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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Konseptual (Fokus Penelitian) 

1. Kompetensi Kepala Madrasah 

   Kepala madrasah merupakan motor penggerak, penentu arah kebijakan 

madrasah (sekolah) yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan 

madrasah(sekolah) dan pendidikkan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan 

dengan menejemen berbasis sekolah (MBS), kepala madrasah dituntut untuk 

senantiasa meningkatkan keefektifan kinerja. Dengan begitu, MBS sebagai 

paradigma baru pendidikkan dapat memberikan hasil yang sangat memuaskan. 

Dalam menjalankan fungsinya sebagai manejer, kepala madrasah, harus mampu 

menguasai tugas-tugasnya dan melaksankan tugasnya dengan baik. Untuk itu dia 

harus kreatif dan mampu memiliki ide-ide dan inisiatif yang menunjang 

perkembangan madrasah (sekolah). Ide kreatifnya dapat digunakan untuk 

membuat perencanaan (planning), menyusun organisasi sekolah (organizing), 

memberikan pengarahan (directing/leadership) dan mengatur pembagian kerja, 

mengelola kepegawaian yang ada dilingkungan sekolah agar keseluruhan proses 

administrasi berjalan dengan lancar. Kepala madrasah juga harus mampu 

mengatur para guru, pegawai, tata usaha, dan pegawai sekolah lainnya. Tugas 

disamping kepala madarsah yang disebut di atas, kepala madarasah juga harus 

mengatur ketatausahaan madrasah, siswa, hubungan madrasah dengan 

masyarakat, dan orang tua siswa. Tercapai tidaknya tujuan madrasah sepenuhny 

tergantung pada kebijakan kepala madrasah dalam menerapkan kepada seluruh 

personal madrasah.  

   Fungsi Manajemen kepala madrasah sebagai pemimpin  pendidikkan ialah 

menciptakan situasi belajar mengajar sehingga guru-guru dapat mengajar dan 

murid-murid dapat belajar dengan baik. Kepala madarsah sebagai manajer 

penddikkan harus memahami pengetahuan dan implementasi fungsi 

manajemennya dalam menjalankan tugasnya, seperti fungsi manejemen kepala 

madrasah dalam bidang perencanaan (planning) baik perencanaan jangka 
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pendek, menengah maupun jangka panjang, pengorganisasian (organizing) 

meliputi  dalam pengorganisasian oraganisasi di madrasah, tugas guru, dan 

konsep proses belajar-mengajar yang efektif dan efesien, pada fungsi 

kepemimpinan (leadership atau directing), artinya keteladanan seorang kepala 

madrasah sikap dan ucapan harus selaras dengan pemikirannya, sedangakan 

fungsi manajemen yang terakhir bagi seorang kepala madrasah adalah 

pengawasan (controlling),dalam hal ini juga tidak kalah pentingnya, karena 

kemampuan pengawasan kepala madrasah merupakan spionase perjalanan 

perencanaan, pengorganisasian, dan kepemimpinan, artinya apabila pengawasan 

tidak berjalan baik maka belum tentu proses ketiga fungsi sebelum berjalan baik 

pula.  

   Menurut sistem pendidikkan Nasional (Sisdiknas) No. 13 tahun 2007 

tentang Standar Kepala Madrasah atau Sekolah bahwa kepala madrasah harus 

memiliki lima Kompetensi yang wajib dimiliki dalam menjalankan tugas di 

madrasah, adapun 5 kompetensi Kepala Sekolah sebagai berikut: 

 

a. Kepribadian (Personality competence) 

1. Berahlak mulia, mengembangkan budayadan tradisi khlak mulia, dan menjadi 

teladan akhlak mulia bagi komunitas di madrasah atau sekolah. 

2. Memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin 

3. Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala 

madrasah atau sekolah 

4. Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi 

5. Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai 

kepala madrasah atau sekolah 

6. Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikkan. 

 

b. Manajemen (manegerial competence) 

1. Menyusun perencanaan sekolah atau madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan 

2. Mengembangkan organisasi madrasah atau sekolah sesuai dengan kebutuhan  
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3. Memimpin madrasah atau sekolah dalam pendayagunaan sumber daya 

madrasah atau sekolah secara optimal. 

4. Mengelola perubahan dan pengembangan madrasah atau sekolah menuju 

organisasi pembelajar yang efektif. 

5. Menciptakan budaya dan iklim madrasah atau sekolah yang kondusif dan 

inovatif bagi pembelajaran peserta didik 

6. Mengelola guru dan staff dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia 

secara optimal 

7. Mengelola sarana dan prasarana madrasah atau sekolah dalam rangka 

pendayagunaan secara maksimal 

8. Mengelola hubungan madrasah atau sekolah dan masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan madrasah atau sekolah. 

9. Mengelola peserta didk dalam rangka penerimaan peserta ddik baru, dan 

penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. 

10. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai 

dengan arah dan tujuan pendidikkan nasional. 

11. Mengelola keuangan madrasah atau sekolah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang akuntabel,tranparan, dan efesien 

12. Mengelola ketatausahaan madrasah atau sekolah dalam mendukung 

pencapaian tujuan madrasah atau sekolah  

13. Mengelola unit layanan khusus madrasah atau sekolah dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di madrasah atau sekolah 

14. Mengelola sistem informasi madrasah atau sekolah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan 

15. Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran 

dan menejemen madrasah atau sekolah. 

16. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan programkegiatan 

madrasah atau sekolah dengan prosedur yang tepat, serta erencanakan tindak 

lanjutnya.  
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c. Kewirausahaan (Enterpreneurship Competence) 

1. Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan madrasah atau 

sekolah 

2. Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan madrasah atau sekolah sebagai 

organisasi pembelajar yang efektif 

3. Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok 

dan fungsinya sebagai pemimpin madrasah atau sekolah. 

4. Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi 

kendala yang yang dihadapi madrasah atau sekolah 

5. Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa 

sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik. 

 

d. Supervisi (supervising Competence) 

1. Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

2. Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervisi tepat. 

3. Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka 

peningkatan profesionalisme guru. 

e. Sosial (social) 

1. Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan madrasah atau sekolah 

2. Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan 

3. Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain
1
. 

Jadi, kepala madrasah yang efektif sedikitnya harus mengetahui, menyadari, 

memahami tiga hal: (a) mengapa pendidikkan yang berkualitas diperlukan di 

sekolah,(b) apa yang harus dilakukan untuk meningkatkan mutu dan 

produktifitas madrasah, (c) bagaimana mengelola madrasah secara efektif untuk 

mencapai prestasi yang tinggi. keempat fungsi manajemen kepala madrasah  

 

1
Pedoman Undang undang SISDIKNAS, Permendiknas No. 13 Tahun 2007, Tentang Kompetensi 

Kepala Madrasah atau Sekolah (Jakarta: PT.Sinar Grafika)h, 227 
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tersebut tidak bisa dipisahkan, karena merupakan kesatuan konsep dan bahkan 

sistem dalam menciptakan madrasah yang ideal dan unggul.  

2. Pengertian Manajemen 

 Sedangkan menurut Nanang Fatah  yang dikutip oleh M. Sobry Sutikno 

mengistilahkan Manajemen atau manajemen sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian  upaya organisasi dengan 

segala aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efesien
2
. 

Ramayulis  menyatakan pengertian yang sama dengan  hakekat manajemen atau 

manajemen adalah al tadbir (  ) yang berarti pengaturan atau pengelolaan, 

kata ini adalah merupakan deriviasi dari kata dabbara (  ) yang berarti 

mengatur atau mengelola. pengertian tersebut juga diabadikan dalam Al–quran, 

sebagaimana Firman Alloh dalam surat Al–Sajadah ayat 5 yaitu: 

 

 

 Artinya: “ dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) 

itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menutur 

perhitunganmu
3
. 

Dalam konteks Islam manajemen disebut juga dengan ( - – ) yang 

berasal dari lafadz ( – – ). Menurut S. Mahmud Al-Hawary manajemen 

(Al-Idarah) ialah; 

 

. 

 

2
M. Sobry Sutikno, manajemen pendidikkan,tinjauan Islami dan umum, (Lombok: PT. Holistica, 

2012) h. 3-4 
3
Departemen Agama, Alqur-an dan terjemahannya, (Semarang: Toha Putra, 1989), h. 586 
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Artinya: manajemen adalah mengetahui kemana yang dituju, kesukaran 

apa yang harus dihindari, kekuatan-kekuatan apa yang dijalankan, dan bagaimana 

mengemudikan kapal anda serta anggota dengan sebaik-baiknya tanpa 

pemborosan waktu dalam proses mengerjakannya.  

  Dari ta’rif di atas memberi gambaran bahwa manajemen merupakan 

kegiatan, proses dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara 

maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan 

dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama
4
. 

 Dari isi kandungan diatas dapatlah diketaui bahwa Allah SWT adalah pengatur 

(manejer). keteraturan alam jagat raya ini merupakan bukti kebesaran Allah SWT 

dalam mengelola alam semesta ini. Namun, karena manusia yang diciptakan Allah 

SWT telah dijadikan sebagai khalifah di bumi,  maka dia harus mengatur dan 

mengelola bumi dengan sebaik–baiknya sebagaimana Allah mengatur alam ini. 

 Menurut Griffin Manajemen lebih mudah dipahami melalui pendekatan 

system.  management‘s the process of planning, organization  leading, and 

controlling and human, financial, physical, and information resources, to achieve 

organizational goals in an effecient and effective manner
5
.  yang artinya 

manajemen atau manajemen adalah proses perencanaan, pengorganizatian, 

kepemimpinan, dan pengendalian sumber daya manusia, keuangan, fisik, dan 

informasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efesien. 

berdasarkan teori tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen atau manajemen 

juga harus memiliki tahapan proses yang jelas yang dimulai dari sebuah 

perencanaan  yang matang, pembentukkan organisasi yang jelas, adanya seorang 

pemimpin atau manejer yang mampu mengarahkan dan  mengendalikan sumber 

daya manusia, fisik dan informasi yang sangat dibutuhkan oleh organisasi 

tersebut. karena dengan adanya tahapan–tahapan proses yang jelas organisasi akan  

 

 

4
Jawahir Tanthowi, 1983, Unsur-Unsur Manajemen Menurut Ajaran Al-Qur’an, (Jakarta Pustaka 

Al-Husna:1983 ), h.17 
5Reiky W. Griffin, Management, ( Boston: Miffin Company, 1984 ) h.7 
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bekerja secara efektif dan efesien sesuai dengan tujuan yang dicapai. Berdasarkan 

teori di atas juga dapat disimpulkan bahwa kegiatan manajemen merupakan alat 

untuk mencapai tujuan yang dapat dihasilkan melalui pekerjaan orang lain. Akan 

tetapi  dibutuhkan  sebuah kepemimpinan yang mampu mengorganisasikan 

dengan baik sehingga tidak perlu mengeluarkan biaya mahal.  

 Jadi berdasarkan teori di atas dapat di simpulkan bahwa kegiatan 

manajemen kepala sekolah merupakan proses yang sistematis, terkoordinasi, 

kooperatif, dan terintegrasi dalam  memanfaatkan unsur–unsur di dalamnya yang 

didasarkan pembagian  kerja,  tugas, dan  tanggungjawab. jika semua proses 

aktivitas-Aktivitas tersebut  dapat terlaksana dari awal dan dilakukan sesuai 

dengan jasa dengan efektif dan efesien sesuai tujuan yang ingin dicapai. Menurut 

Bateman dan snell, the function of management are: planning; delivering 

strategie value, organizing; building a dynamic organization, leading: mobilizing; 

people and controlling: learning and changing, terjemahannya fungsi manajemen 

atau manajemen  terdiri dari perencanaan; yaitu  memabawa nilai strategis, 

pengorganisasian; membangun organisasi yang dinamis: memobilisasi orang atau 

pengawasan: yaitu proses belajar dan perubahan. 

 Mutu pendidikkan sebagai salah satu pilar pengembangan sumber daya 

manusia sangat penting maknanya bagi pembangunan nasional. bahkan dapat 

dikatakan  masa depan bangsa terletak pada keberadaan pendidikkan  yang 

berkualitas pada masa kini, pendidikkan yang berkuaitas. Karena itu upaya 

peningkatan mutu pendidikkan merupakan strategi dalam upaya untuk 

menciptakan pendidikkan yang berkualitas. Adanya sumber pembaharuan 

manejemen pendidikan menurut Sudarwan Danim mengutip pendapat King dan 

Anderson, ada tiga faktor dalam proses pendidikkan yang saling merangkai yaitu 

manusia kreatif (creative person)  melahirkan proses yang kreatif (creative 

process) dan menciptakan produk kreatif (creative product), dan hal itu sering kita 

temukan di lingkungan organisasi atau lembaga formal
6
.  

6
Sudarwan Danim, Visi Baru Manejemen Sekolah, Strategi Pemabahruan Menuju Manaejemen 

Berbasis Sekolah,(Jakarta : PT.Bumi Aksara),h.39 
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 Manajemen peningkatan pendidikkan merupakan suatu metode peningkatan mutu 

yang bertumpu pada lembaga itu sendiri, mengaplikasikan sekumpulan  teknik. 

Mendasarkan  pada ketrsediaan data kuantitatif dan kualitatif, serta pemberdayaan 

semua komponen lembaga pendidikkan untuk secara berkesinambungan 

meningkatkan kapasitas dan kemampuan organisasi guna memenuhi kebutuhan 

peserta didik dan masyarakat
7
.    

 Dalam realitas kehidupan berkeluarga, berorganisasi, bermasyarakat, 

dan bernegara, manejemen atau manajemen merupakan- 

sesuatu yang  tdak bisa diabaikan, mengingat manejemen atau  manajemen 

dipandang sebagai sarana penting yang digunakan manusia untuk mencapai tujuan 

bersama. Disisi lain pendidikkan adalah merupakan  salah satu faktor penting 

dalam peningkatan kualitas hidup melalui proses peradaban (civilization proses) 

sudah seharusnya mendapat perhatian yang  serius terutama dalam  hal  

manajemennya. Mengingat pendidikkan yang baik tolak ukur bagi suatu bangsa 

atau negara dalam  hal  kemajuan yang dicapai tidak terkecuali dalam pendidikkan 

islam
8
.  

 Kata proses dalam manajemen  mempunyai arti bahwa   manajemen  

merupakan suatu cara kerja yang dilaksanakan secara sistematis. Manajemen  

memandang bahwa suatu organisasi itu adalah suatu satuan kerja yang terdiri dari- 

beberapa bagian yang dikoordinasikan dan bekerjasama dalam menyelesaikan 

suatu pekerjaan. menurut Filsafat manejemen Islam,  manajemen memiliki arti 

sinonim dengan to hand berarti mengurus, to control berarti memeriksa, dan  to 

guide berarti memimpin
9
.  

Manajemen  merupakan suatu proses untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan. 

Menurut beberapa Ahli menajemen, manajemen merupakan ilmu dan  seni 

mengatur pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber sumber lainnya secara 

efektif dan efesien untuk mencapai tujuan tertentu.  

 

 

 

7
H.E.Mulyasa, Manejemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: PT. Bumi Aksara),h.160. 

8
A.Fauzie Nurdin, dan Ghulam Murtadho, Filsafat Manejemen Pendidikkan Islam,Rekonsntruksi 

Tebaran Pemikiran, Aplikatif dan Integratif,( Magelang: Panta Rhei Books ), h.115 
9
Ibid, h. 116 
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 Jadi seorang pemimpin atau manajer haruslah orang yang memiliki 

pengetahuan dan kemampuan, karena dia yang memiliki konsep fungsi 

perencanaan yang baik (planning function), memiliki pengalaman fungsi 

pengorganisasian terpadu (organization function), memiliki fungsi kepemimpinan 

yang luas (leadership/directing/motivation function), dan memiliki fungsi 

pengawasan yang memadai (controlling function). Dalam arti lain bahwa seorang 

hendak menjadi pemimpin atau manajer harus memiliki 4 (empat) fungsi 

manajemen yang lebih khusus seorang Kepala Madrasah, yang berupa 

pengetahuan dan Pengalaman sebagai  firman Allah Azza Wajalla mengingatkan 

dalam Alquran Surat Al- Isra ayat 36: 

 

 

   

 
Artinya: dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati semua 

itu akan diminta pertanggungjawabannya.(QS. Al-Isra :36)
10

. 

3. Fungsi- fungsi manajemen kepala Madrasah 

Adapun fungsi-fungsi manajemen kepala madrasah sebagai berikut: 

a. Fungsi-Fungsi Manajemen Bidang Perencanaan (Planning) 

Salah satu fungsi manajemen perencanaan. Program kegiatan apapun perlu 

direncanakan dengan baik agar semua kegiatan terarah bagi tercapainya tujuan. 

Ada yang merumuskan perencanaan dengan sangat sederhana, misalnya, 

perencanaan adalah penentuan serangkaian tindakan untuk mencapai sesuatu 

hasil yang diinginkan. Pembatasan yang agak kompleks merumuskan 

perencanaan sebagai penetapan apa yang harus dicapai, bagaimana- 

 

 

10
Departemen Agama, Alqur- an dan terjemahannya.loc.cit, h. 389 
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hal itu harus dicapai, siapa yang bertanggung jawab dan penetapan 

mengapa hal itu harus dicapai.
11 

“Perencanaan dapat didefinisikan sebagai 

keseluruhan proses pemikiran dan penentuan semua aktivitas yang akan dilakukan 

pada masa yang akan datang dalam rangka mencapai tujuan, sehingga 

“Perencanaan merupakan langkah pertama dalam proses manajemen yang harus 

dilakukan oleh orang-orang yang mengetahui semua unsur organisasi.
12

 

  Perencanaan atau planning adalah kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan 

dalam bentuk pemikiran hal-hal yang terkait dengan pekerjaan itu agar mendapat 

hasil yang optimal. Oleh karena itu, perencanaan merupakan sebuah keniscayaan, 

sebuah keharusan di samping sebagai kebutuhan. Segala sesuatu memerlukan 

perencanaan. Sebgaimana sahabat Nabi Muhammad SAW yang bernama Ibnu 

Mubarok berkata “jika engkau ingin mengerjakan sesuatu pekerjaan maka 

pikirkanlah akibatnya, maka jika perbuatan itu baik, ambilah,dan maka jika 

perbuatan itu jelek maka tinggalkanlah.”
13 

 Maka dalam melakukan perencanaan ada beberapa aspek yang harus 

diperhatikan: 

1. Hasil yang ingin dicapai 

2. Orang yang akan melakukan 

3. Waktu dan sekala prioritas  

4. Dana (kapital).
14

 

Perencanaan merupakan faktor yang sangat penting, oleh karen itu 

perencanaan merupakan keniscayaan, sebuah keharusan disampng suatu 

kebuuhan, karena perencanaan adalah proses awal ketika hendak melaukan 

pekerjaan baik dalam bnetuk pemikiran-maupun kerangka kerja supaya tujuan 

yang akan dicapai mendapatkan hasil yang optimal.  

 

11
M. Manullang, Dasar-Dasar Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), h.21 

12
Ibrahim Bafadal, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju 

Desentralisasi, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2003), h.42 
13

Ibid. h.42 
14

Diddin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung,Manejemen Syariah dalam praktek,Makna 

Perenanaan,(Bogor:PT.Gema Insani),h.78  
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Begitu pentingnya perencanaan Allah Azza Wajalla mengingatkan kepada kita 

dalam firmannya Q.S. Shad ayat 27. 

 

  

 

Artinya: “dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara 

keduanya tanpa hikmah, yan demikian itu adalah angapan orang-orang kafir, 

maka celakalah orang-orang kafir itu karena mereka akan masuk 

neraka.”(Q.S.Shad: 27)
15

. 

 

Maka kata ( ) di atas memiliki arti sia-sia  kerena disebabkan 2 tanpa 

tujuan dan perencanaan. Perencanaan pada hakikatnya merupakan aturan dan 

kegunaan Allah. Dalam arti lain di dalam alam semseta ini, segala sesuatu telah 

direncanakan, tidak ada sesuatu pun yang tidak direncanakan. Bahkan kita pun 

telah Allah rencanakan. Jika Allah saja telah menyusun perencanaan dalam segala 

sesuatu, maka kita pun harus menyusun perencanaan yang matang dalam 

melakukan pekerjaan, karena perencanaan bagi seorang manejer atau kepala 

madrasah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya merupakan sunnatullah 

dalam arti lain seorang manejer atau kepala madarasah khususnya, dan manusia 

umumnya, tidak boleh memiliki sifat pesimismime (keragu-raguan) dalam proses 

perncanaan. Dalam konsep menejemen pendidikkan Islam menjelaskan bahwa 

setiap manusia, organisasi atau pun lembaga Pendidikkan khusus hendaknya 

memperhatikan apa yang telah diperbuat pada masa lalu untuk merencanakan apa 

yang akan diperbuat hari esok, hal tersebuat adalah untuk menghindari kesia-sian 

dalam hidup. 

Allah SWT pun mengingatkan dalam Alquran Surat Al Hasyr ayat 18: 

  

 

 

Departemen Agama , Alqur- an dan terjemahannya.loc.cit, h.  
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Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan 

hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok 

(akhirat), dan bertaqwalah kepada Allah sesungguhnya Alloh Maha Mengetahui 

apa yang kamu kerjakan”. (Q.S.Alhasyr:18)
6
. 

Di dalam melakukan perencanaan tidak semulus dan semudah yang dibayangkan, 

disana kita akan mengenal yang namanya kendala dalam perencanaan, tetapi 

Rasullallah SAW mengingatkan sekaligus mencontohkan, bahwa setiap kendala 

jangan jadikan hamabtan, tetapi harus menjadikannya sebuah peluang untuk 

meningkatkan kualitas peningkatan kerja, dalam kata lain hakikatnya belum 

dikatakan berhasil suatu pekerjaan, kalau belum mendapatkan masalah atau 

hambatan. Dan Allah SWT pun mengabadikannya dalam Alquran Surat Al 

Insyirah ayat 5-6:  

(6).  (5).  

 

Artinya: “karena sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan.sesungguhnya 

sesudah kesulitan ada kemudahan”.(Q.S.Al Insyirah: 5-6)
17

. 

Oleh karena itu perencanaan merupakan  bagian dari Sunnatullah yang harus 

dilaksanakan sebelum melakukan pekerjaan, karena hal tersebut sudahkan 

dilaksanakan oleh Allah dan para Nabi, para sahabat, Bahkan para raja-raja. 

Rasulallah telah bersabda yang diriwayatkan Imam Tarmidzi Artinya: 

“......ketahuilah bahwa bersama keabaran ada kemenangan, bersama kesusahan 

ada jalan keluar, bersama kesulitan ada kemudahan. 

 Bagi seorang manajer atau kepala madrasah pendidikkan dalam menjalankan - 

 

6
Departemen Agama , Alqur- an dan terjemahannya.loc.cit, h.799 

7
Departemen Agama, Alqur- an dan terjemahannya.loc.cit, h.90  
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manajemennya, bisa dikatakan sukses apabila telah melakukan perjuangan, 

mampu mengatasi masalah dan mampu menjadikan masalah tersebut menjadi 

peluang Seorang manajer pendidikkan  harus menganggap masalah sebagai 

peluang, kesempatan yang baik, dan tantangan, karena pada hakikatnya masalah 

merupakan rahmat yang diberikan Allah, yang diturunkan untuk menguji 

kesabaran dan keyakinan hambaNYA. Sebagaimana firman Allah dalam Surat 

yusuf ayat 87: 

  ...  

  

Artinya : ...jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesunnguhnya Allah 

tiada yang berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum kafir. 

(Q.S.Yusuf:87)
8
. 

 Ayat di atas sangat jelas menjelaskan bahwa orang yang tidak memiliki 

kesabaran dalam menghadapi masalah, dan selalu berputus asa atau lari dari 

masalah maka orang tersebut dianggap tidak memiliki keimanan. Adapun dalam 

melakukan perencanaan maka harus melihat Tahapan Perencanaan artinya 

sebelum melakukan perencanaan harus menggunakan Analisi SWOT, jelasnya 

memperhitungkan Kekurangan dan Kelebihan yang akan masuk konsep 

perencananaan, kemudian melakukan Evaluasi Perencanaan, artinya Tahapan 

Evaluasi ini dalam perencananaan bisanya dilakukan pada Awal pembentukan 

konsep, Tengah pada Proses, dan Akhir pada Akhir proses atau hasil. Dalam 

melakukan perencanaan jangan pernah lupa dengan pengaruh lingkungan atau 

Kondisi alam, maka supaya perencanaan berjalan baik harus diperhitungkan benar 

seperti sense of belief dan optimis ada, melihat Advantage dan utility baik jangka 

panjang dan pendek, adanya Responsibility, dan adanya Benchmark atau studi 

banding sebagai rujukan dan referensi matang, sehingga tidak ada keraguan lagi. 

 

  
18

Departemen Agama , Alqur- an dan terjemahannya.loc.cit, h.33  
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sebagaimana Gambar.1.di bawah ini:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar .1. 

Gambar 1, menjelaskan bahwa konsep perencananaan yang benar adalah meliputi 

sebagai berikut: 

PERENCANAAN 

YANG BAIK 

Dipikirkan prosesnya 

Dilakukan studi banding (banchmark) 

Didasarkan pada ilmu pegetahuan yang 

berkaitan dengan apa yang akan dilakukan 

Dipastikan betul bahwa sesuatu yang 

dilakukan banyak manfaatnya 

Didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa 

apa yang dilakukan itu baik 
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 Dalam mengawali melaksanakan perencanaan harus memiliki optimisme 

(keyakinan yang utuh), artinya mengesampingkan keragu-raguan (pesimisme) 

sehingga terbentuklah keberanian yang kuat. 

 Dalam langkah selanjutnya, adalah ketika sudah tumbuh keyakinan yang utuh, 

maka dipastikan bahwa yang direncanakan ini ada manfaatnya dan 

menguntungkan baik pribadi maupun untuk sekitar. 

 Langkah selanjutnya setelah memikirkan adanya manfaat, siapa yang 

mengerjakan hasil perencanaan ini, tentunya orang-orang yag memiliki 

kemampuan dan ilmu pengetahuan di bidangnya.  

 Setelah itu langkah yang harus dilakukan adalah studi banding (benchmark) 

dengan model pekerjaan yang direncanakan, tentunya untuk mengetahui 

kekurangan dan kelebihannya. 

 Baru yang terakhir adalah memikirkan tahapan proses dan menyusun (design)  

langkah-langkah yang pasti dan berjalan baik serta menambah perbaikan 

kesalahan tahapan sebelumnya, sehingga diharapkan konsep perencanaan yang 

dibuat baru ini lebih baik
19

. 

Jadi, fungsi perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen kepala 

madrasah dan dalam kinerjanya sangat berguna bagi kinerja guru sebagai rujukan 

dalam menjalankan tugasnya. Dalam dunia pendidikkan perencanaan 

dilaksanakan akhir semester dua dan sebelum pembelajaran dimulai. Fungsi 

perencanaan dalam dunia pendidikkan dilaksankan tiga tahap, yaitu: (1) sebelum 

pembelajaran dimulai, (2) pertengahan setelah semester pertama sebagai evaluasi, 

(3) dan akhir semester sebagai untuk melihat tingkat keberhasilan PBM dan 

kinerja Guru di Madrasah. 

b. Fungsi-fungsi manajemen bidang Pengorganisasian (Organizing) 

“Untuk melaksanakan program kerja atau kegiatan yang telah disusun tentu 

diperlukan orang atau tenaga. Orang tersebut harus diorganisasikan agar dapat 

bekerja sama secara efektif dan efisien.”
 
 

Diddin Hafidhuddin dan Hendri Tanjung, Manejemen Syariah dalam 

praktek,Perencanaan.loc.cit, h.90 
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Kata organisasi mempunyai dua pengertian umum. Pengertian 

pertama menandakan suatu lembaga atau kelompok fungsional, seperti 

organisasi perusahaan atau rumah sakit. Pengertian kedua berkenaan 

dengan proses pengorganisasian sebagai suatu cara di mana kegiatan 

organisasi dialokasikan dan ditugaskan di antara para anggotanya agar 

tujuan organisasi dapat tercapai dengan efisien.
 
Pengorganisasian meliputi 

semua kegiatan manajemen yang dilakukan untuk mewujudkan kegiatan 

yang direncanakan menjadi suatu struktur tugas, wewenang, dan 

menentukan siapa yang akan melaksanakan tugas tertentu untuk mencapai 

tugas yang diinginkan organisasi.
 

Pengorganisasian merupakan proses 

membagi kerja ke dalam tugas-tugas yang lebih kecil, membebankan 

tugas-tugas itu kepada orang yang sesuai dengan kemampuannya, dan 

mengalokasikan sumber daya, serta mengkoordinasikannya dalam rangka 

efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
 

“Pengorganisasian merupakan 

keseluruhan proses pengelompokan semua tugas, tanggung jawab, 

wewenang, dan komponen dalam proses kerja sama sehingga tercipta 

suatu sistem kerja yang baik dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditentukan.”Sedangkan  pengorganisasian suatu program dapat dilakukan 

melalui prosedur sebagai berikut: 

 mengidentifikasi pekerjaan atau tugas yang perlu dilakukan untuk 

mencapai tujuan. 

 mengelompokkan tugas serta fungsi yang sama. 

 memberikan nama tertentu bagi setiap kelompok pekerjaan atau 

tugas dengan nama yang kurang lebih manggambarkan fungsinya 

masing-masing. 

 menentukan orang-orang yang akan ditunjuk menyelesaikan setiap 

kelompok kerja atau tugas. Apabila ada kelompok kerja atau tugas 

tertentu harus dikerjakan oleh lebih dari satu orang, salah satu di 

antara mereka perlu ditunjuk sebagai penanggung jawabnya. 
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 mendistribusikan fasilitas atau peralatan yang diperlukan untuk 

menyelesaikan pekerjaan. 

 menetapkan aturan kerja. 

 menetapkan hubungan kerja.
 
 

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pengorganisasian adalah 

penentuan, pengelompokan dan penyusunan macam-macam kegiatan yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan, penempatan orang-orang pada kegiatan-

kegiatan, adanya faktor –faktor fisik dan faktor yang mendukung lainnya. 

Ajaran islam adalah ajaran yang mendorong umatnya untuk melakukan 

segala sesuatu secara terorganisir dengan rapih. Begitu Allah Azza Wajalla pun 

menyukai hamba-hambanya yang teratur dan rapih. Sebagaimana firmanNYA 

dalam surat Asshaf Ayat 4:  

 

 

 Artinya sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang 

dijalanNYA dalam baris yang teratur, mereka akan seperti suatu bangunan yang 

tersusun.(Q.S.As Shaf:4)
20

. 

 Karena begitu penting pegorganisasian Imam Ali pun pernah mengatakan: 

“kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapih, bisa dikalahkan oleh kebattilan 

yang terorganisir dengan rapih. ”Kemudian mendengar perkataan sahabat Ali bin 

Abi Thalib R.A, maka Imam Tabrani pun mengatakan, “ Allah sangat mencintai 

jika seseorang melakukan perbuatan yang dilakukan dengan Itqan (kesungguhan, 

kerapihan dan  keseriusan).” 

 Adapun fungsi pengorganisasian adalah (1).sebagai wahana untuk 

membagi pekerjaan di antara komponen dan unit satuan   pendidikkan, 

20
Departemen Agama, Alqur- an dan terjemahannya.loc.cit, h.806 
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 (2). Sebagai wahana untuk memperlancar jalannya kerja di antara komponen dan 

unit di satuan pendidikkan,(3).sebagai wahana untuk mengatur lalulintas 

hubungan antara orang-orang,unit-unit dan komponen-komponen di satuan 

pendidikkan
20

. 

         Jadi, fungsi manajemen pengorganisasian merupakan salah satu kemampuan 

(competency) yang sangat berperan membantu bagi kepala madrasah dalam 

membangun madrasah yang efektif dan kondusif, serta membantu kinerja guru 

dalam mempermudah tugasnya sebagai pendidik dalam memberikan 

keilmuaannya kepada peserta didik. Pembagian tugas dan kinerja guru juga 

merupakan bagian dari kinerja fungsi manajemen kepala madrasah menuju 

madrasah yang efektif dan efesien. 

 

c. Fungsi-fungsi manajemen dalam bidang Kepemimpinan (leadership) 

Ada bebeapa istilah yang merujuk pada pengertian pemimpin. Yang pertama  

kata”Umara” yang sering disebut juga dengan Ulul Amri. Sebagaimana Alquran 

menjelaskan dalam Surat An-nisa ayat 59:  

 

 

 

Artinya: hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul(NYA), 

dan Ulil Amri di antara kamu. Kemudian jika berlainan  

pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan dia kepada Allah (Alquran) dan 

Rosul (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) . 

 

 

20
Ali Imron,proses manejemen satuan pendidikkan,(Jakarta:PT.Aksara), h.93 
 
Departemen Agama, Alqur- an dan terjemahannya.loc.cit, h. . 
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           Dalam ayat itu dikatakan bahwa ulil amri atau pejabat adalah orang yang 

mendapatkan Amanah untuk mengurus urusan orang lain. Dengan kata lain, 

pemimpin itu adalah orang yang mendapatkan Amanah untuk mengurus urusan 

kepentingan rakyat, jika ada pemimpin tidak bisa melakukan kepentingan rakyat, 

berarti dia bukan 

 

pemimpin. Definisi tentang kepemimpinan memiliki banyak variasi dan banyak 

yang mencoba untuk mendefinisikan tentang konsep kepemimpinan ini. Definisi 

kepemimpinan secara luas meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan 

tujuan organisasi, motivasi prilaku pengikut untuk mencapai tujuan atau upaya 

untuk mempengaruhi dan memperbaiki kelompok serta lingkungan budaya.  

Selain itu, kepemimpinan juga diartikan sebagai usaha memperbaiki 

interpretasi mengenai peristiwa-peristiwa  para pengikutnya, pengorganisasi dan 

aktivitas-aktivitas untuk mencapai sasaran, memelihara hubungan kerja sama 

dengan kerja kelompok, perolehan dukungan dan kerja sama dari orang-orang 

diluar kelompok atau organisasi.
 
 

Kepemimpinan dipahami dalam dua pengertian, yaitu sebagai kekuatan 

untuk menggerakan dan mempengaruhi orang  Kepemimpinan hanya sebuah alat, 

sarana atau proses untuk membujuk orang agar bersedia melakukan sesuatu secara 

suka rela. 

Ada beberapa faktor yang dapat menggerakan orang yaitu karena 

ancaman, penghargaan, otoritas atau karena adanya bujukan. Jika dikaitkan 

dengan definisi di atas, kepemimpinan erat sekali hubunganya dengan kekuasaan 

pemimpin dan alat untuk mempengaruhi prilaku para pengikutnya. Pada dasarnya, 

kemampuan untuk mempengaruhi orang atau unsur kelompok untuk mencapai 

tujuan tersebut ada unsur kekuasaan. Kekuasaan tidak lain adalah kemampuan 

untuk mempengaruhi orang lain agar mau melakukan apa yang diinginkan oleh 

pihak lainya. Hal tersebut bisa mempengaruhi tingkah laku atau perasaan- 
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orang lain baik individual maupun kelompok. Sehingga, kepemimpinan pada 

dasarnya merujuk pada proses untuk membantu mengarahkan dan memobilisasi 

orang atau ide-idenya.
 

Kata pemimpin dan kepemimpinan merupakan satu 

kesatuan kata yang tidak dapat dipisahkan baik secara struktur maupun fungsinya. 

Artinya, kata pemimpin dan kepemimpinan adalah satu kesatuan kata yang 

mempunyai keterkaitan, baik dari segi kata maupun makna. Pembahasan tentang 

masalah kepemimpinanan, sebenarnya sudah banyak diulas dalam buku-buku dan 

tulisan-tulisan yang membahas tentang kepribadian dan sifat seorang pemimpin 

mulai dari zaman nabi hingga saat ini.
 
 

Istilah kepemimpinan, dalam kamus bahasa Indonesia berasal dari kata 

“pimpin” yang mempunyai arti “dibimbing”. Sedangkan kata pemimpin itu 

sendiri mempunyai makna “orang yang memimpin.” Jadi kepemimpinan adalah 

cara untuk memimpin.
 
 

Dalam al-Qur'an, kategori pemimpin biasa dijabarkan ke dalam dua istilah 

yaitu: Pertama khalifah, sebagaimana yang terdapat pada:  QS. Al-Baqarah (2) 

Ayat 30,  dan QS. Shad (38) ayat 26. Kedua, imamah yang tercantum dalam QS. 

Al-Furqan (25) Ayat 74., dalam sejumlah ayat.Terkait dengan definisi ini, 

Muhammad Ryaas Rasyid mengatakan bahwa pemimpin bisa diartikan seseorang 

yang terus menerus membuktikan bahwa ia mampu mempengaruhi sikap dan 

tingkah laku orang lain. Adapun kepemimpinan adalah sebuah konsep yang 

merangkum berbagai segi mulai dari interaksi mempengaruhi antara pemimpin 

dalam mengejar tujuan besama. 

Sedangkan kepemimpinan ditinjau dari segi bahasa, berasal dari kata 

leadership  (kepemimpinan) yang  berasal dari kata leader (pemimpin). Kata ini 

muncul sekitar tahun 1300-an. Sedangkan kata leadership muncul kemudian 

sekitar tahun 1700-an. Hingga pada tahun 1940-an, kajian tentang kepemimpinan 

didasarkan pada teori sifat. Teori ini terbatas hanya mencari sifat-sifat 

kepribadian, sosial, fisik atau intelektual yang membedakan antara pemimpin dan 

bukan pemimpin. Artinya, kepemimpinan itu dibawa sejak lahir atau bakat 
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bawaan. Antara tahun 1940-an hingga 1960-an muncul teori kepemimpinan 

tingkahlaku. Teori ini mengacu pada tingkah laku tertentu yang membedakan 

antara pemimpin dan bukan pemimpin. Kepemimpinan dapat diajarkan untuk 

melahirkan pola kepemimpinan yang efektif. Selanjutnya, antara tahun 1960-an 

sampai 1970-an berkembang pula kajian tentang kepemimpinan yang didasarkan 

atas teori kemungkinan. Teori ini ditujukan bukan pada sifat atau tingkah laku 

seorang pemimpin, tetapi lebih pada efektivitas kepemimpinan yang dipengaruhi 

oleh situasi tertentu. Karena, dalam situasi tertentu seseorang memerlukan gaya 

atau kepemimpinan tertentu pula (kondisional).  

Teori kepemimpinan antara tahun 1970-an sampai 2000-an tidak lagi 

berdasarkan pada sifat, tingkahlaku, atau situasi  tertentu, tetapi berdasarkan pada 

kemampuan untuk bisa dibandingkan dengan pemimpin lainnya.
 

 Ordway, 

mengatakan, “kepemimpinan adalah aktifitas yang mempengaruhi orang-orang 

agar mau bekerja untuk mencapai beberapa tujuan yang mereka inginkan.”  

Tipologi kepemimpinan pendidikan klasik dapat diklasifikasikan menjadi 

4 yaitu: 

 Otokrasi atau Otoriter 

Kepemimpinan otokratik merupakan kepemimpinan yang dalam 

mengambil keputusan meminta gagasan dan ide dari bawahannya tetapi gagasan 

dan ide tersebut tidak dipakai dalam isi keputusan tersebut. Kepemimpinan 

otokratik memiliki sifat egoisme dengan memutarbalikan faktor yang sebenarnya 

dan secara subjektif iinterprestasikan sebagai kenyataan, serta kepemimpinan 

otokratik selalu menunjukan sikap keangkuhan terhadap bawahannya. 

 Laissez Faire 

Kepemimpinan laissez Faire merupakan kebalikan dari kepemimpinan 

otokratik yaitu kepemimpinan yang memberikan kesempatan yang luas dan bebas 

terhadap sikap bawahanya, dan kepemimpinan ini biasa disebut kepemimpinan 
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yang pasif karena bawahanya maupun organisasi yang dipimpin berjalan sesuai 

dengan tempo dan sendirinya. 

 Demokratis  

Kepemimpinan ini lebih mengutamakan kebersamaan dan memiliki 

falsafah menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia memberlakukan manusia 

dengan cara manusiawi, dalam arti lain pada prosesnya sifat kepemimpinan 

demokratis adalah korektif dan edukatif. 

 Pseudo – Demokratis 

Kepemimpinan pseudo-demokratis adalah kepemimpinan yang 

memalsukan demokratis. Sesuai dengan katanya, pseudo artinya palsu. Jadi 

pseudo - demoratis merupakan kepemimpinan yang seolah-olah demokrasi tetapi 

sebenarnya otokratik atau otoriter dan biasa disebut demokratis semu. 

Dan dalam perkembangannya tipologi kepemimpinan klasik baik 

otokratik, laissez faire, demokratik maupun pseudo-demoratis mengalami 

perubahan sesuai tuntutan jaman menjadi 5 dan tambahanya yaitu: 

 Otokratik  

Kepemimpinan ini masih digunakan oleh orang-orang yang menganggap 

bahwa kepemimpinan otokratik memiliki keuntungan lebih besar secara individu, 

makanya pada abad sekarang, kepemimpinan masih diakui dan dijalankan. 

 Militeristik 

Adapun kepemimpinan militeristik memiliki sikap dan ciri-ciri sebagai 

berikut: dalam menggerakan bawahan lebih sering mempergunakan sistem 

perintah, dalam menggerakan bawahanya senang bergantung kepada pangkat dan 

jabatan. Dan secara umum bisa digunakan sesuai dengan keadaan ruang dan tipe 

oragnisasinya. dalam pelaksanaanya lazim seperti dunia militer. 
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 Paternalistik  

Adapun kepemimpinan ini biasa disebut kepemimpinan trasional karena 

memiliki sikap ciri–ciri kepemimpinan paternalistik adalah selalu menganggap 

bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, bersikap terlalu melindungi, 

jarang dan bahkan tidak pernah memberikan kesempatan kepada bawahannya 

untuk mengambil keputusan, jarang memberikan bawahanya untuk mengambil 

inisiatif, tidak memperbolehkan bawahanya mendapatkan kesempatan 

mengembangkan daya kreasi dan fantasinya dan sering bersikap Maha Tahu. 

Kepemimpinan paternalistik lebih tepat dilaksanakan di lingkungan keluarga dan 

bukan di umum. 

 Karismatik  

Kepemimpinan karismatik merupakan kepemimpinan yang memandang 

kepemimpinan sebagai kesimbangan anatara pelaksanaan tugas dan pemeliharaan 

hubungan dengan para bawahan. Kepemimpinan karismati juga disebut 

kepemimpinan yang memiliki daya tarik yang sangat memikat sehingga memiliki 

pengikut yang besar dan pengikutnya tidak bisa menjelaskan secara kongkret dan 

kepemimpinan karismatik bisanya disebut kepemimpinan yang diberkahi dengan 

kekuatan gaib. 

 Demokratis 

Kepemimpinan yang masih digunakan dan diakui dari tipologi 

kepemimpinan klasik selain otokratik adalah kepemimpinan demokratis, karena 

kepemimpinan demokratis masih menjadi kebutuhan dan disukai dalam 

perkembangan jaman sekarang. Kepemimpinan demokratis juga menjadi solusi 

dari kepemimpinan sebelumnya, maka terkadang kepemimpinan demokratis 

merupakan kepemimpinan yang ideal. 
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 Birokrasi 

Kepemimpinan birokrasi merupakan kepemimpinan berdasarkan aturan, 

memastikan staf dan bawahannya mengikuti prosedur secara tepat. 

Kepemimpinan ini adalah kepemimpinan yang sangat tepat dalam melibatkan 

risiko keamanan yang serius.  

 People or realitions- oriented leadership 

Kepemimpinan ini merupakan kepemimpinan yang partiipasif yang 

cenderung mengarah pada kerja tim yang baik dan berkolaborasi kreatif. 

 Servant leadership  

Kepemimpinan servant leadership merupakan kepemimpinan yang 

umumnya secara tidak diakui secara formal sebagai pemimpin. Kepemimpinan ini 

merupakan bagian kepemimpinan demokratis karena dalam prosesnya 

kepemimpinan ini melayani dan mempro-aktif kan segenap tim dalam mengambil 

keputusan. 

 Task-oriented leadership 

Kepemimpinan ini sangat berorientasi pada tugas dan berfokus pada 

penyelesaian pekerjaan dan biasanya sangat otokratik dan merupakan bagain dari 

kepemimpinan otokratik. 

 Transaksional  

Kepemimpinan transaksional merupakan kepemimpinan yang 

menekankan pada tugas-tugas bawahan sesuai dengan kemampuan dan 

keahliannya serta tugas dan perannya. Dan kepemimpinan ini memiliki 

keterbatasan pada pengetahuan atau kreatifitas. 
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 Transformasional  

Kepemimpinan ini merupakan kepemimpinan yang menginspirasi timnya 

secara konstan dengan misi masa depan bersama. Kepemimpinan ini dapat 

mengubah kesadaran pengikut akan persoalan-persoalan dengan membantu 

mereka memandang masalah lama dengan cara baru dan mampu membangkitkan 

serta mengilhami para pengikut untuk mengeluarkan upaya ekstra dalam 

mencapai tujuan kelompok. 

Demikianlah tipologi kepemimpinan Manajemen Pendidikan umum dan 

manajemen pendidikan Islam. Bagaimana Manajemen Pendidikan Syari’ah 

memiliki cara memandang pandang tentang Kepemimpinan?  

Mengenai perkembangan tipologi kepemimpinan di atas, Agama Islam 

menjawab dan mengkritik tentang kepemimpinan Otokrasi yang tidak sesuai 

dengan RosulNYA dan diabadikan oleh Allah SWT dalam Al-Qur’an sebagai 

contoh bagi umat manusia, sebagaimana Firman Allah dalam surat Al-fath ayat 

29: 

 

 

 

Muhammad itu adalah utusan Allah dan orang-orang yang bersama 

dengan dia adalah keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama 

mereka, kamu lihat mereka rukuk dan sujud mencari karunia Allah dan 

keridaanNya, tanda-tanda mereka tampak pada muka mereka dari bekas sujud. 

Demikianlah sifat-sifat mereka dalam Taurat dan sifat-sifat mereka dalam Injil, 
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yaitu seperti tanaman yang mengeluarkan tunasnya maka tunas itu menjadikan 

tanaman itu kuat lalu menjadi besarlah dia dan tegak lurus di atas pokoknya; 

tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya karena Allah hendak 

menjengkelkan hati orang-orang kafir (dengan kekuatan orang-orang mukmin). 

Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang 

saleh di antara mereka ampunan dan pahala yang besar
22

. 

Adapun tipologi kepemimpinan yang Islam kritik melalui Manajemen 

Syari’ahnya adalah kepemimpinan laissez fair. Kepemimpinan laissez fair  adalah 

model kepemimpinan bisa dikatakan kepemimpinan kurang produktif, oleh karena 

itu Allah memberi contoh melalui hambaNYA yang mulia yaitu Nabi Muhammad 

SAW bagaimana Rosul mempraktekannya dan kepemimpinan laissez fair menjadi 

kepemimpinan yang efektif yaitu seorang pemimpin harus peduli, mengayomi dan 

memberikan arah yang benar kepada pengikutnya serta seorang pemimpin tidak 

boleh pesimis dalam memberikan seruan, keberuntungan bagi yang mendengar 

dan kecelakaan bagi orang-orang yang angkuh dan sombong. Allah yang Maha 

Rahim dan Rahman berfirman dalam Surat An-Nahl ayat 125:  

 

 
  

Muhammad, serulah, yakni lanjutkan usahamu untuk menyeru semua 

yang engkau sanggup seru, kepada jalan yang ditunjukkan Tuhanmu, yakni ajaran 

Islam, dengan hikmah dan pengajaran yang baik dan bantahlah mereka, yakni 

siapa pun yang menolak atau meragukan ajaran Islam, dengan cara yang terbaik. 

Itulah tiga cara berdakwah yang hendaknya engkau tempuh menghadapi manusia 

yang beraneka ragam peringkat dan kecenderungannya; jangan hiraukan 

cemoohan, atau tuduhan-tuduhan tidak berdasar kaum musyrikin, dan serahkan 

urusanmu dan urusan mereka pada Allah karena sesungguhnya Tuhanmu yang  

2
Departemen Agama, Alqur- an dan terjemahannya.loc.cit, h. . 
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selalu membimbing dan berbuat baik kepadamu Dia-lah sendiri yang lebih 

mengetahui dari siapa pun yang menduga tahu tentang siapa yang bejat jiwanya 

sehingga tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah saja juga yang lebih mengetahui 

orang-orang yang sehat jiwanya sehingga mendapat petunjuk
23

.
 
 

Sedangkan tipologi kepemimpinan demokratis yang menjadi idaman dan 

harapan bagi semua umat di dunia juga mendapatkan kritik dari Allah SWT, 

karena terkadang tidak dijalankan sebagaimana mestinya bahkan menjadi senjata 

untuk kepentingan individual, dan Allah SWT mengingatkan melalui 

kekasihNYA Rasulullah SAW bagaimana beliau memimpin. Allah SWT 

mengabadikan konsep demokratis yang ideal dalam Al-Qur’an surat Ali Imran 

ayat 159: 

 

 

 

Artinya: “Maka disebabkan  rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah 

Lembut terhadap mereka. sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, 

tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu ma’afkanlah 

mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawaratlah dengan mereka 

dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu Telah membulatkan tekad, Maka 

bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang 

bertawakkal kepadaNya.” (QS. Ali Imran: 159)
24

. 

Jadi, fungsi kepamimpinan adalah perubahan fungsi actuating menjadi 

leading merupakan fungsi manajemen kepala madrasasah dalam memimpin  

 

23
Departemen Agama, Al–quran dan terjemahannya, op.cit,  

24
Ibid  
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madrasah yang memerlukan wawasan yang luas dan mengetahui bagaimana 

memajukan madrasah dengan baik. Fungsikepemimpinan juga sangat berpengaruh 

dalam  kinerja guru dan hasil PBM di madrasah, artinya Keefektifan 

kepemimpinan madrasah dalam memanajemen kinerja guru sangat berpengaruh 

terhadap hasil PBM dan kemajuan prestasi di madrasah 

d. Fungsi-fungsi Manajemen bidang pengawasan (Controlling) 

Pengawasan merupakan salah satu fungsi manajemen. Pada dasarnya 

rencana dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan tindakan, dan pengawasan 

diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil tercapai.“Pengawasan dapat 

didefinisikan sebagai sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan 

organisasi dan manajemen tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat 

kegiatan-kegiatan sesuai yang direncanakan.”
 
Menurut Para Ahli Manajemen 

mengemukakan definisi pengawasan dalam manajemen yaitu, suatu usaha 

sistematik untuk menetapkan standar pelaksanaan dengan tujuan-tujuan 

perencanaan, merancang sistem informasi umpan balik, membandingkan kegiatan 

nyata dengan standar yang telah ditetapkan sebelumnya, menentukan dan 

mengukur penyimpangan-penyimpangan, serta mengambil tindakan koreksi yang 

diperlukan untuk menjamin bahwa semua sumber daya- perusahaan dipergunakan 

dengan cara paling efektif dan efisien dalam pencapaian tujuan-tujuan.
 
  

Sedangkan para Ahli juga mengartikan pengawasan sebagai proses 

memonitor kegiatan-kegiatan. Tujuannya untuk menentukan harapan-harapan 

yang secara nyata dicapai dan melakukan perbaikan-perbaikan terhadap 

penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Harapan-harapan yang dimaksud 

adalah tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai dan program-program 

yang telah direncanakan untuk dilakukan dalam periode-periode tertentu.
 
 

Berdasarkan uraian yang dikemukakan oleh para ahli di atas, dapat disimpulkan 

bahwa pengawasan pada dasarnya merupakan pengendalian terhadap kegiatan 

suatu lembaga, agar tidak menyimpang dari tujuan, program, aturan-aturan, dan 
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prinsip suatu lembaga. Prinsip-prinsip pengawasan yang perlu diperhatikan 

adalah:  

 tertuju kepada strategis sebagai kunci sasaran yang 

menentukankeberhasilan. 

 pengawasan harus menjadi umpan balik sebagai bahan revisi dalam 

mencapai tujuan. 

 harus fleksibel dan responsif terhadap perubahan-perubahan kondisi dan 

lingkungan. 

 cocok dengan organisasi pendidikan, misalnya organisasi sebagi sistem 

terbuka. 

 merupakan kontrol diri sendiri. 

 bersifat langsung yaitu pelaksanaan kontrol di tempat pekerja. 

 memperhatikan hakikat manusia dalam mengontrol para personel.
 
 

 Dengan kata lain, kegiatan monitoring dan pengawasan adalah kegiatan 

untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan suatu kerjasama 

antara guru, kepala sekolah dan pihak terkait dalam pendidikan. 

Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak 

lurus mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Sebagaimana firman 

Allah SWT dalam surat Almujadalah ayat 7:  

  

 

Artinya: tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui 

apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia 

antara tiga orang, melainkan dialalah yang keempatnya. Dan tiada (pembicaraan) 

lima orang,melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada (pula) pembicaraan 
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antara (jumlah) yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada 

bersama mereka di mana pun mereka berada. Kemudian dia akan memberitakan 

kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya 

Allah Maha Megetahui Segala  sesuatu. (Q.S. Almujadalah: 7)
5
. 

Jadi fungsi manajemen kepala madrasah dalam bidang pengawasan ini 

memiliki peran penting juga terhadap  kinerja guru di madrasah. Keefektifan 

kinerja guru dalam menjalankan tugasnya di madrasah diperlukan pengaawasan 

yang efektif juga, hal ini menghindari adanya ketidakberjalanan proses belajar 

mengajar di madrasah, dalam arti lain pengawasan terhadap kinerja guru juga 

akan berdampak positif terhadap hasil dan kemajuan madrasah dalam 

menjalankan PBM di madrasah. 

  

e. Kinerja Guru 

Akhir-akhir ini pendidikan menjadi masalah yang ramai dibicarakan. 

Berbicara mengenai pendidikkan berarti berbicara tentang profesi guru. Saat ini 

profesi guru merupakan salah satu profesi yang banyak diminati oleh kebanyakan 

siswa dan siswi, hal tersebut karena guru merupakan profesi yang dapat 

menentukan masa depan bangsa ini, guru yang baik dan berkualitas dapat 

menjadikan bangsa ini menjaadi berkualitas juga, begitu pun sebaliknya, seorang 

guru yang tidak berkualitas akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa tertinggal 

dan bahkan bahkan bisa menjadi bangsa yang terjajah lagi. Selain itu, saat ini 

profesi guru dijamin kesejahteraan hidupnya. Oleh karena itu, orang-orang 

berlomba-lomba untuk menjadi guru. Namun menjadi seorang guru bukanlah hal 

yang mudah ada beberapa syarat yang harus dipenuhi antara lain adalah syarat 

administrasi, teknis, psikis, dan fisik, selain itu seorang guru harus memiliki 

kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial dan profesional. 

 

 5
Departemen Agama , Alqur- an dan terjemahannya.loc.cit, h.  
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Yang dikatakan sebagai guru adalah berdasarkan standar guru indonesia 

adalah tampil secara profesional, dengan tugas utama, mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih menilai, mengevaluasi peserta didik. Yang 

dikatakan guru indonesia adalah guru yang memiliki kehandalan yang tinggi 

sebagai sumber daya utama untuk mewujudkan tujuan pendidikkan nasional, yaitu 

berkembangnya potensi peserta didik, agar menjadi beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berahlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

serta yang menjadi warga negara yang demokratis, dan bertanggungjawab. selain 

itu guru harus memiliki prinsip dan berpegang teguh pada: Ing ngarso sung 

tulodho yang artinya guru harus menjadi teladan, baik sikap dan ucapan bagi 

peserta didik, Ing madya mangun karso artinya guru harus bisa menjadi pemompa 

semangat,sehingga para peserta didik selalu semangat dalam belajar dan dalam 

meraih prestasi, Tut wuri handayani artinya guru harus menempatkan diri sebagai 

orang tua peserta didik dan melaksanakan asah, asih, asuh dengan objektif dan 

efektif dalam mendidik
26

. 

Di dalam Pasal 28 Undang-undang no. 8 1974 menjelaskan tentang 

pentingnya kode etik guru dengan jelas menyatakan bahwa:” pegawai  negeri sipil 

memiliki kode etik sebagai pedoman sikap, sikap tingkah laku, dan perbuatan di 

dalam dan di luar kedinasan. Dan yang dinamakan kode etik guru indonesia 

adalah himpunan nilai-nilai dan norma-norma profesi guru yang tersusun dengan 

baik dan sistematis dalam suatu sistem yang utuh dan bulat. Adapun tujuan 

perumusan kode etik guru adalah: 

1. Untuk menjunjung tinggi Martabat Profesi 

2. Untuk menjaga dan memelihara kesejahteraan para anggotanya 

3. Untuk meningkatkan pengabdian para anggota profesi 

4. Untuk meningkatkan mutu profesi 

5. Untuk meningkatkan mutu organisasi profesi. Dalam mewujudkan kode etik 

guru guru indonesia, perlu memperhatikan sejumlah faktor yang hingga saat  

 

26
Muhammat Rahman dan Sofan Amri,kode Etik Profesi Guru,legaliatas,Realitas dan 

Harapan,(Jakarta: PT.Prestas Pustaka Karya),h.1
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6. ini masih diirasakan sebagai kendala, faktor-faktor tersebut adalah: 

 

a. Kualitas pribadi guru 

b. Pendidikkan guru 

c. Sarana prasarana pendidikkan 

d. Sistem pendidikkan 

e. Kedudukkan, karier, dan kesejahteraan guru 

f. Kebijakan pemerintah  

g. Tugas utama guru adalah berusaha mengembangkan segenap potensi 

siswanya secara maksimal, agar mereka dapat mandiri dan berkembang 

menjadi manusia-manusia yang cerdas, baik cerdas secara fisik, intelektual, 

sosial, emosional, moral dan spiritual.  

Sebagai konsekuensi logis dari tugas yang diembannya, guru senantiasa 

berinteraksi dan berkomunikasi dengan siswanya. Dalam tugas, hubngan diantara 

keduanya adalah hubungan profesional, yang diikat oleh kode etik.   

Kata kinerja dalam bahasa indonesia, terjemah dari kata dalam bahasa 

inggris performance yang berarti (a) pekerjaan; perbuatan atau (b) penampilan; 

pertunjukkan. Sedangkan kinerja dalam istilah administrasi atau ilmu menejemen 

memeiliki arti yang sama. Sedangkan menurut stolovic dan keeps yang dikutip 

Sagala, kinerja merupakan seperangkat hasil yag dicapai dan merujuk pada 

tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. Sagala juga 

mengutip pendapat Griffin, bahwa yang dimaksud kinerja merupakan salah satu 

kumpulan total dari kerja yang ada pada diri pekerja. Dan Sagala menyimpulkan, 

pengertian kinerja merupakan suatu fungsi motivasi dan kemampuan 

menyelesaikan tugas atau pekerjaan, seseorang harus memiliki derajat kesedian 

dan tingkat kemampuan tertentu
27

.  

Seorang guru secara global memiliki tugas pokok yaitu, (1) tugas 

profesional, (2). Tugas manusiawi, (3). Dan tugas Kemasyarakatan (civic - 

27
Syaiful Sagala, Manejemen Strategik dalam Meningkatkan Mutu Pendidikkan,(Bandung: PT. 

Alfabeta),h.180 



 
 
 
 

54 
 

Mission). Sedangkan tugas guru yang  berhubungan dengan kebudayaan berkaitan 

dengan logika, estetika dan etika. Dalam proses Pendidikkan guru memiliki peran 

yang sangat penting dan strategis dalam membimbing peerta didik ke arah 

kedewasaan, kematangan dan kemandirian sehigga guru sering disebut sebagai 

ujung tombak pendidikkan. Dalam melaksanakan tugasnya seorang guru tidak 

hanya menguasai bahan ajar, dan kemampuan teknik edukatif, tetapi harus juga 

memiliki kepribadian dan integritas pribadi yang dapat diandalkan sehingga bisa 

menjadi panutan bagi peserta didik, keluarga, maupun masyarakat.   

Menurut siti fatimah tugas guru sebagai sorang pendidik yang memahami 

fungsi dan tugasnya harus dibekali dengan berbagai ilmu keguruan sebagai dasar 

disertai pula dengan seperangkat latihan keterampilan keguruan dan pada kondisi 

itu pula ia belajar mensosialisasikan sikap keguruan yang diperlukan. Seorang 

guru dikatakan sempurna jika fungsinya sebagai pndidik dan juga berfungsi 

sebagai pembimbing sudah dilaksanakan dengan baik dan akurat.  

Ada pun peranan guru sebagai berikut: 

 Fasilitator: sebagai fasilitator guru hendaknya dapat menyediakan  

 fasilitas yang memungkinkan kemudahan kegiatan belajar-mengajar 

 Motivator: sebagai motivator guru seorang guru hendaknya dapat mendorong 

peserta didik agar bergairah dan aktif belajar 

 Informator: sebagai motivator, seorang guru harus memberikan 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi supaya peserta didik 

berwawasan luas 

 Educator: sebagai edukator, guru harus memberikan bimbingan yang baik 

kepada peserta didik. 

 Corrector: sebagai corrector, guru harus memberikan dan menunjukkan 

mana yang baik dan buruk kepada peserta didik. 

 Inspirator: sebagai inspirator, guru harus menunjukkan kelebihan,kebaikan, 

dan mengilhami kepada peserta didik, sehingga mereka semangat dalam 

belajar. 
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 Organisator: sebagai organisator, seorang guru peranan pengelolaan 

akademik  

 Inisiator: sebagai inisiator, seorang guru harus dapat menjadi pencetus-

pencetus ide-ide kemajuan pendidikan dalam pengajaran 

 Demonstrative: sebagai demontrative, guru harus bisa melakukan educative 

interaction, karena tidak semua peserta didik bisa diberi pemahaman melalui 

komunikasi (speech method). 

 Class menager: sebagai class manager, guru harus menguasai dalam 

pengelolan kelas. 

 Mediator: sebagai mediator, guru harus memiliki pengetahuan yang cukup 

tentang media pendidikkan. 

 Supervisor: sebagai supervisor, guru harus membantu dalam menberikan nilai 

terbaik bagi peserta didik 

 Evaluator, sebagai evaluator, guru harus memiliki kemampuan bersikap baik 

dan jujur dalam proses evaluasi pemebelajaran
28

. 

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ibu Thinthisnawati,S.Ag 

dengan hasil supervisi Kepala Madrasah MIN 12 Bandar Lampung berkenaan 

peningkatan profesionalisme Guru di MIN 12 Bandar Lampung bahwa Supervisi 

profesionalisme guru merupakan salah tugas dan kewajiban kepala madrasah 

dalam memperhatikan kinerja guru di madrasah. dan supervisi tersebut 

dilaksanakan secara berkesinambungan dan terencana dengan melihat 

permasalahan-permasalahan dan keterbatasan yang ada. Adapun supervisi yang 

dilakukan Kepala Madrasah terhadap profesionalisme guru adalah sebagai 

berikut: 

a. Menguasai Bahan Pengajaran 

Secara eksplisit, konsep-konsep yang harus dikuasai oleh guru dalam 

penguasaan bahan pelajaran, hal ini tertuang dalam kurikulum, khususnya Garis-

Garis Besar Program Pengajaran (GBPP) yang disajikan dalam bentuk pokok  

28
Siti Fatimah,menejemen Pendidikkan Islam.op.cit.h.131-134 
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bahasan dan sub pokok bahasan. Dan uraiannya secara mendalam dituangkan 

dalam bentuk buku paket di bidang studi yang bersangkutan. 

Di samping hal penguasaan bahan pengajaran, menurut kepala madrasah 

MIN 12 Bandar Lampung, menyarankan kepada para guru MIN 12 Bandar 

Lampung untuk terampil dalam pra-pengajaran, seperti membuat RPP, dan 

Silabus, serta penguasaan IT sebagai pendukung pembelajaran apalagi untuk 

kurikulum 2013. 

Menurut Ibu Thinthisnawati, S.Ag, dalam hal penguasaan pengajaran, 

dapat tercermin dari pemahaman yang utuh tentang materi yang akan disampaikan 

oleh guru, dan hal tersebut bisa diterima oleh peserta didik dengan baik. 

Ketepatan dalam penyampaian materi bahan pengajaran tentu saja dipengaruhi 

oleh bagaimana guru menggunakan metode yang tepat! 

b. Mampu mengelola program pembelajaran 

Kemampuan mengelola program pembelajaran, adanya proses belajar 

mengajar dalam bentuk kegiatan yang menumbhkan dan menciptakan kegiatan 

kegiatan peserta didik dengan rencana yang sudah disusun, dan dalam 

pengetahuan kegiatan tersebut meliputi prinsip-prinsip mengajar keterampilan 

hasil belajar peserta didik, penggunaan alat bantu, dan keterampilan-keterampilan 

memilih dan menggunakan strategi atau pendekatan mengajar. 

Hasil observasi penulis sesuai dengan wawancara terhadap kepala 

Madrasah: “Guru di MIN 12 Bandar Lampung ini, dalam melaksanakan program 

pengajaran sangat baik, ini menunjukkan kompetensi guru dalam melaksanakan 

kewajiban mengajarnya memang tinggi, jarang sekali bahkan bisa dibilang tidak 

mangkir mengajar kecuali, dalam keadaan sakit. Meskipun sakit, kalau hanya 

sakit flu juga selalu memenuhi kewajibannya di madrasah. bentuk profesional 

yang patut diapresiasi. 
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c. Mampu mengelola kelas 

Kemampuan guru dalam  mengelola kelas merupakan peran guru sangat 

penting dalam menuju keberhasilan, artinya guru yang memiliki kemampuan 

pengelolaan kelas yang baik akan berdampak positif pada penngkatan potensi 

belajar siswa, mutu pendidikkan dan tecapainya tujuan pendidikkan.  

Keterampilan mengelola kelas merupakan kemampuan guru dalam 

mewujudkan dan mempertahankan suasana belajar-mengajar yang optimal, dalam 

arti lain kemampuan yang dimaksud melahirkan kondisi yang menguntungkan 

bagi guru, menyenangkan bagi peserta didik dan penciptaan disiplin belajar secara 

sehat.  

Mengatur kelas meliputi mengatur tata ruang kelas untuk pembelajaran 

dan menciptakan iklim yang kondusif. Ada 7 hal yang harus diperhatikan yaitu: 

ruang belajar, pengaturan sarana belajar, susunan tempat duduk, penerangan suhu, 

pemanasan sebelum masuk ke materi yang akan dipelajari (pembentukkan dan 

pengembangan kompetensi) dan bina suasana dalam pembelajaran. 

d. Menggunakan Media atau Sumber Belajar 

Peran guru dalam meningkatkan motivasi belajar siswa adalah begitu 

penting, maka menerapkan metode yang efektif dan efesien dalam pembelajaran 

adalah keharusan, hal tersebut untuk menghindari kebosanan dan menurunnya 

gairah belajar bagi siswa. 

Media pengajaran merupakan penyalur pesan pengajaran, baik yang 

bersifat langsung maupun tidak langsung. Selain dari metode, media pengajaran 

sangat penting dalam proses belajar-mengajar. Penggunaan media atau sumber 

ajar sangat membantu dan mempermudah peserta didik dalam memahami 

pembelajaran di kelas. 
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e. Menguasai Landasan Pendidikkan 

Seorang guru harus dapat menerapkan landasan kependidikkan, baik 

filosofi, psikologis, maupun sosiologis. Ketiga landasan tersebut sangat penting 

dan berdampak positif bagi siswa apabila diterapkan dengan optimal. 

Guru merupakan profesi yang sangat mulia di sisi Allah SWT, karena 

profesi guru sangat penting dalam menyiapkan generasi yang akan datang yang 

berkualitas, baik dari intelektualitasnya maupun dalam sisi religinya. Kompetensi 

profesional guru merupakan salah satu kompetensi yang harus dimiliki oleh guru 

dalam jenjang pendidikkan apa pun, selain kompetensi profesional ada juga tiga 

kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu pedagogik, kepribadian, dan sosial, hal 

tersbut harus dimiliki guru dan diterapkan dalam menjalankan tugas dan perannya 

sebagai guru, dan keempatnya merupakan bagian dari landasan kependidikkan. 

f. Menguasai Interaksi Belajar Mengajar 

Pemahaman terhadap peserta didik membutuhakan kejelian dan keaktifan 

dari guru, oleh karena itu seorang guru sebagai tenaga pengajar harus aktif dalam 

memahami peserta didik. Dalam memahami peserta didik, guru bisa dilakukan 

dengan pendekatan individu, pengamatan tingkah laku di  madrasah, dan melalui 

hasil belajar. Guru dalam mengenal peserta didik dengan tujuan membantu 

perkembangan dan pertumbuhannya peserta didik secara efektif. 

Membantu peserta didik dalam meningkatkan belajar merupakan tugas 

guru yang utama. Guru dikatakan berhasil dalam menguasai interaksi Belajar 

Mengajar, kalau peserta didik memiliki peningkatan prestasi dalam belajar, dalam 

arti lain guru dapat menambal kekurangan peserta didik dengan prestasi belajar di 

kelas, sehingga peserta didik memiliki gairah belajar dan peningkatan belajar 

lebih baik dari hari ke hari. 
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g. Mampu Menilai Prestasi Belajar Mengajar 

Untuk mengetahui keberhasilan dari sebuah prores belajar-mengajar perlu 

dilakukan penilaian atau evaluasi. Adapun fungsi evaluasi tersebut adalah: 

1. Tercapai tidaknya tujuan pengajaran 

2. Keefektifan kegiatan belajar-mengajar yang telah dilakukan guru 

Dengan demikian evaluasi memiliki manfaat ganda, yaitu bagi siswa dan 

guru. Bagi guru penilaian merupakan umpan balik sebagai suatu cara bagi 

perbaikan kegiatan belajar-mengajar selanjutnya. Bagi siswa, evaluasi berfungsi 

sebagai alat untuk mengukur prestasi belajar yang akan dicapai. 

Hasil belajar siswa hakikatnya merupakan perubahan tingkah laku setelah 

melalui proses belajar mengajar. Tingkah laku sebagai hasil belajar dalam 

pengertian luas mencakup bidang kognitif, afektif, dan psikomotor. Penilaian dan 

pngukuran hasil belajar dilakukan dengan tes hasil belajar, terutama hasil belajar 

kognitif berkenaan dengan penguasaan bahan pengajaran sesuai dengan tujuan 

pendidikkan dan pengajaran. 

Jadi, guru merupakan orang yang menjadi garda terdepan dalam dunia 

pendidikan. Maju-mundurnya suatu pendidikkan salah satunya bisa dilihat dari 

faktor kualitas kompetensi gurunya. Karena gurulah kualitas produk pendidikan 

ditentukan, dan karena gurulah output pendidikan bisa lihat, kualitas atau tidak. 

Maka dalam menjalankan tugas dan peranan sebagai seorang guru baik itu dalam 

transfer of knowledge (menguasai bahan pembelajaran, mampu mengelola 

program pengajaran, mampu mengelola kelas, menggunakan media atau sumber 

Belajar, menguasai landasan Pendidikkan, mengelola interaksi belajar mengajar, 

mampu menilai Prestasi Belajar Mengajar,  atau pun dalam action example 

(teladan), kualitas pendidikkan bisa dilihat dari tugas  dan peranan guru atau biasa 

disebut kinerja guru. 
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Di samping faktor seorang guru yang menjadi susksesnya suatu lembaga 

pendidikkan, ternyata, peranan seorang kepala madrasah yang menghantarkan 

seorang guru menjadi semangat bekerja dan melaksanakan tugasnya dengan baik. 

Dengan efesiensi dan efektifitas fungsi-fungsi manajemen kepala 

madrasah yang diterapkan, maka kinerja guru bisa dilaksanakan dengan 

profesional, dan tentunya berdampak positif pada hasil proses belajar mengajar di 

madrasah, sehingga melahirkan output peserta didik yang kualitas dan siap 

bersaing. 

Kongkretnya, keberhasilan implementasi fungsi-fungsi manajemen kepala 

madrasah terletak pada kepala madrasah mendukung kinerja guru secara 

maksimal dalam menjalankan tugasnya, dengan menyusun dan merumuskan 

pembelajaran, melaksanakan pemebelajaran dan melaksanakan evaluasi 

pembelajaran secara optimal. 

Adapun indikator kinerja guru harus memenuhi standar kompetensi guru 

menurut Standarisasi Pendidikkan Nasional, yang dimaksud kompetensi guru 

tersebut sebagai berikut: 

a. Kompetensi personal 

Seorang guru harus memiliki kemampuan yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap dan stabil, hal tersebut kita bisa mlihatnya dari beberapa 

aspek: (1) bertindak sesuai dengan norma hukum,(2) Bertindak sesuai dengan 

norma sosial, (3) Bangga sebagai guru,(4) Memiliki konsistensi dalam bertindak 

sesuai dengan norma. 

Seorang guru harus bersikap dan berkepribadian dewasa, artinya seorang 

guru harus dan selalu menampilkan kemandirian dalam bertindak sebagai 

pendidik, dan memiliki etos kerja sebagai guru. 

Seorang guru harus memiliki kepribadian yang arif, dalam kata lain 

seorang guru harus menampilkan tindakan yang didasarkan pada kemanfaatan 
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peserta didik, sekolah dan masyarakat dan menunjukkan keterbukaan dalam 

berpikir dan bertindak.   

Seorang guru harus memiliki kepribadian yang beribawa artinya seorang 

guru harus memiliki perilaku yang berengaruh positif terhadap peserta didik dan 

memiliki perilaku yang disegani 

Seorang guru harus berkepribadian berahlak mulia dan dapat menjadi 

teladan, dalam arti lain guru bertindak sesuai dengan norma religius atau agama 

(iman, takwa, jujur, ikhlas, dan suka menolong) dan memiliki perilaku yang dapat 

diteladani peserta didik.  

b. Kompetensi Pedagogik 

Seorang guru harus memahami peserta didik secara mendalam, artinya 

seorang guru semestinya memahami peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-

prinsip perkembangan kognitif, memahami peserta didik dengan memanfaatkan 

prinsip-prinsip kepribadian, dan mengindentifikasi bekal ajar awal peserta didik. 

Merancang pembelajaran, termasuk memahami landasan pendidikkan 

untuk kepentingan pembelajaran, dalam kata lain seorang guru harus memahami 

landasan pendidikkan, menerapkan teori belajar, dan pembelajjran, menentukan 

strategi pembelajaran berdasarkan karakteristik peserta didik, kompetensi yang 

akan dicapai dan materi ajar, dan menyusun rancangan pembelajaran berdasarkan 

strategi yang dipilih.  

Seorang guru harus melaksanakan pembelajaran, artinya seorang guru 

seharusnya menata latar (setting) pembelajaran, dan melaksanakan pembelajaran 

yang kondusif.  

Merancang dan melaksanakan evaluasi pembelajaran, artinya seorang 

guru, harus merancang dan melaksanakan evaluasi (assesment) proses dari hasil 

belajar secara berkes inambungan dengan berbagai metode, menganalisis hasil 

evaluasi proses dan hasil belajar untuk menentukan tingkat ketuntasan belajar 
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(mastery learning), dan memanfaatkan hasil penilaian pembelajaran untuk 

perbaikan kualitas program pembelajaran secara umum.  

Mengembangkan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai 

potensinya, artinya seorang guru harus bisa mefasilitasi peserta didik untuk 

pengembangan berbagai potensi akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk 

mengembangkan akademik, dan memfasilitasi peserta didik untuk 

mengembangkan berbagai potensi non-akademik. 

c. Kompetensi Profesional 

Guru harus mengeuasai subtansi keilmuan yang terkait dengan bidang 

studi artinya memahami materi ajar yang ada dalam kurikulum madrasah atau 

sekolah, memahami struktur, konsep, dan metode keilmuan, yang menaungi atau 

koheren dengan materi ajar, memahami hubungan konsep antar mata pelajaran 

terkait, dan menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari. 

Guru harus menguasai struktur dan metode keilmuan, artinya seorang guru 

harus menguasai langkah-langkah penelitian dan kajian kritis untuk memperdalam 

pengetahuan atau materi bidang studi. 

d. Kompetensi sosial  

Guru harus mampu berkomunikasi dan begaul secara efektif dengan 

peserta didik, artinya guru harus memahami keadaan bahasa peserta didik, dan 

mampu menyesuaikan keadaan komunikasi setiap peserta didik dengan tidak 

membeda-bedakan komnunikasi peserta didik, sehingga menimbulkan 

kenyamanan, keakaraban dan kekeluargaan bagi peserta didik. Selain kepada 

peserta didik guru juga harus memiliki komunikasi baik, baik kepada sesama 

pendidik atau pun kepada tenaga kependidikkan. Hal tersebut menunjukkan  

menjadi seorang guru harus pandai dalam bertutur kata dan menunjukkan 

keteladanan kepada siapa pun, khususnya kepada sesama pendidik. 
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Selain kepada peserta didik, sesama pendidik, guru juga harus mampu 

memiliki komunikasi yang baik dengan orang tua atau wali peserta didik dan 

masyarakat sekitarnya. Inilah tuntutan seorang guru dalam kompentesi sosial. 

 

B. Hasil Penelitian yang Relevan 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka hasil penelitian yang 

revelan pada: 

1. Implementasi Fungsi Manajemen, Perencanaan, Pengorgaisasian, 

pengarahan atau kepemimpinan, dan pengawasan yang dilakukan 

Kepala Madrasah MIN 12 Bandar Lampung dalam menjalankan proses 

pendidikkan di MIN 12 Bandar Lampung. 

2. Implementasi Fungsi Manajemen Kepala Madrasah MIN 12 Bandar 

Lampung dengan membangun kinerja para guru sehingga membantu 

proses pendidikkan yang kondusif di MIN 12 Bandar Lampung. 




