburkan tanpa jangka waktu yang jelas serta 

berdurasi lumayan lama. 

Di satu sisi pemerintah terus mengatasi situasi pandemi antara lain 

dengan upaya tindakan bagi masyarakat terpapar virus, pemberian bantuan 
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sosial, hingga percepatan vaksinasi nasional. Di sisi lain, lembaga-lembaga 

pendidikan memulai melakukan penyusunan jadwal tatap muka serta 

penggalakan sistem belajar secara daring (online). Hal itu semata-mata agar 

peserta didik tetap mendapatkan „asupan‟ materi pembelajaran meski tidak 

dapat secara optimal. 

Berdasarkan penelitian di tiga madrasah di Kota Semarang, yakni di 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang, Madrasah Aliyah 

NU Nurul Huda Kota Semarang dan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota 

Semarang ditemukan beberapa kendala kepala madrasah dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 

di Kota Semarang, sebagai berikut. 

1. Kendala Keterbatasan Perangkat Pembelajaran Online Siswa 

Di tengah situasi pandemi Covid-19, sudah menjadi rahasia umum 

bahwa keterbatasan perangkat pendukung pembelajaran online menjadi 

kendala utam bagi para siswa. Sebab, tidak semua siswa memiliki 

perngkat pembelajaran seperti laptop/ handphone berbasis android. Tidak 

semua siswa berlatarbelakang dari keluarga yang mampu sehingga 

mampu mengakses perangkat pendukung pembelajaran secara online. Di 

satu sisi, cara paling efektif dalam melaksanakan pembelajaran yang juga 

di dalamnya terdapat upaya internalisasi nilai-nilai karakter adalah 

dengan pembelajaran dalam jaringan (daring/ online). 

Adanya keterbatasan perangkat pendukung pembelajaran secara 

online yang dialami siswa ini juga dirasakan kepala madrasah dalam 
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pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa 

pandemi Covid-19 di Kota Semarang. Berdasarkan penelitian, terdapat 

tiga lembaga madrasah yang menjadi obyek penelitian antara lain; 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang, Madrasah 

Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang dan Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kota Semarang. Ketiga madrasah sama-sama mengalami kendala para 

siswanya yang kesulitan mengakses perangkat pembelajaran dari 

rumahnya masing-masing. 

Agar pembelajaran daring dapat dilaksanakan secara efektif, Diva, 

dkk (2021) menyebut seyogiyanya perlu diperhatikan dalam tiga hal 

berikut ini, yaitu: 

a. Teknologi, dimana pendidik dan peserta didik memerlukan teknologi 

yang baik karena pembelajaran dilakukan dengan jarak jauh. 

b. Karakteristik pengajar atau pendidik, perlu diperhatikan setiap 

pengajar perlu memahami pembelajaran daring ini dengan baik 

sehingga pengajar dapat menyampaikan bahan ajarnya dengan baik 

dan dapat diterima oleh peserta didik. Maka butuhnya kreatifitas 

pengajar dalam penyampaian bahan ajarnya agar dapat tersampaikan 

dengan baik meski dilakukan dengan jarak jauh dan kemampuan 

lebih dalam penguasaan teknologi. 

c. Karakteristik siswa atau peserta didik, siswa yang tidak dapat 

mendisiplinkan dirinya dan tidak mempunyai keterampilan dasar 

maka akan cukup sulit dalam pembelajaran daring ini karena bahan 
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ajar yang disampaikan secara konvensional. Sedangkan siswa yang 

dapat mendisiplinkan dirinya dan mempunyai keterampilan dasar 

akan mudah mengadaptasikan dirinya mampu beradaptasi dengan 

metode pembelajaran daring ini. 

Berdasarkan Diva, dkk (2021) teknologi memang menempati 

urutan nomor satu, dimana pendidik/ guru dan peserta didik/ siswa 

memang memerlukan teknologi yang baik guna menunjang pembelajaran 

dengan sistem jarak jauh. Pun dengan para guru/ pengajar diharapkan 

„melek‟ teknologi sehingga tidak „gaptek‟ dan mampu memimpin 

pembelajaran secara efektif. 

 

2. Rendahnya Partisipasi Siswa dalam Pembelajaran 

Selain problem perangkat pendukung pembelajaran secara online 

baik berupa laptop ataupun HP android, kendala berupa rendahnya 

partisipasi siswa dalam pembelajaran juga menjadi perhatian hampir tiap-

tiap lembaga pendidikan; tak terkecuali di tiga madrasah di Kota 

Semarang. Berdasarkan hasil penelitian lapangan, rata-rata kendala yang 

dihadapi dalam pelaksanaan pendidikan karakter di masa pandemi 

Covid-19 adalah rendahnya partisipasi siswa untuk mengikuti 

pembelajaran. 

Terdapat beberapa hal yang menyebabkan partisipasi siswa dalam 

pembelajaran menjadi rendah, sebagai berikut. 



123 
 

 

 

a. Keterbatasan perangkat pendukung pembelajaran online(laptop/ HP 

android) 

b. Keterbatasan jaringan (signyal HP) di rumah siswa masing-masing 

c. Keterbatasan kuota/ data internet yang mengganggu akses jaringan 

internet. 

Kendala-kendala di atas paling tidak menjadi problem 

pembelajaran pada masing-masing madrasah. Guru seakan kehilangan 

siswa dalam pembelajaran dan tentunya berakibat etos pembelajaran 

yang rendah. Problem ini pun menjadi kendala kepala madrasah dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa 

pandemi Covid-19 di Kota Semarang. Tentu, ekspetasi dan harapan tak 

sesuai dengan kondisi yang terjadi terutama di tengah masa pandemi 

Covid-19. 

Meski demikian berbagai upaya ditempuh guna melaksanakan 

pendidikan sebagaimana tujuan pendidikan nasional yakniber-

kembangnya peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat berilmu, 

cakap,kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta 

bertanggungjawab (UU No.20 Tahun 2003/ pasal 3). Bagaimanapun 

proses pembelajaran harus tetap terlaksanan sekalipun negara bahkan 

dunia sedang dilanda wabah pandemi. Sebab pendidikan merupakan 

proses yang berkelanjutan dan tak pernah berakhir (never ending proces), 

sehinngga dapat menghasilkan kualitas yang berkesinambungan, yang 
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ditujukan pada perwujudan sosok manusia masa depan, dan berakar pada 

nilai-nilai budaya bangsa (Imanuddin, 2020; Sujana, 2019). 

 

3. Penyerapan Materi Ajar yang Hanya 50 % 

Persoalan ketiga, kendala kepala madrasah dalam pelaksanaan 

pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi 

Covid-19 di Kota Semarang adalah terjadinya penyerapan materi ajar 

yang hanya 50 %. Kendati ini terjadi pada hampir tiap madrasah, 

problem rendahnya penyerapan materi oleh siswa seakan menjadi 

„kewajaran‟. Hal itu karena sistem pembelajaran yang diselenggarakan 

secara online dengan beragam kekurangan dan kelemahannya menyisa-

kan problematika seperti akses jaringan iternet, ketersediaan kuota/ data 

hingga ketersediaan perangkat pembelajaran online. 

Dengan terjadinya musibah pandemi, proses pembelajaran tidak 

dapat dilaksanakan seperti biasa. Sekolah dan madrasah harus ditutup 

sementara dari kegiatan belajar mengajar sehingga banyak peserta didik 

dan guru yang masih dibingungkan dengan kondisi dan situasi pandemi. 

Guru, peserta didik serta di antara peserta didik tidak dapat lagi 

berinteraksi langsung sehubungan dengan terjadinya wabah 

pandemik.Sekolah dan madrasah tidak lagi berfungsi sebagai tempat 

belajar berinteraksi peserta didik, karena proses kegiatan belajar 

mengajar dilaksanakan dari rumah. 
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Terganggunya proses pembelajaran akibat wabah pandemi ini 

berakibat terjadinya penurunan kualitas sumber daya manusia ke depan 

baik dalam aspek kognitif, afektif dan konatif. Untuk itu diperlukan 

upaya dari berbagai pihak terutama pemerintah agar proses pembelajaran 

dapat berjalan efektif sekalipun di tengah pandemi Covid 19. Proses 

kegiatan belajar mengajar harus tetap berjalan dan peserta didik jangan 

kehilangan haknya dalam belajar. Sekolah sebagai lembaga 

penyelenggara pendidikan harus cepat tanggap terhadap fenomena wabah 

Covid 19dengan senantiasa berupaya agar proses pembelajaran dapat 

terlaksana secara efektif (Winata, dkk., 2021). 

. 

D. Solusi Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan Pendidikan 

Karakter Berdasarkan Kurikulum 2013  di Masa Pandemi Covid-19 di 

Kota Semarang 

Keberhasilan prestasi madrasah pada dasarnya dapat ditentukan dari 

berbagai faktor, diantaranya kepemimpinan kepala madrasah itu sendiri. 

Meminjam istilah Wahyudi (2009; 120) kepemimpinan dalam hal ini dapat 

diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggerakkan, mengarahkan, 

sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota agar bersikap 

mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk 

kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Tak 

terkecuali kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter berdasarkan Kurikulum 2013, tentu harus ada yang menggerakkan 
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sekaligus memberikan pengarahan-pengarahan. Terlebih, masa pandemi 

Covid-19 yang menyisakan kondisi ketidakpastian, sementara proses 

pembelajaran tetap harus terus berlanjut. 

Berdasarkan temuan hasil penelitian ditiga madrasah di Kota 

Semarang, yakni di Madrasah Aliyah Askhabul KahfiMijen Kota Semarang, 

Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang dan Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Kota Semarangditemukan bahwa implementasi tipe kepemimpinan 

kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan 

Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 dirangkum antara lain; (1) 

melakukan kegiatan monitoring, pembinaan dan evaluasi-evaluasi di 

madrasah, (2) melakukan pendampingan siswa untuk terus berkreasi, (3) 

menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, serta (4) melaksanakan 

pengembangan program unggulan madrasah. Dari keempattemuan tersebut 

peneliti dapat jabarkan untuk analisis dan pembahasan sebagai berikut. 

1. Melakukan Kegiatan Monitoring, Pembinaan dan Evaluasi-evaluasi 

di Madrasah 

Salah satu implementasi kepemimpinan kepala madrasah dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013  di masa 

pandemi Covid-19 yakni dengan melakukan tugas monitoring, 

pembinaan-pembinaan serta evaluasi. Pada konteks ini, kepala madrasah 

di tiga lembaga yakni  di Madrasah Aliyah Askhabul KahfiMijen Kota 

Semarang, Madrasah Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang dan 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang sejatinya telah menjalankan 
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peran dan fungsinya sebagai Edukator, Manajer, Administrator, 

Supervisor, Leader, Inovator dan Motivator (Mulyasa, 2009; 97). Tentu, 

di dalam menjalankan tugas tersebut kepala madrasah memberikan 

motivasi kerja bagi peningkatan produktivitas kerja guru dan hasil belajar 

siswa selama pandemi Covid-19, baik pada hasil pembelajaran maupun 

penanaman nilai-nilai karakter berdasarkan Kurikulum 2013. 

Kepala madrasah di tiga madrasah di Kota Semarang dalam hal 

ini menjalankan tugas supervisi;bertindak sebagai pengawas, pengendali, 

pembina dan pemberi contoh kepada guru dan tata usahanya di madrasah. 

Salah satu hal yang terpenting bagi kepala madrasah bahwaseorang 

supervisor harus dapat memahami tugas dan kedudukan guru dan staf di 

madrasah yang dipimpinnya. Dengan demikian, kepala madrasah bukan 

hanya mengawasi dan guru melaksanakan kegiatan, tetapi ia juga 

membekali diri dengan pengetahuan dan pemahamannya tentang tugas 

dan fungsi guru serta stafnya. 

Menurut Mulyasa (2009; 97),. Kepribadian kepala maah sebagai 

leaderini akan tercermin dalam sifat-sifat (1) rendah hati dan sederhana, 

(2) suka menolong, (3) sabar dan memiliki kestabilan emosi, (4) percaya 

kepada diri sendiri, (5) jujur, adil dan dapat dipercaya, (6) keahlian dalam 

jabatan. Implementasi kemampuan yang harus dimiliki kepala madrasah 

terwujud dalam pelaksanaan tugas-tugasnya antara lain menyusun 

perencanaan, mengorganisasikan kegiatan, mengarahkan kegiatan, meng-

koordinasikan kegiatan, melaksanakan pengawasan, melakukan evaluasi 
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terhadap kegiatan, menentukan kebijaksanaan, mengadakan rapat, meng-

ambil keputusan, mengatur pembelajaran di era pandemi Covid-19 dan 

mengadakan hubungan masyarakat yang salah satunya yakni menjalin 

komunikasi dengan orang tua/ wali siswa serta Komite Madrasah. Selain 

itu tugas menyelenggarakan administrasi lainnya yakni menyusun 

perencanaan madrasah, pengorganisasian, pengarahan keuangan, pe-

nyusunan kurikulum di masa pandemi Covid-19, penanganan kesiswaan, 

sarana prasarana, kepegawaian serta lainnya. 

 

2. Melakukan Pendampingan Siswa untuk Terus Berkreasi 

Kepala madrasah dalam implementasi kepemimpinan dalam 

pelaksanaan pendidikan karakter berdasarkan Kurikulum 2013  di masa 

pandemi Covid-19 salah satunya adalah dengan melakukan pendam-

pingan siswa untuk terus berprestasi. Ini dapat dikatakan sebagai tugas 

lain dari tugas supervisi kepala madrasah. Kendati kepala madrasah tidak 

turun langsung bersinggungan dengan peserta didik/ siswa namun secara 

manajerial ia berkewenangan melakukan pendampingan siswa untuk 

terus maju dan berkreasi. Tidak hanya itu, kepala madrasah bahkan 

melakukan pembinaan dan pendidikan kolektif bagi seluruh elemen 

madrasah yang bertujuan untuk membangun sikap jujur, disiplin, 

tanggung jawab, kerjasama serta berntegritas. 

Hal itu seperti tercermin di tiga madrasah di Kota Semarang; 

Madrasah Aliyah Askhabul Kahfi Mijen Kota Semarang, Madrasah 
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Aliyah NU Nurul Huda Kota Semarang dan Madrasah Aliyah Negeri 1 

Kota Semarang. Namun yang lebih menonjol dilakukan oleh Kepala 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang beserta jajaranya mampu 

menyabet banyak prestasi yang diraih anak didiknya meski di tengah 

masa pandemi Covid-19. Beberapa capaian prestasi yang diraih siswa 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang antara lain; 

a. Meraih medali emas robotika Tk. Internasional dalam Kejuaraan 

International Youth Robot Competition 2021 

b. Juara 1 Bidang Ekonomi dan Geografi Tk. Kab/Kota dalam Kompetisi 

Sains Madrasah, Kemenag 2021 

c. Meraih medali perunggu Bidang Matematika Tk. Nasional dan medali 

perunggu Bidang Geografi Tk. Nasional dalam POSI Science 

Competition, POSI 2021 

d. Meraih medali Perak Bidang Biologi Tk. Nasional dan Honorable 

Mention Bidang Geografi Tk. Nasional dalam ajang Divya 

Competition, 

2021.(https://man1kotasemarang.sch.id/kesiswaan/2022). 

 

3. Menjalin Komunikasi dengan Orang tua Siswa  

Situasi pandemi Covid-19 memang sungguh luar biasa, yang juga 

bisa berdampak positif terjalinnya silaturahmi secara virtual antara pihak 

madrasah dengan orang tua siswa. Hubungan antara lembaga dengan 

orang tua siswa ini justru intens terbentuk dalam rangka peran-serta 



130 
 

 

 

orang tua dalam pendidikan anak didiknya saat mereka berada di 

lingkungan keluarga. Terlebih selama masa pandemi Covid-19, para 

siswa lebih banyak menghabiskan waktunya di lingkungan keluarga. 

Sedangkan madrasah sebagai „kawah candradimuka‟ cenderung banyak 

memberikan pembelajaran dengan sistem jarak jauh (daring/ online). 

Orang tua/ wali siswa wajib memahami bahwa pada dasarnya 

anak dilahirkan dalam keadaan yang bersih dan suci tanpa noda. 

Lingkungan dan orang-orang di sekitar anak yang akan turut berperan 

dalam mewarnai dan membentuk karakter kepribadian anak. 

Sebagaimana yang dinyatakan oleh An-Nahlawi dalam Juwariyah (2010: 

77-78) bahwa anak sebenarnya dilahirkan dengan membawa fithrah 

beragama yang benar. Namun apabila dalam perkembangannya nanti 

terjadi penyimpangan-penyimpangan dari ajaran agama maka hal itu 

lebih disebabkan karena kekurang-waspadaan dari kedua orang tua atau 

para pendidiknya. Oleh sebab itu, orang tua wajib memberikan 

pengawasan terhadap perkembangan anak. 

Menurut Juwariyah (2010: iv) terdapat tiga faktor yang 

berpengaruh dalam perkembangan anak. Ketiga faktor tersebut yang 

mempengaruhi perkembangan anak antara lain: 

a. Faktor orang tua (keluarga) 

Keluarga merupakan lingkungan pertama dimana anak mendapatkan 

pendidikan. Kepribadian seorang anak juga dibentuk pertama kali di 

lingkungan keluarga. Maka kedua orang tua dan seluruh anggota 
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keluarga wajib memberikan pendidikan yang mengarah ke 

pengembangan potensi dan fitrah anak. 

b. Faktor sekolah 

Sekolah adalah tempat kedua untuk pendidikan bagi anak. Sebagai 

tempat kedua, sekolah menjadi tempat pendidikan lanjutan dari 

pendidikan keluarga. Oleh karena itu, para guru dan pendidik 

memiliki tugas dan tanggung jawab untuk melanjutkan pendidikan 

dari orang tua dan keluarga. Di sekolah, guru ikut membangun dan 

mengembangkan potensi dari peserta didik sesuai dengan tuntutan 

agama dan zaman.  

c. Faktor lingkungan 

Pengembangan potensi dasar anak turut dipengaruhi oleh faktor yang 

ketiga yaitu lingkungan. Lingkungan dimana anak tinggal ikut 

berperan dalam membentuk karakter dan kepribadian anak. 

Lingkungan yang baik akan berpengaruh dalam membentuk 

kepribadian anak menjadi baik dan begitupun sebaliknya. Oleh sebab 

itu, orang tua sebaiknya perlu mempertimbangkan lingkungan 

tempat tinggal dimana anak dibesarkan dan diasuh. 

Dari penjelasan di atas dapat dimaknai bahwa orang tua memiliki 

peran yang sangat penting dalam mendidik anak karena keluarga adalah 

lingkungan pertama dimana anak tumbuh dan dibesarkan. Dalam 

mendidik anak, orang tua tidak hanya memberikan pendidikan berupa 

ilmu pengetahuan saja melainkan juga ilmu agama. 
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Sebagaimana yang dinyatakan oleh Fauziddin (2014: v-vi) bahwa 

menanamkan pendidikan agama Islam kepada anak sejak dini merupakan 

langkah terbaik karena selaku orang tua muslim berkewajiban untuk 

melindungi dan menjaga anakanaknya dari hal-hal yang menyebabkan 

terjerumus dalam api neraka. Hal ini terdapat pada firman Allah dalam 

Surat At Tahrim ayat 6 sebagai berikut; 

                          

                               

 

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan 

keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah 

manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, 

keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang 

diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa 

yang diperintahkan” (QS. At Tahrim: 6) 

 

4. Melaksanakan Pengembangan Program Unggulan Madrasah 

Pandemi Covid-19 yang terus berlangsung hingga saat ini 

memang sangat menghambat harapan dan cita-cita sebagian besar orang/ 

organisasi. Tak terkecuali organisasi madrasah yang ada di Kota 

Semarang, yang juga mengalami kesulitan dalam implementasi program 

yang telah diagendakan sebelumnya. Meski demikian, fakta ini dapat 

menjadi kemakluman akibat kondisi darurat. Tentu tak hanya madrasah 

yang merasakan dampak ini melainkan banyak elemen yang juga rugi 

akibat kondisi yang tidak menentu ini. 
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Berdasarkan hasil penelitian di tiga madrasah di Kota Semarang, 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang teridentifikasi sedang 

merumuskan konsep boarding school berbasis pesantren. Kepala 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang ingin bersungguh-sungguh 

menggabungkan konsep pendidikan Islam yang sesungguhnya dalam 

suatu wadah pendidikan madrasah.  Ditinjau dari akar sejarahnya, secara 

kultural di Indonesia madrasah dipahami lebih memiliki konotasi yang 

spesifik, dimana peserta didik memperoleh pembelajaran agama dan 

keagamaan lebih mendalam jika dibandingkan dengan sekolah pada 

umumnya.  

Chairiyah (2021: 52) dalam tulisan jurnalnya menyebut madrasah 

lahir sebagai bentuk lain dari pendidikan umum yang memposisikan diri 

sebagai lembaga pendidikan yang bercirikan agama Islam. Maka menurut 

Ahmadi (2013:159), posisi ini diambil akibat ketidakpuasan masyarakat 

terhadap sistem pendidikan pesantren yang terbatas pada pengajaran 

ilmu-ilmu agama semata. Maka, keberadaan madrasah dalam dunia 

pendidikan di Indonesia termasuk fenomena modern yaitu muncul pada 

awal abad ke- 20, tumbuh kembangnya madrasah di Indonesia tidak bisa 

dipisahkan dengan tumbuh dan berkembangnya ide-ide pembaruan 

pendidikan dikalangan Umat Islam. 

Ide-ide pembaruan ini telah menginspirasi para ulama di 

Indonesia baik secara perorangan maupun organisasi keagamaan 

menggagas tumbuhnya madrasah di Indonesia (Chairiyah, 2021: 52). 
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Pada fase perkembangan berikutnya, dikenal pula dengan sistem 

pendidikan asrama (boarding school) yang dalam konteks ini 

„direkayasa‟ ala pesantren. Tujuan adanya boarding school yakni sebagai 

salah satu alternatif bagi para orang tua yang memiliki kesibukan yang 

menyebabkan mereka tidak bisa maksimal mendidik buah hatinya.  

Dengan menitipkan ke boarding school mereka bisa fokus bekerja 

dan berkarir, sementara itu anak-anaknya di titipkan dan di didik di 

boarding school bisa fokus dalam belajar, baik pelajaran umum maupun 

agama terutama di lingkungan Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota 

Semarang. Dengan konsep pendidikan boarding school ini para siswa 

diharapkan mendapat pendidikan yang baik sehingga memiliki karakter, 

menjadi pribadi yang baik dan mulia.  

Dari sekian banyak konsep dan model lembaga pendidikan di 

Indonesia, boarding school merupakan salah satu alternatif yang efektif 

dalam menerapkan tujuan pendidikan kepada peserta didik. Alasannya 

sederhana, seperti yang di sampaikan oleh Ahmad Majid (dalam Fitri, 

2012) bahwa proses kehidupan manusia tercakup dalam tiga ranah 

pendidikan yakni dalam satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat. 

Dalam pola pendidikan boarding school tiga ranah pendidikan 

tersebut terintegrasi dalam satu kesatuan, dimana peserta didik tinggal, 

sekolah, dan bergaul dalam lingkungan pendidikan boarding school atau 

sekolah berasrama, dengan demikian proses pendidikan lebih terarah dan 

terencana dalam membangun karakter peserta didik. Boarding school 
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sebagaimana dikonsep Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Semarang dapat 

dijadikan alternatif pendidikan yang sangat memungkinkan antara peserta 

didik dan guru untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Dari sisi inilah 

pendidikan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik terlatih dengan 

baik dan optimal dalam proses pembelajaran. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Berdasarkan temuan hasil penelitian serta pembahasan di atas, tesis 

dengan judul:Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Pelaksanaan 

Pendidikan Karakter Berdasarkan Kurikulum 2013 di Masa Pandemi Covid-

19 pada Madrasah Aliyah di Kota Semarang ini memberikan simpulan 

penelitian sebagai berikut. 

1. Kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota 

Semarang sebagai berikut. 

a. Tipe kepemimpinan demokratis, yang meliputi sikap partisipatif dan 

musyawarah. Artinya, pekerjaan tidak semata-mata tertumpu pada 

pimpinan namun terjadi pelibatan semua unsur sehingga lebih 

partisipatis, gotong-royong serta berkinerja sesuai job description-nya 

masing-masing. 

b. Tipe kepemimpinan paternalis-transformasional, yaknitipe pemimpin 

kebapakan, tingginya rasa sayang terhadap bawahan, namun 

justrubanyak memberikan kesempatan kepada para bawahan, 

mendorong dan mendukung mereka untuk lebih berkreasi-berinovatif. 
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2. Kendala kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan karakter 

berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota 

Semarang, sebagai berikut. 

a. Kendala keterbatasan perangkat pembelajaran online siswa. Hal ini 

karena tidak semua siswa mampu/ memiliki perangkat lunak (laptop/ 

HP android). Imbasnya, tak semua siswa dapat mengikuti 

pembelajaran daring. 

b. Rendahnya partisipasi siswa dalam pembelajaran, yang diketahui 

akibat dari keterbatasan perangkat pembelajaran, adanya keterbatasan 

jaringan/ signyal internet dan bahkan mininya kuota/ data internet 

yang dimiliki siswa. 

c. Penyerapan materi ajar yang hanya 50 %, yakni akibat ketidak-

efektifan pembelajaran dengan sistem online/ daring. Rendahnya 

efektivitas ini akibat dari rendahnya pula sarana dan prasarana peraga 

pendukung pembelajaran online. Di tengah situasi pandemi Covid-19, 

fakta tersebut menjadi suatu kewajaran. 

 

3. Solusi kepemimpinan kepala madrasah dalam pelaksanaan pendidikan 

karakter berdasarkan Kurikulum 2013 di masa pandemi Covid-19 di Kota 

Semarang, sebagai berikut. 

a. Melakukan kegiatan monitoring, pembinaan dan evaluasi-evaluasi di 

madrasah, yakni dengan menjalankan peran dan fungsinya sebagai 

Edukator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator dan 
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Motivator. Kepala madrasah memberi motivasi kerja bagi peningkatan 

produktivitas kerja guru dan hasil belajar siswa selama pandemi 

Covid-19, baik pada hasil pembelajaran maupun penanaman nilai-

nilai karakter berdasarkan Kurikulum 2013. 

b. Melakukan pendampingan siswa untuk terus berkreasi, yakni melalui 

jajarannya kepala madrasah melakukan pendampingan siswa untuk 

terus berprestasi. 

c. Menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, yakni sebagai bentuk 

komunikasi virtual yang dilakukan agar orang tua juga memberikan 

perhatian lebih kepada anak-anaknya terutama selama pandemi 

Covid-19, para siswa lebih banyak menghabiskan waktunya di 

lingkungan keluarga. 

d. Melaksanakan pengembangan program unggulan madrasah, dengan 

maksud memaksimalkan waktu yang terbuang sia-sia di tengah 

pandemi Covid-19. Salah satunya yakni dengan membangun konsep 

boarding school sebagaimana terjadi di MAN 1 Semarang. 

 

B. Saran 

Berdasarkan simpulan di atas, peneliti dapat memberikan saran dan 

rekomendasi atas hasil penelitian ini antara lain; 

1. Setelah dilakukannya program vaksinasi terumata untuk pelajar, sudah 

seharusnya konsep pembelajaran tatap muka diatur sekaligus 

diselenggarakan kembali dengan aturan yang ketat, serta bersandar pada 
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protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Hal itu untuk mengurai 

persoalan minimnya fasilitas penunjang pembelajaran daring oleh siswa, 

serta menekan efektivitas pembelajaran dengan harapan partisipasi siswa 

akan lebih meningkat. 

2. Apabila sistem online/ daring masih dianggap relevan seyogiyanya 

kedatangan para siswa ke madrasah diatur sedemikian rupa, dan hanya 

bertujuan absensi serta mengambil berkas soal atau materi. Sedangkan 

selebihnya mereka dapat mengerjakan tugas tersebut sebagai pekerjaan 

rumah. 

3. Pembenahan serta pengembangan madrasah di era pandemi Covid-19 

akan menjadi lebih efektif. Hal itu karena siswa tidak banyak yang masuk 

sekolah sehingga tidak mengganggu proses pembelajaran. Di sisi lain, 

upaya pengembangan dan pembangunan fisik bangunan dapat berjalan 

dengan baik. 
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