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HALAMAN MOTTO 

 

                      

                        

        

―Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka 

bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan benar dan 

janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan 

Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab 

yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.‖
1
 

(QS. Shad (38) : 26) 
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 Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemah Bahasa Indonesia (Kudus: Menara Kudus). 



viii 
 

HALAMAN PERSEMBAHAN 

 

Tesis ini peneliti persembahkan untuk: 

Almamater tercinta 

Program Studi 

Magister Manajemen Pendidikan Islam 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ix 
 

ABSTRAK 

 

Luthfi Zihni Rahman, NIM. 18204090014, Model Kepemimpinan Spiritual 

Kepala Sekolah Dalam Upaya Penguatan Pendidikan Karakter Di SD Al-Azhar 

Syifa Budi Samarinda, Tesis, Program Magister Manajemen Pendidikan Islam, 

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peran kepemimpinan kepala sekolah di 

dalam proses penguatan pendidikan karakter yang masih cenderung diabaikan. Hal ini 

disebabkan karena kepala sekolah dipandang sebagai pihak yang tidak memiliki 

interaksi secara langsung dengan siswa sebagai subjek dari program pendidikan 

karakter. Padahal kepala sekolah adalah sosok vital yang menentukan arah  kebijakan 

sekolah diambil. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab urgensi kepemimpinan 

kepala sekolah melalui model kepemimpinan spiritual di dalam proses penguatan 

pendidikan karakter. 

 

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan jenis 

naturalistik. Adapun yang menjadi informan kuncinya adalah kepala sekolah SD Al-

Azhar Syifa Budi Samarinda. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

teknik wawancara mendalam (in-depth interview) semi terstruktur, observasi, serta 

dokumentasi. Untuk analisis data, menggunakan pendekatan yang dipopulerkan Miles 

and Huberman yang terdiri atas 3 (tiga) fase yakni reduksi data, penyajian data, serta 

penarikan kesimpulan. 

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) model kepemimpinan spiritual 

kepala sekolah di SD ASBS dibangun atas internalisasi visi, cinta alturistik, serta 

harapan dan keyakinan (Hope/Faith); 2) penguatan pendidikan karakter 5 (lima) nilai 

prioritas dijalankan dalam bentuk keteladanan dari kepala sekolah dan guru, serta 

pembiasaan di dalam aktivitas keseharian di sekolah; 3) model kepemimpinan 

spiritual kepala sekolah berpengaruh positif pada inovasi program sekolah, motivasi 

bagi seluruh warga sekolah, terbangunnya pola komunikasi efektif dengan orang tua 

murid, dan pelibatan unsur masyarakat. 

 

Kata Kunci: Kepemimpinan Spiritual, Penguatan Pendidikan Karakter, 

Pendidikan Islam. 
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ABSTRACT 

 

Lutfi Zihni Rahman, NIM. 18204090014, Principal Spiritual Leadership Model 

to Strengthen Character Education Efforts in Al-Azhar Syifa Budi Elementary 

School Samarinda, Thesis, Masters Program in Islamic Education Management, 

State Islamic University Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021. 

  

This research is motivated by the leadership role of the principal in the process 

of strengthening character education which still tends to be ignored. This is because 

the principal is seen as a party who does not have direct interaction with students as 

the subject of a character education program. Whereas the principal is a vital figure 

who determines the direction of school policy is taken. This study aims to answer the 

urgency of the principal's leadership through a spiritual leadership model in the 

process of strengthening character education. 

 

This research is a qualitative descriptive study with a naturalistic type. The key 

informant was the principal of Al-Azhar Elementary School, Syifa Budi, Samarinda. 

Data was collected using semi-structured in-depth interview techniques, observation, 

and documentation. For data analysis, using the approach popularized by Miles and 

Huberman which consists of 3 (three) phases, namely data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. 

 

The results of this study indicate that: 1) the principal's spiritual leadership 

model at SD ASBS is built on the internalization of vision, alturistic love, and hope 

and belief (Hope/Faith); 2) strengthening character education of 5 (five) priority 

values carried out in the form of examples from school principals and teachers, as 

well as habituation in daily activities at school; 3) the principal's spiritual leadership 

model has a positive effect on school program innovation, motivation for all school 

members, the establishment of effective communication patterns with parents of 

students, and the involvement of community elements. 

 

Keywords: Spiritual Leadership, Strengthening Character Education, Islamic 

Education. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

Pada bab pendahuluan ini disajikan uraian pembahasan yang menjadi dasar 

utama penelitian ini dilakukan yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

dan manfaat penelitian, kajian pustaka yang bersumber dari penelitian terdahulu, 

sistematika pembahasan, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, hingga teknik 

keabsahan data. 

A. Latar Belakang 

Kepemimpinan di lembaga pendidikan merupakan faktor penting, sebab 

sebuah sistem kepemimpinan yang dibangun oleh seorang pemimpin, akan 

menentukan ke arah mana lembaga pendidikan tersebut dibawa. Urgensi peran 

kepemimpinan tersebut meniscayakan pula urgensinya peran seorang 

pemimpinnya. Pemimpin haruslah memiliki kepribadian yang matang. Ia 

dipandang sebagai pribadi yang dapat memberikan contoh maupun teladan bagi 

orang-orang yang dipimpinnya. 

Covey sebagaimana dikutip Muhaimin menyatakan bahwa mayoritas 

penyebab kegagalan kepemimpinan disebabkan oleh kegagalan karakter yang 

dimiliki seorang pemimpin.
2
 Pemimpin di dalam sebuah organisasi atau lembaga 

bagaikan seorang nahkoda yang akan memandu orang-orang di dalam 

kepemimpinannya untuk mencapai tujuan yang sudah dirumuskan bersama. 

                                                           
2
 Muhaimin, Manajemen Pendidikan: Aplikasinya Dalam Penyusunan Rencana Pengembangan 

Sekolah/Madrasah, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 29. 
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Karenanya, pemimpin musti memiliki value yang jelas serta memiliki 

pengetahuan dan kemampuan bagaimana mewujudkannya. Hal ini juga berlaku 

bagi institusi berupa lembaga pendidikan. 

Dalam konteks pendidikan, urgensi peran kepemimpinan telah dijabarkan 

melalui Permendiknas No. 13 Tahun 2007. Dalam peraturan menteri tersebut, 

dijelaskan tentang kriteria apa saja yang diperlukan bagi seorang kepala 

sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah haruslah memiliki berbagai 

kompetensi yang salah satunya kompetensi kepribadian, di mana pada butirnya 

disebutkan bahwa kepala sekolah/madrasah haruslah berakhlak mulia, 

mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak 

mulia bagi komunitas sekolah/madrasah.
3
 Dari aturan tersebut menunjukkan 

bahwa kepala sekolah haruslah menjadi seorang pemimpin yang dapat 

memberikan contoh bagi seluruh warga sekolahnya. 

Kepemimpinan dalam lembaga pendidikan Islam juga seyogyanya tidak 

hanya dijalankan sebagai hubungan antar jabatan struktural formal yakni 

hubungan antara atasan (pemimpin, kepala sekolah) dan bawahan (pendidik, 

tenaga kependidikan, siswa) melainkan juga adanya hubungan keterikatan sebagai 

mitra yang saling membantu dalam proses mematangkan nilai-nilai spiritual. Jika 

hubungan yang terjalin sebatas hubungan antar jabatan struktural formal, maka 

hubungan yang terjadi menjadi kering nilai-nilai, sebab pemimpin memiliki 

                                                           
3
 Dikutip dari ―Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah.,‖. 
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tanggung jawab baik secara fisik maupun spiritual menyangkut keberhasilan 

kinerja orang-orang yang dipimpinnya.
4
 

Dengan melihat kebutuhan tersebut, maka model kepemimpinan spiritual 

diharapkan dapat menjadi sebuah solusi atas berbagai permasalahan dalam aspek 

kepemimpinan pendidikan yang ada. Hal tersebut dapat terselesaikan dimulai dari 

penerapan model atau gaya kepemimpinan yang tepat, dan dalam hal ini 

kepemimpinan spiritual dipilih untuk menyelesaikan problem tersebut. 

Kepemimpinan spiritual merupakan sebuah model kepemimpinan yang 

komprehensif, dimana pada prinsipnya mencoba mengkolaborasikan antara 

kekuatan intelektual, moral, emosional, serta spiritual.
5
 Berbagai macam potensi 

kecerdasan yang ada pada diri pemimpin tersebut diharapkan mampu 

menghadirkan sebuah sistem kepemimpinan yang baik, sehingga dapat menjadi 

solusi dalam menghadapi persoalan-persoalan yang masih terjadi pada sebuah 

lembaga pendidikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan 

lembaga pendidikan yang baik dan efektif mampu memberikan pengaruh yang 

signifikan terhadap peningkatan kinerja dan kedisiplinan guru-guru yang 

dipimpinnya.
6
 

                                                           
4
 Jerry H. Makawimbang, Kepemimpinan Pendidikan Yang Bermutu (Bandung: Penerbit 

Alfabeta, 2012), hlm. 6. 
5
 Tobroni, Spiritual Leadership: Pengefektifan Organisasi Noble Industry Melalui Prinsip-

prinsip Spiritual Etis (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 18. 
6
 Rosdiana, dkk. ―Perilaku Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru 

Pada SD Negeri 2 Lambheu Kabupaten Aceh Besar,‖ Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana 

Universitas Syiah Kuala 3, no. 2 (Mei 2015): hlm. 74-76. 
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Dalam penelitian lainnya, disebutkan bahwa kepemimpinan kepala 

sekolah sangat berpengaruh dalam pelaksanaan tugas guru di sekolah, yang 

dampaknya pada pencapaian tujuan pendidikan yang diharapkan.
7
 Hal ini 

didasarkan bahwa pemimpin memegang otoritas kepemimpinan di sekolah, 

sehingga berjalan tidaknya aktivitas pendidikan di sekolah bergantung pada 

sejauh mana pemimpin tersebut mampu melaksanakan tugas-tugas 

kepemimpinannya. Sebaliknya, pemimpin yang tidak mampu menjalankan tugas 

pokok dan fungsinya sebagai pemimpin, maka akan menimbulkan masalah-

masalah dalam lembaga pendidikan yang dipimpinnya. Permasalahan tersebut 

misalnya, kegagalan kepala sekolah dalam mengarahkan para bawahannya yang 

berimplikasi pada kegagalan dalam  mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditentukan.
8
 

Akibatnya, pendidikan yang berjalan di lembaga pendidikan tersebut 

masih dirasa belum paripurna dalam artian cenderung hanya berorientasi pada 

proses pengajaran semata.
9
 Padahal, terdapat perbedaan mendasar antara 

pendidikan dan pengajaran. Pengajaran identik dengan aktivitas yang hanya 

memberikan pengetahuan kepada peserta didik (transfer of knowledge) dan 

bertujuan menjadikannya cerdas secara intelektual. Sedangkan aktivitas 

pendidikan hakikatnya tidak sekadar itu, di dalamnya selain memberikan 

                                                           
7
 Uray Iskandar, ―Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Kinerja Guru,‖ Jurnal Visi 

Ilmu Pendidikan 10, no. 1 (2013): hlm. 1021. 
8
 Imam Machali, Kepemimpinan Pendidikan (Yogyakarta: Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan 

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2011), hlm. 27. 
9
 Tobroni, Pendidikan Islam: Paradigma Teologis, Filosofis, dan Spiritualitas (Malang: UMM 

Press, 2008), hlm. 149. 
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pengetahuan kepada peserta didik, tetapi juga menanamkan nilai-nilai kepadanya 

(transfer of value).
10

 Jika proses pendidikan hanya dijalankan melalui aspek 

pemberian ilmu pengetahuan dan wawasannya semata, tanpa dibarengi dengan 

penanaman karakter yang baik maka ia akan gagal tumbuh menjadi insan yang 

paripurna. 

Pada hakikatnya, pendidikan Islam bertujuan untuk mengembangkan dan 

menyiapkan segala potensi kecerdasan dan menjadikan manusia menjadi makhluk 

yang memiliki karakter.
11

 Hal itu mengindikasikan bahwa tujuan 

diselenggarakannya pendidikan Islam, selain menjadikan manusia cerdas secara 

intelektual, tetapi juga menjadikan manusia berkarakter terpuji. Pendidikan  harus 

dimaknai secara utuh, dengan cara memandang proses pendidikan terdiri dari 

aspek intelektual hingga jiwanya, sebagai upaya membebaskan manusia dari 

segala belenggu yang menghalanginya seperti kebodohan.
12

  

Selain permasalahan pendidikan yang masih cenderung berorientasi pada 

proses pengajaran tersebut, lembaga pendidikan juga masih dihadapkan pada 

sejumlah persoalan penting lainnya. Maraknya kasus bullying yang terjadi hampir 

di setiap sekolah, tawuran dan aksi klitih yang dilakukan oleh pelajar
13

, hingga 

                                                           
10

 Ali Mudlofir, Pendidik Profesional: Konsep. Strategi, dan Aplikasinya Dalam Peningkatan 

Mutu Pendidikan Di Indonesia (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), hlm. 144. 
11

 Maragustam, Filsafat Pendidikan Islam Menuju Pembentukan Karakter (Yogyakarta: 

Pascasarjana FITK UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018), hlm. 8. 
12

 Tobroni, Pendidikan Islam: Paradigma…, hlm. 149. 
13

 Syaefudin, ―Tipologi Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Keteladanan Guru Terhadap 

Pembentukan Karakter Cinta Damai Siswa (Studi Kasus di SMP PIRI 1 Yogyakarta)‖ Tesis Program 

Pascasarjana (Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2018), hlm. 5. 
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aksi pengeroyokan yang dilakukan oleh siswa sekolah dasar
14

 menjadi sebuah 

pekerjaan rumah bagi para penyelenggara pendidikan untuk memperbaiki 

persoalan karakter tersebut. Sebagian kecil data tersebut menunjukkan bahwa 

persoalan demi persoalan mengenai merosotnya karakter ini harus segera 

diselesaikan, mengingat jenjang sekolah dasar merupakan langkah pertama bagi 

seorang anak sebelum mempersiapkan kehidupan di jenjang-jenjang berikutnya.  

Upaya perbaikan tersebut harus dimulai dari lingkungan sekolahnya, dan figur 

yang disorot adalah kepala sekolah sebab ia merupakan pimpinan tertinggi di 

sekolah yang memiliki pengaruh kuat dalam keberhasilan berjalannya program 

perbaikan karakter di jenjang sekolah.  

Berdasarkan permasalah tersebut, sekolah perlu mengambil peran krusial 

dalam memperbaiki karakter anak, dan program pembentukan karakter di sekolah 

itu tentunya dimulai dan diinisiasi oleh figur kepala sekolah selaku pimpinan di 

lingkungan sekolah. Lickona sebagaimana dikutip dari Darmiyati, menyatakan 

bahwa kepala sekolah harus memiliki kepemimpinan moral dengan 

memperkenalkan seluruh staf sekolah dengan tujuan dan strategi pendidikan 

karakter, mengusahakan dukungan dan partisipasi orang tua, dan menjadi pelaku 

nilai-nilai karakter dalam interaksi yang dilakukan dengan staf sekolah, peserta 

                                                           
14

 http://manado.tribunnews.com/2019/08/31/viral-video-anak-sd-dikeroyok-kakak-kelas-pelaku-

diduga-disuruh-orang-lebih-tua-ini-kronologinya. Diakses pada hari minggu tanggal 27 Oktober 2019 

pukul 15.30 wib. 

http://manado.tribunnews.com/2019/08/31/viral-video-anak-sd-dikeroyok-kakak-kelas-pelaku-diduga-disuruh-orang-lebih-tua-ini-kronologinya
http://manado.tribunnews.com/2019/08/31/viral-video-anak-sd-dikeroyok-kakak-kelas-pelaku-diduga-disuruh-orang-lebih-tua-ini-kronologinya
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didik, dan orangtua.
15

 Selaras dengan itu, Permendiknas No. 13 Tahun 2007 

tentang standar kepala sekolah/madrasah mengamanatkan bahwa kepala sekolah 

harus memiliki akhlak mulia serta mampu menjadi teladan dalam berakhlak mulia 

bagi komunitas sekolah yang dipimpinnya.
16

 Itu artinya, kepala sekolah 

memainkan peran penting dalam pembentukan karakter siswa sebab ia merupakan 

figur yang menjadi contoh dan teladan bagi seluruh warga sekolahnya. Tanggung 

jawab ini pula yang harus menjadi value bagi kepala sekolah dalam melakukan 

program penguatan pendidikan karakter di sekolah. 

Namun faktanya, selama ini dalam pembahasan seputar pendidikan 

karakter, peran keterlibatan kepala sekolah masih cenderung diabaikan. Hal ini 

dikarenakan kepala sekolah dianggap sebagai sosok yang tidak memiliki interaksi 

secara langsung dengan siswa sebagai subjek dari penerapan program pendidikan 

karakter di sekolah. Hal tersebut semakin diperkuat dari hasil penelitian yang 

dilakukan oleh Ajmain dan Marzuki yang menunjukkan sebuah hasil bahwa lebih 

banyak peran yang diambil oleh guru (yakni sebanyak 4 poin) dibandingkan 

dengan pengaruh kepala sekolah (yaitu sebanyak 3 poin) di dalam pendidikan 

karakter siswa.
17

 Itu artinya peran yang dipengaruhi oleh kepala sekolah tidak 

lebih banyak dari pada peran yang dipengaruhi oleh guru dalam konteks 

pendidikan karakter. Padahal, kepala sekolah adalah pemimpin yang memiliki 

                                                           
15

 Darmiyati Zuchdi, dkk. Model Pendidikan Karakter: Terintegrasi Dalam Pembelajaran dan 

Pengembangan Kultur Sekolah (Yogyakarta: UNY Press, 2012), hlm. 3. 
16

 Dikutip dari ―Permendiknas No. 13 Tahun 2007 Tentang Standar Kepala Sekolah.‖ 
17

 Ajmain dan Marzuki, ―Peran Guru Dan Kepala Sekolah Dalam Pendidikan Karakter Siswa Di 

SMA Negeri 3 Yogyakarta,‖ SOCIA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial Vol. 16, no. No. 1 (Tahun 2019): hlm. 

109. 
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peran penting dalam menentukan setiap kebijakan yang akan diambil di sekolah. 

Oleh sebab itu, urgensi kepemimpinan kepala sekolah utamanya melalui model 

kepemimpinan yang diterapkan ini menarik sekaligus penting untuk dikaji 

sebagai sebuah rangkaian kesatuan dalam keberhasilan pendidikan karakter.  

Penguatan pendidikan karakter merupakan gerakan pendidikan di sekolah 

untuk memperkuat karakter siswa melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah 

pikir, dan olahraga dengan dukungan pelibatan publik dan kerjasama antar 

sekolah, keluarga dan masyarakat.
18

 Program ini lahir karena kesadaran akan 

tantangan di masa mendatang yang semakin kompleks. Hal ini menuntut lembaga 

pendidikan untuk mempersiapkan peserta didik yang utuh, yakni peserta didik 

yang kuat secara keilmuan maupun kepribadian (karakter) berupa nilai-nilai 

moral, spiritual, dan intelektual.
19

 Penguatan pendidikan karakter dilaksanakan 

dengan menerapkan nilai-nilai pancasila dalam pendidikan meliputi nilai-nilai 

religius, jujur, toleran, disiplin, bekerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa 

ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, 

komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan 

bertanggung jawab. 

Mendikbud Kabinet Indonesia Maju Jilid 1, Muhadjir Efendy berpendapat 

bahwa gerakan penguatan pendidikan karakter merupakan fondasi dan ruh utama 

                                                           
18

 Dikutip dari ―Peraturan Presiden No 87 Tahun 2017 Tentang PPK‖ pasal 1 ayat 1. 
19

 http://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id. Diakses pada hari sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 

pukul 17.00 wib. 

http://cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id/
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pendidikan.
20

 Penguatan pendidikan karakter ini dimulai melalui olah hati yang 

ditandai dengan peserta didik yang memiliki kerohanian mendalam, beriman dan 

bertakwa. Olah pikir yang ditandai dengan individu yang memiliki keunggulan 

akademis sebagai hasil pembelajaran. Olah rasa ditandai dengan individu yang 

memiliki integritas moral, rasa berkesenian, dan rasa berkebudayaan. Olah raga 

yakni individu yang sehat dan mampu berpartisipasi aktif sebagai warga negara. 

Hal senada mengenai pentingnya pendidikan karakter bagi anak juga 

diungkapkan oleh Mendikbud Kabinet Indonesia Maju Jilid 2, Nadiem Makarim. 

Bagi Nadiem, di era keterbukaan dan kebebasan teknologi seperti sekarang 

membuat informasi bisa muncul dari mana saja dan kapan saja. Karena itu, 

pendidikan karakter menjadi penting agar anak tidak mudah digiring dan 

termakan oleh berita bohong atau hoax yang tentunya bisa membahayakan 

apabila dibiarkan.
21

 Dari pendapat kedua menteri pendidikan di atas menunjukkan 

sebuah kesamaan pandangan yakni pendidikan karakter merupakan hal prioritas 

yang harus segera dilaksanakan. 

Sejalan dengan itu, SD Al-Azhar Syifa Budi Samarinda memiliki tujuan 

yang sama yakni menjadikan peserta didik di sekolah mereka menjadi anak-anak 

yang memiliki karakter yang kuat. Hal yang paling mendasar ialah tergambar dari 

visi yang sekolah canangkan yakni ―Tercapainya pendidikan yang mumtaz 

                                                           
20

 http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-

masuk-pembenahan-pendidikan-nasional. Diakses pada hari sabtu, tanggal 26 Oktober 2019 pukul 

17.39 wib. 
21 https://www.suara.com/health/2019/11/06/184918/mendikbud-nadiem-makarim-jelaskan-

pentingnya-pendidikan-karakter-bagi-anak?page=all. Diakses pada hari Senin, 15 Maret 2021 pukul 

10.33 wib. 

http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-masuk-pembenahan-pendidikan-nasional
http://www.kemdikbud.go.id/main/blog/2017/07/penguatan-pendidikan-karakter-jadi-pintu-masuk-pembenahan-pendidikan-nasional
https://www.suara.com/health/2019/11/06/184918/mendikbud-nadiem-makarim-jelaskan-pentingnya-pendidikan-karakter-bagi-anak?page=all
https://www.suara.com/health/2019/11/06/184918/mendikbud-nadiem-makarim-jelaskan-pentingnya-pendidikan-karakter-bagi-anak?page=all
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(unggul) melalui spiritualisasi pendidikan dan nation and character building 

(pembangunan bangsa, Bhineka Tunggal Ika, serta Negara Kesatuan Republik 

Indonesia, dan pembentukan karakter) menuju terbentuknya insan kamil (manusia 

paripurna). 

Demi mencapai visi tersebut, sekolah membuat berbagai program 

unggulan dengan harapan semakin memperkuat karakter siswa mereka. Program 

unggulan itu terbagi ke dalam program unggulan bidang keagamaan dan program 

unggulan bidang seni dan olahraga. Program keagamaan itu antara lain  tahfidz, 

qiro’ah, tahsin dan tartil. Sedangkan program unggulan dalam bidang seni dan 

olahraga antara lain olahraga bela diri, futsal, memanah, bulutangkis, paduan 

suara, dan tari. Hasil dari program-program unggulan siswa bisa dilihat dari 

prestasi yang mereka torehkan dalam bidang kurikuler maupun ekstra kurikuler. 

Prestasi yang ditorehkan tersebut dalam skala lokal bahkan nasional. Program-

program tersebut dapat berjalan melalui model kepemimpinan yang diterapkan 

kepala sekolah dengan cara memberdayakan guru dan staf secara optimal, kepala 

sekolah melakukan pembinaan bagi para guru dan siswa, serta hubungan baik 

yang terjalin antara sekolah dan orang tua di rumah. 

Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengangkat 

penelitian dengan judul ―Model Kepemimpinan Spiritual dalam Upaya Penguatan 

Pendidikan Karakter di SD Al-Azhar Syifa Budi Samarinda‖ dengan harapan 

dapat menjawab urgensi kepemimpinan kepala sekolah melalui pengembangan 
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dan eksplorasi nilai-nilai positif yang ada di sekolah ini, yang kemudian bisa 

menjadi salah satu role model pengembangan bagi lembaga pendidikan lainnya. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana model kepemimpinan spiritual kepala sekolah di SD Al-Azhar 

Syifa Budi Samarinda? 

2. Bagaimana implementasi program penguatan pendidikan karakter di SD Al-

Azhar Syifa Budi Samarinda? 

3. Bagaimana implikasi model kepemimpinan spiritual kepala sekolah dalam 

upaya penguatan pendidikan karakter di SD Al-Azhar Syifa Budi Samarinda? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana model kepemimpinan spiritual kepala 

sekolah di SD Al-Azhar Syifa Budi Samarinda. 

2. Untuk menggambarkan implementasi program penguatan pendidikan karakter 

di SD Al-Azhar Syifa Budi Samarinda. 

3. Untuk menganalisis implikasi dari model kepemimpinan spiritual kepala 

sekolah dalam upaya penguatan pendidikan karakter di SD Al-Azhar Syifa 

Budi Samarinda. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teoritik 

Kajian tentang kepemimpinan, dalam hal ini kepemimpinan spiritual 

merupakan kajian penting dan menarik untuk dibahas. Oleh karena itu, 

penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sebuah dasar pijakan 
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akademik bagi para penyelenggara pendidikan, khususnya kepala sekolah 

untuk menerapkan kepemimpinan spiritual di lembaga pendidikan yang 

mereka pimpin. Selain itu, kajian tentang penguatan pendidikan karakter di 

dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi role model pelaksanaan 

pendidikan berbasis nilai-nilai spiritual, agar lembaga pendidikan tersebut 

tidak hanya kuat dengan nilai-nilai intelektual, tetapi juga kaya dengan nilai-

nilai spiritual. 

2. Secara Praktis 

Manfaat penelitian ini juga diharapkan sebagai bahan refleksi / evaluasi 

penyelenggaraan pendidikan yang kurang menaruh perhatian besar pada aspek 

nilai-nilai spiritual. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan untuk 

melakukan pengembangan kajian tentang kepemimpinan khususnya 

kepemimpinan di lembaga pendidikan yang sudah ada sebelumnya, yakni 

melalui pengembangan pada aspek-aspek spiritual di dalamnya. Selain itu, 

nilai-nilai positif yang didapatkan di SD Al-Azhar Syifa Budi Samarinda 

melalui penelitian ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi pengembangan 

lembaga pendidikan lainnya. 

E. Kajian Pustaka 

Pada bagian kajian pustaka ini, peneliti mencoba menghimpun beberapa 

penelitian dengan tema terkait yang pernah dilakukan sebelumnya. Dengan ini, 

peneliti akan menganalisis perbedaan penelitian yang akan peneliti lakukan 
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dengan penelitian yang sudah ada. Dari hasil menghimpun penelitian dengan tema 

relevan didapatkan hasil penelitian antara lain: 

Pertama, Disertasi Zainal Arifin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada 

tahun 2017 dengan judul ―Kepemimpinan Spiritual Pesantren Temboro: Strategi 

Kebudayaan Kiai dalam Membentuk Perilaku Religius‖. Penelitian ini membahas 

tentang strategi kebudayaan kiai dalam membentuk perilaku religius. Penelitian 

ini berfokus untuk mengkaji: (1) otoritas apa saja yang berkembang dalam 

kepemimpinan spiritual kiai di Pesantren Temboro yang menjadi basis 

pengembangan ideologi Jamaah Tabligh; (2) bagaimana upaya kepemimpinan 

spiritual Pesantren Temboro dalam mendiseminasikan ideologi Jamaah Tabligh 

kepada santri dan masyarakat Temboro; (3) bagaimana implementasi strategi 

kebudayaan dalam kepemimpinan spiritual Pesantren Temboro untuk membentuk 

perilaku religius santri dan masyarakat Temboro; serta (4) apa saja dampak 

kepemimpinan spiritual Pesantren Temboro terhadap perubahan sosial, budaya, 

dan ekonomi masyarakat Temboro.
22

 

Hasil dari penelitian tersebut didapatkan hasil bahwa strategi kebudayaan 

kepemimpinan spiritual kiai dalam upaya membentuk perilaku religius santri 

dilakukan melalui: (1) budaya keimanan ideologis; (2) budaya keIslaman 

Normatif; (3) budaya pengalaman keagamaan sufistik; (4) budaya pengetahuan 

agama tekstual-moderat, dan pengetahuan rasional, dan (5) budaya amalan 

                                                           
22

 Zainal Arifin, ―Kepemimpinan Spiritual Pesantren Temboro: Strategi Kebudayaan Kiai Dalam 

Membentuk Perilaku Religius‖ (Disertasi Program Doktoral, Yogyakarta, UIN Sunan Kalijaga, 2017), 

hlm. 15. 
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Maqami-Intiqali. Pembentukan perilaku religius dipengaruhi oleh kepemimpinan 

spiritual Tradisional-Karismatik-Rasional dan strategi kebudayaan Ideologi, 

Normatif, Sufisme, dan Rasional dalam pemaduan sistem Salafiyah dengan 

madrasah formal.
23

 

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian yang peneliti lakukan 

ialah pertama, pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 

teori otoritas kepemimpinan Weber, sedangkan pendekatan penelitian yang 

peneliti lakukan menggunakan pendekatan kepemimpinan spiritual Louis W. Fry. 

Kedua, pada penelitian tersebut menjelaskan strategi kebudayaan kepemimpinan 

spiritual kiai dalam upaya membentuk perilaku religius diterapkan tidak secara 

spesifik membahas pembentukan karakter pada jenjang pendidikan formalnya 

(madrasah), melainkan lebih menitikberatkan pada strategi kepemimpinan 

spiritual kiai dalam membentuk perilaku religius santri di lingkungan pondok 

pesantren dan masyarakat sekitar temboro secara luas. 

Kedua, artikel penelitian Heru Widodo (Universitas Ahmad Dahlan 

Yogyakarta) pada tahun 2018 dengan judul ―Strategi Kepala Sekolah dalam 

Mengembangkan Pendidikan Karakter di Sekolah Dasar Muhammadiyah 

Sleman‖. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keresahan penulis yang melihat 

adanya ketimpangan sosial maupun moral, baik di tingkat pejabat publik hingga 

masyarakat umum. Hal itu disebabkan oleh belum optimalnya penerapan 

                                                           
23

 Ibid., hlm. 236. 
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pendidikan karakter di sekolah.
24

 Menurut Heru, untuk mengatasi persoalan itu 

dibutuhkan usaha yang serius melalui program yang berkesinambungan. Program 

berkesinambungan yang dimaksud ialah melalui pembenahan pembelajaran di 

dalam kelas, pembinaan kegiatan ekstra kurikuler, penataan suasana kelas yang 

kondusif, hingga kepemimpinan kepala sekolah dalam mengembangkan 

pendidikan karakter di sekolah. Heru berpendapat, kepala sekolah memegang 

peranan penting dalam mendorong keberhasilan program pendidikan karakter, 

sebab kemampuan kepemimpinan kepala sekolah dapat menjadi faktor pembeda 

terhadap keberhasilan proses pendidikan karakter yang berlangsung di sekolah.
25

 

Peneliti melihat bahwa terdapat persamaan dan perbedaan penelitian 

sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan. Letak persamaannya yakni 

sama-sama membahas bagaimana strategi seorang pemimpin di lembaga 

pendidikan, dalam hal ini kepala sekolah, dan strateginya dalam pembentukan 

karakter siswa. Akan tetapi, peneliti menilai bahwa dari hasil penelitian yang 

sudah dilakukan tersebut, tidak menganalisis gaya atau model kepemimpinan 

yang digunakan oleh kepala sekolah. Padahal, perbedaan gaya kepemimpinan 

yang dianut dan dipakai oleh kepala sekolah tentunya akan berpengaruh kepada 

hasil program pendidikan karakter yang dijalani. Selain itu strategi kepemimpinan 

yang diuraikan belum komprehensif, yakni belum menjelaskan secara spesifik 

                                                           
24

 Heru Widodo, Strategi Kepala Sekolah dalam Mengembangkan Pendidikan Karakter di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah Sleman, Jurnal Metodik Didaktik vol. 13 no. 2 Januari 2018, hlm. 69. 
25

 Ibid., hlm. 70. 
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bagaimana upaya seorang pemimpin untuk penguatan karakter pada aspek 

kinestetik (olah raga) anak. 

Padahal, dalam uraian penguatan pendidikan karakter, pembentukan 

karakter melalui olah raga juga termasuk dalam ranah yang harus diperkuat selain 

olah pikir, olah hati, dan olah rasa sebagaimana didasari oleh filosofi pendidikan 

Ki. Hajar Dewantara. Dalam penelitian yang peneliti lakukan ini, peneliti 

memaparkan bagaimana strategi dan cara dari kepemimpinan spiritual seorang 

pemimpin di lembaga pendidikan dalam upayanya melakukan penguatan 

pendidikan karakter secara utuh. Disinilah kemudian letak perbedaan penelitian 

yang peneliti lakukan dengan penelitian yang sudah ada sebelumnya. Akan tetapi 

penelitian terdahulu tersebut berperan dalam mengilhami peneliti untuk 

melakukan pengembangan kajian tentang kepemimpinan spiritual dan penguatan 

pendidikan karakter di sebuah sekolah. 

Ketiga, Tesis Syaefudin (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta) pada tahun 

2018 dengan judul ―Tipologi Kepemimpinan Kepala Sekolah dan Keteladanan 

Guru Terhadap Pembentukan Karakter Cinta Damai Siswa (Studi Kasus di SMP 

PIRI 1 Yogyakarta)‖. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh peneliti sebelumnya 

melihat adanya pengaruh negatif dari arus globalisasi yang membuat manusia 

semakin kurang berkarakter. Hal tersebut diidentifikasi dari semakin 

meningkatnya perilaku negatif yang dilakukan oleh pelajar, seperti aksi klitih 

yang memakan korban jiwa. Atas kesadaran itu, peneliti sebelumnya menilai 

perlu analisis mendalam mengenai pembentukan karakter cinta damai siswa 
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melalui keteladanan guru dan tipologi kepemimpinan kepala sekolah. Hasil dari 

penelitian ini adalah pertama, kepala sekolah menerapkan tipologi kepemimpinan 

demokratik dan paternalistik. Kedua, cara guru membentuk karakter cinta damai 

di sekolah melalui bentuk keteladanan seperti: membiasakan disiplin, 

membiasakan menerapkan 5S (senyum, sapa, salam, sopan, dan segan), selalu 

bersikap sabar dan membiasakan bertutur kata baik. Ketiga, pembentukan 

karakter cinta damai dilakukan bersama-sama oleh masyarakat.
26

  

Peneliti melihat bahwa dalam penelitian yang dilakukan oleh Syaefudin 

lebih menitikberatkan pada proses identifikasi tipologi kepemimpinan kepala 

sekolah di SMP PIRI 1 Yogyakarta dalam proses pembentukan karakter cinta 

damai. Belum terlihat secara spesifik upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam 

bentuk strategi ataupun program kerja untuk membentuk karakter cinta damai di 

sekolah. Di sini juga terlihat bahwa fokus penelitian Syaefudin hanya berfokus 

pada satu bentuk karakter anak, yakni karakter cinta damai. Penelitian Syaefudin 

ini jelas berbeda dengan penelitian yang peneliti lakukan, di mana peneliti 

mencoba menganalisis model kepemimpinan spiritual kepala sekolah serta 

menguraikan program-program kerja kepala sekolah dalam upaya penguatan 

pendidikan karakter yang lebih komprehensif. 

Keempat, Tesis Yoyoh Rokayah (IAIN Syeh Nurjati Cirebon) tahun 2012 

yang berjudul ―Model Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu 

Sekolah Di SMA Negeri 1 Dukupuntang Kabupaten Cirebon‖. Penelitian ini 

                                                           
26

 Syaefudin, Tipologi Kepemimpinan Kepala…, hlm. 40-77. 
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dilakukan bertujuan untuk menjelaskan model-model di dalam kepemimpinan 

kepala sekolah, standardisasi kepala sekolah bermutu, dan model kepemimpinan 

yang tepat diterapkan di sekolah. Perbedaan penelitian ini secara umum terletak 

dari objek kajian yang tidak menjelaskan tentang model kepemimpinan 

spiritual.
27

 

Secara lebih detail perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya 

dapat digambarkan dalam tabel berikut ini: 

No Judul Penelitian Fokus Pembahasan Perbedaan 

1. Disertasi Zainal Arifin: 

Kepemimpinan 

Spiritual Pesantren 

Temboro: Strategi 

Kebudayaan Kiai 

Dalam Membentuk 

Perilaku Religius 

- Otoritas yang 

berkembang dalam 

kepemimpinan spiritual 

kiai. 

- Upaya kepemimpinan 

spiritual dalam 

mendiseminasikan 

ideologi jamaah tabligh. 

- Implementasi strategi 

kebudayaan dalam 

membentuk perilaku 

religius. 

- Dampak kepemimpinan 

spiritual terhadap 

perubahan sosial, 

budaya, ekonomi 

masyarakat. 

- Pendekatan penelitian 

yang digunakan adalah 

otoritas kepemimpinan 

Weber, Sedangkan 

dalam penelitian ini 

menggunakan 

pendekatan 

kepemimpinan spiritual 

yang dikembangkan 

Louis W. Fry. 

- Tidak secara spesifik 

membahas 

pembentukan karakter 

pada lingkup 

pendidikan formalnya 

(madrasah). 

2. Artikel Penelitian Heru 

Widodo: Strategi 

Kepala Sekolah Dalam 

Mengembangkan 

Pendidikan Karakter Di 

Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 

Sleman. 

Mengidentifikasi strategi 

yang digunakan oleh kepala 

sekolah dalam upaya 

pembentukan karakter 

anak. 

Tidak dijelaskan gaya atau 

model kepemimpinan yang 

digunakan oleh kepala 

sekolah.  

                                                           
27

 Yoyoh Rokayah, ―Model Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu Sekolah Di 

SMA Negeri 1 Dukupuntang Kabupaten Cirebon‖ (Cirebon, IAIN Syeh Nurjati, 2012), hlm. 114-125. 
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3. Tesis Syaefudin: 

Tipologi 

Kepemimpinan Kepala 

Sekolah dan 

Keteladanan Guru 

Terhadap Pembentukan 

Karakter Cinta Damai 

(Stud Kasus di SMP 

PIRI 1 Yogyakarta) 

- Identifikasi tipologi 

kepemimpinan 

- Pembentukan Karakter 

Cinta Damai 

Penelitian ini hanya 

berfokus pada identifikasi 

tipologi kepemimpinan di 

sekolah. Belum terlihat 

secara spesifik strategi 

yang dilakukan oleh 

kepala sekolah. Selain itu, 

pembentukan karakter 

hanya berfokus pada satu 

bentuk karakter, belum 

menjelaskan pembentukan 

karakter secara utuh. 

 

4. Tesis Yoyoh Rokayah: 

Model Kepemimpinan 

Dalam Peningkatan 

Mutu Sekolah Di SMA 

Negeri 1 Dukupuntang 

Kab. Cirebon 

- Menguraikan model 

kepemimpinan kepala 

sekolah. 

- Kriteria kepala sekolah 

bermutu 

Masih berkisar pada 

pembahasan 

kepemimpinan kepala 

sekolah secara umum. 

                    Tabel 1: Kajian Pustaka Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan 

kali ini belum pernah dibahas oleh penelitian-penelitian dengan judul terkait 

sebelumnya, khususnya pada objek kajian model kepemimpinan spiritual melalui 

pendekatan yang dipopulerkan oleh Louis W. Fry. Untuk itu, penelitian kali ini 

berada pada posisi untuk menyempurnakan penelitian-penelitian yang sudah 

dilakukan sebelumnya, khususnya pada aspek model kepemimpinan spiritual 

yang belum banyak dijelaskan dan diungkap secara mendetail. Penelitian terkait 

sebelumnya digunakan sebagai bahan bagi peneliti untuk dijadikan ilham 

penulisan dan penyempurnaan penelitian sehingga dapat menjadi satu buah 

penelitian yang komprehensif dan utuh. Selain itu, penelitian kali ini juga dapat 

digunakan sebagai bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan program penguatan 
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pendidikan karakter yang sudah berjalan di lingkungan setiap lembaga pendidikan 

yang ada. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian deskriptif kualitatif 

naturalistik yakni penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan dan 

menganalisis suatu fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, 

persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.
28

 Termasuk  

ke dalam jenis kualitatif naturalistik sebab penelitian ini dilakukan dalam 

situasi dan kondisi yang alamiah dan apa adanya, tanpa adanya rekayasa 

tertentu kepada subjek yang diteliti.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian dilakukan di SD Al-Azhar Syifa Budi Samarinda yang 

beralamat di Jalan KH. Wahid Hasyim Gang kampus biru, Kel. Sempaja 

Selatan., Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75119. 

3. Sumber Data Penelitian 

Sumber data penelitian merupakan keseluruhan objek yang menjadi 

sumber informasi dalam penelitian. Dalam penelitian ini, yang menjadi 

sumber data primer atau informan kunci ialah Kepala Sekolah SD ASBS 

Fatkurrohman, M. Pd. Sedangkan sumber data sekunder adalah pihak-pihak 

                                                           
28

 Nana Syaodih Sukamdinata, Metode Penelitian Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2017), hlm. 60. 
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yang memiliki kaitan dengan objek penelitian antara lain wakil kepala bidang 

kesiswaan, wakil kepala sekolah bidang keagamaan, beberapa guru, serta 

orangtua siswa. 

4. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini menggunakan 3 (tiga) macam teknik pengumpulan 

data, antara lain: 

a. Observasi 

Peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi 

partisipatif. Observasi partisipatif merupakan salah satu jenis observasi di 

mana peneliti melihat dan terlibat secara langsung dengan aktivitas yang 

berlangsung di lokasi tempat penelitian dilakukan, yang digunakan 

sebagai sumber data penelitian.
29

 Observasi ini dilakukan untuk 

mendapatkan gambaran tentang variabel dan kondisi lokasi, baik sebelum 

(pra-penelitian) maupun juga selama proses penelitian inti dilakukan. 

Peneliti terlibat secara langsung dalam kegiatan-kegiatan yang diadakan di 

lokasi penelitian, guna melihat interaksi yang terjalin antara kepala 

sekolah dengan warga sekolah, baik guru maupun siswa yang berkaitan 

tentang upaya penguatan pendidikan karakter. 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D) 

(Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 310. 
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b. Wawancara 

Peneliti mengumpulkan data penelitian dengan menggunakan metode 

wawancara yang dilakukan secara mendalam (in-depth interview) kepada 

para informan yang dipilih. Pemilihan informan wawancara sendiri 

disesuaikan melalui teknik purposive sampling yaitu pada pihak-pihak 

yang memiliki kewenangan untuk menjawab sesuai dengan tema yang 

ditanyakan. Sedangkan dari segi jenisnya, penelitian ini termasuk dalam 

kategori wawancara semi-terstruktur. Pada teknik ini, wawancara 

dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara (terstruktur) yang 

telah disiapkan agar pertanyaan-pertanyaan yang diajukan menjadi lebih 

terarah sesuai dengan maksud yang ingin peneliti capai. Namun di 

samping itu, wawancara ini masih memungkinkan munculnya pertanyaan-

pertanyaan baru. Oleh karena itu, teknik wawancara ini dipilih agar 

pertanyaan yang diajukan menjadi terarah, namun di samping itu juga 

masih terbuka peluang dilakukan pengembangan pertanyaan untuk 

mendapatkan hasil yang lebih mendetail dan komprehensif.  

Dalam penelitian ini, yang menjadi informan utama adalah kepala SD 

Al-Azhar Syifa Budi Samarinda, yakni Fatkurrohman, M. Pd, untuk 

mendapatkan informasi mengenai model kepemimpinan spiritual yang 

berjalan di lokasi penelitian. Di samping itu, peneliti juga menggali 

informasi dari pihak lain, dalam hal ini wakil kepala bidang kurikulum, 

wakil kepala bidang kesiswaan, serta beberapa guru lainnya. Peneliti juga 
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menggali informasi dari perwakilan orangtua siswa yang tergabung dalam 

komite sekolah, untuk mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif. 

c. Dokumentasi 

Jenis pengumpulan data melalui teknik dokumentasi ini dilakukan 

dengan cara menghimpun dan mengumpulkan dokumen atau data terkait 

antara lain profil sekolah, buku pegangan SD ASBS, kegiatan kepala 

sekolah, guru, serta prestasi-prestasi siswa. Hal ini dilakukan untuk 

memperkuat kesesuaian antara jawaban penelitian yang didapat melalui 

observasi dan wawancara, dengan keadaan yang sebenarnya terjadi di 

lokasi penelitian. 

5. Teknik Analisis Data 

Menurut Miles and Huberman, terdapat beberapa tahapan untuk menguji 

keabsahan data dalam penelitian kualitatif, yakni:
30

 

1. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, 

menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-

kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. 
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 Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang 

Metode-metode Baru (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 1992), hlm. 16-21. 
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2. Penyajian Data (Data Display) 

Penyajian data merupakan suatu tahap di mana sekumpulan informasi 

tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan 

pengambilan tindakan. 

3. Menarik Kesimpulan / Verifikasi (Data Conclusion/Verification) 

Penarikan kesimpulan hanyalah sebagian dari satu kegiatan dari rangkaian 

konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama 

penelitian berlangsung. Pada tahap ini juga, data yang telah diperoleh selama 

proses penelitian didialogkan dengan teori-teori yang tersusun di dalam 

kerangka teori. Dengan itu, penarikan kesimpulan akan menunjukkan 

pengembangan teori dari penelitian yang dilakukan. 

6. Teknik Keabsahan Data 

Untuk mengetahui keabsahan data penelitian, peneliti menggunakan teknik 

triangulasi. Triangulasi diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai cara dan berbagai waktu.
31

 Dalam penelitian ini, triangulasi data 

penelitian menggunakan teknik: 

1. Triangulasi sumber data 

Triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang 

dilakukan dengan cara mengecek data yang diperoleh melalui berbagai 

macam sumber data penelitian.
32

 Dalam hal ini, untuk mendapatkan 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, hlm. 372. 
32

 Ibid., hlm. 373. 



25 
 

kredibilitas jawaban kepala sekolah, peneliti juga menggali informasi dan data 

dari wakil kepala sekolah bidang kesiswaan, koordinator keagamaan, guru 

atau wali kelas, serta orangtua siswa untuk semakin memperkuat jawaban atas 

data yang diterima.  

2. Triangulasi teknik pengumpulan data 

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek data melalui teknik pengumpulannya.
33

 Dalam hal ini, data 

berupa informasi yang didapat melalui teknik wawancara, coba 

dikomparasikan dengan data yang diperoleh melalui observasi dan 

dokumentasi. 

G. Sistematika Pembahasan 

Bab I dalam tesis ini merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dan kegunaan penelitian, 

kajian pustaka, metode penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data 

dan sistematika pembahasan di dalam penelitian. 

Bab II dalam tesis ini merupakan bab yang berisi tentang kumpulan 

kerangka teoritik relevan yang digunakan sebagai bahan acuan dan pijakan untuk 

menganalisis hasil penelitian, antara lain teori tentang model kepemimpinan 

spiritual dan penguatan pendidikan karakter. 

Bab III dalam tesis ini merupakan bab yang berisi deskripsi tentang setting 

lokasi penelitian yaitu SD Al-Azhar Syifa Budi Samarinda. Setting penelitian ini 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan…, hlm. 373. 
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juga dilengkapi dengan uraian mengenai fasilitas penunjang dalam penguatan 

pendidikan karakter di lingkungan sekolah. Pencamtuman bab ini dirasa penting 

untuk dilakukan agar mendapatkan gambaran yang utuh tentang lokasi tempat 

penelitian dilakukan. 

Bab IV dalam tesis ini merupakan bab yang akan menjawab pertanyaan pada 

rumusan masalah pada penelitian di SD Al-Azhar Syifa Budi Samarinda. 

Bab V dalam tesis ini merupakan bab penutup yang simpulan dari 

keseluruhan jawaban ataupun temuan yang didapatkan selama penelitian 

dilakukan, utamanya menjawab pertanyaan-pertanyaan pada rumusan masalah 

yang telah diajukan. Selain itu, pada bab ini juga akan dipaparkan saran terkait 

masalah.  
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BAB V 

PENUTUP 

Bab penutup ini merupakan bab akhir dari keseluruhan isi penelitian. Pada bab 

kali ini diuraikan mengenai kesimpulan atas hasil penelitian lapangan hingga saran 

konstuktif kepada pihak-pihak terkait.  

A. Kesimpulan 

Pemaparan yang termuat pada bab-bab sebelumnya telah menguraikan 

secara mendetail mengenai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang termuat 

pada rumusan masalah penelitian yang telah diajukan. Pada bab ini lebih spesifik 

mengambil bagian untuk memberikan kesimpulan atas penjabaran yang telah 

dijelaskan di atas. Secara ringkas dan padat, hasil penelitian kali ini dapat 

diuraikan dalam beberapa poin kesimpulan, antara lain: 

1. Model kepemimpinan spiritual yang berjalan di SD ASBS menggunakan 

model kepemimpinan spiritual teoritik yang dikenalkan oleh Louis W. Fry. Di 

dalam model kepemimpinan seperti ini, terdapat nilai dominan yang 

digunakan oleh kepala sekolah. Nilai tersebut diklasifikasikan ke dalam 3 

(tiga) unsur pokok yaitu internalisasi visi sekolah (vision) kepada seluruh 

warga sekolah; berprinsip pada nilai-nilai cinta alturitik seperti membangun 

kultur empati baik antara sesama guru maupun kepada siswa, semangat amal 

saleh, percaya pada orang lain, sarana pengabdian, memancarkan energi yang 

positif, senantiasa bertindak produktif dan kerendahan hati; serta didasarkan 

pada semangat dan keyakinan akan tercapainya visi (Hope/Faith) melalui 
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ketekunan, berfokus pada prinsip untuk terus menerus belajar dan 

memperbaiki, serta ekspektasi hadiah dan kemenangannya adalah ketika siswa 

dan siswi SD ASBS mampu tumbuh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan 

dengan cara mengamalkan ajaran agamanya secara taat. 

2. Pelaksanaan program penguatan pendidikan karakter di SD ASBS yang 

terangkum dalam 5 (lima) nilai prioritas dijalankan melalui program-program 

yang telah disusun secara sistematis dan terstruktur. Dimulai dari proses 

analisis terhadap kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh sekolah, yang 

kemudian hal tersebut dijadikan sebagai acuan dasar dalam menentukan dan 

merancang program. Kemudian dilanjutkan dengan pemberian keteladanan 

yang dicontohkan langsung oleh figur kepala sekolah serta guru-gurunya, 

sehingga siswa mampu melihat hal tersebut sebagai sebuah teladan baik yang 

patut untuk ditiru. Selain itu, proses penguatan kelima nilai karakter prioritas 

dilakukan melalui proses pembiasaan yang berjalan secara sistematis dan 

terencana, di dalam rangkaian kegiatan siswa sehari-hari di sekolah. Sehingga 

melalui proses pembiasaan tersebut, siswa/i dapat menjadi terbiasa yang 

kemudian hal itu mampu membentuk kebiasaan dan karakter positif yang 

menyatu di dalam dirinya. 

3. Model kepemimpinan spiritual teoritik yang diterapkan di SD ASBS 

membawa pengaruh positif bagi keberhasilan PPK di sekolah. Pengaruh 

positif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut: Pertama, melalui model 

kepemimpinan semacam ini, proses penguatan karakter siswa menjadi lebih 



142 
 

kaya dari sisi maksud dan tujuannya, yang tidak sekadar berorientasi pada 

ketercapaian program-program secara formalitas, akan tetapi benar-benar 

dijiwai dari sisi filosofisnya yang berorientasi pada nilai-nilai spiritual (sarana 

ibadah kepada Tuhan). Kedua, menumbuhkan motivasi bagi seluruh warga 

sekolah untuk senantiasa berbuat dan memberikan yang terbaik bagi sekolah 

dengan harapan bahwa yang mereka lakukan mendapatkan ganjaran pahala. 

Ketiga, proses kolaborasi dengan tripusat pendidikan menjadi lebih 

terkoodinir dengan baik, sebab mereka diposisikan sebagai mitra yang 

perannya dilibatkan dalam mewujudkan keberhasilan program secara 

bersama-sama. 

B. Saran 

Pada bab kali ini akan lebih terfokus pada pemaparan beberapa saran 

maupun rekomendasi kepada pihak-pihak terkait yang berkaitan dengan judul 

penelitian. Adapun saran dan rekomendasi tersebut antara lain: 

1. Kepada pemangku kebijakan pendidikan terkait, hendaknya melakukan re-

interpretasi dan evaluasi secara berkala terhadap substansi isi dan efektivitas 

program penguatan pendidikan karakter di sekolah, khususnya pada subnilai 

yang terkandung di dalam nilai prioritas PPK. Misalnya pada nilai 

religiusitas yang belum mencantumkan subnilai ―menghayati ajaran agama 

sesuai dengan kepercayaan yang dianutnya‖. Hal ini penting sebab setiap 

pemeluk agama, wajib menghayati dan berpegang teguh pada nilai dan 

prinsip ajaran agamanya, baik berupa akidah (kepercayaan) maupun ritual 
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keagamaannya masing-masing, di samping tetap toleran terhadap pemeluk 

agama lainnya. Pada aspek ini, pedoman PPK yang dikeluarkan oleh 

pemerintah melalui Kemendikbud selaku regulator terkait masih belum 

memuat hal tersebut. 

2. Kepada pihak sekolah Al-Azhar Syifa Budi Samarinda, hendaknya semakin 

memperhatikan dan memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh sekolah 

dengan baik. Sebagai salah satu sekolah yang didirikan dengan berbasis nilai 

keislaman, kebangsaan, serta teknologi, hal tersebut dapat menjadi satu nilai 

keunggulan dalam membentuk karakter anak secara utuh di masa yang akan 

datang. Kepala sekolah seyogyanya perlu menyiapkan program-program 

alternatif apabila program utama tidak dapat terlaksana karena satu dan lain 

hal. Program alternatif ini tentunya memiliki substansi dan tujuan yang tidak 

jauh berbeda dari program utama tersebut, sehingga ketika program utama 

tidak bisa terlaksana -akibat pandemi misalnya-, program lainnya dapat 

menjadi alternatif yang mampu mengatasi kendala tersebut. 

3. Kepada masyarakat umum, persoalan karakter anak bangsa adalah tanggung 

jawab semua pihak. Tentunya, hal tersebut tidak akan menemui kesuksesan 

apabila tanggung jawabnya hanya dibebankan kepada sekolah. Orang tua 

dan masyarakat perlu mengambil perannya masing-masing di dalam 

mendukung kesuksesan program yang telah dilakukan di sekolah. 
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