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Lampiran 1 

Daftar Terjemah 

No. Bab Kutipan Halaman Terjemah 

1 I  2 Tantangan pemimpin dalam 

organisasi yang kompleks adalah 

menggabungkan pekerjaan menuju 

tugas dan sasaran dengan pekerjaan 

human relation yang bergerak dan 

mendukung bawahan. Untuk 

merealisasikan tujuan dan tugas yang 

menuntut, sikap para bawahan dan 

pengetahuan tentang pekerjaan 

menjadi penting. Ini menyiratkan 

kepemimpinan, budaya organisasi, 

komunikasi, dan hasil organisasi 

sangat terhubung. Komunikasi 

menjadi cara untuk memahami dan 

melakukan kepemimpinan dan 

tindakan dalam organisasi. 

Kepemimpinan yang komunikatif 

menggunakan bahasa dan 

komunikasi untuk memotivasi 

tindakan yang berbeda. Karena itu, 

bicara dapat digambarkan sebagai 

tindakan dan sebagai pekerjaan. 

Memandang kepemimpinan sebagai 

proses sosial membuat komunikasi 

sangat penting untuk memahami 

bagaimana pekerjaan di dalam 

organisasi berkontribusi untuk hasil 

dan bagaimana pemimpin individu 

menggunakan komunikasi sebagai 

alat. 

2 I  3 Hubungan manusia yang baik di 

sekolah memfasilitasi pengajaran 

dan pembelajaran yang baik sebagai 

staf dan siswa sama-sama 

terintegrasi ke dalam sistem. 

Administrator mengadopsi 

keterampilan hubungan manusia 

secara tepat mengarahkan sekolah ke 

akademis yang lebih tinggi. Konflik 

dicegah sebagian besar dengan 

mengerahkan kebijakan dalam 
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mengelola bawahan. Aspek 

hubungan manusia ini pada dasarnya 

mudah menyelesaikan tugas, 

sedangkan hubungan yang buruk 

menghancurkan manajemen sekolah 

itu esensi dari politik dan kekuasaan 

organisasi. 

3 I  4 Hubungan manusia secara signifikan 

penting untuk menjaga hubungan 

kerja yang harmonis antara 

administrator dan guru. Selain itu, 

studinya menemukan bahwa 

hubungan manusia yang baik dari 

administrator sekolah memiliki 

kontribusi yang signifikan terhadap 

kinerja guru. Karena itu, strategi dan 

teknik diperlukan untuk hubungan 

kerja antara administrator sekolah 

dan guru. 

4 II 13 رواه امحد Wahai manusia, sesungguhnya 

Tuhan kalian adalah satu, bapak 

kalian adalah satu, tidak ada 

keutamaan orang arab atas orang 

„ajam, orang berkulit merah atas 

orang berkulit putih, kecuali tingkat 

ketakwaannya 

5 II Q.S 13 16:97/النحل Barang siapa mengerjakan kebajikan, 

baik laki-laki maupun perempuan 

dalam keadaan beriman, maka pasti 

akan Kami berikan kepadanya 

kehidupan yang baik dan akan Kami 

beri balasan dengan pahala yang 

lebih baik dari apa yang telah mereka 

kerjakan 

6 II Q.S 19 16:125/النحل Serulah (manusia) kepada jalan 

Tuhanmu dengan hikmah dan 

pengajaran yang baik, dan 

berdebatlah dengan mereka dengan 

cara yang baik. Sesungguhnya 

Tuhanmu, Dialah yang lebih 

mengetahui siapa yang sesat dari 

jalan-Nya dan Dialah yang lebih 

mengetahui siapa yang mendapat 

petunjuk 

7 II 19 رواه البخاري ومسلم Ketahuilah, bahwa dalam diri 

manusia terdapat segumpal daging, 
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apabila daging tersebut terpelihara 

dengan baik, maka baiklah manusia 

itu, dan apabila daging itu rusak, 

maka rusaklah manusia itu, 

ketahuilah bahwa yang dimaksudkan 

adalah hati 

8 III  42 Wawancara adalah merupakan 

pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya 

jawab, sehingga dapat 

dikonstruksikan makna dalam suatu 

topik tertentu. 

9 III  48 Dalam sebagian besar tradisi 

penelitian kualitatif, frasa dokumen 

pribadi digunakan secara luas untuk 

merujuk pada narasi orang pertama 

yang dihasilkan oleh seorang 

individu yang menggambarkan 

tindakan, pengalaman, dan 

keyakinannya sendiri. 

10 III  48 menerbitkan otobiografi 

menyediakan sumber data yang 

tersedia untuk penelitian kualitatif 

yang cerdas. 

11 III  48 Foto memberikan data deskriptif 

yang mencolok, sering digunakan 

untuk memahami subyektif dan 

produk sering dianalisis secara 

induktif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 
 

 

Lampiran 2 

Pedoman Pengumpulan Data 

A. Pedoman Observasi 

1. Mengunjungi madrasah yang dijadikan tempat penelitian. 

2. Mengamati kondisi dan gambaran umum lokasi penelitian. 

3. Hal-Hal yang dirasa perlu dalam penelitian. 

 

B. Pedoman Dokumentasi 

1. Data sejarah berdirinya MTsN 1 Banjarmasin. 

2. Data visi dan misi MTsN 1 Banjarmasin. 

3. Data peserta didik MTsN 1 Banjarmasin. 

4. Data tenaga pendidik dan tenaga kependidikan MTsN 1 Banjarmasin. 

5. Data struktur kepengurusan MTsN 1 Banjarmasin. 

 

C. Pedoman Wawancara 

No. Fokus Masalah Pertanyaan Wawancara 

1. Bagaimana 

keterampilan 

human relation 

dalam proses 

kepemimpinan 

kepala madrasah di 

Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 

1 Banjarmasin. 

1. Apakah ada rasa persaudaraan yang 

terjalin antara kepala madrasah dengan 

tenaga pendidik dan kependidikan dalam 

menyelesaikan suatu pekerjaan? 

2. Apakah ada reward kepada tenaga 

pendidik dan kependidikan yang bekerja 

dengan baik (berprestasi)? 

3. Bagaimana kepala madrasah mendorong 

tenaga pendidik dan kependidikan untuk 

bertanggung jawab penuh terhadap tugas 

dan kewajibannya? 

4. Apakah kepala madrasah menghargai 

sumber daya yang dimiliki oleh tenaga 

pendidik dan kependidikan dalam 

mengerjakan tugas? 

5. Apakah antara kepala madrasah dengan 

tenaga pendidik dan kependidikan selalu 

melakukan rapat bersama untuk 

membahas masalah yang ada? 

6. Apakah kepala madrasah memiliki 

komunikasi yang terbuka kepada seluruh 

tenaga pendidik dan kependidikan? 

7. Bagaimana sikap atau tanggapan kepala 

madrasah jika ada tenaga pendidik dan 

kependidikan yang memberikan ide-ide 
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dan saran kepada MTs Negeri 1 

Banjarmasin? 

8. Apakah ada sikap tenaga pendidik dan 

kependidikan yang marah jika ditegur 

kepala madrasah ketika melakukan 

kesalahan? 

2. Apa saja faktor-

faktor yang 

mempengaruhi 

keterampilan 

human relation 

kepala madrasah 

dalam proses 

kepemimpinan di 

Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 

1 Banjarmasin. 

1. Bagaimana kepala madrasah 

mengaplikasikan keterampilan hubungan 

manusiawi dengan efektif dalam 

mengatur dan memimpin proses 

pembelajaran di MTs Negeri 1 

Banjarmasin? 

2. Bagaimana peranan human relation 

dalam proses kepemimpinan kepala 

madrasah di MTs Negeri 1 Banjarmasin? 

3. Hal apa yang kepala madrasah lakukan 

agar aktivitas human relation berjalan 

dengan baik di MTs Negeri 1 

Banjarmasin? 

4. Apakah tenaga pendidik dan 

kependidikan memiliki rasa bersaing dan 

sifat iri kepada sesama dalam 

menjalankan pekerjaan di MTs Negeri 1 

Banjarmasin? 
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Lampiran 3 

Surat-Menyurat 

 



98 
 

 

 

 

 



99 
 

 

 



100 
 

 

 



101 
 

 

 



102 
 

 

 



103 
 

 

 

 

 



104 
 

 

 

 

 



105 
 

 

Lampiran 4 

Dokumentasi Penelitian 

 

Penjajakan Awal pada 12 November 2020 
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Wawancara dengan Kepala Madrasah MTsN 1 Banjarmasin 
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Wawancara dengan Kepala Madrasah MTsN 1 Banjarmasin 
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Wawancara dengan Kepala Madrasah MTsN 1 Banjarmasin 



109 
 

 

 

Wawancara dengan Guru Bahasa Arab (Wakil Kepala Madrasah Bidang 

Hubungan Masyarakat) MTsN 1 Banjarmasin 
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Wawancara dengan Guru Bahasa Arab (Wakil Kepala Madrasah Bidang 

Hubungan Masyarakat) MTsN 1 Banjarmasin 
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Wawancara dengan Guru Bahasa Indonesia (Wakil Kepala Madrasah Bidang 

Sarana dan Prasarana) MTsN 1 Banjarmasin 
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Wawancara dengan Guru Bahasa Indonesia (Wakil Kepala Madrasah Bidang 

Sarana dan Prasarana) MTsN 1 Banjarmasin 
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Wawancara dengan Guru Bimbingan Penyuluhan (Wakil Kepala Madrasah 

Bidang Kesiswaan) MTsN 1 Banjarmasin 
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Wawancara dengan Guru Bimbingan Penyuluhan (Wakil Kepala Madrasah 

Bidang Kesiswaan) MTsN 1 Banjarmasin 
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Pelaksanaan Upacara Hari Amal Bhakti Kementerian Agama 
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Pelaksanaan Upacara Hari Guru Nasional 
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DAFTAR RIWAYAT HIDUP 

 

 
1. Nama Lengkap   : Muhammad Busairi 

2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 25 Agustus 1999 

3. Jenis Kelamin   : Laki-Laki 

4. Agama    : Islam 

5. Kebangsaan   : Indonesia 

6. Status Perkawinan   : Belum Kawin 

7. Alamat    : Jl. Kelayan A II Gg. Karya Manunggal 

8. Pendidikan     

a. TK Pertiwi Serumpun 

b. MIS Darun Najah Banjarmasin 

c. MTsN Kelayan Banjarmasin 

d. MAN 1 Banjarmasin 

e. S1 UIN Antasari Banjarmasin Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Jurusan 

Manajemen Pendidikan Islam 

9. Nama Orang Tua 

a. Nama Ayah   : H. Nur Efansyah 

Pekerjaan   : Wiraswasta 

b. Nama Ibu   : Hj. Siti Safiah 

Pekerjaan   : Ibu Rumah Tangga 

10. Alamat Orang Tua   : Jl. Kelayan A II Gg. Karya Manunggal 

11. Saudara (Jumlah Saudara)  : Anak ke-1 dari tiga bersaudara 


