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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  Masalah 

1. Profesional Guru 

Guru  merupakan ujung  tombak untuk pendidikkan dan pengajaran di 

madrasah (sekolah), di pundaknya terpikul tanggungjawab mencerdaskan 

kehidupan bangsa, yang  jika terjadi keberhasilan sering dialamatkan kepada 

sosok yang bernama guru itu. Karna itu seorang guru harus memiliki kemampuan 

atau kompetensi dibidang tugasnya . 

Kompetensi dasar yang harus dimiliki seorang guru dirumuskan dalam 

sepuluh kompetensi dasar, yaitu : (1) Penguasaan bahan pengajaran, (2) 

Pengelolaan belajar mengajar, (3) Pengelolaan kelas, (4) Penggunaan media dan 

sumber pelajaran, (5)Penguasaan landasan–landasan kependidikkan, (6) 

Pengelolaan interaksi belajar mengajar, (7) Penilaian prestasi, (8)Pengenalan dan 

penyelenggaraan administrasi. (9) Pemahaman prinsip–prinsip dan pemanfaatan 

hasil penelitian pendidikkan untuk kepentingan peningkatan pengajaran. 

Terkait dengan  kompetensi tersebut  di atas, guru sebagai komponen 

sumber daya manusia pendidikkan yang paling utama, perlu dibina dan 

dikembangkan kemampuannya sehingga yang bersangkutan tidak saja memiliki 

kompetensi tersebut, namun selanjutnya perlu didorong  untuk selalu belajar 

menyesuaikan diri dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada 

posisi tersebut menjadi wewenang serta tanggungjawab supervisor pengajaran
1
 . 

Menurut Yurnalis  Etek, Guru  yang berhasil melaksanakan pengajarannya 

yaitu dalam pelaksanaan pengajaran  yang dilakukannya tidak terlepas dari 

sepuluh kompetensi sebagaimana disebut di atas, dan paling tidak lima pokok 

tugas guru, yaitu : (1) Menyusun - 

1
Yurnalis Etek. Supervisi Akademi, Evaluasi Pengajaran,(Jakarta: PT.Transmedia, 2008),h. 8 
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program pengajaran, (2) menyajikan program pengajaran, (3) Evaluasi 

pembelajaran, (4) Mengadakan analisis hasil evaluasi, (5) Menyusun program 

perbaikan pengajaran  

Sehubungan dengan peran guru yang harus mengaitkan kegiatannya 

dengan sepuluh kompetensi guru atau setidak–tidaknya terhadap lima tugas pokok 

guru sebagaimana diungkapkan terdahulu, maka setiap guru berkewajiban untuk 

mendalami tugas pokok dan  kompetensi tersebut dengan baik
2
.  Menurut Tim 

Peneliti UNJ yang dikutip oleh Prim Masrohan Mutohar semangat mengajar guru 

memiliki hubungan yang signifikan dengan prestasi belajar siswa. semangat 

mengajar guru memiliki kontribusi sebesar 37, 53% terhadap prestasi belajar. 

sehingga dapat disimpulkan, dengan semangat mengajar tinggi, akan 

menimbulkan usaha besar untuk berhasil, dan dengan usaha yang besar tersebut 

akan dapat menghasilkan prestasi yang tinggi pula
3
. 

Jadi,  karena Profesionalisasi sangat dibutuhkan oleh guru dalam 

menjalankan  tranferring of knowledge, maka menurut Sudarwan Danim 

profesionalisasi merupakan proses peningkatan kualifikasi atau kemampuan para 

penyandang suatu profesi untuk mencapai krteria standar ideal dari penampilan 

atau perbuatan yang diinginkan oleh profesi khususnya seorang guru. Adapun 

profesionalisasi memiliki ciri–ciri : (a).kemampuan intelektual yang diperoleh 

melalui pendidikkan akademik, (b) memiliki pengetahuan spesalisasi, 

(c).memiliki pengetahuan praktis yang dapat digunakan langsung oleh orang lain, 

(d).memiliki teknik kerja yang dapat dikomunikasikan (communicable), 

(e).memiliki kapasitas mengorganisasikan kerja secara mandiri (self–

organization), (f) mementingkan orang lain (Altruis ), dan  (g) Memiliki kode etik 

4
.  

2
Ibid. h. 10 

3
Prim Masrohan Mutohar . Manajemen Mutu Sekolah ,strategi peningkatan Mutu dan  Daya Saing 

Lemabaga Pendidikkan Islam (Jogjkarta: PT. AR–RUZZ media,2013), h.23  

4
Sudarwan Danim. visi Baru Manajemen Sekolah, Peran Guru (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2013), 

h.92-94. 
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Dalam rangka meningkatkan profesional guru supaya  memenuhi ciri-ciri tersebut 

di atas, maka sudah barang tentu dibutuhkan kepemimpinan kepala madrasah 

dalam pendayagunaan sumber daya madrasah optimal khususnya sumber daya 

guru. Manajemen atau pengelolaan dalam pendayagunaan tersebut menjadi salah 

satu bagian terpenting dari tugas manajemen kepala madrasah. 

2. Perkembangan  Makna Manajemen karena peran Kepala Madrasah  

Menurut Husaini Usman, Manajemen berasal dari bahasa latin,  

yaitu dari kata manus yang berarti tangan dan agere artinya melakukan, kata–kata 

tersebut digabungkan menjadi managere yang artinya menangani.  Managere 

diterjemahkan ke bahasa inggris to manage (kata kerja),  Management (kata 

benda), dan  manager untuk orang yang melakukan atau  melaksanakan  

manajemen.  

Kata  Management  diterjemahkan  ke bahasa indonesia menjadi pengelolaan dan 

menurut bahasa inggris  Kata Management merupakan jenis kata benda tetapi 

memiliki makna  pengelolaan  yang berarti proses. Sedangkan yang dimaksud 

fungsi-fungsi  manajemen adalah  subtansi yang menjadi garapan  manajemen  

pendidikkan sebagai proses. 

 Berdasarkan beberapa  Ahli Manajemen, seperti Stoner, Freedman, 

Schermerhorn, Gibson, et al, Dressler dan Cascio menyatakan Fungsi-Fungsi 

Manajemen adalah Planning, Organizing, Leading, dan Controlling, dan teori 

Tersebut dipertegas oleh Husaini Usman tentang ruang lingkup manajemen 

pendidikkan. Adapun yang yang termasuk fungsi-fungsi manajemen adalah: (1) 

Perencanaan, (2) Pengorganisasian, (3) Kepemimpinan (yang menjadi sub 

penggerakkan/pengarahan), (4) Pengendalian  meliputi pemantauan (monitoring), 

penilaian, dan pelaporan. Monitoring dan evaluasi sering disingkat ME atau 

Monev
5
.  

5 
Husaini Usman, Manejemen, Teori Praktik, dan Riset Pendidikkan (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013),h.19 
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Adapun indikator kepala madrasah efektif menurut Greenfield yang dikutip oleh 

H.E.Mulyasa,  secara umum dapat diamati dari tiga hal pokok  sebagai berikut:  

(a) Komitmen kepala madrasah atau sekolah terhadap visi sekolah dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, (b) Menjadikan visi madrasah atau  sekolah 

sebagai pedoman dalam mengelola dan memimpin sekolah, (c) Senantiasa 

memfokuskan kegiatannya terhadap pembelajaran dan kinerja guru di kelas
6
. 

Secara operasional, kepemimpinan (sub-leading dan actuating) berfungsi sebagai 

tindakan sesuatu yang guna mensukseskan program-program kerja yang telah 

dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks ini, berhasil tindaknya program 

pemberdayaan sumber daya manusia di dalam organisasi sebagian besar 

ditentukan oleh kemapuan pemimpin dalam melaksanakan fungsi–fungsi pokok 

kepemimpinan. Baik sebagai leader maupun manager. Berdasarkan penjelasan 

tersebut , bahwa kepemimpinan kepala madrasah  adalah kemampuan yang 

dimiliki oleh kepala madrasah  untuk memberikan pengaruh kepada orang lain 

melalui interaksi individu dan kelompok sebagai wujud kerja sama dalam 

organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien. 

sebagaimana pendapat Rankin dan Hoeh yang dikutip Prim Masrohan Mutohar :  

“Leadership as that behavior of an individual that initiates as new structure in 

interaction within a social system by changing the goal, objectives 

convigurations, procedures ,inputs, or processes or output of the system “.  

Pengertian kepemimpinan ini menekankan pada perilaku individu yang 

melaksanakan interaksi sosial dengan sesamanya untuk mencapai tujuan atau 

maksud tertentu. Kepemimpinan adalah hal penting dalam organisasi. 

Sebagaimana dikatakan Rasulullah SAW, “yang artinya apabila keluar tiga orang 

dalam  suatu perjalanan, hendaknya salah-  

 

6
H.E Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), 

h.19 
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Seorang mereka itu dijadikan pemimpin”. Suatu organisasi memiliki 

kompleksitas, baik barang atau jasa maupun ide,  menghadapi berbagai perubahan 

yang senantiasa melingkupi setiap saat, menghadapi berbagai karakteristik 

personal yang dapat mengembangkan maupun melemahkan. Hal ini menjadi 

alasan diperlukannya orang yang tampil mengatur, Memberi pengaruh, menata, 

mendamaikan, memberi penyejuk, dan dapat menetapkan tujuan yang tepat saat 

anggota tersesat atau kebingungan menetapkan arah. Di sinilah perlunya 

pemimpin yang melaksanakan kepemimpinan.  Kepemimpinan pendidikkan 

(kepala madrasah) yang diperlukan saat  ini, adalah kepemimpinan yang 

berdasarkan  pada  jati diri bangsa yang hakiki yang bersumber dari nilai–nilai 

budaya dan agama, serta mampu  mengantisipasi perubahan–perubahan yang 

terjadi dalam dunia pendidikkan khususnya dan umumnya atas kemajuan–

kemajuan yang diraih di luar sistem madrasah. Ada beberapa Saran untuk 

mngenditifikasi ada tiga perubahan mendasar dalam manajemen pendidikkan 

dewasa ini yang berimplikasi pada perilaku kepemipinan (kepala madrasah) : 

a. Perubahan paradigma pendidikkan dari yang bersifat sentralistis ke arah 

desantralistis yang dirumuskan ke undang – undang reformasi pendidikkan. 

b. Adanya pelimpahan wewenang kepala madrasah atas pertimbangan 

profesionalitas dan pertanggungjawaban publik 

c. Adanya kerja sama pemerintah dan kepala madrasah untuk membangun 

pendidikkan yang bermutu
7
. 

Jadi, berdasarkan keterangan di atas, apabila fungsi manajemen (planning, 

organizing,actuating(sekarang Leading) dan controlling) kepala madrasah dapat 

dilaksanakan dengan efektif, maka akan - 

 

 

7
Aan Komariah dan Cepi Triatna,Visionary Leadership menuju sekolah effektif,(Jakarta : PT.Bumi 

Aksara,2006).h.80   
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Berpengaruh  positif pada kinerja guru, sehingga melahirkan hasil belajar yang 

optimal (prestasi)
8
.  Sedangkan menurut Didin Hafifuddin dan Henri Tanjung 

pendekatan manajemen syari’ah,  Manajemen  merupakan bentuk keniscayaan,  

apalagi jika dilakukan dalam satu organisasi atau lembaga. Dengan organisasi 

yang rapih, akan dicapai hasil yang lebih baik daripada dilakukan dengan cara 

individual
9
. 

3. Peran fungsi manajemen Kepala Madrasah  Menurut Islam 

Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. 

Organisasi apa pun, senantiasa membutuhkan manajemen  yang baik. Ali bin Abi 

Thalib RA. pernah mengatakan: “kebenaran yang tak terorganisir dengan rapih, 

dapat dikalahkan oleh kebatilan yang diorganisir dengan baik”. pada intinya Ali 

bin Abi Thalib RA ingin mendorong kaum  muslimin khususnya, para kepala 

madrasah pada umumnya agar melakukan sesuatu yang hak (benar), hendaknya 

disusun dan ditata dengan baik sehingga tidak bisa dikalahkan dengan kebatilan. 

Adapun yang dimakud  manajemen kepala madrasah  merupakan suatu 

kemampuan atau kompetensi yang harus dimiliki seorang  kepala madrasah dalam 

memimpin suatu  lembaga pendidikkan. Dan yang dimaksud fungsi manajemen 

kepala madrasah adalah sebagai berikut: (1) fungsi perencanaan (planning 

competence), (2) fungsi organisasi (organizing), fungsi kepemimpinan (leadership  

atau directing), dan fungsi pengawasan (controlling). 

Fungsi manajemen kepala madrasah merupakan salah satu hal penting dalam 

mensukseskan lembaga yang dipimpin, sehingga menghasilkan output (kelulusan) 

yang unggul, dapat membuat iklim belajar sehat dan guru–guru yang terlatih dan 

profesional, serta mendapatkan prestasi yang memuaskan. 

 

 

8
Prim Masrohan Mutohar. op.cit , h.237 

9
Didin Hafidhudin, Manajemen Syariah dalam praktek,(Bogor: PT.Gema Insani : 2003)h.4 
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Jadi,  kesuksesan  suatu  madrasah terletak pada kepemimpinan seorang kepala 

madrasah dalam  menjalankan fungsi manajemen  kepemimpinannya secara 

efektif dan efesien. Ada pun ciri-ciri kepemimpinan pendidikkan  (kepala 

madrasah) sebagai berikut: (1) kepala madrasah harus memiliki intelejensi tinggi, 

(2) kematangan jiwa sosial (social maturity and breadt), (3) kepala madrasah 

memiliki motivasi diri dan hasil (inner motivation  and achievement  drives), (4) 

seorang kepala madrasah harus bisa menjalin hubungan kerja dengan orang lain 

dan bawahannya. Siti Fatimah menyatakan bahwa gaya kepemimpinan yang 

diterapkan para pemimpin secara umum terbagi menjadi dua hal, yaitu (a) 

kepemimpinan yang berorentasi pada tugas (task oriented) dan (b) kepemimpinan 

yang berorientasi pada manusia (human relation oriented). Dan dalam 

menjalankan tugasnya seorang kepala madrasah harus memahami 4 (empat) unsur 

tugas sebagai kompetensi kepemimpinannya. Adapun 4 unsur kompetensi tersebut 

adalah sebagai berikut: 

1. Directing: Unsur Kompetensi kepala madrasah ini, adalah menunjukkan kepala 

madrasah dalam memberikan petunjuk yang spesifik dan  mengawasi secara ketat 

penyelesaian tugas. 

2. coaching: unsur kompetensi kepala madrasah, kinerja kepala madrasah dalam  

memberikan pengarahan dan pengawasan disertai penjelasan keputusan, 

permintaan saran dari bawahan, dan dukungan akan kemajuan. 

3. Supportive: Unsur kompetensi kepala madrasah dalam mendukung kegiatan, 

tugas, dan penyelesaiannya bawahannya. 

4. Delegation : Unsur kompetensi kepala madrasah dalam  memberikan  

kepercayaan kepada bawahanny, sehingga tugas dapat diselesaikan dengan baik
10

. 

Dari waktu ke waktu Madrasah Ibtidayah Negeri 12 (MIN 12) Bandar Lampung  

10
Siti Fatimah, Manajemen Pendidikkan Islam, Aplikasi dalam Organisasi Pendidikkan,(Bandung: 

PT. Alfabet 
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senantiasa berusaha meningkatkan kualitasnya, baik dalam  manajemen sekolah 

maupun dalam peningkatan kinerja guru, tentunya dengan mengfungsikan 

organisasi internal, seperti waka kurikulum, waka kesiswaan, dan inovasi–inovasi 

guru yang dianggap mendukung dalam mengembangkan kurikulum dan dalam 

fungsi- fungsi manajemen  kepala madrasah MIN 12 Bandar Lampung. Hal 

tersebut dilakukan untuk melahirkan output siswa competable dan memiliki 

intelektual yang mumpuni setelah lulus. Salah satu upaya yang dilakukan MIN 12 

Bandar Lampung adalah melakukan reformasi pengelolaan (Manajemen) 

Madrasah, dengan terlebih dahulu menyusun kualitas kepala Madrasah, yang 

mengintegrasikan konsep pendidikan agama dengan pendidikkan umum, 

peningkatan kinerja guru dan staff dengan melalui seminar dan pelatihan–

pelatihan menuju kinerja yang profesional, serta meningkatkan sarana dan 

prasarana berdasarkan perkembangan teknologi, dengan tujuan untuk 

meningkatkan kualitas Madrasah. 

Madrasah Ibtidayah Negeri 12 Bandar Lampung merupakan salah satu  madrasah 

yang dituagaskan oleh Kemenag kota Bandar Lampung menjadi koordinator 

Kelompok Kerja Madrasah (KKM) dan Kelompok Kerja Guru (KKG), tentunya 

dalam menjalankan proses pendidikkan menjadi contoh Madrasah–Madrasah 

Swasta lain di se-Kecamatan Bumiwaras Bandar Lampung tingkat Madrasah 

Ibtidayah. Oleh karena itu, MIN 12 Bandar Lampung senantiasa berupaya dalam 

rangka  pengembangan manajemen kepala Madrasah berdasarkan manajemen 

moderen dan terkini. Sejalan dengan hal itu juga MIN 12 Bandar Lampung 

melakukan kinerja yang mencakup kurikulum dan program pembelajaran, tenaga 

kependidikkan, kesiswaan keuangan dan pembiayaan, sarana dan prasarana 

pendidikkan, berhubungan dengan madrasah–madrasah  lain (Madrasah Ibtidayah 

Swasta ) dan masyarakat sekitar
11 

.
  

Menurut Junaidi,  kepala madrasah atau sekolah merupakan  input madrasah  

11
Thinthisnawati, kepala sekolah, wawancara, Bumiwaras–Bandar lampung, tanggal 20 Desember 

2014.
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yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat berpengaruh terhadap 

berlangsungnya proses pendidikkan di sekolah atau madrasah .Oleh karena itu, 

diperlukan kepala madrasah atau yang tangguh dan berkompeten. Yang dimaksud  

kepala madrasah sekolah yang tangguh dan berkompeten adalah kepala sekolah 

atau madrasah yang memiliki karakteristik atau kompetensi yang mendukung 

tugas dan fungsinya dalam menjalankan fungsi manjerial pada proses 

pendidikkan. Sedangkan kepala sekolah yang tangguh dan berkompeten memiliki 

:  

1. Visi dan misi berstrategi  

2. Trampil mengambil keputusan  

3. Menggunakan sistem sebagai cara berpikir dalam mengelola sekolah  

4. Menjalankan sebagai manajer atau pemimpin, pendidik, wirausaha, pencipta 

iklim kerja, administrator, pembaharu dan pembangkit motivasi.  

5. Mendorong kegiatan–kegiatan kreatif pada proses belajar-mengajar 

Menerapkan manajemen berbasis sekolah atau madrasah  

6. Memperdayakan sekolah .  

Fungsi–fungsi manajemen kepala Madrasah dalam rangka meningkatkan kinerja 

guru di Madrasah Ibtidayah Negeri 12  Bandar Lampung berjalan sesuai dengan 

Konsep Perencanaan, Pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengawasan dalam  

penyelenggaran pendidikkan, dan pengekfektifan proses pembelajaran di kelas, 

tepatnya penerapan kurikulum  baru (kurikulum 2013), dan menciptakan budaya 

organisasi dan iklim organisasi yang kondusif. Adapun fungsi manajemen  kepala 

sekolah atau madrasah dalam meningkatkan kinerja guru adalah perencanaan, 

kepemimpinan yang efektif, pengorganisasian, motivasi semangat berprestasi, dan 

pengarahan (pengawasan),  telah dilaksanakan dalam mewujudkan kualitas proses 

pendidikkan dan  prestasi pendidikkan di MIN 12 Bandar Lampung. 

Penelitian ini menjadi  penting karena mengenai kompetensi kepala sekolah atau 

madrasah, kualitas Madrasah dan  kinerja atau  profesionalitas guru yang akhir–
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akhir ini menjadi pembicaraan yang sangat serius dikalangan pelaku pendidikan. 

selain ini,  karena sekolah atau  madrsah  bertanggungjawab dan berhubungan 

dengan pembinaan dan advokasi para peserta didik yang akan menjadi produknya.  

Penelitian ini mengenai pengembangan fungsi–fungsi Manajemen kepala 

madrasah  dalam  rangka meningkatkan kinerja guru, yang sangat dibutuhkan oleh 

manejer pendidikkan madrasah dan pihak-pihak yang  berkepentingan dengan 

madrasah
12

.  

     Menurut Marfiroh,  Madrasah Ibtidayah Negeri 12  Bandar Lampung 

merupakan salah satu madrasah yang diberi amanah oleh kantor wilayah 

kementerian Agama kota Bandar Lampung sebagai madrasah induk atau 

koordinator KKM (Kelompok Kerja Madrasah) khususnya di kecamatan 

Bumiwaras.   Maka dalam menjalankan proses pendidikan selalu merujuk pada 

manajemen pendidikkan nasional  yang sedang berkembang. Kepemimpinan dan 

Manajemen  kepala madrasah merupakan  motor maju tidaknya suatu  marasah 

(sekolah). Seorang yang ditunjuk sebagai kepala madrasah di setiap Madrasah 

Ibtidayah Negeri se-kota Bandar Lampung tentunya merupakan orang-orang 

pilihan dansudah pantas memimpin dan masuk kriteria sebagai kepala madrasah, 

tentunya berlaku juga bagi kepala madrasah Madrasah Ibtidayah Negeri 12  

Bandar Lampung, sehingga manajemen kepala madrasah di Madarsah Ibtidayah 

Negeri 12  Bandar Lampung cukup efektif dan efesien dalam menjalankan 

tugasnya. 

  Guru-guru yang bertugas di MIN 12 Bandar Lampung,  merupakan guru yang 

diberikan Pelatihan dan diklat yang cukup dalam mendukung program - program  

 

12
Junaidi, Waka kurikulum, Wawancara, Bumiwaras–Bandar Lampung, tanggal 20 Desember  

2014 

yang mendukung fungsi-fungsi manajemen kepala Madrasah di Madrasah 

Ibtidayah Negeri 12  Bandar Lampung. Kepala Madrasah selalu memperhatikan 

kondisi Gurunya baik dalam kompetensi maupun dalam keadaan pribadi gurunya, 
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dalam menjalankan tugasnya guru ditentukan berdasarkan profesional yang 

dimiliki, dan khusus dalam  mengahadapi output siswa   yaitu para siswa yang 

hendak lulus, memiliki treatment khusus dan persiapan yang matang, begitu juga 

persiapan guru dalam  mendampingi siswadiberi tugas khususnya bagi peserta 

didik yang hendak lulus (kelas 6) sehingga diharapkan memperoleh prestasi 

bagus. 

Jadi, keberhasilan siswa tergantung pada guru yang memiliki inovasi dan kreatif 

dalam  mengajar. Dan  fungsi-fungsi Manajemen kepala madrasah yang berjalan 

efektif,  dan optimal sangat berpengaruh  terhadap kinerja guru dalam  

melaksanakan proses pembelajaran, sehingga berdampak positif pada hasil nilai-

nilai peserta didik yang maksimal
13

.   

B. Fokus Penelitian 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan  uraian yang telah dikemukakan  pada latar belakang masalah,  

tampak bahwa fungsi manajemen kepala madrasah atau sekolah merupakan hal 

penting di dalam mengelola sebuah organisasi dan mengelola suatu lembaga 

(lembaga pendidikan ), mengorganisir budaya dan iklim organisasi lembaga 

menjadi kondusif,  sehingga menghasilkan suasana pendidikkan yang sehat dan  

memiliki prestasi pendidikan yang baik. Adapun beberapa Fokus Penelitian  

sebagai berikut : 

a. Implementasi manajemen kepala madrasah dalam rangka meningkatkan  

kinerja guru.  seorang kepala madrasah  memiliki tugas dan fungsi manajemen 

yang baik dan accountable (bertanggungjawab) dalam kedudukannya sebagai  

 

   13
Marfiroh, Guru Fiqih, Wawancara, Bumiwaras–B. Lampung,tanggal 3 Februari  2016 

 

b. manajer (pemimpin), sehingga dalam kepemimpinannya harus memiliki 

kompetensi perencanaan, mengorganisasi dengan melakukan pembagian  tugas, 
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penysunan struktur organisasi dan  menyusaikan pengorganisasian berdasarkan 

perencanaan, melakukan   pengarahan atau  kepemimpinan sesuai dengan  tupoksi 

sebagai kepala madrasah dan melakukan pengawasan setelah perencanaan, 

pengorganisasian, dan kepemimpinan atau pengarahan yang sudah disepakati 

dalam prosesnya. Dan  hal ini dilaksanakan di MIN 12  Bandar Lampung untuk 

menciptakan madrasah  yang unggul. 

c. Implementasi fungsi manajemen kepala madrasah dalam rangka meningkatkan 

kinerja guru, adalah di samping seorang kepala madrasah sebagai pengelola 

lembaga, kepala madrasah dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen, 

memiliki kompetensi motivating  dalam  memberikan semangat para gurunya 

(bawahannya) dalam  rangka mencapai semangat mendidik, kerja sama (team 

work), dan semangat meraih prestasi, sehingga menciptakan  iklim dan budaya 

pendidikkan yang kondusif di MIN 12   Bandar Lampung. 

d. Implementasi Fungsi manajemen kepala madrasah dalam rangka meningkatkan  

kinerja guru, kepala madrasah sebagai seorang manajer, administrasi dan pendidik 

harus peka dan memiliki pengetahuan tentang landasan standarisasi kompetensi 

profesional untuk para gurunya. Karena profesionalitas guru juga akan 

menentukan hasil proses belajar–mengajar dan  kepemimpinan seorang kepala 

madrasah di MIN 12 Bandar Lampung . 

 

C . Rumusan Masalah  

Rumusan  masalah dalam  penelitian ini adalah  implementasi  fungsi-fungsi 

manajeme kepala madrasah dalam rangka meningkatkan kinerja guru di MIN 12  

Bandar Lampung, dengan penjelasan sebagai berikut:  

1. Bagaimana Implementasi fungsi perencanaan kepala madrasah dalam  

meningkatkan kinerja guru di MIN 12 Bandar Lampung? 

2. Bagaimana Implementasi fungsi pengorganisasian kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MIN 12 Bandar Lampung? 
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3. Bagaimana Implementasi fungsi Kepemimpinan/pengararahan kepala  

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru di MIN 12 Bandar Lampung? 

4. Bagaimana Implementasi fungsi Pengawasan kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di MIN 12 Bandar Lampung? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

Memperhatikan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui fungsi manajemen  kepala madrasah sehingga dalam  meningkatkan 

kinerja guru di MIN 12 Bandar Lampung. Adapun manfaat dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk proses 

pengembangan manejemen kepala madrasah, yang berkaitan dengan kualitas 

kepemimpinan kepala madrasah yang efekti, manajemen Madrasah dan 

profesionalitas guru. 

2. Sebagai bekal, pengetahuan dan skill untuk  calon manager, leader  

(pemimpin) atau  kepala madrasah dalam  menjalankan kepemimpinan di suatu 

organisasi pendidikkan . 

 

E. Kerangka Berpikir 

Adapun kriteria kepemimpinan menurut Alqur-an dan al hadits memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: (1) Shidiq, yaitu kebenaran dan kesungguhan dalam 

bersikap, berucap dan bertindak di dalam melaksanakan  tugasnya. Lawannya 

adalah bohong, (2) Amanah, yaitu kepercayaan yang menjadikan dia memelihara 

dan menjaga sebaik-baiknya apa yang diamanahkan kepadanya, baik dari orang-

orang yang dipimpinnya, terlebih lagi dari Allah SWT. Lawannya adalah khianat, 

(3) Fathonah, yaitu kecerdasan, cakap, dan handal yang melahirkan kemampuan  

menghadapi dan menanggulangi persoalan yang muncul. Lawannya adalah  

bodoh, (4) Tabligh, yaitu penyampaian secara jujur dan bertanggung jawab atas 

segala tindakan yang diambilnya (akuntabilitas dan transparansi). Lawannya 
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adalah menutup-nutupi (kekurangan) dan melindungi (kesalahan). Sebagaimana 

Allah SWT berfirman dalam QS.An–nisa: 58 

 

 

 

“Sesungguhnya Allah  menyuruh  kamu  menyampaikan amanah kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan  hukum di 

antara manusia supaya  kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah 

memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah 

Maha Mendengar lagi Maha Melihat”
14

. 

Berdasarkan Ayat di atas, Syaekh  Muhammad Al-Mubarak dalam Kitab 

Nizhamul Islam  mengatakan bahwa ada 4 syarat seorang Menjadi pemimpin, 

baik Pemimpin di rumah, di madrasah ( kepala Madrasah) maupun di lembaga-

lembaga pemerintahan.  Sebagai pemimpin yang pertama, harus memiliki Akidah 

yang benar ( Aqidatul Salimah ), kedua, memiliki Ilmu Pengetahuan dan 

wawasan yang Luas, ketiga, memiliki Ahlak yang mulia ( Akhlakul Karimah ), 

keempat, memiliki Kecakapan Manajemen  tepatnya  menguasai Fungsi 

Manajemen  dalam memimpin. 

Dalam  ayat lain Allah juga  menegaskan kembali sikap yang utama 

tentang  manajemen kepala madrasah  sebagai pemimpin khususnya dalam 

mengambil keputusan dan keteladanan. 

 

 

14
Departemen Agama, Al–quran dan terjemahannya, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 
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Artinya: “Maka disebabkan  rahmat dari Allah-lah kamu berlaku lemah L embut 

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 kepada-Nya.” (QS. Ali Imran: 159)
15

. 

Dalam Surah Ali Imran Ayat 159 menyebutkan tiga hal secara berurutan 

untuk dilakukan kepala madrasah sebagai pemimpin sebelum bermusyawarah 

yaitu sebagai berikut : (a) Bersikap lemah lembut. Orang yang melakukan 

musyawarah harus menghindari tutur kata yang kasar serta sikap keras kepala. 

Jika tidak, maka mitra musyawarah akan pergi menghindar, (b) Memberi maaf 

dan bersedia membuka diri, kecerahan Kecerahan pikiran hanya dapat hadir 

bersamaan dengan sirnanya kekerasan hati serta kedengkian dan dendam,  (c) 

Memohon ampunan Allah sebagai pengiring dalam bertekad, kemudian 

bertawakal kepada- Nya atas keputusan yang dicapai. Yang diharapkan dari 

musyawarah adalah mufakat untuk kebenaran karena Nabi Muhammad saw 

pernah bersabda, “Umatku tidak akan sepakat dalam kesesatan”. Dengan 

demikian, bila dalam satu musyawarah terjadi mufakat, maka hal itu merupakan  

tanda- tanda kebenaran dalam mencari jalan keluar.  

 Di dalam bermusyawarah, kadang terjadi perselisihan pendapat atau 

perbedaan. Berbeda pendapat merupakan sunatullah dan  rahmat serta diridhai 

Allah SWT. Beda pendapat terjadi akibat perbedaan sudut pandang, tetapi-  
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hendaknya masing-masing pihak tidak menyalahkan dan mencari- cari kesalahan  

pihak lain. Semua orang harus mempunyai niat yang sama untuk memperoleh 

nilai tambah dari kedua sudut pandang yang berbeda tersebut, sedangkan 

berselisih pendapat biasanya hanya diakhiri dengan pertikaian atau permusuhan 

karena salah satu pihak menyalahkan dan mencari-cari kesalahan pihak lainnya.  

Hal itu tentu bertentangan dengan nilai-nilai musyawarah yang berupaya mencari 

kedamaian dan hidup selamat sejahtera baik di dunia maupun di akhirat. 

    Proses penyelenggaraan pendidikkan merupakan pengelolaan sumber 

daya-sumber daya dan berbagai hal yang mendukung terhadap pengelolaan itu 

sendiri. dalam hubungan ini, manajemen baik sebagai Ilmu, kiat, maupun sebagai 

profesi memegang peranan penting dalam proses pengelolaan itu. Kepala 

Madrasah sebagai manajer diisyaratkan memiliki falsafah yang mendasari berfikir 

logis, untuk membuat asumsi-asumsi tentang lingkungan pendidikkan, peran 

pendidikkan, dan asumsi–asumsinya ini lahir prinsip–prinsip yang dihubungkan 

dengan kerangka atau garis besar pendidikkan, sehingga dalam proses memimpin 

lembaga pendidikkan, kepala madrasah melahirkan manajemen yang profesional, 

Proses Belajar Mengajar yang kondusif, Inovatif dan sehat, dan mewujudkan hasil 

produk pendidikkan yang berkualitas. 

Prinsip pelaksanaan pendidikkan setidaknya memiliki beberapa unsur 

berikut : (1) Adanya tugas pokok atau sasaran, (2) Prosedur tata cara untuk 

mencapai Tenaga manusia, bahan dan sumber daya yang terorganisasi, (3) 

Petunjuk dan pengarahan kepada para pekerja semua tingkat dan pada semua 

kegiatan, (4) Usaha koordinasi menurut waktu, tempat, tenaga, serta bahan, (5) 

Pengendalian yang dilakukan untuk mencapai tujuan, berhasil menurut waktu, 

tempat dan tujuan yang direncanakan, (6) Adanya keputusan penting dari 

pimpinan, (7), Pengaturan yang wajib dikerjakan dan dilarang dilakukan, (8)  
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Sistem yang dianut untuk menggerakkan para pegawai agar melaksanakan 

kewajiban yang ditentukkan
16

. 

Untuk sampai pada kemampuan menetapkan unsur–unsur sebagaimana 

disebut di atas, manajer atau kepala madrasah perlu memahami teori manajemen . 

Nanang Fatah  menyatakan bahwa “ teori manajemen mempunyai peran (role) 

atau membantu menjelaskan perilaku organisasi yang berkaitan dengan  motivasi, 

produktifitasi, dan  kepuasan (satisfaction)”. Oleh karena itu, pendidikkan dan 

mengenai teori manajemen  harus diberikan  kepada para calon  manajer atau 

kepala madrasah, sehingga pemahaman teori akan didapat dan memberikan  sinyal 

kesiapan bagi mereka untuk memimpin sebuah organisasi atau lembaga. Teori 

Manajemen menuntun kepala marasah sebagai manejer untuk menetapkan atau  

memutuskan sesuatu yang kelak memberikan  kepuasan dan meningkatkan  

produktifitas. Berdasarkan hasil observasi pada studi  pendahuluan  penulis 

mendapatkan  informasi, dengan sadar bahwa akan bertanggungjawab mengenai 

observasi yang telah dilaksanakan  tersebut
17

.   

Kepala Madrasah dalam rangka menjalankan fungsi-fungsi 

manajemennya, mendukung penuh dengan kinerja guru dalam menjalankan 

tupoksinya, dengan cara membentuk iklim dan budaya organisasi yang sehat, 

memberikan motivasi  supaya dalam bekerja guru selalu semangat, sehingga guru 

semangat dalam memberikan prestasi baik pada madrasah maupun peserta didik. 

Maka guru  dalam  melakukan  kinerjanya minimal melaksanakan 5 tugas, 

yaitu: menyusun program pengajaran, (2) menyajikan program pengajaran, (3) 

Evaluasi pembelajaran, (4) Mengadakan analisis hasil- evaluasi, (5) Menyusun 

program perbaikan pengajaran. Lima tugas guru inilah yang menjadi garapan 

fungsi-fungsi manajemen kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya di 

madrasah. 

16
A.Tabrani Rusyan, Manejemen Sekolah Dasar, (Jakarta: Agrita, 1997 ), h.2 

17
Nanang Fatah, Landasan Manejemen Pendidikkan, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h.11 
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Dan dalam menjalankan Tugasnya, guru harus memiliki 4 kompetensi. Adapun 

kompetensi yag dimaksud  adalah  yaitu  kompetensi kepribadian, sosial, 

profesional dan Pedagogik. Berbicara tentang Implementasi Fungsi Manajemen 

Kepala Madrasah dalam meningkatkan Kinerja Guru di Ibtidayah Negeri 12 

Bandar Lampung, maka berbicara kepemimpinan yang merupakan sekumpulan 

dari serangkaian kemampuan dan sifat-sifat kepribadian, termasuk di dalamnya  

kewibawaan  untuk dijadikan sebagai sarana dalam rangka meyakinkan yang 

dipimpinnya agar mereka mau dan dapat melaksanakan  tugas-tugas yang 

dibebankan kepadanya dengan rela, penuh semangat, ada kegembiraan batin, serta 

merasa tidak terpaksa.  

Jadi, Kepala Madrasah merupakan pemimpin dan memiliki tanggungjawab 

yang tidak ringan dan harus dipertaggungjawabkan di di dunia dan akhirat. Dan 

Allah menegaska bahwa maka setiap manusia yang dilahirkan di alam dunia ini 

akan menjadi Khalifah  (pemimpin atau kepala madrasah ) sebagaimana firman 

Allah surat Al-Baqarah ayat 30 yang terjemahannya sebagai berikut  : 

Dan ingatlah  ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat : 

“sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi, mereka 

berkata: mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi, sedangkan 

manusia itu akan membuat kerusakan, dan menumpahkan darah padahal kami 

senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau? Kemudian 

Allah menegaskan: sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu 

ketahui
18

.” 

Dan kapasitas kepala madrasah adalah pemimpin yang haruslah orang-

orang yang berilmu, berakal sehat, memiliki kecerdasan, kearifan, kemampuan 

fisik dan mental untuk dapat mengendalikan roda kepemimpinan dan memikul 

tanggungjawab. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur’an surah An-Nisa’: 83  

 

18
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Dan apabila datang kepada mereka suatu berita tentang keamanan ataupun 

ketakutan, mereka lalu menyiarkannya. dan kalau mereka menyerahkannya 

kepada Rasul dan ulil Amri di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin 

mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya dari mereka (Rasul dan 

ulil Amri) kalau tidaklah karena karunia dan rahmat Allah kepada kamu, tentulah 

kamu mengikut syaitan, kecuali sebahagian kecil saja (di antaramu)
19

. 

 

Maksud ayat di atas adalah kalau mereka menyerahkan informasi tentang 

keamanan atau ketakutan itu kepada Rasulullah Saw apabila bersama mereka, atau 

kepada pemimpin-pemimpin mereka yang beriman, niscaya akan diketahui 

hakikatnya oleh orang-orang yang mampu menganalisis hakikat itu dan 

menggalinya dari celah-celah informasi yang saling bertentangan dan tumpang 

tindih. 
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Berdasarkan ayat di atas maka dapat disimpulkan bahwa seorang kepala madrasah 

yang memiliki tugas banyak dan harus bisa bijak dalam mengambil kebijakannya 

sehingga terwujudnya keadilan, kenyamanan dan keamanan. Dan adapun sikap-

sikap yang harus dimiliki seorang pemimpin sebagai berikut : 

 Pemimpin harus orang-orang yang beriman, bertaqwa dan beramal shaleh, 

tidak boleh orang dhalim, fasiq, berbuat keji, lalai akan perintah Allah Swt dan 

melanggar batas-batasnya. Pemimpin yang dhalim, batal kepemimpinannya. 

 Bertanggung jawab dalam pelaksanaan tatanan kepemimpinan sesuai dengan 

yang dimandatkan kepadanya dan sesuai keahliannya. Sebaliknya Negara dan 

rakyat akan hancur bila dipimpin oleh orang yang bukan ahlinya apabila tidak 

maka akan hancur akibatnya.   

   Senantiasa menggunakan hukum yang telah ditetapkan Allah, seperti yang 

Allah jelaskan dalam al-Qur’an. 

 

              

            

        

 

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil 

amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, 

Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika 

kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu 

lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. 
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Ayat di atas merupakan perintah untuk taat kepada Allah, Rasul, dan Ulil Amri 

(ulama dan umara). Oleh karena Allah berfirman “Taatlah kepada Allah”, yakni 

ikutilah kitab-nya, “dan taatlah kepada Rasul”, yakni pegang teguhlah sunnahnya, 

“dan kepada Ulim Amri di antara kamu”, yakni terhadap ketaatan yang mereka 

perintahkan kepadamu, berupa ketaatan kepada Allah bukan ketaatan kepada 

kemaksiatan terhadap-Nya. Kemudian apabila kamu berselisih tentang suatu hal 

maka kembalilah kepad al-Qur’an dan hadits
20

.  

Kapasasitas kepala madrasah yang ideal tentu harus memiliki pemahaman 

agama yang cukup, kemampuan ilmu manajemen yang diakui dan 

diimplementasikan dalam tugas dan tanggungjawabnya, dan memiliki cara 

pandang untuk menselesaikan masalah dalam kepemimpinannya serta dalam 

mengeluarkan aturan dan kebijakan selalu menimbang kemaslahatan. 

Kepemimpinan kepala madrasah juga sangat dituntut keteladanannya, 

sehingga bisa diikuti oleh bawahannya. Keteladanan mungkin dianggap remeh, 

tetapi keteladanan dapat menarik nilai semangat dan motor inspirasi bagi 

bawahannya sehingga para bawahan bisa mencontoh dan mengikuti sehingga 

keteladanan ini juga menentukan pekerjaan yang maksimal dan melahirkan hasil 

yang optimal. 

Keteladanan juga dianjurkan oleh Allah Azza Wajalla bagi seorang 

pemimpin dan kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana Allah 

mencontohkan kepada Nabiyullah Muhammad SAW kepada Para sahabat dan 

pengikutnya, sehingga keteladanan merupakan kewajiban bagi seorang pemimpin 

atau kepala madrasah. 

 

 

20
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1999), hal. 740-741. 

  




