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ABSTRAK 

 

 

Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran tidak lepas dari peran Kepala 

Madrasah dalam menerapkan manajemen mutu pada organisasi yang dipimpinya. 

Apabila Kepala Madrasah dapat menerapkan kemampuan manajerial dalam 

meningkatkan mutu maka pembelajaran yang ada di madrasah yang dipimpinya akan 

menjadi lebih bermutu lagi. Akan tetapi kenyataanya yang ada di MTs Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus Kepala Madrasah sudah menerapkan 

kemapuan manajerial dalam meningkatkan mutu pembelajaran dengan baik namun 

mutu pembelajaran masih kurang bermutu hal ini dapat dilihat dari persiapan, 

pelaksanaan dan evaluasi kegiatan belajar mengajar. Untuk itu penulis tertarik untuk 

meneliti lebih jauh masalah tersebut. 

Dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana 

Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran? 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui kemampuan 

manajerial kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus. Penelitian ini 

termasuk dalam jenis field research atau penelitian lapangan sebagai pendekatan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang digunakan 

untuk mencari data yang berasal dari lapangan, juga hasil dari wawancara, 

dokumentasi dan observasi yang diperoleh dari pencatatanapa adanya tentang kondisi 

obyektif yakni metode yang digunakan untuk membuat generalisasi, kemudian 

dianalisis dengan mengunakan metode analisis deskriptif. 

Dari penelitian yang dilakukan, dapat dijelaskan hal-hal sebagai berikut: 

Pertama Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung 

Sari sudah baik, ini dilihat dari kemampuan/keterampilan/kecakapan konseptual, 

keterampilan/kecakapan kemanusiaan, keterampilan/kecakapan teknis. Kedua, Faktor 

penghambat peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islan 

Gunung Sari adalah kekurangan mampuan guru memanfaatkan teknologi informasi 

dan juga kemauan yang kurang dalam membuat perencanaan pembelajaran dan juga 

dalam mengadakan evaluasi belajar mengajar, sehinga kegiatan belajar mengajar 

yang dilakukan oleh guru kurang dapat diterima oleh siswa sudah diperbaiki denagn 

penekanan disiplin oleh kepala serta ditambah dengan pemberian pelatihan pada 

guru-guru yang bertugas dalam bidang studi yang bukan jurusanya. 

Implikasi dari kesimpulan penelitian ini menunjukan bahwa dengan 

Manajerial Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam (MTs) Gunung Sari Ulubelu 

Kabupaten Tanggamus yang professional akan menimbulkan mutu hasil 

pembelajaran yang bermuara pada hasil pendidikan yang berkualitas. Penelitian ini 

merekomendasikan agar manajerial kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam (MTs) 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus dikelola secara professional dengan 

dukungan semua warga sekolah dan stake holders yang ada untuk mencapai hasil 

pembelajaran yang berkualitas. 



 

  



 

  



 

  



 

  



 

MOTTO 

 

Artinya: Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, 

dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah 

kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya  (Q.S. Al-Maidah: 2)
1
 

 ....  وعن بن عمر رضي اهلل عنهمب عن النبي صلى اهلل عليه وسّلم قبل:

    ُكُلُكْم َراٍع و ُكُلُكْم َمْسُئْىٌل عن َرعّيِتِه, (متفق عليه)

Artinya: Hadits Ibnu Umar r.a diriwayatkan dari Nabi SAW beliau berkata : Kamu 

semua adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggung jawab terhadap apa 

yang kamu pimpin. (HR. Bukhari dan Muslim).
2
 

  

                                                 
1
 Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahnya, (Semarang: Toha Putra,1989), h. 106. 

2
 Muhammad Fuad Abdl al-Baqi, al-lu'lu' wal al-Marjan Fima Ittafaqa Syaikhani, Juz 11. 

Cet. II (Riyad dan Damsyik : Maktabah Dar al-Salam dan Maktabah Dar-al-Faijai, 1994M/1414H), h. 

555-556 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan Nasional 

Republik Indonesia, memberikan dasar hukum untuk mengembangkan pendidikan 

nasional dengan menerapkan prinsip demokrasi, desentralisasi, otonomi dan 

menjunjung tingi hak-hak asasi manusia. Penerapan semua ketentuan dalam undang-

undang ini diharapkan dapat mendukung segala upaya untuk memecahkan masalah 

pendidikan, yang pada giliranya akan dapat memberikan sumbangan yang signifikan 

(meyakinkan) terhadap masalah makro bangsa indonesia. 

Selanjutnya di dalam undang-undang tersebut dikatakan bahwa sistem 

pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk 

menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional 

dan global sehinga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah 

dan berkesinambungan untuk mencapai tujuan pendidikan. 

Didalam undang-undang ini pasal I ayat I yang dimaksud dengan pendidikan 

adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar pesera didik secara aktif dapat mengembangkan potensi dirinya 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 



 

kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa dan negara.
3
 

Pada Bab II ayat 3 yang berkaitan dengan fungsi dan tujuan, dijelaskan bahwa 

pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban serta peradaban bangsa bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar 

menjadi manusia beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertangung jawab.
4
 Begitu luhur dan mulianya bunyi rumusan 

tujuan pendidikan tersebut yang mampu mengantar bsngsa ini menjadi bangsa yang 

terhormat dan bermartabat dan sejajar dengan bangsa-bangsa maju lainya. 

 Namun jelas dipahami bahwa harapan yang indah, mulia ini tidak akan 

datang dengan sendirinya tampa usaha yang keras dan nyata, karena untuk menuju 

kepada tujuan tersebut banyak tantangan yang harus dihadapi, baik yang datang dari 

dalam diri kita sendiri seperti malas, etos kerja rendah, kurang kreatif, dan pengaruh 

yang datag dari luar berupa derasnya persaingan global. 

Bersama dengan itu arus reformasi yang melanda kehidupan masyarakat dan 

bangsa sebagai salah satu dari gelombang reformasi total tersebut adalah lahirnya 

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan  Undang-

                                                 
3
 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, ( Bandung: 

Citra Umbara, 2003), h. 3 
4
 Ibid, h. 4 



 

Undang No. 25. Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Kedua 

undang-undang tersebut merupakan undang-undang otonomi daerah yang berlaku 

efektif diseluruh indonesia. 

Dengan dikeluarkanya undang-undang tersebut oleh pemerintah, maka 

dimulailah proses demokratisasi di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Pemerintah pusat telah memberikan kewenangan yang lebih luas kepada daerah-

daerah untuk membangun dan mengurus dirinya sendiri termasuk dalam bidang 

pendidikan. Dunia pendidikan dalam hal ini lembaga persekolahan dineri 

kewenangan untuk mengurus dirinya sendiri dan mengelola kegiatan pendidikan 

sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan daerahnya masing-masing, untuk 

menyediakan sumber daya manusia yang produktif dan mempunyai kemampuan 

profesional dalam meningkatkan mutu pendidikan sebagai bagian yang tidak 

terpisahkan dari proses pembangunan sumber daya manusia yang harus dilakukan 

secara terencana dan terarah sehinga mampu menyiapkan bangsa indonesia dalam 

memasuki era globalisasi dan era otonommi daerah yang penuh dengan tantangan. 

Berbicara mengenai pendidikan, berarti harus pula berbicara berbagai faktor 

yang terkait, kepala madrasah sebagai pemimpin yang langsung terlibat sebagai 

pelaksana dalam proses belajar mengajar, mengurus dan membina para staf Madrasah 

dengan rasa penuh dengan tangung jawab. Agar pelaksanaan pendidikan di madrasah 

berjalan dengan lancar. 



 

Agar Madrasah berjalan dengan baik, dibutuhkan Kepemimpinan Kepala 

Madrasah, Istilah kepemimpinan mengandung dua unsur kata yakni memimpin dan 

pemimpin. Memimpin adalah “membimbing, mengetahui, atau mengepalai, 

mengarahkan dan berjalan didepan, sedang Pemimpin adalah orang yang memberikan 

bimbingan, memberikan atau mengetahui”.
5
 

Dalam islam, kepemimpinan adalah amanat, dan oleh karenanya tidak boleh 

di sia-siakan oleh pengemban amanat tersebut. 

Dalam Surat Al-Anfal ayat 27 dikemukakan : 

 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan 

Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianatai amanat-

amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui. (Q.S Al- 

Anfal : 27)
6
 

Jadi kepemimpinan yang dimaksudkan disini adalah bagaimana seorang 

kepala Madrasah memimpin atau membimbing, memberikan atau mengetahui jalanya 

kegiatan yang ada di Madrasah yang dipimpinya yang telah diamanahkan kepadanya 

sehinga sehinga jalanya menjadi lebih baik lagi. 

                                                 
5
 Anton M. Moeliono, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1990), h. 684 

6
 Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, ( Bandung : Toha Putra, 1998), h. 239 



 

Dalam rangka menentukan mutu sumber daya manusia di sekolah dan untuk 

kepentingan bangsa di masa depan, kepala madrasah dan guru-guru merupakan 

penangung jawab dan pelaksana pendidikan yang utama, yang secara langsung 

berhubungan dengan anak atau peserta didik. Seberapa jauh keberhasilan pendidikan 

di lembaga-lembaga pendidikan persekolahan khususnya di tingkat ibtidaiyah sampai 

madrasah Tsanawiyah dimana ketergantungan terhadap guru masih besar, sangat 

ditentukan oleh profesionalisme dan kompetensi para guru dalam mendidik dan 

mengajar. Kepala sekolah dan guru sama-sama berperan sebagai tenaga kependidikan 

yang secara terpadu haru saling bekerja sama dan berkoordinasi serta saling 

menunjang untuk kelancaran dan keberhasilan tugas-tugas pendidikan di sekolah. 

Kepala sekolah  juga dituntut utuk bertangung jawab atas seluruh yang ada 

dibawah naungan pimpinanya sebagaimana dalam hadits : 

  وعي بي عور رضً اهلل عنهوب عي النبً صلى اهلل عليه وسّلن لبل:

 ُكُلُكْن َراٍع و ُكُلُكْن َهْسُئْىٌل عي َرعّيِتِه, (هتفك عليه) 

Artinya : Hadits Ibnu Umar r.a diriwayatkan dari Nabi SAW beliau berkata : Kamu 

semua adalah pemimpin dan kamu semua akan bertanggung jawab terhadap apa 

yang kamu pimpin. (HR. Bukhari dan Muslim).
7
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Kepala Sekolah sebagai pemimpin institusi  pendidikan yang titikberat 

tugasnya sebagai pengelola proses belajar mengajar, mengkoordinasikan seluruh staf 

juga siswa yang ada di sekolah itu, maka dia harus bisa mengarahkan dan membawa 

institusi yang dipimpin kearah yang lebih maju dan baik lagi. 

Kepala Sekolah/Madrasah sebagai pemimpin institusi pendidikan yang 

titikberat tugasnya sebagai pengelola proses belajar mengajar, mengkoordinasikan 

seluruh staf (guru dan karyawan), mengelola kesiswaan, mengelola sarana dan 

prasarana, mengatur keuangan sekolah, melakukan kerjasama dengan masyarakat, 

serta mengelola layanan khusus. Dalam kontek ini kepala sekolah pada hakikatnya 

adalah merupakan manajer di sekolah tersebut Sebagai seorang manajer di bidang 

pendidikan, kepala sekolah dituntut memiliki sejumlah kemampuan/kecakapan 

manajerial. 

Handayaningrat menyebutkan tiga kecakapan yang dituntut ada pada diri 

seorang manajer, yaitu: Kecakapan konseptual (conseptual skill) yaitu kemampuan 

mengetahui kebijaksanaan organisasi secara keseluruhan, kecakapan kemanusiaan 

(human skill) yaitu kemampuan untuk berkomunikasi dan membangun koordinasi 

didalam kelompok atau dengan kelompok lain, serta kecakapan teknis (technical 

skill) berupa kecakapan menggunakan metode, proses, prosedur dan tehnik 

melaksanakan pekerjaan dalam hal ini khususnya di bidang pendidikan.
8
 

                                                 
8
 Handayaningrat, Soewarmo, Pengantar Studi Administrasi dan Manajemen, (Jakarta: Haji 

Masagung, 1988), h. 64-65 



 

Atau jika di jabarkan tiga kecakapan yang di kemukakan oleh Handayaningrat 

tersebut dalam hal kemampuan manajerial kepala Madrasah yang harus ada pada diri 

kepala Madrasah tersebut sebagai berikut: 

1. Kemampuan konseptual (conceptual skill), yakni kemampuan mengetahui 

kebijakan organisasi/lembaga yang dipimpimiya secara keseluruhan. 

Kecakapan ini semakin terasa penting bagi pemimpin yang menduduki posisi 

puncak (top menegement level) pada organisasinya 

2. Kemampuan kemanusiaan (Human skill) yakni kemampuan untuk 

bekerjasama di dalam kelompoknya atau kelompok lain yang terkait 

dengannya. Ini dimaksud untuk membangun suatu koordinasi didalam suatu 

tim dimana ia berperan sebagai pemimpin. 

3. Kemampuan teknis (Technical skill), ini terutama ditekankan harus dimiliki 

oleh pemimpin tingkat menengah (middle menegement) dan pemimpin 

tingkat bawah (lower menegement), dimana hubungan antara pemimpin dan 

bawahan sangat dekat. Dan kecakapan ini termasuk kecakapan menggunakan 

metode, proses, prosedur dan teknis yang umumnya berhubungan dengan 

alat-alat/benda, bukan manusia/orang.
9
 

 

Di pihak lain para guru yang dipimpin kepala sekolah dituntut memiliki 

kompetensi yang optimal dalam melaksanakan tugasnya dalam berbagai aspeknya. 

Kompetensi guru selain beropa kompetensi personal (pribadi), yang sangat penting 

juga kompetensi profesiohal yang dituntut dalam tugasnya sebagai guru. Hadari 

Nawawi menyatakan Kompetensi profesional guru meliputi: menguasai landasan 

kependidikan, menguasai program pengajaran, melaksanakan program pengajaran, 

menilai hasil dan proses belajar mengajar yang telah dilaksanakan.
10

 

Sehingga apabila kompetensi yang seharusnya dimiliki oleh seorang guru 

telah dikuasai maka mutu pembelajaran akan dapat dicapai dengan baik. Mutu 
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pembelajaran adalah tinggi rendahnya kualitas pembelajaran yang dapat mewujudkan 

tujuan dari proses belajar mengajar tersebut. Hal ini sesuai dengan apa yang 

diungkapkan oleh Muhibbin Syah yaitu: 

"Mutu pembelajaran adalah kadar tinggi atau rendahnya kualitas 

pembelajaran, sebelum penulis merumuskan mutu pembelajaran terlebih 

dahulu kita ketahui tujuan dari pembelajaran, kegiatan proses belajar 

mengajar selayaknya dipandang sebagai sebuah sistem yang memproses input 

yakni para peserta didik yang diharapkan terdorong secara intrinsik untuk 

melakukan pembelajaran yang disajikan. Hasil yang diharapkan dari 

pembelajaran tersebut adalah berupa out put para peserta didik yang telah 

mengalami perubahan positif baik dimensi ranah cipta, rasa maupun karsanya 

sehinga cita-cita untuk mencetak SDM yang berkualitas tercapai".
11

 

 

Menurut Sudjana tujuan Pembelajaran pada dasarnya adalah diperolehnya 

bentuk perubahan tingkah laku baru pada peserta didik, sebagai akibat dari proses 

belajar mengajar, perubahan tingkah laku dalam pengertian luas seperti yang 

dikemukakan oleh Kingsley mencakup keterampilan, kebiasaan, pengetahuan, sikap 

dan cita-cita.
12

 

Menurut Ad. Rooijakkers, tujuan pembelajaran adalah agar peserta didik 

secara perlahan-lahan dan bertahap dapat berfikir dan bertindak secara berdikari, 

kreatif dan adaptif. 
13

 

Dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa rumusan tujuan 

pembelajaran erat kaitannya dengan taksonomi hasil belajar, menurut Bloom dan 
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Krathwol dalam Taxonomy of Education Objectives secara umum dikelompokkan 

kedalam tiga katagori ranah atau domain, ketiga domain tersebut adalah: 

1. Ranah Kognitif, mencakup tujuan yang berhubungan dengan ingatan 

pengetahuan dan intelektual. 

2. Ranah Afektif, berhubungan dengan perubahan-perubahan sikap nilai, 

perasaan dan minat. 

3. Ranah Psikomotrik, berhubungan dengan kemampuan gerak.
14

  

Dari sudut pandang pendapat para ahli dari ketiga domain (ranah) tujuan 

pembelajaran tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa indikator keberhasilan 

kualitas pembelajaran yaitu: 

1. Dari Segi Kognitif 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila nilai hasil evaluasi belajar peserta 

didik mampu mencapai target yang telah ditetapkan, dalam kaitannya dengan 

penelitian penulis nilai yang dimaksud adalah nilai akhir yang menjadi tolak ukur 

keberhasilan pembelajaran. 

2. Dari Segi Afektif 

Pembelajaran dikatakan berhasil atau berkualitas apabila peserta didik mampu 

mencerminkan prilaku-prilaku tertentu sesuai yang diinginkan, dalam kaitannya 

dengan penelitian penulis, prilaku yang dimaksud adalah sikap peserta didik dalam 

kehidupan sehari-hari yang mencerminkan moralitas peserta didik. 

3. Dari Sisi Psikomotorik 

Pembelajaran dikatakan berhasil apabila peserta didik mampu berpenampilan 

atau melaksanakan gerakan-gerakan tertentu sesuai dengan yang diinginkan. 
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Dilihat dari ketiga aspek tersebut dapat kita ketahui hasil dari pada proses 

belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik, proses tersebut dapat kita ketahui 

hasilnya dari pada proses belajar mengajar yang dilakukan oleh pendidik, hasil 

tersebut tidak akan dapat terwujud tanpa upaya-upaya pendidik dalam meningkatkan 

kualitas pembelajaran, untuk meningkatkan proses pembelajaran sangatlah ditentukan 

oleh kemampuan dan keterampilan guru dalam mengelola kelas dalam kegiatan 

belajar-mengajar adalah penciptaan sistem lingkungan yang terdiri dari komponen- 

komponen yang saling mempengaruhi yakni tujuan instruksional yang ingin dicapai, 

materi yang diajarkan, pendidik dan peserta didik yang memainkan peranan serta ada 

dalam hubungan sosial tertentu, serta sarana dan prasarana belajar mengajar yang 

tersedia jika seluruh komponen tersebut disiapkan maka mutu pembelajaran dengan 

sendirinya akan meningkat.
15

 

Dalam teori Hunt ada 5 (lima) bagian penting dalam peningkatan mutu 

pembelajaran yaitu perencanaan, komunikasi, pengajaran, pengaturan dan evaluasi. 

Teori ini kemudian dikembangkan oleh Kneeth. D. Moore menjadi tujuh langkah 

peningkatan proses pembelajaran yaitu mulai perencanaan, pembelajaran siswa 

proses pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi, penutupan proses 

pembelajaran dan evaluasi yang akan memberi Feed Back untuk perencanaan 

berikutnya.
16
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Upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran siswa sebagai berikut: 

1. Guru harus menyusun perencanaan pembelajaran yang baik. 

2. Guru harus mampu berkomunikasi efektif dengan peserta didik 

3. Guru harus mampu mengembangkan strategi pembelajaran 

4. Guru harus mampu menguasai kelas 

Ada delapan langkah yang harus dikakukan pendidik agar mampu menguasai 

dan mengelola kelas dengan baik yaitu: 

a. Persiapan yang cermat 

b. Tetap menjaga dan terus mengembangkan rutinitas 

c. Bertindakdanbersikapprofesional 

d. Bersikap tenang dan penuh percaya diri 

e. Mampu mengenali prilaku yang tidak tepat 

f. Menghindari langkah mundur 

g. Berkomunikasi dengan orang tua siswa secara baik 

h. Menjaga kemungkinan munculnya masalah 

i. Guru harus melakukan evaluasi secara benar.
17

  

Setelah pembelajaran berlangsung guru hendaknya melakukan evaluasi 

apakah siswa sudah benar-benar memahami apa yang disampaikan oleh guru, 

sehingga nantinya apa yang akan disampaikan dapat diterima dan dilaksanakan 

dengan baik oleh siswa dan nantinya dampak yang ditimbulkan dari proses belajar 

mengajar dapat dirasakan baik oleh siswa maupun oleh keluarga dan masyarakat 

sekitar. 

Berdasarkan kenyataan-kenyataan di atas sudah barang tentu dilakukan 

upaya-upaya perbaikan, salah satunya adalah melakukan tinjauan kembali 
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penyelenggaraan pendidikan yaitu proses manajemen peningkatan mutu berbasis 

pusat menuju manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah. 

Hasil observasi tentang Manajerial Kepala Madrasah khususnya di Madrasah 

Tsanawiyah Nuril Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus secara makro 

menunjukkan bahwa masih terdapatnya kesenjangan sebagaimana disinyalir dalam 

media massa bahwa proses pendidikan telah mengalami kemandekan tidak hanya 

dalam system pengajaran, tetapi juga mencakup kualitas pendidikannya
18

.  

Hal ini terlihat di sistem yang cenderung belum tuntasnya kepala madrasah 

dalam melaksanakan tugas dan peranya kepala madrasah sebagaimana kepala 

madrasah adalah ujung tombak dalam masalah pendidikan yang telah dipimpinya dan 

harus memberikan dorongan atau pengaruh terhadap kebijakan yang telah ditetapkan 

di madrasah tersebut. Kepala madrasah juga berperan dalam menjalin hubungan baik 

berkoordinasi dengan kelompok-kelompoknya baik individu maupun kelompok 

lainya baik dengan para guru siswa dan angota internal yang ada didalamnya sehinga 

angota dalam satu time dapat bersinergi dan bersama-sama dalam melaksanakan 

fungsinya masing-masing terutama menjalin hubungan baik dengan para guru karena 

guru adalah peran yang paling utama dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran 

dengan siswa dan kepala madrasah juga dituntut untuk menjalin hubungan baik 

dengan lingkungan sekolah atau angota eksternal (masyarakat sekitar) sehinga input, 

proses dan output masalah pendidikan yang dipimpinya akan berjalan dengan sesuai 

dengan tujuan. 
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Untuk menjawab tantangan di atas. Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus sebagai system terbuka dituntut untuk 

mengetahui secara jelas fonomena yang terjadi di sekitarnya, baik pada lingkungan 

internal maupun eksternal yang menyebabkan rendahnya mutu pembelajaran di 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus dan 

belum berdayanya manajemen pendidikan rnenengah/Madrasah secara optimal. 

Kecenderungan di masa datang, yang sudah mulai terlihat dengan tumbuhnya 

tuntutanan Msyarakat terhadap Madrasah Tsanawiyah (Madrasah-Madrasah) yang 

semakin bemutu. 

Dewasa ini orang telah membuat pilihan-pilihan bagi pendidikan anaknya, 

berdasarkan peitimbangan mutu. Oleh karena itu, Madrasah Tsanawiyah semakin 

ditantang untuk lebih meningkatkan kinerja manajemenya menghadapi tuntutan dan 

perubahan yang terjadi dilingkungan masayarakat Penataan kinerja manajemen 

Madrasah Tsanawiyah dan pendayagunaan sember-sumber daya pendidikan 

merupakan upaya manajemen yang tidak dapat dikesampingkan oleh pihak Madrasah 

Tsanawiyah terutama apabila Madrasah Tsanawiyah menginginkan meningkatkan 

kwalitas kinnerjanya. Konsekuensi logisnya dari pernyataan di atas adalah kepala 

Madrasah Tsanawiyah harus berbenah diri dalam mejadikan organsasinya menjadi 

organisasi nirlaba yang maju dan berkembang untuk memperbaiki performance 

Madrasah Tsamwiyah menjadi Madrasah yang tanggap tehadap kemajuan dan 

responsif pada tuntutan kualitas. 



 

Peningkatan kualitas pendidikan harus terjadi pada tingkatan manajemen 

Madrasah agar dapat mendayagunakan potensi-potensi lembaga pendidikan, dan 

keseluruhan kegiatan manajemen Madrasah harus digiring untuk menciptakan suatu 

situasi dimana akan dapat belajar dengan baik, sehingga mutu pendidikan meningkat. 

Kompleksitas manajemen Madrasah dan pentingnya keberhasilan pelaksanaan 

manajemen Madrasah, menuntut semua yang terkait baik customer, consumer, dan 

stake holder pendidikan untuk bersama-sama membangun manajemen pendidikan 

yang bermutu dan menciptakan iklim yang efektif. Kepala Madrasah merupakan 

kunci penggerak manajemen Madrasah yang berkualitas, sehingga dalam 

melaksanakan tugas dan fungsinya perilu didukung oleh beberapa kualifikasi antara 

lain profesionalisasi pekerjaan administrasi Madrasah yang memadai sesuai dengan 

tuntutan profesionalisasi pekerjaan. 

Rendahnya kualitas manajemen Madrasah banyak disebabkan oleh kurangnya 

keahlian manajemen kepala Madrasah, baik dari tingkat konsep maupun praktis. 

Realitas menunjukkan bahwa Madrasah masih menjalankan manajemen secara 

konvensional sedang kehidupan diluar Madrasah menuntut sikap responsif, 

akomodatif, inovaif dan aspiratif untuk menjawab semua tantangan zaman. Sikap 

seperti itu bisa diwujudkan dengan memanfaatkan kekuatan dan peluang serta 

menganalisa kelemahan dan ancaman sehingga menjadi kekuatan bagi perumusan 

visi, misi, dan tujuan Madrasah. Realitas di atas juga bisa dilihat di Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 



 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus mempunyai visi : Menciptakan Siswa yang Islami, bermutu, terampil dan 

berdaya saing tinggi. Sedangkan diantara misinya: Menyelenggarakan pendidikan 

yang berorientasi mutu dengan manajemen berbasis madrasah (MBM) atau 

Manajemen Peningkatan mutu berbasis madrasah/sekolah. Dalam hal peningkatan 

mutu sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus menerapkan Manajemen Peningkatan mutu berbasis sekolah dengan 

alasan sebagai berikut: 

Pertama, Kepala Madrasah lebih mengetahui keadaan sekolahnya, sehingga ia 

dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber yang tersedia untuk memajukan sekolah. 

Kedua, Kepala Madrasah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya khususnya 

input pendidikan yang akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses 

pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangannya dan kebutuhan peserta didik.
19

 

Ketiga, Penggunakan sumber daya pendidikan lebih efektif dan efisien 

bilamana dikontrol oleh masyarakat setempat. 

Keempat, Keterlibatan semua unsur sekolah dan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. 

Kelima, Sekolah dapat bertanggung jawab tentang mutu pembelajaran 

masing-masing kepada pemerintah, orang tua peserta didik dan masyarakat pada 

umumnya, sehingga dia akan berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan dan 

mencapai sasaran mutu pembelajaran yang telah direncanakan. 
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Keenam, Sekolah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan sekolah-

sekolah yang lain untuk meningkatkan mutu pembelajaran melalui upaya-upaya 

inovatif dengan dukungan orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah daerah 

setempat.
20

 

Dalam mengimplementasikan peningkatan mutu pembelajaran seluruh warga 

sekolah harus memiliki tekad bersatu padu dengan mengoptimalkan komponen-

komponen sekolah dan menerapkan rungsi-fungsi manajemen dengan baik, sehingga 

terjadi proses pembelajaran dengan baik, dan dengan proses pembelajaran dengan 

baik akan menghasilkan output dengan baik pula, Akan tetapi jika dilihat dari mutu 

pembelajaran dari tahun ke tahun masih jauh dari harapan dimana dilihat dari 

persiapan mengajar guru masih sangat kurang sekali dimana masih ada guru yang 

tidak membuat RPP dan persiapan lainnya, kemudian dalam kegiatan pembelajaran 

juga belum menunjukkan mutu pembelajaran yang baik dimana dalam mengajar guru 

terkesan menyampaikan saja dan siswa hanya mendengarkan apa yang disampaikan 

oleh guru dan dari segi evaluasi juga masih lemah sekali dimana evaluasi yang 

dilakukan hanya ujian tengah semester, dan semester saja, selain itu juga apabila 

dilihat dari lulusan yang ada di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari 

Ulubelu Kabupaten Tanggamus dimana setiap tahun masih ada siswa yang tidak 

masuk Madrasah 'Aliyah Negeri atau SMA Negeri.
21
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Tabel Lulusan MTs Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Tahun Pelajaran 

2014/2015 s/d 2015/2016 yang Melanjutkan ke Tingkat yang tebih Tinggi 

Tahun 

Pelajaran 

 

Jumlah Siswa 

 

Masuk Negeri 

 

Masuk Swasta 

Tidak 

Melanjut 

2014/2015 120 45 60 15 

2015/2016 125 50 50 25 

Sumber : Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Tahun Pelajaran 

2015 s/d. 2016 

 

Dengan demikian maka dapat penulis simpulkan bahwa kualitas pembelajaran 

di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus 

masih kurang, tentu ini ada yang mempengaruhinya sehingga mutu pembelajaran 

yang ada di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus masih kurang. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas peneliti 

tertarik untuk mengadakan penelitian, dengan judul: Kemampuan Manajerial 

Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 

 

B. Fokus dan Sub Fokus Penelitian 

1. Fokus Penelitian 

Dari deskripsi di atas dapat di identifikasi masalah yang dapat diteliti 

antara lain adalah sebagai berikut: 



 

1) Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran telah dilakukan dengan baik akan tetapi mutu 

pembelajaran masih kurang baik.
22

 

2) Kepala madrasah telah membuat konsep yang baik dalam pelaksanaan 

pembelajaran akan tetapi mutu pembelajaran masih kurang baik. 

3) Kecakapan Kepala Madrasah/dalam bidang kemanusiaan (hubungan 

manusia) sudah baik akan tetapi kurang berpengaruh terhadap mutu 

pembelajaran. 

4) Kepala Madrasah telah memiliki kecakapan teknis yang baik akan 

tetapi mutu pembelajaran masih kurang. 

5) Kepala madrasah memiliki keterampilan kognitif dan keterampilan 

pendidikan dan pengajaran akan tetapi belum dapat meningkatkan 

mutu pembelajaran menjadi lebih baik lagi. 

2. Sub Fokus Penelitian 

Berdasarkan identifikasi masalah di atas dapat dibatasi permasalahan dalam 

penelitian ini sebagai berikut: 

a. Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 

b. Mutu Pembelajaran di MTs Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu 

Kabupaten Tanggamus. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan Latar Belakang masalah yang dikemukakan diatas, maka 

rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

Bagaimana Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus? 

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan 

Berdasarkan permasalahan penelitian tersebut, maka penulis mengambil 

tujuan dalam penelitian adalah: 

- Untuk mengetahui Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dalam 

meningkatkan Mutu Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 

2. Kegunaan 

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Mengembangkan kajian Manajemen Pengelolaan Lembaga yang 

difokuskan pada Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran. 

b. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan dan pembinaan 

pendidikan, khususnya berkaitan dengan kemampuan manajerial Kepala 

Madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran. Penelitian ini juga 

akan menjadikan masukan atau informasi awal untuk mengembangkan 



 

dan memecahkan persoalan yang dihadapi oleh madrasah, terutama dalam 

hal manajemen peningkatan mutu madrasah. 

c. Sebagai bahan masukan bagi Kepala Madrasah dan staf di Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus 

untuk mengambil kebijakan dalam mengupayakan pembelajaran yang 

lebih bermutu. Dan yang paling penting adalah bagaimana Madrasah 

dapat menerima masukan secara terbuka sebagai pertimbangan untuk 

mengetahui profil dirinya dan dapat melihat dari sisi kekuatan, kelemahan 

serta kekurangan dari pandangan orang diluar Madrasah Tsanawiyah 

Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 

E. Kerangka Pikir 

Kemampuan atau yang lebih dikenal dengan istilah kompetensi berasal dari 

bahasa inggris, "Competence" yang berarti kemampuan, kecakapan, keahlian, 

wewenang dan kekuasaan. Hornby mengartikan sebagai "Person Having ability, 

power, outority, skill, knowledge to do is needed'.
23

 Bertolak dari pengertian ini 

kemampuan/kompetensi dapat diberi makna, orang yang memiliki kemampuan, 

kekuasaan, kewenangan, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk 

melakukan suatu tugas tertentu. 

                                                 
23

Hornby, A.S. Dictionary Of Current English (Oxford University Press 1982), h. 172 



 

Menurut Mulyasa yang dimaksud kompetensi adalah perpaduan dari 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berfikir dan bertindak
24

. 

Ghozali Ahmad dkk yang mengutip pendapat dari Hersey dan BIanchad 

menyatakan bahwa Keterampilan yang harus dimiliki oleh para manajer adalah Lima 

keterampilan/kemampuan manajerial digambarkan sebagai berikut: 

Gambar 1: Skema Kemampuan manajerial menurut T.L Drake dan W.H.Roe dalam 

Soebagio
25

 

 

Dari pendapat tersebut di atas Soebagio menyatakan bahwa 

kemampuan/keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin pendidikan 

khususnya di madrasah meliputi yaitu keterampilan Kecakapan Teknis, kemanusiaan, 

teknis, kognitif dan keterampilan pendidikan dan pengajaran. Jadi soebagio 

menambah 2 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang kepala madrasah. 
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Menurutnya kedua keterampilan itu, merupakan syarat yang harus dimiliki oleh setiap 

kepala madrasah yang profesional, karena selain dari tiga keterampilan di atas 

(Konsep, Hubungan manusia, teknis) kepala sekolah harus memiliki pengetahuan 

tentang belajar mengajar serta kemampuan intelektual, agar kinerja seorang 

pemimpin sekaligus sebagai menejer pendidikan bisa berjalan dengan sebaik-baiknya. 

Perincian kecakapan ini mencakup: 

Keberhasilan Kepala Madrasah dalam mengelola Madrasah adalah dilihat dari 

mutu pembelajaran yang dilaksanakan, apabila mutu pembelajaran dapat dihasilkan 

dengan baik, ada indikator khusus yang dapat dilihat untuk menentukan mutu 

pembelajaran yaitu melihat dari sisi input, proses pembelajaran dan output.  

Input pendidikan adalah segala sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan 

untuk berlangsungnya proses. Input sumber daya manusia (kepala sekolah, karyawan, 

siswa) sumber daya selebihnya (peralatan, periengkapan, dana, bahan dan 

sebagainya). input perangkat meliputi: Stuktur organisasi sekolah, rencana dan 

program pendidikan, kurikulum, per undang-undangan/peraturan-peraturan, deskripsi 

tugas. Input harapan berupa: visi, misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh 

sekolah.
26

 

Proses pembelajaran merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang 

lain. Sesuatu yang berhubungan berlangsungnya proses disebut input, sedang sesuatu 

dari hasil proses disebut output. Dalam pendidikan yang berskala mikro (tingkat 
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sekolah) proses yang dimaksud adalah pengambilan keputusan, proses belajar 

mengajar memiliki tingkat yang lebih tinggi dibandingkan dengan proses-proses yang 

lain. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan penyerasian serta 

pemanduan input dilakukan secara harmonis, sehingga mampu menciptakan situasi 

pembelajaran yang nikmat (enjoyable learning), mampu mendorong dan 

meningkatkan minat belajar yang benar-benar mampu memberdayakan peserta didik. 

Output pendidikan adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses 

pembelajaran. Output sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu, jika prestasi 

peserta didik menunjukkan pencapaian yang baik, seperti prestasi akademik 

UN/UAM, lomba karya ilmiah, lomba bidang studi. Prestasi non akademik, seperti 

kemgin tahuan yang tinggi, kejujuran, kerjasama yang baik, solidaritas yang tinggi, 

kedisiplinan, kerajinan, olahraga, kesenian dan sebagainya.
27

 

Jadi kemampuan manajerial kepala madrasah dalam meningkatkan 

mutupembelajaran dapat diukur dengan input yang memadai serta terprogram dengan 

baik,juga proses pembelajaran yang baik dan terarah, serta output yang dihasilkan 

jugabaik dan memuaskan. 

Berikut ini disajikan gambar kerangka pikir Kemampuan Manajerial 

KepalaMadrasah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran: 
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Gambar: 2 

Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dan Mutu Pembelajaran 

 

 

Dari gambaran tersebut dapat dijelaskan bahwa Kemampuan Manajerial 

Kepala Madrasah seharusnya dapat meningkatkan mutu pembelajaran apabila 

KemampuanManajerial Kepala Madrasah yang seharusnya dimiliki oleh Kepala 

Sekolah diterapkandengan baik di Madrasah yang dipimpinnya. 

  

 

Manajerial Kepala Madrasah 

- Kecakapan Konseptual 

- Kecakapan Kemanusiaan 

- Kecakapan Teknis 

 

 

Mutu Pembelajaran: 

A. Input 

1. SDM (Kamad, Guru, Karyawan 

dan Siswa) 

2. SD Lain (alat, perlengkapan, 

bahandandana 

3. Perangkat (Struktur Sekolah, 

RPP, Program dan kurikulum) 

4. Harapan (Visi, Misi,Tujuan) 

B. Proses Pembelajaran 

(Proses merubah sesuatu menjadi 

sesuatu yang lain) 

C. Out Put 

1. Prestasi yang diperoleh siswa 

2. Lulusan yang dihasilkan 

 



 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

 

A. Kemampuan Manajerial Kepala Sekolah 

Kemamapuan atau yang lebih dikenal istilah kompetensi bersal dari bahasa 

inggris “competence” yang berarti kemampuan, kecakapan, keahlian, wewenang dan 

kekuasaan. Hornby mengartikan sebagai “person having ability, power, outority, 

skill, knowledge to do is needen.
28

 Bertolak dari pengertian ini kemampuan/ 

kompetensi dapat diberi makna, orang yang memiliki kemampuan, kekuasaan, 

kewenangan, keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk suatu tugas 

tertentu. 

Menurut Arikunto ada tiga macam kompetensi/kemampuan kepala 

sekola/guru madrasah yakni kemampuan individual, profesional dan sosial.
29

 

Sahertian et al juga membagi tiga hanya dengan bahasa yang berbeda yakni 

kemampuan pribadi, kompetensi profesional, dan kemampuan kemasyarakatan.
30

 

Purnomo dalam Atmodiwiro Soebagio menyatakan bahwa kompetensi kepala 

madrasah meliputi: kemampuan personal, kemampuan sosial, dan kemampuan 
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profesional.
31

 Kemampuan personal berkaitan dengan kematangan kepribadian kepala 

sekolah yang bersangkutan. Kemampuan sosial adalah kemampuan untuk 

berkomunikasi dengan orang lain. Kemampuan profesional erat kaitanya dengan 

tugas-tugas manajemen, supervisi, administrasi dan memimpin madrasah. Ketiga 

kemampuan dasar tersebut menyatu dan tampak dalam pelaksanaan tugas kepala 

madrasah mengampu kegiatan pengelolaan pendidikan dan pengajaran madrasah 

Menurut Mulyasa yang dimaksud dengan kemampuan adalah perpaduan dari 

pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak.
32

 Sedangkan Mc. Ashan yang dikutip oleh Mulyasa 

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi adalah segenap pengetahuan, 

keterampilan dan kemampuan yang dikuasai oleh seseorang yang telah menjadi 

bagian dari dirinya, sehinga dia dapat melakukan perilaku-perilaku kognitif, afektif, 

dan psikomotorik dengan sebaik-baiknya.
33

 

Khusus mengenai kepala madrasah, bahwa berdasarkan analisis tugas kepala 

madrasah mempunyai dua peran. Peran pertama menekankan kepada administratif 

manajerial, peran kedua menekankan pada kepemimpinan pengajaran. Dari kedua 

peran itu dalam kegiatan sehari-hari kepala sekolah lebih banyak melaksanakan tugas 

administratif manajerial. Peran itu lebih banyak menyita waktu daripada pelaksanaan 
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tugas sebagai pengajar. Untuk menjadi seorang kepala sekolah yang efektif 

doperlukan ada tiga kecakapa/ kemampuan manajerial yaitu: 

1. Kemampuan Konseptual (conceptusl skill), yakni kemampuan mengetahui 

kebijakan organisasi/ lembaga yang dipimpinya secara keseluruhan. 

Kecakapan ini semakin terasa penting bagi pemimpin yang menduduki 

posisi puncak (top management level) pada organisasinya  

2. Kemapuan kemanusiaan (human skill) yakni kemampuan untuk 

bekerjasama didalam kelompoknya atau kelompok lain yang terkait 

dengannya. Ini dimaksud untuk membangun suatu koordinasi didalam 

suatu tim dimana ia berperan sebagi pemimpin. 

3. Kemampuan teknis (technical skill), ini terutama ditekankan harus dimiliki 

oleh pemimpin tingkat bawah (lower management), dimana hubungan 

antara pemimpin dan bawahan sangat dekat. Dan kecakapan ini termasuk 

kecakapan mengunakan metode, proses, prosedur dan teknis yang 

umumnya berhubungan dengan alat-alat atau benda, bukan 

manusia/orang.
34

 

 

Hal senada juga dikemukakan oleh Hersey dan Blanchad yang dikutip oleh 

Handayaningrat. Bahwa keterampilan ini harus dimiliki oleh para manajer (top 

management, middle management, dan low management), namun besarnya peran 

keterampilan berada anntara tingkat-tingkat manajemen itu.
35

 

TOP 

MIDLE 

LOW 
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   KONSEPTUAL      KEMANUSIAAN         TEKNIS
36

 

Dari gambar tersebut jelas bahwa kemampuan/keterampilan manajerial yang 

harus dimiliki oleh kepala sekolah/madrasah meliputi kemampuan konseptual, 

kemanusiaan dan teknis. 

Sementara manajerial adalah hal-hal yang berhubungan dengan manajer. Dan 

kepala sekolah adalah seorang fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin 

suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana 

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran.  

Sehingga dari ketiga istilah ini dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

keterampilan manajerial kepala sekolah adalah kemahiran atau kecakapan yang 

dimiliki oleh kepala sekolah dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang manajer. 

Manajemen pada hakekatnya merupakan suatu proses merencanakan, 

mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota-anggota organisasi 

serta pendayagunaan seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.  

Manajemen sebagai suatu proses, karena semua manajer bagaimanapun juga 

dengan ketangkasan dan keterampilan yang khusus, mengusahakan berbagai kegiatan 

                                                 
36

 Skema Keterampilan Manajerial Menurut Hersey dan Blanchad 



 

yang saling berkaitan dapat didayagunakan untuk mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. 

Merencanakan, dalam arti kepala sekolah harus benar-benar memikirkan dan 

merumuskan dalam suatu program tujuan dan tindakan yang harus dilakukan. Salah 

satu kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah adalah kompetensi 

manajerial, yang antara lain menyangkut kemampuan kepala sekolah dalam 

menyusun perencanaan, untuk berbagai macam tingkatan perencanaan, baik jangka 

panjang, menengah, ataupun pendek.  

Perencanaan yang disusun harus merupakan rencana yang komprehensif 

untuk mengoptimalkan pemanfaatan segala sumber daya yang ada dan yang munkin 

diperoleh guna mencapai tujuan yang diinginkan dimasa mendatang.  

Mengorganisasikan, berarti bahwa kepala sekolah harus menghimpun dan 

mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber-sumber material sekolah, 

sebab keberhasilan sekolah sangat bergantung pada kecakapan dalam mengatur dan 

mendayagunakan berbagai sumber dalam mencapai tujuan. 

Memimpin, dalam artian kepala sekolah mampu mengarahkan dan 

mempengaruhi seluruh sumber daya manusia untuk melakukan tugas-tugasnya yang 

esensil. Dengan menciptakan suasana yang tepat kepala sekolah membantu sumber 

daya manusia untuk melakukan hal-hal yang baik. 



 

Mengendlikan, dalam arti kepala sekolah memperoleh jaminan bahwa sekolah 

berjalan mencapai tujun. Apabila terdapat kesalahan dalam pelaksanaannya, maka 

kepala sekolah harus memberikan petunjuk dan arahan. 

Dari uraian diatas, seorang manajer atau seorang kepala sekolah pada 

hakikatnya adalah seorang perencana, organisator, pemimpin dan seorang pengendali. 

Keberadaan manajer pada suatu organisasi sangat diperlukan, sebab organisasi 

sebagai alat mencapai organisasi dimana didalamnya berkembang berbagai macam 

pengetahuan, serta organisasi yang menjadi tempat untuk membina untuk membina 

dan mengembangkan karier-karier sumber daya manusia, memerlukan manajer yang 

mampu untuk merencanakan, mengorganisasikan, memmpin dan mengendalikan agar 

organisasi dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 

Peranan kepala sekolah sebagai manajer, perlu memiliki keterampilan 

manajerial. terdapat tiga macam bidang keterampilan yang perlu dimiliki oleh 

manajer pendidikan, yaitu keterampilan konsep, manusiawi, dan keterampilan teknik. 

Ketiga keterampilan manajerial tersebut diperlukan untuk melaksanakan tugas 

manajerial secara efektif, meskipun penerapan masing-masing keterampilan 

tergantung pada tingkatan manajer dalam organisasi. Agar seorang kepala sekolah 

secara efektif dapat melaksanakan fungsinya sebagai manajer, maka kepala sekolah 

sangat memerlukan ketiga macam keterampilan tersebut. 

1. Kemampuan Konseptual (conceptual skill) 



 

Yakni kemampuan mengetahui kebijakan organisasi/lembaga yang 

dipimpinnya secara keseluruhan. Kecakapan ini semakin terasa penting bagi 

pemimpin yang menduduki posisi puncak (top menegement level) pada organisasinya.  

Seorang Kepala Madrasah harus bisa membuat konsep dalam merumuskan 

semua program yang akan dilaksanakan. Misal saja dalam membuat program 

kurikulum, kepala sekolah harus mampu mencanangkan ide-ide cemeriang yang 

dikonsepnya sebelum program kurikulum tersusun agar kurikulum yang diterapkan di 

Madrasah yang dipimpinnya tidak menyalahi kurikulum yang sudah ditetapkankan 

oleh Diknas maupun Kementerian Agama. 

Selain kurikulum Kepala Madrasah juga harus bisa membuat konsep tentang 

kebijakan yang di terapkan dalam memimpin Madrasah sehari-hari. Kepala Madrasah 

mempunyai tanggung jawab besar akan kemajuan Madrasah yang di pimpin tersebut, 

jadi Kepala Madrasah harus mempunyai konsep jitu tentang aturan-aturan yang akan 

di terapkan di Madrasah tersebut. Kepala Madrasah tidak boleh terialu kaku dalam 

memimpin, pun kepala Madrasah tidak boleh terlalu lunak dalam memberikan 

kebijakan. 

Dari pendapat di atas dapat penulis simpulkan bahwa agar seorang pengelola 

pendidikan khususnya kepala Madrasah sukses dalam mengelola tugasnya, maka ia 

harus menguasai bidang-bidang garapannya dari mulai tahap perencanaan, 

pelaksanaan pengawasan dan evaluasi. Dengan demikian para pengelola pendidikan, 



 

khususnya kepala Madrasah dapat dengan mudah menguasai bidang tugasnya, 

selanjutnya dengan pengalaman kerjanya sehari-hari akan dapat meningkatkan 

ketrampilannya dalam mengemudikan Madrasah yang dipimpinnya. 

2. Kemampuan Kemanusiaan (Human skill) 

Yakni kemampuan untuk bekerjasama di dalam kelompoknya atau kelompok 

lain yang terkait dengannya. mi dimaksud untuk membangun suatu koordinasi 

didalam suatu tim dimana ia berperan sebagai pemimpin. 

Kepala Madrasah harus bisa menerapkan kerja sama dengan bawahannya, baik 

dengan para guru, karyawan, komite dan semua yang berkecimpung di wilayah 

bawahannya. Kepala sekolah harus bisa mendengarkan aspirasi bawahannya dan 

kepala sekolah/Madrasah juga bisa meminta saran maupun pendapat dari orang- 

orang yang ada disekelilingnya/bawahannya guna untuk memajukan lembaga 

pendidikan atau Madrasah yang menjadi tempat ia memimpin. 

3. Kemampuan teknis (Technical skill) 

Ini terutama ditekankan  harus dimiliki oleh pemimpin tingkat menengah 

(middle menegement) dan pemimpin tingkat bawah (lower menagement), dimana 

hubungan antara pemimpin dan bawahan sangat dekat. Dan kecakapan ini termasuk 

kecakapan menggunakan metode, proses, prosedur dan teknis yang umumnya 

berhubungan dengan alat-alat/benda, bukan manusia/orang. 



 

Kemampuan kepala meliputi pengetahuan khusus dan keahlian pada suatu 

kegiatan khusus yang berkaitan dengan fasilitas, yaitu dalam cara penggunaan alat, 

dan teknik pelaksanaan kegiatan. 

Selanjutnya akan penulis kemukakan kemampuan/keterampilan manajerial 

yang harus dimiliki oleh kepala sekolah /madrasah menurut soebagio. Menurut 

soebagio mengatakan ada lima kemampuan/keterampilan manajerial yang harus 

dimiliki oleh kepala sekolah/madrasah yaitu: 

a. Keterampilan teknis, meliputi pengetahuan khusus dan keahlian pada suatu 

kegiatan khusus yang bericaitan dengan fasilitas, yaitu dalam cara 

penggunaan alat, dan teknik pelaksanaan kegiatan. 

b. Keterampilan hubungan manusia. berkaitan dengan kerjasama dengan orang 

lain. Kemampuan untuk memberikan bantuan dan bekerjasama dengan orang 

lain. maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi (sekolah yang lebih 

efisien dan efektif). 

c. Keterampilan membuat konsep (conceptual), kemampuan untuk merangkum 

menjadi satu dalam bentuk gagasan atau ide-ide melihat organisasi sebagai 

suatu keseluruhan situasi yang relevan dengan organisasi itu.  

d. Keterampilan pendidikan dan pengajaran. meliputi penguasaan pengetahuan 

tentang belajar mengajar.  

e. Keterampilan kognitif, meliputi kemampuan dan pengetahuan yang bersifat 



 

Lima keterampilan/kemampuan manajerial digambarkan sebagai berikut:
37

 

38
 

Dari dua pendapat tersebut diatas Soebagio menambah dua 

kemampuan/keterampilan yaitu keterampilan kognitif dan keterampilan pendidikan 

dan pengajaran. Menurut penulis kedua keterampilan itu, merupakan syarat yang 

harus dimiliki oleh setiap kepala madrasah yang profesional, karena selain dari 

tigaketerampilan diatas (Konsep, Hubungan manusia, teknis) kepala sekolah harus 

memiliki pengetahuan tentang belajar mengajar serta kemampuan intelektual, agar 

kinerja seorang pemimpin sekaligus sebagai menejer pendidikan bisa berjalan dengan 

sebaik-baiknya. Perincian kecakapan ini mencakup: 

1) Visi dan misi  

                                                 
37

 Atmodiwirio, Soebagio, Op.Cit, h. 162-163 
38

 Skema Kemampuan Manajerial menurut T.L Drake dan W.H.Roe dalam Soebagio 

keterampilan

konsep

Keterampilan hubungan 
manusia 

Keterampilan Pengajaran 

Keterampilan Teknis

Keterampilan Kognitif



 

Kepala Sekolah mestilah mampu menyatakan dan menyampaikan 

secara jelas visi dan misinya kepada siswa, guru dan masyarakat setempat di 

setiap kesempatan, yang sesuai seperti pada pertemuan dengan orang tua, 

dalam upacara sekolah dan sebagainya. Kepala sekolah juga mampu 

menyusun program dan rencana berdasarkan visi dan misi sekolah. 

2) Kepemimpinan dan inisiatif 

Kepala sekolah berdasarkan visi, misi dan tanggung jawabnya 

terhadap kebutuhan sekolah mampu mengambil inisiatif untuk mengatasi 

berbagai tantangan yang dihadapi, mampu mengambil keputusan pada waktu 

yang tepat menurut pandangannya dan menindaklanjutinya, melakukan upaya 

maksimal untuk memcapai swadaya dengan pengerahan sumber daya sekolah 

dan melakukan efisiensi dalam mengelola sumber daya yang ada. Mampu 

menciptakan dan mempertahankan komunikasi yang erat dengan masyarakat 

setempat dan pejabat yang berwenang dalam rangka kebaikan masyarakat 

sekolah dengan memperhatikan siswa. 

3) Penentuansasarandan Perencanaan  

Kepala sekolah dituntut mampu menentukan sasaran pengajaran, 

menyusun rencana pembangunan dan rencana pelaksanaan. 

4) Menyusun dan merencanakan kurikulum 



 

Kepala sekolah  bersama guru membentuk tim penyusun kurikulum, 

mendorong pembuatan bahan pelajaran dan melakukan pertemuan dan 

koordinasi rutin untuk membahas pengalaman dan hambatan dalam 

menjalahkan kurikulum. 

5) Pengelolaan pengajaran  

Kepala Sekolah harus berusaha mengunjungi ruang kelas, sering 

memberikan saran untuk perbaikan, prestasi siswa dan menggunakan 

waktunya lebih banyak untuk supervisi guru dan berbicara dengan mereka. 

6) Kesejahteraan siswa 

Kepala madrasah harus selalu berhubungan dengan orang tua bila 

siswa tidak masuk sekolah atau tidak bagus prestasinya. Menibuat peraturan 

khusus untuk siswa yang absen dengan alasan yang dapat diterima, ikut serta 

merancang program olah raga dan kegiatan ektra kurikuler lainnya. 

7) Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

Kepala Madrasah melibatkan masyarakat dalam kegiatan 

pembangunan masyarakat, pendidikan orang dewasa dan terlibat dalam 

peristiwa kebudayaan dan keagamaan di Masyarakat. Mengembangkan 

keanggotaan BP3, Dewan sekolah, Komite sekolah dan yang sejenisnya, 

termasuk memasukkan pimpinan informal masyarakat disamping orang tua 



 

siswa. Berkonsultasi dengan masyarakat dalam mengambil keputusan dan 

meminta bantuan masyarakat yang dibutuhkan sekolah. 

8) Pengambilan keputusan partisipatori 

Kepala madrasah berupaya mengundang rapat umum bersama staf 

minimal sekali dalam satu bulan, mendorong tukar menukar pendapat dengan 

bebas dan membentuk panitia untuk melaksanakan tugas dan keputusan 

penting. 

9) Pelimpahan dan komunikasi 

Kepala Madrasah bersama staf ikut memelihara bangunan, catatan, 

arsip sekolah dan kedisiplinan siswa, sering bertemu dengan pegawai 

pendidikan, pemuka masyarakat, siswa, orang tua dan guru.
39

 

Dapat dipahami bahwa Kepala Madrasah dituntut untuk mampu 

melaksanakan berbagai hal, baik hubungannya didalam sekolah (dengan guru dan 

siswa) dalam kontek PBM, tapi juga dalam hubungan keluar (orang tua, Masyarakat, 

pemimpin, dan pejabat terkait) dalam rangka memperkenalkan visi dan misi sekolah, 

memajukan prestasi siswa dan kualitas sekolah sesuai kebutuhan daerah, serta 

meminta keterlibatan aktif masyarakat diluar sekolah untuk mendukung keberadaan 

dan ikut memajukan sekolah. Upaya ini semakin penting ditengah kebijakan 
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desentralisasi pendidikan, dimana peran serta komponen masyarakat di luar sekolah 

semakin diperlukan. 

B. Manajemen Pendidikan 

1. Pengertian, Konsep dan Fungsi Manajemen 

a. Pengertian 

Istilah manajemen diambil dari bahasa Inggeris, management yang artinya 

direksi, pimpinan, ketatalaksanaan, tata pimpinan, pengelolaan.
40

  

Istilah ini sudah lumrah digunakan dan telah menjadi bagian dari bahasa 

Indonesia baku, yang diartikan: Proses penggunaan sumber daya secara efektif untuk 

mencapai sasaran, Pimpinan yang bertanggung jawab atas jalannya perusahaan dan 

organisasi.
41

 Dengan demikian manajemen dilihat dari segi bahasa dapat diartikan 

pengelolaan, ketatalaksanaan, penggunaan semua sumber daya secara efisien dan 

efektif untuk mencapai sasaran yang ingin dituju dalam sebuah organisasi, instansi, 

perusahaan, lembaga dan sejenisnya. 

Pengertian manajemen akan lebih luas lagi bila dilihat pendapat ahli, 

diantaranya George R.Terry yang menyatakan, management is a distinct process 
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consisting of planning, organizing, actuiting and controlling utillting in each both 

science and art, and followed in order to accomplish predetermined objectives.
42

 

(Manajemen adalah suatu proses yang membeda bedakan atas perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakkan, pelaksanaan dan pengawasan dengan 

memanfaatkan ilmu dan seni, agar dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan 

sebelumnya).
43

 

Banyak lagi pendapat ahli tentang pengertian manajemen. Untuk lebih 

praktisnya Handayaningrat merangkumnya sebagai berikut: 

1) Manajemen sebagai suatu sistem, management is a system.  Manajemen 

merupakan suatu kerangka kerja yang terdiri dari berbagai bagian/komponen 

yang secara   keseluruhan saling berkaitan yang di organisasi sedemikian rupa 

dalam rangka mencapai tujuan organisasi.  

2) Manajemen sebagai suatu proses, manajement is a process. Manajemen 
merupakan serangkaian kegiatan yang diarahkan pada pencapaian suatu 

tujuan, dengan memanfaatkan semaksimal mungkin sumber sumber daya 

yang dimiliki. 

3) Manajemen sebagai suatu fungsi, managemen as a function. Manajemen 

mempunyai kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat dilakukan sendiri sendiri 

tanpa menunggu selesainya kegiatan yang lain, sekalipun kegiatan kegiatan 

yang satu dan lainnya saling berkaitan dalam rangka pencapaian tujuan 

organisasi. 

4) Manajemen sebagai ilmu pengetahuan, management is a science. Manajemen 
adalah suatu ilmu   yang bersifat interdisipliner dengan menggunakan ilmu-

ilmu sosial, filsafat dan matematika. 

5) Manajemen sebagai kumpulan orang, management as people/group of people. 

Manajemen dipakai dalam arti kolektif untuk menunjukkan jabatan 

kepemimpinan di dalam organisasi, misalnya kelompok pimpinan atas, 

kelompok pimpinan tengah, dan kelompok pimpinan bawah. 
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6) Manajemen sebagai kegiatan yang terpisah, management as a separate 

activity. Manajemen mempunyai kegiatan tersendiri, jelas terpisah dari 

kegiatan teknis lainnya. 

7) Manajemen sebagai suatu profesi, management as a profession.  Manajemen 
mempunyai bidang pekerjaan atau bidang keahlian yang tertentu, seperti 

halnya bidang-bidang lain, misalnya profesi bidang kedokteran, profesi bidang 

hukum, profesi bidang perpajakan dan sebagainya.
44

 

Jadi dapat dipahami, manajemen secara umum memiliki makna yang luas, bisa 

berarti sebuah sistem, suatu proses, suatu fungsi, suatu ilmu, kumpulan orang yang 

bekerjasama, sebuah kegiatan dan sebuah profesi. Oleh karena itu istilah manajemen 

ini tidak terbatas dalam ruang lingkup manajemen dalam organisasi atau perusahaan 

tertentu, melainkan dapat dipasangkan kepada berbagai aspek kehidupan, seperti 

manajemen nasional, manajemen pemasaran, manajemen personalia, manajemen 

produksi, manajemen pendidikan dan sebagainya.
45

 

Walaupun istilah manajemen lebih banyak digunakan dalam dunia ekonomi, 

perusahaan dan organisasi, pada hakikatnya ia dapat pula digunakan pada bidang-

bidang lain, sepanjang pada bidang-bidang itu terkandung hakikat-hakikat 

manajemen sebagai suatu sistem, proses, fungsi, profesi dan seterusnya. 

b. Konsep 

Menurut Mulyasa Mengatakan manajemen pendidikan mengandung arti dan 

makna sebagai suatu proses kerjasama yang sistematik dan komprehensip 

dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional. Manajemen pendidikan 
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juga dimaksudkan sebagai sesuatu yang berkenaan dengan pengelolaan 

proses pendidikan untuk mencapai tujuan jangka pendek,  menengah 

maupunjangka panjang.
46

 

Soetopo Hendyat mengemukakan bahwa manajemen pendidikan adalah suatu 

ilmu yang mempelajari bagaimana menata sumber daya pendidikan untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan secara produktif dan bagaimana menciptakan suasana 

yang baik bagi manusia yang turut serta di dalam mencapai tujuan yang disepakati 

bersama.
47

 

Manajemen Pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-sumber 

pendidikan agar dapat terpusat dalam mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditentukan sebelumnya.
48

 

Dari berbagai pendapat para ahli tersebut dapat ditarik benang merahnya 

bahwa manajemen pendidikan adalah aplikasi konsep-konsep manajemen pendidikan 

untuk mengelola/menata sumber daya pendidikan dalam rangka mencapai tujuan 

yang telah ditentukan dan disepakati bersama. Manajemen merupakan bagian 

(komponen) yang tak dapat dipisahkan dengan proses pendidikan itu sendiri secara 

keseluruhan, karena tanpa manajemen yang baik, sulit diwujudkan peningkatan mutu 

sekolah. 

c. Fungsi 
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Proses dan fungsi manajemen pendidikan tidak berbeda dengan fungsi fungsi 

manajemen   pada umumnya, kalaupun ada, perbedaan itu terletak pada substansinya. 

Menurut Dalton E. Mc. Farland manajemen terdiri tiga fungsi, Planning   

(percncanaan),   organizing   (pengorganisasian),   controlling (pengawasan).
49

 

R.Terry mengemukakan bahwa manajemen terbagi empat fungsi yang dikenal dengan 

P.O.A.C. Planning, organizing, actuating, controlling. A.Albers menggunakan 

pembagian, planning, organizing, directing, controlling.
50

 H.Koontz & O'Donnel 

yang dikenal dengan POSDICO yaitu, planning, organizing, staffing, directing, and 

controlling.
51

 

Dari pembagian fungsi manajemen dari beberapa ahli terdapat perbedaan 

dalam jumlah unsur dan terminologi namun pada hakikatnya sama dan lazimnya  

terjadi dilembaga lembaga pemerintah maupun lembaga swasta, baik lembaga  

pendidikan maupun non pendidikan. Formulasi yang akan digunakan sebagai 

subvariabel dari variabel formulasi manajerial dalam penelitian ini yaitu 

perencanaan,pengorganisasian, pengerakan, (actualing), pengawasan (controlling), 

1). Perencanaan 
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Sarwoto mengartikan perencanaan sebagai suatu persiapan yang teratur dari 

setiap usaha yang dilakukan untuk mewujutkan atau mencapai tujuan atau tujuan-

tujuan yang telah ditentukan. Perencanaan yang baik, menurut sarwoto sebaiknya 

mengandung unsur-unsur, yaitu tujuan, policy (kebijaksanaan), progress (kemajuan) 

dan program. Perencanaan tingkat atas (top level), tingkat menengah (middle level) 

dan tingkat bawah (bottom level).
52

 

Dalam perencanaan, Kepala sekolah harus benar-benar memikirkan dan 

merumuskan suatu program tujuan dan tindakan yang harus dilakukan, sebab ia 

memegang perencanaan di tingkat atas, karena dialah yang berposisi pada top 

management level   di sekolah yang dipimpinnya. Untuk itu perencanaan pendidikan 

yang ia berikan bersifat memimpin, memberi petunjuk, arah garis dalam segala hal 

baik mengenai tujuan maupun cara melaksanakan atau mencapai tujuan tersebut. 

2) Pengorganisasian 

Pengorganisasian (organizing) dapat diartikan sebagai keseluruhan dari proses 

pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas dan tanggungjawab atau wewenang 

sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai 

suatu kesatuan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Proses 

pengorganisasian mencakup perumusan tujuan, penetapan tugas pokok, perincian 
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kegiatan, pengelompokan kegiatan dalam fungsi-ftingsi, departemen, penetapan 

otoritas organisasi, staffing dan facilitating.
53

 

Menurut Wahjosumijo yang dikutib oleh Sarwoto dikatakan bahwa dalam 

mengorganisasikan pendidikan kepala sekolah harus mampu menghimpun dan 

mengkoordinasikan sumber daya manusia dan sumber daya material sekolah, sebab 

keberhasilan sekolah tergantung kecakapan dalam mengatur dan mendayagunakan 

sumber-sumber daya yang ada.
54

 

3) Pengerak (actuating) 

Actuating adalah bagian penting dari proses manajemen, yang dititikberatkan 

pada penggerakkan orang-orang, aktuating adalah inti dari manajemen, karena 

banyak hubunganya dengan manusia, maka aktuating adalah merupakan seni dan 

penerapannya dengan berhasil tidaknya banyak tergantung pada pemberian motivasi 

kepada para anggota suatu organisasi.
55

 

Kepala sekolah dituntut untuk: mampu menggerakkan dan memotivasi paraa 

guru/slaf di sekolah yang menjadi kewenangannya untuk aktif bergerak 

melaksanakan tugas-tugas pendidikan dan pengajaran. Kepala sekolah melalui 

kewenangannya dapat memberikan motivasi, baik berupa pujian, penghargaan 

                                                 
53

 Ibid, 83 
54

 Ibid, 85 
55

 Ibid, h.88 



 

bahkan insentifbila sukses dalam menjalankan tugasnya, atau memberikan sangsi 

(hukuman) terhadap guru/staf yang tidak menjalankan tugasnya dengan baik. 

4). Pengawasan (Controlling) 

Soewarrio Handayaningrat mengutip pendapat Mc. Farland yang menyatakan 

bahwa pengawasan adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah 

hasil pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, 

perintah, tujuan dan kebijaksanaan yang telah ditentukan. Pengawasan dimaksud 

untuk mencegah atau untuk memperbaiki kesalahan, penyimpangan, ketidaksesuaian, 

penyelewengan dan lainnya yang tidak sesuai dengan tugas dan wewenang yang telah 

ditentukan. Jadi maksud pengawasan bukan mencari kesalahan, tetapi mencari 

kebenaran terhadap hasil pekerjaan.
56

 

Bagi kepala sekolah dapat dilaksanakan secara langsung dari dalam sekolah 

itu sendiri (internal control). la bertindak atas nama pimpinan organisasi sekolah, ia 

bertugas mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan, lalu menilai kemajuan 

dan kemunduran dalam pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh bawahannya, atau 

mengoreksi kebijakannya sendiri yang dianggap memerlukan perbaikan. 

2. Komponen-Komponen Manajemen di Sekolah 

Manajemen di Sekolah pada hakikatnya mempunyai pengertian yang hamper 

sama dengan manajemen pendidikan. Ruang lingkup dan bidang kajianm manajemen 
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sekolah merupakan ruang lingkup dan bidang kajian manajemen pendidikan. Namun 

demikian manajemen pendidikan mempunyai jangkauan yang lebih luas dari pada 

manajemen sekolah. Dengan perkataan lain, manajemen sekolah merupakan bagian 

dari manajemen pendidikan, atau penerapan manajemen pendidikan dalam organisasi 

sekolah sebagai salah satu komponen dari sistem pendidikan yang berlaku. 

Subtansi manajemen merupakan komponen utama yang harus dikerjakan atau 

dilaksanakan oleh seorang manajer. Didalam lingkungan sekolah manajer diperankan 

oleh kepala sekolah. Lazaruth menyebutkan ada enam komponen manajemen sekolah 

yaitu: (1) Manajemen Personalia (2) manajemen kurikulum (3) manajemen kesiswaan 

(4) manajemen keuangan (5) manajemen gedung, perlengkapan dan peralatan 

sekolah/sarana dan prasarana (6) manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat.
57

 

Mulyasa menyebutkan sedikitnya terdapat tujuh komponen sekolah yang harus 

dikelola dengan baik, yaitu: (1) Manajemen kurikulum dan program pengajaran (2) 

Manajemen tenaga kependidikan (3) Manajemen kesiswaan (4) Manajemen keuangan 

(5) Manajemen sarana dan prasarana pendidikan (6) Manajemen pengelolaan 

hubungan sekolah dan masyarakat (7) Layanan khusus lembaga pendidikan.
58

 

Komponen-komponen sekolah itu adalah: 

a. Kurikulum dan program pengajaran 
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Kurikulum selain merupakan rencana pelajaran, sekaligus juga peraktek dan 

fungsi dari pengajaran yang dijalankan. Sukmadinata menyatakan, kurikulum selain 

dari rencana pengajaran, juga sebagai suatu sistem kurikulum yang menjadi bagian 

dari sistem persekolahan. Sebagai suatu rencana pengajaran, kurikulum berisi tujuan 

yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kegiatan pengajaran, alat-alat 

pengajaran danjadwal waktu pengajaran, sebagai suatu sistem, kurikulum merupakan 

bagian atau sub sistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau sistem 

sekolah.
59

 

Kurikulum sebagai suatu sistem menyangkut segala penentuan kebijakan 

tentang kurikulum, susunan personalia dan prosedur pengembangan kurikulum, 

penerapan, evaluasi dan penyempumaannya. fungsi utama kurikulum adalah dalam 

pengembangan, penerapan dan evaluasi baik sebagai dokumen tertulis maupun 

aplikasinya, dan menjaga kurikulum tetap dinamis. 

Kepala sekolah merupakan seorang manajer di sekolah, ia harus bertanggung 

jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan dan penilaian perubahan atau perbaikan 

program pengajaran di sekolah. Untuk kepentingan tersebut, sedikitnya terdapat 

empat langkah yang harus dilakukan, yaitu penilaian, kesesuaian program yang ada 
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dengan tuntutan kebudayaan dan kebutuhan ;murid, meningkatkan perencanaan 

program, memilih dan melaksanakan program serta menilai perubahan program.
60

 

 

 

b. Manajemen Tenaga Kependidikan/PersonaIia. 

Manajemen   tenaga   kependidikan/personalia   adalah   perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan dari sejak pengadaan, pengembangan, 

pemberian konpensasi, pengmtegrasian dan pemeliharaan tenaga kerja dengan 

maksud untuk mencapai tujuan. 

Seorang manajer dalam hal ini kepala sekolah harus menjalankan 

wewenangnya terhadap tenaga kependidikan/personalia dan harus menjalankan 

fangsi-fungsi manajemen. Meskipun demikian manajemen ketenagaan haruslah 

memasuki tugas-tugas operasional dalam bidangnya. 

Sedangkan funsi-fungsi operasional dalam manajemen tenaga kependidikan di 

madrasah menurut Djamas adalah: 

1) Membuat analisis jabatan tenaga kependidikan. 

2) Perekrutan/pengadaan tenaga kependidikan. 

3) Pengembangan tenaga kependidikan 

4) Pembinaan karir dan supervisi tenaga kependidikan 

5) Penilaian tenaga kependidikan 

6) Pemberhentian dan pensiun tenaga kependidikan.
61
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Fungsi-fungsi operasional tersebut dapat terlaksana dengan baik, apabila 

kepala madrasah dapat menjalankan fungsi-fungsi manajemen secara baik. 

 

 

c. Manajemen Kesiswaan 

Siswa adalah siapa saja yang terdaftar sebagai objek dan subjek didik di suatu 

lembaga pendidikan. Manajemen kesiswaan adalah suatu kegiatan mengelola siswa 

diawali dengan penjaringan siswa, penempatan siswa, pembinaan siswa, pelayanan 

siswa, pembinaan alumni, evaluasi dan monitoring atau pengawasan.
62

 

Manajemen kesiswaan bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan dalam 

bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan lancar, tertib 

dan teratur, serta mencapai tujuan pendidikan sekolah. Untuk mencapai tujuan 

tersebut yang harus diperhatikan yaitu, penerimaan murid baru, kegiatan kemajuan 

belajar, serta bimbingan dan pembinaan disiplin. 

Mulyasa menjabarkan tanggung jawab kepala sekolah dalam mengelola 

bidang kesiswaan adalah : 
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1) Penerimaan, orientasi, klasifikasi dan perujukan murid kekelas dan 

program studi. 

2) Kehadiran murid di sekolah dan masalah-masalah yang berhubungan 

dengan itu. 

3) Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar. 

4) Program supervisi bagi murid yang mempunyai kelainan, seperti 

pengajaran, perbaikan dan pengajaran 

5) Pengendalian disiplin murid 

6) Program bimbingan penyuluhan 

7) Program kesehatan dan keamanan 

8) Penyesuaian pribadi, sosial dan emosional.
63

 

Bahwa tujuan pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan pengetahuan 

anak, tetapi juga sikap kepribadian, serta aspek sosial emosional, disamping 

keterampilaan-keterampilan lain. 

d. Manajemen Keuangan 

Yang dimaksud dengan manajemen keuangan di madrasah adalah suatu 

pengaturan uang yang meliputi kegiatan penggalian sumber, pengalokasian, 

pemanfaatan dan pertanggungjawaban keuangan. Yang digunakan dalam 

penyelenggaraan pendidikan dalam upaya mencapai tujuan pendidikan di madrasah.
64

 

Sumber keuangan dan pembiayaan pada suatu sekolah secara garis besar 

dikelompokkan atas tiga sumber, yaitu: 

1) Dari Pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, 

ataupun kedua-duanya yang diperuntukkan bagi kepentingan pendidikan. 

2) Orang tua atau peserta didik. 
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3) Masyarakat baik mengikat maupun tidak mengikat.
65

 

Adapun ruang lingkup manajemen keuangan di madrasah meliputi kegiatan: 

1) Perencanaan keuangan, yang meliputi berbagai kegiatan, penetapan 

penggalian dana, prioritas penggunaan dana, sistem pengelolaan 

pembukuan dan bentuk pertanggungjawaban keuangan yang digunakan. 

2) Penggalian sumber atau pencarian dana dari berbagai pihak secara optimal. 

3) Penganggaran dana sesuai dengan target yang ditentukan 

4) Pelaksanaan anggaran 

5) Akuntabilitas/pertanggungjawaban keuangan 

6) Pembukuan keuangan.
66

 

Kepala Sekolah sebagai manajer berfungsi sebagai otorisator, dan dilimpahi fungsi 

ordonator untuk memerintahkan pembayaran. Namun tidak dibenarkan melaksanakan 

fungsi bendaharawan, karena berkewajiban melakukan pengawasan kedalam. 

e. Manajemen Sarana dan Prasarana 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan untuk menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar 

mengajar, seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi serta alat-alat media pembelajaran. 

Sedangkan prasana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung menunjang 
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jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, tanaman sekolah, 

jalan menuju sekolah. 

Manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas mengatur dan menjaga 

sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan konstribusi secara optimal 

dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Kegiatan pengelolaan ini meliputi 

kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan inventarisasi dan 

penghapusan serta penataan.
67

 

Pengelolaan sarana/prasarana pada dasarnya perlu dilakukan secara 

profesional, agar semua sarana prasarana yang tersedia pada lembaga pendidikan 

dapat digunakan untuk mendukung efektifitas pencapaian target pembelajaran, serta 

pengembangan madrasah secara kelembagaan. 

f. Manajemen Hubungan Madrasah dengan Masyarakat 

Manajemen hubungan madrasah dengan masyarakat merupakan seluruh 

proses kegiatan madrasah yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan 

bersungguh-sungguh, serta pembinaan secara terus menerus untuk mendapatkan 

simpati dari masyarakat, khususnya yang berkepentingan langsung dengan madrasah. 

Dengan demikian kegiatan operasional pendidikan, kinerja dan produktivitas 

madrasah diharapkan semakin efektif dan efisien.
68
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Dalam rangka mewujudkan visi dan misi madrasah sesuai dengan paradigm 

baru manajemen pendidikan dirasakan periunya revitalisasi hubungan madrasah 

dengan masyarakat dan Ungkungan sekitamya. Hal ini penting, karena madrasah 

memerlukan masukan dari masyarakat dalam menyusun program yang relevan, 

sekaligus memerlukan dukungan dalam melaksanakan program tersebut. Disisi lain, 

masyarakat memerlukan jasa madrasah untuk mendapatkan program-program yang 

relevan. Jalinan seperti ini dapat terjadi jika kepala madrasah aktif dan dapat 

membangun hubungan yang saling menguntungkan 

Hubungan madrasah dengan masyarakat yang harmonis guna mewujudkan 

sekolah yang efektif dan efisien itu adalah: 

1) Mengembangkan pemahaman masyarakat terhadap madrasah. 

2) Menilai program madrasah 

3) Mempersatukan orang tua murid dan guru dalam memenuhi kebutuhan 

pesertadidik 

4) Mengembangkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan madrasah 

dalam era globalisasi 

5) Mengembangkan dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap 

madrasah 

6) Memberitahu kepada masyarakat tentang pekerjaan madrasah 



 

7) Menggerakkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan dukungan dan 

pemngkatan program madrasah.
69

 

Melalui hubungan yang harmonis tersebut diharapkan tercapai hubungan 

sekolah dan masyarakat, yaitu terlaksananya proses pendidikan di sekolah, sehingga 

menghasilkan lulusan sekolah yang berkualitas. Lulusan yang berkualitas ini tampak 

dari penguasaan peserta didik terhadap ilmu pengetahuan, keterampilan dan sikap 

yang dapat dijadikan bekal untuk melanjutkan pendidikan kejenjang berikutnya, atau 

hidup di Masyarakat sesuai dengan asas pendidikan seumur hidup. 

g. Manajemen layanan khusus. 

Manajemen layanan khusus meliputi manajemen perpustakaan, kesehatan dan 

keamanan sekolah. Perpustakaan yang lengkap yang dikelola dengan baik, 

memimgkinkan peserta didik untuk lebih mengembangkan dan mendalami 

pengetahuan yang diperolehnya dikelas melalui belajar mandiri, baik pada waktu 

istirahat di sekolah maupun dirumah.
70

 Disamping itu juga memungkinkan guru 

untuk mengembangkan pengetahuan secara mandiri, dan juga dapat mengajar dalam 

model bervariasi. 

Manajemen layanan khusus lainnya adalah layanan kesehatan dan keamanan. 

Sekolah sebagai suatu pendidikan yang bertugas dan bertanggung jawab 

melaksanakan proses pembelajaran, tidak hanya bertugas mengembangkan ilmu 
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pengetahuan, keterampilan dan sikap saja, tetapi harus menjaga dan meningkatkan 

kesehatan jasmani dan rohani peserta didik. Hal ini sesuai dengan tujuan pendidikan 

nasional, yaitu mengembangkan manusia seutuhnya “Yaitu manusia yang memiliki 

kesehatan jasmani dan rohani (Sisdiknas No.20 Tahun 2003 Bab II fasal 4). 

Disamping itu juga sekolah juga perlu memberikan pelayanan keamanan kepada 

peserta didik dan para pegawai yang ada di sekolah agar mereka dapat belajar dan 

melaksanakan tugas dengan tenang dan nyaman. 

3. Pelaksanaan Fungsi Manajemen Kepala Madrasah 

Pelaksanaan kesemua fungsi pokok manajemen pendidikan yang telah 

dijelaskan sebelumnya secara otomatis menjadi tanggungjawab pimpinan lembaga 

pendidikan. Sebagai manajer, kepala sekolah bertugas merencanakan, 

mengorganisasikan, mengarahkan/memimpin dan mengawasi pelaksanaan 

pendidikan dan pengajaran di sekolah. Ruang lingkup tugas manajerial ini dapat 

diterapkan kedalam segenap aspek administrasi pendidikan yaitu: Administrasi 

kurikulum    dan    program    pengajaran,    Administrasi    kesiswaan, 

kepegawaian/personalia, keuangan, sarana prasarana dan hubungan sekolah dan 

masyarakat, bertujuan untuk mencapai produktivitas sekolah yang lebih tinggi. 

Berbagai aktivitas manajemen pendidikan tersebut diselenggarakan oleh kepala 

sekolah secara priodik dan terjadwal pada saat awal tahun ajaran, akhir tahun ajaran, 

semester, bulanan bahkan mingguan. 



 

Deskripsi secara lebih terperinci berdasarkan substansi administrasi 

pendidikan di sekolah dapat ditetapkan sebagai berikut: 

a. Administrasi Kurikulum dan Program Pengajaran 

Kata kurikulum berasal dari Yunani curere yang dikatabendakan menjadi 

menjadi curiculum, sedangkan bentuk jamaknya adalah cnricula, yang berarti 

lapangan perlombaan dengan jarak dan ukuran tertentu sesuai dengan jenis 

perlombaan yang dipertandingkan.
71

 Dalam sejarah perkembangan pendidikan, 

kurikulum itu bukan hanya terbatas pada lingkungan olahraga saja, tetapi telah 

mendapat tempat yang lebih luas lagi yaitu dalam bidang pendidikan pada umumnya 

sehingga pengertian kurikulum itu mengalami perkembangan, secara umum 

kurikulum terbagi kepada dua bagian, ada yang secara tradisional dan ada yang secara 

modern. 

1) Pengertian tradisional, kurikulum adalah “sejumlah mata pelajaran yang 

harus dikuasai oleh siswa/murid untuk mencapai tingkat ijazah”. 

2) Pengertian modem, kurikulum adalah “pengalaman belajar murid yang 

diselenggarakan dibawah tanggungjawab sekolah”.
72

 

Bila kedua difinisi tersebut dikaji, maka pengertian secara tradisional, 

kurikulum sebagai sejumlab mata pelajaran telah ditinggalkan. Ruang lingkup 
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kurikulum telah diperluas pada sejumlah pengalaman belajar, yang dapat diperoleh 

melalui berbagai ragam aktivitas, baik mengikuti pelajaran dikelas, membaca 

diperpustakaan, mengelola majalah dinding sekolah, melaksanakan kegiatan 

pramuka, palang merah remaja, OSIS,  dan sebagainya. Dengan demikian maka 

administrasi kurikulum itu meliputi semua kegiatan yang dapat memperlancar proses 

pembelajaran.  

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam administrasi kurikulum sangat luas 

antaralain : 

a. Menentukan syarat/kriteria penerimaan murid 

b. Menyusun kelas-kelas dan membagi murid-murid kedalam kelompok 

kelompok kelas. 

c. Menyusun program tahunan, program semester dan program bulanan. 

d. Mengadakan ulangan-ulangan, mengerjakan, mencatat dan melaporkan 

hasil hasilnya. 

e. Menyusun jadwal belajar dan jadwal mengajar. 

f. Merencanakan ektra class activities. 

g. Menyusun daftar buku yang diperlukan untuk belajar murid dan 

sebagainya. 

b. Administrasi personalia/Kepegawaian 



 

Administrasi personalia adalah “Segenap proses penataan personil di sekolah”.
73

 

Adapun yang dimaksud dengan personil sekolah adalah terdiri dari kepala sekolah, 

wakil kepala sekolah, guru, kepala tata usaha, semua karyawan tata usaha dan 

termasuk pesuruh. Adapun kegiatan-kegiatan administrasi personalia adalah: 

a) Seleksi 

b) Pengangkatan dan penempatan 

c) Orientasi 

d) Bimbingan dan pengembangan 

e) Kesejahteraan.
74

 

Sedangkan buku-buku atau daftar yang harus dilaksanakan dalam rangka 

administrasi personalia adalah: 

a) Statistik/daftar presentasi pegawai 

b) Organisasi dan daftar pembagian tugas 

c) Masalah kepegawaian/guru dan kesejahteraan 

d) Daftar riwayat hidup 

e) Daftar riwayat pekerjaan 

f) Catalan pribadi pegawai 

g) Daftar induk pegawai.
75
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Kepala sekolah sebagai salah satu dari personil pendidikan, keberadaan guru 

harus diperhatikan, sebab secara tidak langsung gurulah yang memegang peranan. 

Sedemikian pentingnya peran seorang guru, sehingga ia dapat juga dikatakan sebagai 

ujung tombak maju mundumya pendidikan yang diselenggarakan disuatu lembaga 

pendidikan atau sekolah. Oleh sebab itu sejak dari seleksi, pengangkatan dan 

penempatan sampai dengan kesejahteraannya perlu diperhatikan oleh semua pihak 

yang mengingirikan kemajuan sekolah, begitu juga hal-hal yang berkaitan dengan 

administrasinya. 

c. Administrasi Kesiswaan 

Administrasi kesiswaan menurut  adalah seluruh proses kegiatan yang 

direncanakan dan diusahakan secara sengaja serta pembinaan secara kontinu teriiadap 

seluruh peserta didik (dalam lembaga pendidikan yang bersangkutan) agar dapat 

mengikuti proses belajar mengajar (PBM) secara efektif dan efisien, demi tercapainya 

tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
76

 

Adapunjenis kegiatan dalam administrasi kesiswaan adalah: 

1) Pendaftaran murid 

2) Seleksimurid 

3) Penerimaan murid 
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4) Penempatan murid 

5) Bimbingan belajar 

6) Penyambungan dan mutasi.
77

 

Sedangkan buku-buku, daftar-daftar atau formulir-formulir yang harus 

dikerjakan secara teratur menyangkut tentang administrasi kesiswaan ini antara lain: 

1) Buku induk 

2) Kalpper 

3) Daftar nilai dan gabungan nilai 

4) Daftar kegiatan kurikuler dan ektra kurikuler 

5) Daftarabsen 

6) Bukuraport 

7) Daftarmutasi 

8) Daftarpribadi 

Semua hal tersebut diatas harus dilengkapi dan dipersiapkan oleh sekolah, 

semenjak seorang siswa  menginjakkan kakinya pertama di sekolah untuk 

mendapatkan peodidikan, sampai ia keluar dari sekolah atau menyelesaikan 

pendidikan disekolah tersebut. 

d. Administrasi Keuangan 
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Administrasi   keuangan   adalah   seluruh   pengaturan   pembiayaan 

penyelenggaraan sekolah yang mencakup anggaran pendapatan dan pengeluaran 

dalam rangka pengelolaan sekolah. Masalah keuangan adalah masalah yang sangat 

peka, oleh karena itu dalam mengelola bidang ini hams hati-hati, jujur dan terbuka 

agar tidak timbul kecurigaan. 

Untuk memperlancar kegiatan tersebut, ada beberapa buku/daftar yang dapat 

membantu yaitu: 

1) Bukukas. 

2) Bukutabel 

3) Buku penerimaan SPMU 

4) Danargaji 

5) Daftar honorarium 

6) Surat pertanggungjawaban (SPJ).
78

 

Buku-buku/dafiat-daftar tersebut harus dimiliki oleh sekolah, yang dalam 

pengelolaannya biasanya diatur oleh kepala sekolah dan dilaksanakan oleh bagian 

tata usaha sekolah (dalam hal ini Bendaharawan sekolah). 

e. Administrasi Sarana dan Prasarana 
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Administrasi sarana dan prasarana sekolah merupakan seluruh proses kegiatan 

yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, serta 

pembinaan secara kontinu terhadap benda -benda pendidikan, agar senantiasa siap 

pakai (ready for use) dalam KBM, sehingga PBM semakin efektif dan efisien guna 

membantu tercapamya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.
79

 

Sedemikian banyaknya kegiatan yang berkaitan dengan administrasi sarana 

prasarana, penulis mengelompokkan dalam dua bagian yaitu: 

1) Pengadaan, pemeliharaan, penambahan, rehabilitasi dan pengamanan 

sarana sekolah. 

2) Pengadaan, Pemeliharaan, penambahan, rehabilitasi dan pengamanan 

prasarana sekolah.  

Sedangkan buku-buku yang diperlukan dalam administrasi sarana dan 

prasarana sekolah adalah: 

1) Buku laporan tahunan, caturwulan/semesteran 

2) Buku Inventaris 

3) Buku-buku penerimaan alat-alat dan pertengkapan.
80

 

f. Administrasi Hubungan Sekolah dan Masyarakat 
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Dengan majunya pengetahuan masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi 

anak-anaknya, maka merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi sekolah dan 

masyarakat untuk menjalin kerjasama dalam rangka kelancaran pendidikan. 

Adanya hubungan sekolah dan masyarakat, sekolah dapat mengetahui 

sumber-umber yang ada dalam masyarakat untuk didayagunakan dalam rangka 

kepentingan pendidikan di sekolah. Dipihak lain masyarakat juga mengambil manfaat 

dengan turut mengenyam dan menyerap kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

yang dicapai sekolah. 

Adapun fungsi dibentuknya hubungan sekolah dan masyarakat adalah menarik 

simpati masyarakat pada umumnya, atau masyarakat yang langsung terkait 

khususnya,   sehingga dapat meningkatkan hubungan serta animo masyarakat 

terhadap sekolah tersebut, yang pada akhimya menambah pemasukan bagi sekolah 

yang bermamfaat terhadap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan 

tujuannya adalah meningkatkan popularitas sekolah dimata masyarakat, sehingga 

prestise sekolah dapat meningkat pula.
81

 

C. Peningkatan Mutu Pembelajaran 

1. Hakekat Mutu 
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Sebelum membahas tentang mutu pendidikan terlebih dahulu akan 

dibahastentang mum dan pendidikan. Banyak ahli yang mengemukakan tentang 

mutu, seperti yang dikemukakan oleh Edward Sallis mutu adalah Sebuah filsosofis 

dan metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan 

mengatur agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan ekstemal yang berlebihan.
82

 

Sudarwan Danim mutu mengandung makna derajat keunggulan suatu poduk atau 

hasil kerja, baik berupa barang dan jasa. Sedangkan dalam dunia pendidikan barang 

dan jasa itu bermakha dapat dilihat dan tidak dapat dilihat, tetapi dan dapat 

dirasakan.
83

 Sedangkan Kamus Besar Bahasa Indonesia menyatakan Mutu adalah 

(ukuran), baik buruk suatu benda;taraf atau derajat (kepandaian, kecerdasan, dsb) 

kualitas.
84

 Selanjutnya Lahl Sumayang menyatakan quality (mutu ) adalah tingkat 

dimana rancangan spesifikasi sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan fungsi 

dan penggunannya, disamping itu quality adalah tingkat di mana sebuah produk 

barang dan jasa sesuai dengan rancangan spesifikasinya.
85

 

Berdasarkan pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa mutu (quality ) 

adalah sebuah filsospfis dan metodologis, tentang (ukuran ) dan tingkat baik buruk 
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suatu benda, yang membantu institusi untuk merencanakan perubahan dan mengatur 

agenda rancangan spesifikasi sebuah produk barang dan jasa sesuai dengan fungsi 

dan penggunannya agenda dalam menghadapi tekanan-tekanan ekstemal yang 

berlebihan.  

Dalam pandangan Zamroni dikatakan bahwa peningkatan mutu sekolah 

adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus meningkatkan kualitas proses 

belajar mengajar dan faktor-faktor yang berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar 

menjadi target sekolah dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.
86

 Peningkatan 

mutu berkaitan dengan target yang harus dicapai, proses untuk mencapai dan faktor-

faktor yang terkait. Dalam peningkatan mutu ada dua aspek yang perlu mendapat 

perhatian, yakni aspek kualitas hasil dan aspek proses mencapai hasil tersebut. 

2. Hakekat Pendidikan dan Pembelajaran  

Menururt pendapat Ki Hajar Dewantoro dalam Kongres Taman Siswa (1930) 

mengungkapkan: “Pendidikan. Umumnja berarti daja-upaja untuk memadjukan 

bertumbuhnja budi pekerti (kekuatan batin, karakter), pikiran (intellect) dan tubuh 

anak”.
87

 

Sedangkan Lodge dalam Ismaun menjelaskan pengertian pendidikan sebagai 

berikut : “in the narrower sense, education is restricted to that functions, it's 
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background, and it's outlook to the member of the rising generation, .......... In the 

narrower sense, education becomes, in practice identical with schooling, i.e. formal 

instruction under controlled conditions”. Dalam arti yang sempit, pendidikan hanya 

mempunyai fungsi yang terbatas, yaitu memberikan dasar-dasar dan pandangan hidup 

kepada generasi yang sedang tumbuh, yang dalam prakteknya identik dengan 

pendidikan formal di sekolah dan dalam situasi dan kondisi serta lingkungan belajar 

yang serba terkontrol.
88

 Pendidikan dapat dimaknai sebagai proses mengubah tingkah 

laku anak didik agar menjadi manusia dewasa yang mampu hidup mandiri dan 

sebagai anggota masyarakat dalam lingkungan alam sekitar dimana individu itu 

berada.
89

  

Sementara itu Hamid Darmadi berpendapat Pendidikan mengadung tujuan 

yang ingin dicapai, yaitu membentuk kemampuan individu mengembangkan dirinya 

yang kemampuan-kemampuan dirinya berkembang sehinga bermanfaat untuk 

kepentingan hidupnya sebagai seorang individu.
90

 

Dalam Undang-Undang RI Nomor 20 tahun, 2003 Bab I Pasal 1 ayat (1) 

dikatakan bahwa: 

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengambangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

                                                 
88

Ismaun, Filsqfat Administrasi Pendidikan, (Bandung: Universitas Pendidikan, 2007), h. 57 
89

Syaiful Sagala, Admrnistrasi Pendidikan Kontemporer, (Bandung: Alfabeta, 2006), h. 3 

90
 Hamid DannadL, Dasar Konsep Pendidikan Moral, (Bandung: Auabeta, 2007), h. 3 



 

kepribadaian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperiukan dirinya, 

masyarakat bangsa, dan Negara”.
91

 

Selanjutnya, Sihombing (2002) dalam Ety Rochaety, dkk bahwa pendidikan 

mengandungpokok-pokok penting sebagai berikut: 

a. Pendidikan adalah proses pembelajaran 

b. Pendidikan adalah proses memanusiakan manusia 

c. Pendidikan berusaha mengubah atau mengembangkan kemampuan, sikap, 

    dan perilaku positif. 

d. Pendidikan merupakan perbuatan atau kegiatan sadar 

e. Pendidikan berkaitan dengancara mendidik 

f.  Pendidikan memiliki dampak lingkungan 

g. Pendidikan tidak berfokus pada pendidikan formal.
92

 

Berdasarkan hal tersebut di atas, bahwa pendidikan merupakan sutau system 

yang memiliki kegiatan cukup kompleks, meliputi berbagai komponen yang berkaitan 

satu dengan yang lain, dengan tujuan untuk membangun masa depan bangsa.  

Jika menginginkan pendidikan secara teratur, berbagai elemen (komponen ) 

yang terlibat dalam kegiatan pendidikan perlu dikenal terlebih dahulu.untuk itu 

diperlukan pengkajian usaha pendidikan sebagai suatu system yang dapat dilihat 

secara mikro dan makro. 
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Sedangkan hakekat pembelajaran Menurut Muhtar adalah “Seperangkat 

kejadian yang mempengaruhi siswa dalam situasi belajar”.
93

 Jadi yang dimaksud 

dengan pembelajaran disini ialah suatu kejadian di dalam kelas yang dilaksanakan 

oleh guru dan siswa sehingga dihasilkan kegiatan belajar mengajar yang berkualias. 

3. Faktor-Faktor Dominan dalam Peningkatan Mntu Pembelajaran di 

Madrasah  

Selanjutnya untuk meningkatkan mutu sekolah seperti yang disarankan oleh 

Sudarwan Danim yaitu dengan melibatkan lima faktor yang dominan : 

a. Kepemimpinan Kepala sekolah; kepala sekolah harus memiliki dan 

memahami visi kerja secara jelas, mampu dan mau bekerja keras, 

mempunyai dorongan kerja yang tinggi, tekun dan tabah dalam bekerja, 

memberikanlayananyang optimal, dan disiplin keria yang kuat. 

b. Siswa; pendekatan yang harus dilakukan adalah “anak sebagai pusat” 

sehingga kompetensi dan kemampuan siswa dapat digali sehingga sekolah 

dapat menginventarisir kekuatan yang ada pada siswa. 

c. Guru; pelibatan guru secara maksimal, dengan meningkatkan kopmetensi 
dan profesi kerja guru dalam kegiatan seminar, MGMP, lokakarya serta 

pelatihan sehingga hasil dari kegiatan tersebut diterapkan disekolah. 

d. Kurikulum; adanya kurikulum yang ajeg/tetap tetapi dinamis , dapat 

memungkinkan dan memudahkan standar mutu yang diharapkan sehingga 

goals (tujuan) dapat dicapai secara maksimal; 

e. Jaringan Kerjasama; jaringan kerjasama tidak hanya terbatas pada 
lingkungan sekolah dan masyarakat semata (orang tua dan masyarakat) 

tetapi dengan organisasi lain, seperti perusahaan/instansi sehingga output 

dari sekolah dapat terserap didalam dunia kerja.
94
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Berdasarkan pendapat diatas, perubahan paradigma harus dilakukan secara 

bersama-sama antara pimpinan dan karyawan sehingga mereka mempunyai langkah 

dan strategi yang sama yaitu menciptakan mum dilingkungan kerja khususnya 

lingkungan kerja pendidikan. Pimpinan dan karyawan harus menjadi satu tun yang 

utuh (teamwork) yangn saling membutuhkan dan saling mengisi kekurangan yang 

ada sehingga target (goals ) akan tercipta dengan baik. 

4. Unsur-Unsur Yang Terlibat Dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran Di 

Madrasah 

Unsur yang teriibat dalam peningkatan mutu pendidikan dapat lihat dari sudut 

pandang makro dan mikro pendidikan, seperti yang dijabarkan di bawah ini: 

a. Pendekatan Mikro Pendidikan: 

Yaitu suatu pendekatan terhadap pendidikan dengan indicator kajiannya dilihat 

dari hubungan antara elemen peserta didik, pendidik, dan interaksi keduanya dalam 

usaha pendidikan. Secara lengkap elemen mikro sebagai berikut: 

1) Kualitas manajemen 

2) Pemberdayaan satuan pendidikan 

3) Profesionalisme dan ketenagaan 

4) Relevansi dan kebutuhan. 



 

Berdasarkan tinjauan mikro elemen guru dan siswa yang merupakan bagian 

dari pemberdayaan satuan pendidikan merupakan elemen sentral. Pendidikan untuk 

kepentingan peserta didik mempunyai tujuan, dan untuk mencapai tujuan ini ada 

berbagai sumber dan kendala, dengan memperhatikan sumber dan kendala ditetapkan 

bahan pengajaran dan diusahakan berlangsungnya proses untuk mencapai tujuan. 

Proses ini menampilkan hasil belajar. hasil belajar perlu dinilai dan dari hasil 

penilaian dapat merupakan umpan balik sebagai bahan masukan dan pijakan. 

b. Pendekatan Makro Pendidikan 

Yaitu kajian pendidikan dengan elemen yang lebih luas dengan elemen sebagai 

berikut: 1) Standarisasi pengembangan Kurikulum, 2)Pemerataan dan persamaan, 

serta keadilan, 3) Standar mutu, 3) Kemampuan bersaing. 

Tinjauan makro pendidikan menyangkut berbagai hal yang digambarkan dalam 

dua bagan (P.H Coombs) dalam Etty Rochaeity, dkk (2005: 8) bahwa pendekatan 

makro pendidikan melalui jalur pertama yaitu Input Sumber-Proses Pendidikan,-

Hasil pendidikan
95

 Seperti gambar dibawah ini: 
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Gambar: 3  

Pendekatan Makro Pendidikan
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Input Sumber pendidikan akan mempengaruhi dalam kegiatan proses 

pendidikan, dimana proses dalam pendidikan didasari oleh berbagai unsur sehinga 

semakin siap suatu lembaga dan semakin lengkap komponen pendidikan yang 

dimiliki maka akan menciptakan hasil pendidikan yang berkualitas. 

5. Strategi Peningkatan Mutu Pembelajaran di Sekolah  
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Secara umum untuk meingkatkan mutu pendidikan harus diawali dengan 

strategi peningkatan pemerataan pendidikan, dimana unsur makro dan mikro 

pendidikan ikut terlibat, untuk menciptakan (Equality dan Equity), mengutip 

pendapat Indra Djati Sidi bahwa pemerataan pendidikan harus mengambil langkah 

sebagai berikut: 

a. Pemerintah menanggung biaya minimum pendidikan yang diperlukan 

anak usia sekolah baik negeri maupun swasta yang diberikan secara 

individual kepada siswa. 

b. Optimalisasi sumber daya pendidikan yang sudah tersedia, antara lain 

melalui double shift (contoh pemberdayaan SMP terbuka dan kelas Jauh) 

c. Memberdayakan sekolah-sekolah swasta melalui bantuan dan subsidi 

dalam rangka peningkatan mutu embelajaran siswa dan optimalisasi daya 

tampung yang tersedia. 

d. Melanjutkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang Kelas 

Baru (RKB) bagi daerah-daerah yang membutuhkan dengan 

memperhatikan peta pendidiakn di tiap-tiap daerah sehingga tidak 

mengggangu keberadaan sekolah swasta. 

e. Memberikan perhatian khusus bagi anak usia sekolah dari keluarga 

miskin, masyarakat terpencil, masyarakat terisolasi, dan daerah kumuh. 

f. Meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dan pemerintah daerah 

untuk ikut serta mengangani penuntansan wajib belajar pendidikan dasar 9 

tahun.
97

 

Sedangkan peningkatan mutu sekolah secara umum dapat diambil satu 

strategi dengan membangun Akuntabilitas pendidikan dengan pola kepemimpinan 

seperti kepemimpinan Kepada Madrasah yang menyarankan: 

a. Untuk memperkuat tim-tim sebagai bahan pembangun yang fundamental 

dalam struktur perusahaan. 

b. Menggabungkan aspek -aspek positif individual dengan berbagai manfaat 

dari konsumen 

c. Berfokus pada detaiol dalam mengimplementasikan gambaran besar 

tentang perusahaan 
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d. Menerima tanggung jawab pribadi untuk selalu mengidentifikasikan akar 

menyebab masalah 

e. Membangun hubungan antarpribadi yang kuat 

f. Menjaga agar pemikiran tetap terbuka terhadap kritik dan nasihat yang 

konstruktif 

g. Memelihara sikap yang progresifdan berpandangan ke masa depan  

h. Bangga dan menghargai prestasi kerja 

i. Bersedia menerima tanggung jawab dan mengikuti pelatihan.
98

 

Dari paparan di atas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mutu 

pembelajaran dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperkuat manajemen 

oleh kepala sekolah dengan memperkuat aspek-aspek yang ada dilingkungan 

madrasah sehingga semuanya mendukung dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

khususnya yang ada di madrasah tersebut. Selain itu kepada madrasah juga dapat 

membuat tim-tim yang dapat merencanakan bagaimana proses pembelajaran yang 

baik dan bermutu dapat dilaksanakan sehingga akan menghasilkan mum 

pembelajaran dan juga menghasilkan lulusan yang berkualitas pula. 

D. Konsep Manajerial dalam Perspektif Al-Qur’an 

Al-Qur‟anul karim sebagai kitab suci kaum muslimin antara lain berfungsi 

sebagai “hudan” sarat dengan berbagai petunjuk agar manusia dapat menjadi khalifah 

yang baik di muka bumi ini. Untuk memperoleh petunjuk tersebut diperlukan adanya 

pengkajian terhadap al-Qur‟an itu sendiri, sehingga kaum muslimin benar-benar bisa 

mengambil manfaat yang sebesar-besarnya dari pada isi kandungan al-Qur‟an 

tersebut yang di dalamnya kompleks membahas permasalahan-permasalahan yang 

sudah terjadi, sedang terjadi, maupun yang belum terjadi. Semua hal yang berkaitan 
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dengan kehidupan manusia, maupun keberadaan alam ini sudah termaktub dalam al-

Qur‟an. Termasuk permasalahan mulai dari asal kejadian manusia, sampai pada 

aktivitas yang dilakukan manusia dalam hal ini tentang Manajemen Pendidikan, hal 

tersebut sudah tertulis di dalam al-Qur‟an. 

Manajemen menurut bahasa berarti pemimpin, direksi, pengurus, yang 

diambil dari kata kerja manage yang berati mengemudikan, mengurus, dan 

mermerintah.
99

 Manajemen menurut Dr. Hadari Nawawi adalah merupakan kegiatan 

yang dilakukan oleh manajer dalam memanage organisasi, lembaga, maupun 

perusahaan.
100

 Manajemen pendidikan Islam merupakan aktifitas untuk memobilisasi 

dan memadukan segala sumber daya pendidikan Islam dalam rangka untuk mencapai 

tujuan pendidikan Islam yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Sumber daya yang dimobilisasi dan dipadukan untuk mencapai tujuan 

pendidikan tersebut tentunya meliputi apa yang disebut 3 M (man, money, dan 

material), dan semua itu tidak hanya terbatas yang ada di sekolah/madrasah atau 

pimpinan perguruan tinggi Islam. Berkomunikasi, bekerja sama dengan berbagai 

pihak yang terkait baik kedalam maupun keluar sangat membantu dan menentukan 

kemajuan lembaga pendidikan yang dipimpinnya, itulah proses dari manajemen. 
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Untuk merealisasikan semua aspek yang terungkap dalam paparan di atas, 

ternyata tak lepas dari permasalahan manajemen. Dan manajemen sendiri 

sesungguhnya sudah di jelaskan dalam al-Qur‟an. Jika kita mau memahami dan 

menganalisis beberapa macam aspek yang ada bahwa manajemen adalah untuk 

mengetahui kemana arah yang akan dituju, kesukaran apa yang harus dihadapai, 

kekuatan apa yang harus dijalankan dan bagaimana mengemudikan kendaraan dengan 

membuat penumpang nyaman berada di kendaraan yang dikemudikan, bukan malah 

sebaliknya.  

Yang harus disadari adalah bahwa pemahaman manusia terhadap al-Qur‟an, 

bagaimanapun sepenuhnya bersandar pada kapasitas akal, dan apapun yang bersandar 

pada akal tersebut tidak pernah menjadi hal yang mutlak, jadi sepenuhnya persoalan 

akal dan kwalitasnya dalam memahami al-Qur‟an dan seberapa jauh kemampuan akal 

untuk kajian dan interprestasi secara tepat dalam konteks tertentu. Untuk itulah dalam 

pembahasan ini penulis mencoba mensinergiskan dan mengungkap secara langsung 

bahwa manajemen pendidikan Islam sesungguhnya dapat kita kaji dan kita 

interpretasikan dengan al-Qur‟an jika akal kita mau berpikir. Karena sesungguhnya 

al-Qur‟an sendiri menjelaskan tentang hal itu. 

1. Komponen Manajemen Pendidikan Islam Yang Terkandung Dalam Al-

Qur’an 



 

Berbicara masalah manajemen tentunya tidak bisa lepas dengan empat 

komponen yang ada yaitu (POAC) planning, organizing, actuating dan controlling. 

Menurut penulis empat komponen tersebut di jelaskan di beberapa ayat al-Qur‟an. 

Untuk lebih jelasnya maka akan penulis uraikan satu persatu sebagai berikut: 

 

 

a. Perencanaan (planning) 

Planning atau perencanaan adalah keseluruhan proses dan penentuan secara 

matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa akan datang dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan.
101

 Ketika dikaitkan dengan sistem 

pendidikan dalam suatu organisasi kependidikan, maka perencanaan pendidikan 

menurut ST Vembriarto dapat didefiniskan sebagai penggunaan analisa yang bersifat 

rasional dan sistematis terhadap proses pengembangan pendidikan yang bertujuan 

untuk menjadikan pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien dalam menanggapi 

kebutuhan dan tujuan murid-murid serta masyarakat.
102
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Dalam perencanaan terlebih yang harus diperhatikan adalah apa yang harus 

dilakukan dan siapa yang akan melakukannya. Jadi perencanaan disini berarti 

memilih sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya apa yang harus dilakukan, 

kapan, bagimana, dan oleh siapa. 

Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi 

diwaktu yang akan datang dalam mana perencanaan dan kegiatan yang akan 

diputuskan akan dilaksanakan, serta periode sekarang pada saat rencana di buat. 

Perencanaan merupakan aspek penting dari pada manajemen. Keperluan 

merencanakan ini terletak pada kenyataan bahwa manusia dapat mengubah masa 

depan menurut kehendaknya. Manusia tidak boleh menyerah pada keadaan dan masa 

depan yang menentu tetapi menciptakan masa depan itu. Masa depan adalah akibat 

dari keadaan masa lampau, keadaan sekarang dan disertai dengan usaha-usaha yang 

akan kita laksanakan. Dengan demikian landasan dasar perencanaan adalah 

kemampuan manusia untuk secara sadar memilih alternative masa depan yang 

dikehendakinya dan kemudian mengarahkan daya upayanya untuk mewujudkan masa 

depan yang dipilihnya dalam hal ini manajemen yang akan diterapkan seperti apa 

Sehingga dengan dasar itulah maka suatu rencana itu akan terealisasikan dengan 

baik
103

. 

Adapun kegunaan perencanaan adalah sebagai berikut: 
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1) karena perencanaan meliputi usaha untuk memetapkan tujuan atau 

memformulasikan tujuan yang dipilih untuk dicapai, maka perencanaan 

haruslah bisa membedakan point pertama yang akan dilaksanakan terlebih 

dahulu 

2) dengan adanya perencanaan maka memungkinkan kita mengetahui tujuan-

tujuan yang kan kita capai 

3) dapat memudahkan kegiatan untuk mengidentifikasikan hambatan-

hambatan yang akan mungkin timbul dalam usaha mencapai tujuan
104

 

Dalam upaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi suatu organisasi 

pendidikan, perhitungan-perhitungan secara teliti sudah harus dilakukan pada vase 

perencanaan pendidikan. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, maka berlaku prinsip-

prinsip perencanaan, yaitu:  

1) Perencanaan harus bersifat komprehensif 

2) Perencanaan pendidikan harus bersifat integral 

3) Perencanaan pendidikan harus memperhatikan aspek-aspek kualitatif 

4) Perencanaan pendidikan harus merupakan rencana jangka panjang dan 

kontinyu 

5) Perencanaan pendidikan harus didasarkan pada efisiensi 

6) Perencanaan pendidikan harus memperhitungkan semua sumber-sumber 

yang ada atau yang dapat diadakan 
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Perencanaan pendidikan harus dibantu oleh organisasi administrasi yang 

efisien dan data yang dapat diandalkan
105

 

Bertolak dari hal tersebut, bahwa tujuan atau orientasi ke arah sasaran 

merupakan landasan untuk membedakan antara planning dengan spekulasi yang 

sekedar dibuat secara serampangan. Sebagai suatu ciri utama dari langkah tindakan 

eksekutif pada semua tingkat organisasi, planning merupakan suatu proses intelektual 

yang menyangut berbagai tingkat jalan pemikiran yang kreatif dan pemanfaatan 

secara imajinatifatas dari variabel-variael yang ada. Planning memungkinkan pada 

administrator untuk meramalkan secara jitu kemungkin anakibat yang timbul dari 

berbagai kekuatan, sehingga ia bisa mempengaruhi dan sedikit banyak mengontrol 

arah terjadinya perubahan yang dikehendaki
106

. 

Dalam proses perencanaan terhadap program pendidikan yang akan 

dilaksanakan, khususnya dalam lembaga pendidikan Islam, maka prinsip perencanaan 

harus mencerminkan terhadap nilai-nilai islami yang bersumberkan pada al-Qur'an 

dan Al-Hadits. Dalam hal perencanaan ini al-Qur'an mengajarkan kepada manusia :  
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Artinya : Dan berbuatlah kebajikan supaya kamu mendapatkan keberuntungan (Al-

Hajj : 77) 

Selain ayat tersebut, terdapat pula ayat yang menganjurkan kepada para 

manejer atau pemimpin untuk menentukan sikap dalam proses perencanaan 

pendidikan. yaitu dalam al-Qur‟an surat an-Nahl ayat 90: 

                      

                 

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan 

atau kebaikan, memberi kepada kaum kerabat dan Allah melarang 

perbuatan yang keji, mungkar dan permusuhan. Dia memberi pelajaran 

kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran (An-Nahl : 90)  

Ayat-ayat lain yang berkesinambungan dengan perencanaan adalah dalam (al-

Qur‟an 75: 36) bahwa “apakah manusi mengira ia dibiarkan saja tanpa pertanggung 

jawaban?, dan selanjutnya (al-Qur‟an 17:36) sebagai berikut: 

                            

    



 

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.(Q.S Al-Isra ayat 

36) 

Ayat tersebut merupakan suatu hal yang sangat prinsipil yang tidak boleh 

ditawar dalam proses perencanaan pendidikan, agar supaya tujuan yang ingin dicapai 

dapat tercapai dengan sempurna. Disamping itu pula, inti sari ayat tersebut 

merupakan suatu “pembeda” antara manajemen secara umum dengan manajemen 

dalam perspektif Islam yang sarat dengan nilai. 

b. Pengorganisasian (organizing) 

Kegiatan administratif manajemen tidak berakhir setelah perencanaan 

tersusun. Kegiatan selanjutnya adalah melaksanaan perencanaan itu secara 

operasional. Salah satu kegiatan administratif manajemen dalam pelaksanaan suatu 

rencana disebut organisasi atau pengorganisasian. 

Organisasi adalah sistem kerja sama sekelompok orang untuk mencapai 

tujuan bersama. Langkah pertama dalam pengorganisasian diwujudkan melalui 

perencanaan dengan menetapkan bidang-bidang atau fungsi-fungsi yang termasuk 

ruang lingkup kegiatan yang akan diselenggarakan oleh suatu kelompok kerjasama 

tertentu. Keseluruhan pembidangan itu sebagai suatu kesatuan merupakan total sistem 



 

yang bergerak ke arah satu tujuan. Dengan demikian, setiap pembidangan kerja dapat 

ditempatkan sebagai sub sistem yang mengemban sejumlah tugas yang sejenis 

sebagai bagian dari keseluruhan kegiatan yang diemban oleh kelompok-kelompok 

kerjasama tersebut. 

Pembagian atau pembidangan kerja itu harus disusun dalam suatu struktur 

yang kompak dengan hubungan kerja yang jelas agar yang satu akan mampu 

melengkapi yang lain dalam rangka mencapai tujuan. Struktur organisasi disebut 

“segi formal” dalam pengorganisasian karena merupakan kerangka yang terdiri dari 

satuan-satuan kerja atau fungsi-fungsi yang memiliki wewenang dan tanggung jawab 

yang bersifat hierarki/bertingkat. Diantara satuan-satuan kerja itu ditetapkan pula 

hubungan kerja formal dalam menyelanggarakan kerjasama satu dengan yang lain, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Disamping segi 

formal itu, suatu struktur organisasi mengandung kemungkinan diwujudkannya 

“hubungan informal” yang dapat meningkatkan efisiensi pencapaian tujuan. Segi 

informal ini diwujudkan dalam bentuk hubungan kerja yang mungkin dikembangkan 

karena hubungan pribadi antar personal yang memikul beban kerja dengan wewenang 

dan tanggung jawab masing-masing.  

Satuan kerja yang ditetapkan berdasarkan pembidangan kegiatan yang 

diemban oleh suatu kelompok kerja sama, pada dasarnya merupakan pembagain tugas 



 

yang mengandung sejumlah pekerjaan sejenis. Oleh setiap itu, setiap unit kerja akan 

menggambarkan jenis-jenis aktivitas yang menjadi kewajibannya untuk diwujudkan.  

Wujud dari pelaksanaan organizing ini adalah tampaknya kesatuan yang utuh, 

kekompakan, kesetiakawanan dan terciptanya mekanisme yang sehat, sehingga 

kegiatan lancar, stabil dan mudah mencapai tujuan yang ditetapkan
107

 Proses 

organizing yang menekankan pentingnnya tercipta kesatuan dalam segala tindakan, 

dalam hal ini al-Qur'an telah menyebutkan betapa pentingnya tindakan kesatuan yang 

utuh, murni dan bulat dalam suatu organisasi. Firman Allah  

                             

                         

                     

Artinya :Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu 

ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah 

mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu Karena nikmat Allah, orang-

orang yang bersaudara; dan kamu Telah berada di tepi jurang neraka, lalu 
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Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan 

ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk. 

Selanjutnya al-Qur'an memberikan petunjuk agar dalam suatu wadah, tempat, 

persaudaraan, ikatan, organisasi, kelompok, janganlah timbul pertentangan, 

perselisihan, perscekcokan yang mengakibatkan hancurnya kesatuan, runtuhnya 

mekanisme kepemimpinan yang telah dibina. Firman Allah :  

                           

     

Artinya : Dan taatilah Allah dan RasulNya, jangalah kamu berbantah-bantahan yang 

menyebabkan kamu menjadi gentar, hilang kekuatanmu, dan bersabarlah, 

sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar (Al-Anfal : 46) 

c. Penggerakan (actuating) 

Fungsi actuating merupakan bagian dari proses kelompok atau organisasi 

yang tidak dapat dipisahkan. Adapun istilah yang dapat dikelompokkan ke dalam 

fungsi ini adalah directing commanding, leading dan coordinating
108

 Karena tindakan 

actuating sebagaimana tersebut di atas, maka proses ini juga memberikan motivating, 

untuk memberikan penggerakan dan kesadaran terhadap dasar dari pada pekerjaan 
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yang mereka lakukan, yaitu menuju tujuan yang telah ditetapkan, disertai dengan 

memberi motivasi-motivasi baru, bimbingan atau pengarahan, sehingga mereka bisa 

menyadari dan timbul kemauan untuk bekerja dengan tekun dan baik. 

Bimbingan menurut Hadari Nawawi
109

berarti memelihara, menjaga dan 

memajukan organisasi melalui setiap personal, baik secara struktural maupun 

fungsional, agar setiap kegiatannya tidak terlepas dari usaha mencapai tujuan. Dalam 

realitasnya, kegiatan bimbingan dapat berbentuk sebagai berikut : 

1) Memberikan dan menjelaskan perintah 

2) Memberikan petunjuk melaksanakan kegiatan 

3) Memberikan kesempatan meningkatkan pengetahuan, keterampilan / 

kecakapan dan keahlian agar lebih efektif dalam melaksanakan berbagai 

kegiatan organisasi 

4) Memberikan kesempatan ikut serta menyumbangkan tenaga dna fikiran untuk 

memajukan organisasi berdasarkan inisiatif dan kreativitas masing-masing 

5) Memberikan koreksi agar setiap personal melakukan tugas-tugasnya secara 

efisien.  

Al-Qur'an dalam hal ini telah memberikan pedoman dasar terhadap proses 

pembimbingan, pengarahan ataupun memberikan peringatan dalam bentuk actuating 

ini. Allah berfirman :  
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Artinya: Sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan yang sangat 

pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang yang 

beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat 

pembalasan yang baik, (QS. Al-Kahfi: 2) 

Actuating juga berarti mengelola lingkungan organisasi yang melibatkan lingkungan 

dan orang lain, tentunya dengan tata cara yang baik pula. Maka firman Allah 

mengatakan: 

                    

Artinya: Dan Tuhanmu sekali-kali tidak akan membinasakan negeri-negeri secara 

zalim, sedang penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. 

Faktor membimbing dan memberikan peringatan sebagai hal penunjang demi 

suksesnya rencana, sebab jika hal itu diabaikan akan memberikan pengaruh yang 

kurang baik terhadap kelangsungan suatu roda organisasi dan lain-lainnya.  



 

Proses actuating adalah memberikan perintah, petunjuk, pedoman dan nasehat serta 

keterampilan dalam berkomunikasi
110

 Actuating merupakan inti dari manajemen yang 

menggerakkan untuk mencapai hasil. Sedangkan inti dari actuating adalah leading, 

harus menentukan prinsip-prinspi efisiensi, komunikasi yang baik dan prinsip 

menjawab pertanyaan.  

d. Evaluasi/Controlling  

Evaluasi dalam konteks manajemen adalah proses untuk memastikan bahwa 

aktivitas yang dilaksanakan benar sesuai apa tidak dengan perencanaan sebelumnya. 

Evaluasi dalam manajemen pendidikan Islam ini mempunyai dua batasan pertama; 

evaluasi tersebut merupakan proses/kegiatan untuk menentukan kemajuan pendidikan 

dibandingkan dengan tujuan yang telah ditentukan, kedua; evaluasi yang dimaksud 

adalah usaha untuk memperoleh informasi berupa umpan balik (feed back) dari 

kegiatan yang telah dilakukan. 

Evaluasi dalam manajemen pendidikan Islam ini mencakup dua kegiatan, 

yaitu penilaian dan pengukuran. Untuk dapat menentukan nilai dari sesuatu, maka 

dilakukan pengukuran dan wujud dari pengukuran itu adalah pengujian.  

Controlling itu penting sebab merupakan jembatan terakhir dalam rantai 

fungsional kegiatan-kegiatan manajemen. Pengendalian merupakan salah satu cara 
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para manajer untuk mengetahui apakah tujuan-tujuan organisasi itu tercapai atau 

tidak dan mengapa terpai atau tidak tercapai. Selain itu controlling adalah sebagai 

konsep pengendalan, pemantau efektifitas dari perencanaan, pengorganisasian, dan 

kepemimpinan serta pengambilan perbaikan pada saat dibutuhkan. 

Adapun ayat al-Qur‟an yang berkaitan dengan evaluasi/controllilg dapat 

diterjemahkan sebagai berikut:  

                      

Artinya :”padahal ssungguhnya bagi kamu ada malaikat yang mengawasi 

pekerjaanmu (10) yang mulia disisi Allah dan yang mencatat pekerjaan itu (11) 

mereka mengetahui apa yang kamu kerjakan” (12) (Q.S Al-Infitar:10-12). 

 

2. Konsep Manajemen Pendidikan Islam Menurut Perspektif Al-Qur’an 

Menurut pendapat kami konsep manajemen pendidikan Islam menurut 

perspektif (pandangan) al-Qur‟an adalah sebagai berikut yaitu fleksibel, efektif, 

effisien, terbuka, cooperative dan partisipatif. 

a. Fleksibel 



 

Fleksibel yang dimaksud adalah tidak kaku (lentur). Menurut pendapat Prof. Dr. 

Imam Suprayogo bahwa berdasarkan hasil pengamatan beliau walaupun sifatnya 

masih terbatas, menunjukkan bahwa sekolah atau madrasah meraih prestasi unggul 

justru karena fleksibelitas pengelolanya dalam menjalankan tugas-tugasnya.
111

  

Selanjutnya beliau memberikan penjelasan jika diperlukan pengelola berani 

mengambil kebijakan atau memutuskan hal-hal yang berbeda dengan 

tuntutan/petunjuk formal dari atas, oleh karena itu untuk menghidupkan kreativitas 

para pengelola lembaga pendidikan maka perlu dikembangkan evaluasi yang tidak 

semata-mata berorientasi pada proses melainkan dapat dipahami pada produk dan 

hasil yang akan dicapai, jika pandangan ini dipahami, maka manajemen dalam hal ini 

kinerja manajer atau pemimpin pendidikan tidak hanya diukur dengan menggunakan 

telah terlaksana progam yang ada, tetapi lebih dari itu adalah sejauh mana 

pelaksanaan itu melahirkan produk-produk yang diinginkan oleh berbagai pihak. 

Petunjuk al-Qur‟an mengenai fleksibelitas ini antara lain tercantum dalam 

surat al-Hajj ayat 78: 
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Artinya: Dan berjihadlah kamu pada jalan Allah dengan jihad yang sebenar-

benarnya. dia Telah memilih kamu dan dia sekali-kali tidak menjadikan 

untuk kamu dalam agama suatu kesempitan. (Q.S al-Hajj ayat 78) 

Surah al-Baqarah ayat 185 

                 

Artinya: “Allah menginginkan kemudahan bagimu dan tidak menginginkan 

kesukaran bagimu”. (Q.S al-Baqarah ayat 185) 

b. Efektif dan Efisien 

Menurut Dr. Wayan Sidarta; “pekerjaan yangefektif ialah pekerjaan yang 

memberikan hasil seperti rencana semula, sedangkan pekerjaan yang efisien adalah 

pekerjaan yang megeluarkan biaya sesuai dengan rencana semula atau lebih rendah, 

yang dimaksud dengan biaya adalah uang, waktu, tenaga, orang, material, media dan 

sarana
112

 Kedua kata efektif dan efisien selalu dipakai bergandengan dalam 

manajemen karena manajemen yang efektif saja sangat mungkin terjadinya 

pemborosan, sedangkan manajemen yang efisien saja bisa berakibat tidak tercapainya 

tujuan atau rencana yang telah ditetapkan. 

Ayat-ayat al-Qur‟an yang dapat dijadikan acuan kedua hal tersebut adalah 
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Surat al-Kahfi ayat 103-104 (tentang efektif) 

                                

          

Artinya: Katakanlah: "Apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-

orang yang paling merugi perbuatannya. Yaitu orang-orang yang Telah 

sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka 

menyangka bahwa mereka berbuat sebaik-baiknya”. (Q.S al-Kahfi ayat 

103-104) 

Surat Al-Isra, ayat 26-27 (tentang efisien) 

                        

                     

Artinya: Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada 

orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu 

menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros. Sesungguhnya 

pemboros-pemboros itu adalah Saudara-saudara syaitan dan syaitan itu 

adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. (Q.S Al-Isra, ayat 26-27) 

c. Terbuka 



 

Yang dimaksud dengan terbuka disini bukan saja terbuka dalam memberikan 

informasi yang benar tetapi juga mau memberi dan menerima saran/pendapat orang 

lain, terbuka kesempatan kepada semua pihak, terutama staff untuk mengembangkan 

diri sesuai dengan kemampuannya baik dalam jabatan maupun bidang lainnya 

Al-Qur‟an telah memberikan landasan kepada kaum muslin untuk berlaku 

jujur dan adil yang mana menurut kami hal ini merupakan kunci keterbukaan, karena 

tidak dapat dilakukan keterbukaan apabila kedua unsure ini tidak terpadu. 

Ayat al-Qur‟an yang menyuruh umat manusia untuk berlaku jujur dan adil 

yang keduanya merupakan kunci keterbukaan itu, ada dalam surat An-Nisa ayat 58 

sebagai berikut: 

                       

                         

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 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. (Q.S An-Nisa ayat 58) 



 

Menurut Jeane H. Ballantine dalam bukunya “sociology of educational” 

sebagai berikut: 

Principals have power to influence school evectiveness through their leadership 

and interaction. In the successful school, principals met teachers regularly ask for 

suggestions and give teacher information concerning effectifiness, principals rarely 

act alone.
113

 

Dari pernyataan diatas jelas bahwa kepala sekolah mempunyai kekuasaan 

untuk mempengaruhi keefektifan sekolah melalui kepemimpinan dan interaksi 

mereka. Serta sekolah yang berhasil disamping mengadakan pertemuan secara rutin, 

juga kepala sekolah menerima dan meminta masukan dari staff sekolah dan jarang 

melakukan pekerjaannya sendiri. Sedangkan menurut Malayu Hasibuan dalam 

manajemen terbuka sebelum mengambil suatu keputusan terlebih dahulu memberikan 

kesempatan kepada karyawan, memeberikan saran, pendapat-pendapat, tegasnya 

manajer mengajak karyawan untuk: 

1) ikut serta memikirkan kesulitan organisasi dan usaha-usaha 

pengembangannya 

2) mereka tahu arah yang diambil organisasi sehingga tidak ragu-ragu lagi dalam 

melaksanakannya 

3) lebih berpartisipasi dalam masing-masing tugsnya 
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4) menimbulkan suatu yang sehat sambil berlomba-lomba mengembangkan 

inisiatif dan daya inovatifnya.
114

  

d. Cooperatif dan Partisipasif 

Dalam rangka melaksanakan tugasnya manajer pendidikan Islam harus 

cooperative dan partisipasif. Hal ini disebabkan. Ada beberapa hal yang 

menyebabkan mengapa manajemen pendidikan Islam harus bersofat cooperative dan 

partisipasif hal ini disebabkan karena dalam kehidupan ini kita tidak bisa melepaskan 

diri dari beberapa limitasi (keterbatasan) yang menurut Chester I Bernard imitasi 

tersebut meliputi: 

1) Limitasi physic (alam) misalnya untuk memenuhi kebutuhan makanan ia 

harus menanam dan ini sering dilakukan orang lain atau bersama orang lain 

2) Limitasi Psichologi (ilmu jiwa). Manusia akan menghargai dan 

menghormatinya 

3) Limitasi sociology. Manusia tidak akan dapat hidup tanpa orang lain 

4) Limitasi biologis. Manusia secara biologis termasuk makhluk termasuk 

makhluk yang lemah sehingga untuk memperkuat dan mempertahankan 
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dirinya manusia harus bekerjasama, saling memberi dan menerima bersatu 

dan mengadakan ikatan dengan manusia.
115

 

Ayat al-Qur‟an yang berkenaan dengan cooperative dan partisipatif ini anatara 

lain, surat al-Maidah ayat 2 sebagai berikut: 

                  

Artinya: Bertolong-menolonglah kamu dalam berbuat kebajikan dan taqwa dan 

janganlah kamu bertolong-menolong dalam perbuatan dosa dan 

permusuhan. (QS. Al-Maidah ayat 2) 

Agar tujuan pendidikan Islam bisa dicapai sesuai dengan yang diharapkan 

maka diperlukan adanya manajer yang handal yang mampu membuat perencanaan 

yang baik, mengorganisir, menggerakkan, dan melakukan control serta tahu kekuatan 

(strength), kelemahan (weakness), kesempatan peluang (opportunity), dan ancaman 

(threat), maka orang yang diberi amanat untuk memanage lembaga pendidikan Islam 

hendaknya sesuai dengan al-Qur‟an. 

Menurut Tanthowi dalam bukunya Unsur-unsur managemen menurut ajaran A-

Qur‟an adalah sebagai berikut: 
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1) Berpengetahuan luas, kreatif, inisiatif, peka, lapang dada, dan selalu tanggap. 

Hal ini sesuai dengan surat al-Mujadalah ayat 11 

                         

                        

         

Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu: 

"Berlapang-lapanglah dalam majlis", Maka lapangkanlah niscaya Allah 

akan memberi kelapangan untukmu. dan apabila dikatakan: "Berdirilah 

kamu", Maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan 

beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu 

kerjakan.(Q.S al-Mujadalah ayat 11) 

2) Bertindak adil dan jujur serta konsekuen 

Hal ini sesuai dengan al-Qur‟an surah an-Nisa ayat 58 

                        

                         



 

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 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. (Q.S an-Nisa ayat 58) 

3) Bertanggung Jawab 

Sesuai dengan surah al-An‟am ayat 164 

                               

                            

Artinya: Katakanlah: “Apakah Aku akan mencari Tuhan selain Allah, padahal dia 

adalah Tuhan bagi segala sesuatu. dan tidaklah seorang membuat dosa 

melainkan kemudharatannya kembali kepada dirinya sendiri; dan seorang 

yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Kemudian kepada 

Tuhanmulah kamu kembali, dan akan diberitakan-Nya kepadamu apa yang 

kamu perselisihkan.” (Q.S al-An’am ayat 164) 

4) Selektif terhadap informasi 

Sesuai dengan surah al-Hujurat ayat 6 



 

                                 

          

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik 

membawa suatu berita, Maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak 

menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui 

keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu. (Q.S 

Al-Hujurat ayat 6) 

5) Memberi Peringatan 

Sesuai Al-Zariat ayat 55 

            

Artinya: Dan tetaplah memberi peringatan, Karena Sesungguhnya peringatan itu 

bermanfaat bagi orang-orang yang beriman.(Q.S Al-Zariat ayat 55) 

6) Memberi petunjuk dan pengarahan
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 Sesuai dengan ayat As-Sajadah ayat 24 
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Artinya: Dan kami jadikan di antara mereka itu pemimpin-pemimpin yang memberi 

petunjuk dengan perintah kami ketika mereka sabar. dan adalah mereka 

meyakini ayat-ayat kami. ( Q.S. As-Sajadah Ayat 24) 

 

  



 

BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

 

A. Penyajian Data 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Nurul Islam Gunung Sari 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupataen 

Tanggamus adalah salah satu madrasah Tsanawiyah yang berada di Kabupaten 

Tanggamus. Madrasah Tersebut Juga Merupakan Madrasah Tsanawiyah yang 

pertama didirikan, di kecamatan Ulubelu. Sedangkan Madrasah itu sendiri berada di 

desa Gunung Sari kecamatan Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 

Adapun yang melatar belakangi berdirinya madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 

ialah mengingat pada masa-masa tahun 1995 diwilayah tersebut belum terdapat 

madrasah Tsanawiyah. Disamping itu didorong oleh keinginan dari angota 

masyarakat akan kemajuan agama yang lebih kuat. Selain itu juga dalam rangka 

membantu pemerintah untuk turut serta mencerdskan kehidupan bangsa, maka atas 

perjuangan Tokoh Masyarakat Desa Gunung Sari Kecamatan Ulubelu akhirnya 

berdirilah sekolah/Madrasah, di wilayah tersebut (tepatnya tangal 03 juni 1995)
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Awal mulanya Madrasah ini merupakan madrasah yang dipimpin aktifitas 

Nahdatul Ulama daerah setempat dan atas dorongan masyarakat yang meninginkan 

pembaharuan untuk pendidikan maka berdirilah Madrasah Aliyah Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus, Madrasah ini sudah mengalami 3 kali 

pergantian kepala sekolah sebagai berikut: 

1. Bapak Suprapto Menjabat tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 

2. Bapak Nur Azis, S.Pd Menjabat tahun 2000 sampai dengan tahun 2008 

3. Bapak Haryadi S.Pd Menjabat dari tahun 2008 sampai sekarang.
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Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus didirikan bertujuan untuk: 

1) Meningkatkan kualistas Sumber Daya Manusia yang ada di Madrasah, 

sehinga dapat melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan 

berkualitas melalui peningkatan kegiatan belajar mengajar dan pemberian 

keterampilan yang sesuai dengan keahlian siswa. 

2) Menjadikan siswa /i yang taat menjalankan amalan agama dengan billisanil 

hal walisanil maqol (dalam perkataan perbuatan) baik dilingkungan keluarga 

maupun lingkungan masyarakat. 
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 (Sumber: Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Kec. Ulubelu 

Tanggamus Tahun Pelajaran 2016/2017 



 

3) Menjalin kerjasama/networking dengan lembaga terkait, masarakat, dunia 

usaha dan industria dalam rangka pengembangan program pendidikan yang 

ada di madrasah. 

Adapun Identitas Visi dan Misi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung 

Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus adalah sebagai berikut: 

Menjadikan Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari sebagai 

Pendidikan Menengah Pertama yang islami yang mampu mencetak lulusan yang 

cakap dalam berkreasi dan perbuatan, berakar pada ajaran islam serta nilai-nilai 

budaya bangsa giat belajar berjuang dan bertaqwa kepada Allah SWT.. 

Sedangkan Misi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam adalah: 

1) Meningkatkan kualitas pendidikan sesuai dengan perkembangan zaman 

dan tuntunsn masyarakat. 

2) Mmeningkatkan prestasi dalam bidang intra maupun ekstra kurikuler 

dengan mengembangkan kemampuan sumber daya manusia yang ada. 

3) Melaksanakan program pendidikan yang senantiasa yang berakar pada 

nilai adat istiadat, norma agama islam, sosial budaya serta mengikuti 

perkembangan zaman.
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(Sumber: Dokumentasi, Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Tahun Ajaran 

2016/2017) 



 

Adapun Nilai-Nilai yang dikembangkan madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 

Gunung Sari adalah dengan mengembangkan dan memelihara nilai-nilai yang ada 

dimadrasah yang meliputi: 

1) Akidah islam, akhlakul karimah, dan nilai ilmiah 

2) Kekeluargaan dan kebersamaan  

3) Mandiri, hemat, dan bertangung jawab 

4) Sederhana dan kereatif 

Sedangkan strategi yang digunakan Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung 

Sari dalam mencapai Misi Madrasah adalah dengan: 

1) Menciptakan suasana kehidupan yang kreatif, inovatif. Apresiatif, sehat, 

nyaman dan religius 

2) Menyiapkan tenaga pendidik yang profesional dan berdedikai tingi. 

3) Menjaring calon siswa sebagai input dari lulusan MI dan SD yang ungul. 

4) Menyediakan sarana prasarana pendidikan yang representatif. 

5) Melakukan study banding ke madrasah/sekolah lain. 

6) Mengembangkan proses pembelajaran dalam mengantisipasi era otonomi 

daerah dan persaingan global. 

7) Mengadakan kerjasama pendidikan dalam berbagai pihak terkait. 

8) Menyediakan perpustakaan yang memadai 



 

9) Mengadakan seminar/pelatihan berkala bagi guru dan karyawan.
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1. Letak Geografis Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 

Sekolah ini berdiri di atas tanah seluas 6.200 m2 dengan status tanah milik 

Hibah Kemudian tanah menjadi milik Negara. Diatasnya berdiri bangunan seluas 900 

m2, lapangan olahraga 400 m2, kebun 120 m2, yang lainya 240 m2, Yng belum 

terpakai 400 m2. Secara administratif Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung 

Sari Ulu Belu Kabupaen Tanggamus berada dibawah naungan Kantor Kementrian 

Agama Kabupaten Tanggamus yang terletak di Kota Agung Kabupaten Tanggamus 

Lampung. 

Lingkungan sekolah masih relatif tenang, jauh dari pusat keramaian, jarak dari 

sekolah keperkotaan kurang lebih 98 km. Perumahan penduduk belum begitu ramai, 

namun suasana tetap tenang dan kondusif tidak tidak membuat siswa enggan belajar. 

2. Sarana dan Prasarana 

Pada bagian ini penulis akan mengemukakan tentang sarana dan prasarana yang 

ada di madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus, yang merupakan lokasi penelitian sebagai berikut: 
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Joko Susilo, Waka Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari, Wawancara, Tangal 

14 April 2017 



 

Sarana merupakan hal-hal pokok yang harus ada dalam proses pendidikan. 

Adapun sarana-sarana yang telah ada pada madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus adalah: 

1) 9 lokal untuk kegiatan belajar mengajar 

2) 1 lokal untuk Kepala Madrasah 

3) 1 lokal untuk Dewan Guru 

4) 1 lokal untuk kegiatan TU 

5) 1 lokal Mushola 

6) 9 buah papan tulis 

7) 25 buah meja dan kursi guru 

8) 315 buah meja tulis 

9) 315 buah kursi siswa 

Sedangkan prasarana merupakan sarana tambahan (penunjang) yang digunakan 

dalam proses pendidikan. Prasarana yang telah ada pada Madrasah Tsanawiyah Nurul 

Islam Gunung Sari adalah: 

1) 1 lokal untuk perpustakaan 

2) 1 lokal Aula 

3) Buah Mushola 

4) 1 Unit LCD 

5) 2 Buah Laptop 

6) 8 Buah Komputer 



 

7) Lapangan Bola Volly 

8) Lapangan Sepak Takraw 

9) Lab Komputer 

10)  Lab IPA 

11)  Lapangan Upacara
121

 

(Catatan : Ruang Guru, TU, Lab, Perpustakaan dan Mushola adalah Ruang kelas 

yang beralih fungsi karena kurangnya Ruangan)
122

 

 

3. Keadaan Siswa 

Dalam kegiatan belajar mengajar tentu ada unsur pokok yang harus ada yaitu 

guru dan siswa. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka proses kegiatan 

belajar tidak akan berjalan sebab itu perlu dikemukakan tentang keadaan siswa/i 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Kecamatan Ulu Belu Kabupaten 

Tanggamus sebagai berikut: 

Keadaan siswa-siswi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari 

Kecamatan Ulubelu Tahun Ajaran 2014/2015  hinga tahun pelajaran 2015/2016 dapat 

dilihat pada tabel dibawah ini: 

Tahun Jumlah Siswa Rasio Siswa 

Baru 
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 (Sumber: Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung  Sari Tahun Ajaran 

2016/2017) 
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 Ibid., 



 

Pelajaran 
Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah 

terhadap 

Pendaftaran 

2014/2015 100 115 120 335 100% 

2015/2016 111 114 125 350 100% 

2016/2017 116 114 130 360 100% 

Sumber: Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Tahun 

Ajaran 2016/2017 

Dari tabel di atas dapat penulis análisis bahwasanya dilihat jumlah siswa dari 

tahun ajaran 2014/2015 hinga tahun pelajaran 2016/2017 selalu mengalami 

peningkatan, ini menunjukan dari segi input atau penerimaan siswa baru mengalami 

peningkatan dengan kata lain kemampuan manajemen Kepala Madrasah dari segi 

penerimaan siswa baru sudah baik. 

 

 

4. Keadaan Guru 

Guru dalam dunia pendidikan adalah orang yang sangat berperan, disamping 

orang tua temtumya. Oleh karena itu, penulis akan kemukakan tentang dewan guru 

yang bertugas mengajar di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam. 



 

Tabel 3 

Data Guru dan Pegawai Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari 

Ulubelu Kabupaten Tanggamus Tahun Ajaran 2016/2017 

 

NO NAMA JABATAN PEND STATUS 

1 Haryadi, S.Pd 

 

Kepala  Madrasah S.1 GTY 

2 
Joko Susilo, S.Pd 

 

Wakabag Kurikulum 
S.1 GTY 

3 
Kristiono, S.Pd 

 
Wakabag Kesiswaan S.1 GTY 

4 M. Zainal, S,Ag 

 

Wakabag Humas S.1 GTY 

5 Irfan Suharto,S.Pd 

 

Wakabag Sarpras S.1 GTY 

6 Nurhidayat, S.Pd 

 

Guru Sejarah Indonesia S.1 GTY 

7 Wahyudi, S.Pd 

 

Kepala TU S.1 GTY 

8 Maryoto,S.Ag 

 

Guru Qur‟an hadits S.1 GTY 

9 Chandra Nurdeni, S.Pd 

 

Guru Kimia S.1 GTY 



 

10 Astolani, S.Pd. 

 

Guru Bimbingan Ibadah S.1 GTY 

11 Lusiana, S.Pd 

 

Guru Bhs Inggris S.1 GTY 

12 Tulus, S.Pd.I 

 

Guru Sosiologi S.1 GTY 

13 Ayu Kusumaningtyas 

 

Guru Sejarah S.1 GTY 

14 Tukimun,A.Ma.Pd 

 

Guru Geografi S.1 GTY 

15 Pelin Nuriska, S.Pd.I 

 

Akidah Akhlak S.1 GTY 

16 Prihatanti, S.Pd. 

 

Guru Biologi S.1 GTY 

17 Sri Lestari, S.Pd 

 

Guru Fisika S.1 GTY 

18 Septian Dewantoro, S.Pd. 

 

Guru Penjas S.1 GTY 

19 Nunung Kurnia, S.Pd.I 

 

Guru Bahasa Arab S.1 GTY 

20 Heni Yanti,S.Pd 

 

Guru Seni Budaya S.1 GTY 



 

21 M. Samsudin, S.Pd. 

 

Guru SKI S.1 GTY 

22 Ahmad Mudhakir 

 

Guru Fiqih S.1 GTY 

23 Mutiah, S.Pd 

 

Matematika S.1 GTY 

24 Srini Lestari,A.Md 

 

Pembimbing Seni S.1 GTY 

25 Khairiyah, S.E 

 

Ekonomi S.1 GTY 

26 Khairiah, S.Pd 

 

Bahasa Indonesia S.1 GTY 

27 Boiman 

 

Penjaga Sekolah SMP Pegawai 

28 Kurniawan 

 

Penjaga Perpustakaan S.1 GTY 

29 Lia Widayanti 

 

TU MA Pegawai 

Sumber : Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari  Tahun 

Ajaran 2016/2017 

Apabila dilihat dari Guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Nurul 

Islam Gunung Sari, Maka dapat penulis análisis bahwasanya dari segi lulusan sudah 

memenuhi syarat untuk mengajar pada tingkat Madrasah Tsanawiyah, akan tetapi 



 

masih ada guru yang tidak sesuai dengan jurusan yang diajarkan, ini salah satu yang 

menjadi kendala peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Nurul 

Islam Gunung Sari Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. 

 

B. Analisis Data 

Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran 

Untuk mengetahui kemampuan manajerial Kepala Madrasah dapat di ketahui 

dari kemampuan/keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin 

pendidikan kahususnya di madrasah yaitu meliputi keterampilan (kecakapan 

konseptual, teknis, kognitif dan keterampilan pendidikan dan pengajaran). 

a. Keterampilan Konsep (conceptual) 

Kemampuan konsep ini dapat dilihat dari bagaimana seorang pemimpin yang 

dalam hal ini adalah kepala madrasah membuat sebuah konsep pendidikan yang 

bercirikan kedaerahan dalam artian bahwa kepala madrasah dapat membuat format 

pendidikan madrasah yang relevan dan diterima masyarakat sekitar, selain itu juga 

dapat diserap pelaku usaha yang ada disekitar madrasah berada. Dari hasil penelitian 

yang penulis lakukan, didapat hasil bahwa kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus telah membuat konsep yang dituangkan 

dalam program pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulu 



 

Belu Kabupaten Tanggamus dimana ini dituangkan dari visi dan misi yang dibuat. 

Program madrasah yakni: 

 

1) Perbaikan dan peningkatan manajemen pendidikan  

Manajemen pendidikan meliputi kegiatan akademik dan non akademik. 

Kegiatan akademik meliputi pengelolaan anak didik menyangkut 

pengkondisian pra-belajar, proses belajar dan pasca belajar. Kegiatan non 

akademik terkait dengan manajemen peningkatan lembaga. 

2) Peningkatan Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana yang memadai akan mampu meningkatkan prestasi anak 

didik. Lengkapnya sarana prasarana akan membantu pembelajaran siswa 

3) Adanya pengembangan metode pembelajaran 

Program Pengembangan metode pembelajaran diawali dengan kegiatan 

supervise dari Madrasah. Supervisi ini dalam rangka mengevaluasi dan 

meningkatkan kinerja guru, sehingga anak didik lebih menyenangkan dan 

menguasai dalam pembelajaran. Selain dari supervisi adalagi program yang 

dilakukan kepala sekolah antara lain di adakannya MGMP, Penataran-

penataran yang diadakan di sekolah, studi banding dengan guru di sekolah 

lain, mengirim gum mengikuti pelatihan profesi guru serta masih banyak yang 



 

lainnya. Ini semua adalah salah satu cara kepala sekolah untuk meningkatkan 

kualitas mutu pembelajaran di MTs Nurul Islam Gunung Sari 

4) Peningkatan kinerja guru dan karyawan 

Pendidik dan tenaga kependidikan berperan sangat penting dalam peningkatan 

mutu pendidikan. Masing-masing saling melengkapi karena terkait degan 

manajemen pendidikan. Dengan peningkatan kinerja ini, guru dan karyawan 

bisa lebih baik dalam melayani kebutuhan anak didik. Peningkatan kinerja 

guru dan karyawan ini dapat dilakukan dengan cara memberikan sanksi pada 

guru dan karyawan yang tidak disiplin, selalu mengawasi dan mengecek 

kahadiran semua personil yang ada disekolah dengan cara melihat absen 

mereka dan sekarang lebih jauh lagi dengan di adakannya Print Pinger. 

5) Meningkatnya komunikasi sekolah-keluarga Kerisama madrasah dan keluarga 

sangat diperlukan dalam membentuk karakter anak didik. Kerjasama ini 

mamapu membangiin anak didik secara mental khususnya, sehingga anak 

didik dapat menjadi anak yang memegang teguh nilai-nilai moral. 

6) Adanya perarf masyarakat dalam pendidikan 

Masyakat adalah entitas dinamis yang memegang peran penting dalam hidup 

atau matinya sebuah lembaga. Kerjasama dan peningkatan kepercayaan 

terhadap lembaga pendidikan akan memperbesar lembaga pendidikan itu 

sendiri. Disamping itu, peran masyarakat sangat besar mengingat bahwa 

perkembangan anak didik -sangat besar dipengaruhi oleh lingkungan 



 

7) Peningkatan nilai rapot dan perilaku siswa 

Prestasi siswa tercermin dalam nilai dalam rapot. Nilai rapot ini tidak hanya 

sekedar nilai kognitif saja, tetapi juga afektifdan psikomotorik. Arab 

pendidkan yang dimaksud disini kemudian adalah optimalnya kecerdasan-

kecerdasan siswa 

 

 

8) Peningkatan prestasi siswa 

Eksistensi lembaga dan siswa penting untuk ditunjukkan, disamping 

meningkatkan semangat dan kinerja lembaga, mencapai prestasi tertentu akan 

membuat lembaga pendidikan dapat meningkat.
123

 

Jadi jelas bahwasanya jika dilihat dari keterampilan konsep yang dimiliki oleh 

kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus ini sudah baik dimiliki, dimana kepala madrasah dapat membuat sebuah 

konsep yang dapat dijadikan acuan dalam pelaksanaan pengajaran di madrasah yang 

dipimpinnya. 

b. Keterampilan Kemanusiaan 

                                                 
123

 Dokumentasi, Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus, diambil Tanggal 05 April 2017 



 

Keterampilan kemanusiaan ini berkaitan erat dengan bagaimana kepala 

madrasah mengadakan hubungan dengan sesama manusia disekitar sekolah, berkaitan 

dengan kerjasama dengan orang lain. Kemampuan untuk memberikan bantuan dan 

bekerjasama dengan orang lain, maupun kelompok untuk mencapai tujuan organisasi 

(sekolah yang lebih efisien dan efektif). Hasil penelitian yang penulis lakukan dengan 

hal-hal yang berkaitan dengan keterampilan kemanusiaan didapat hasil bahwa kepala 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus 

telah memiliki keterampilan kemanusiaan, hal ini terlihat dari bagaimana kepala 

madrasah melakukan kerjasama dengan orang tua dalam rangka meningkatkan mutu 

pembelajaran. ini dilakukan oleh kepala madrasah dengan mengoptimalkan peran 

Komite Madrasah agar dapat memberikan saran maupun masukan dalam 

pengembangan mutu pembelajaran, juga dengan memaksimalkan orang tua siswa 

yang memiliki kekayaan yang lebih dalam membantu pendidikan sehingga dapat 

berjalan dengan baik. 

Selain itu kepala madrasah juga melakukan kerjasama dengan para guru 

dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran, ini dilakukan dengan melakukan 

rapat rutin dan juga pelatihan-pelatihan yang diberikan kepada gum sehingga 

diharapkan guru dapat lebih baik lagi dalam melakukan kegiatan belajar mengajar di 



 

dalam kelas dan dari itu akan memperbaiki mutu pembelajaran di Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 
124

 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan bahwa dari segi keterampilan 

kemanusiaan (hubungan dengan sesama manusia) ini kepala madrasah telah 

naelakukannya dengan baik. 

c. Keterampilan/kecakapan Teknis 

Jika dilihat dari keterampilan/kecakapan teknis kepala madrasah yang ada di 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus 

telah memiliki keterampilan yang baik, hal ini dapat dilihat dari hasil penelitian yang 

penulis lakukan dimana kepala madrasah memiliki pengetahuan khusus dalam 

memanfaatkan sarana dan prasarana yang ada dengan baik, kemudian dalam 

melaksanakan kegiatan juga dilakukan dengan baik ini terbukti dengan telah 

disusuimya visi/misi madrasah kemudian dari visi dan misi yang telah dibuat kepala 

madrasah menentukan tujuan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus, kepala madrasah juga membuat 

program dari visi dan misi yang telah dibuatnya.
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Jadi jika kita lihat keterampilan kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus dalam hal teknis ini sudah baik 
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 Joko Susilo, Waka Kurikulum, Wawancara, Tangal 15 April 2017 
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 Observasi,Tangal 13-17 April 2017 



 

sehingga apabila beliau menerapkannya di madrasah yang dipimpinnya akan 

membawa pengamh kepada perbaikan mutu pembelajaran. 

Selain dari 3 keterampilan yang di tekankan oleh Handayaningrat di atas 

penulis juga menambahkan 2 keterampilan tambahan yang di kemukakan oleh 

Ghozali ahamad dkk yaitu: 

d. Keterampilan pendidikan dan pengajaran 

Dalam hal keterampilan pendidikan dan pengajaran ini dapat dilihat dari 

penguasaan kepala madrasah yang berkaitan dengan pengetahuan tentang belajar 

mengajar. Dalam penelitian ini penulis meneliti kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul 

Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus, dimana dari hasil penelitian yang 

penulis lakukan didapat hasil bahwa kepala madrasah memiliki kemampuan yang 

baik dalam melaksanakan kegiatan belajar mengajar, ini penulis ketahui dari hasil 

observasi berkaitan dengan kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh kepala 

madrasah. Karena selain menjadi kepala madrasah beliau juga mengajar di dalam 

kelas agar dapat menjadi contoh bagi guru-guru yang lainnya, dari pengajaran yang 

dilakukan diketahui bahwa dalam mengajar kepala madrasah menggunakan metode 

dan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang diajarkan, kemudian jika 

dilihat dari persiapan yang digunakan oleh kepala madrasah dimana sebelum 

mengajar kepala madrasah membuat perencanaan yang meliputi program tahunan, 

semester, silabus, dan rencana pelaksanaan pembelajaran, selain itu juga kepala 

madrasah dalam mengajar menyamppaikan materi dengan baik dan dapat dipahami 



 

oleh siswa sehingga siswa paham terhadap materi yang diajarkan oleh kepala 

madrasah.
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Selain itu kepala madrasah juga memberikan bimbingan kepada guru 

bagaimana melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan baik sehingga nantinya 

dapat diterima oleh siswa, dan akhimya siswa akan mengerti dan faham tentang 

materi yang diajarkannya. 

e. Keterampilan kognitif 

Jika dilihat dari keterampilan kognitif yang dimiliki oleh kepala madrasah, ini 

dapat diketahui dari kemampuan dan pengetahuan yang bersifat intelektual. Dalam 

hal ini penulis melakukan penelitian yang berkaitan dengan hal tersebut, dari hasil 

penelitian yang penulis lakukan didapat hasil bahwa dari segi kognitif, kepala 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus 

telah memiliki kognitif yang baik, ini terbukti dari visi dan misi yang dibuat, tujuan 

dan program kerja yang dibuat, selain itu dilihat dari ijazah yang dimilikinya.
127

 

Sehingga dapat penulis simpulkan bahwa pengetahuan kognitif yang dimiliki 

oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus sudah baik. Dengan demikian jika dilihat dari kemampuan manajerial 

kepala madrasah yang ada di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari 
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Ulubelu Kabupaten Tanggamus juga sudah baik dimiliki dan dilakukan oleh kepala 

madrasah. 

1. Mutu Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulu 

Belu Kabupaten Tanggamus  

Untuk mengetahui mutu pembelajaran dapat dilihat dari beberapa komponen 

yang ada di Madrasah tersebut, adapun komponen-komponen tersebut yaitu: (l)Guru, 

(2) Sumber dan Media Belajar, (3) Lingkungan, (4) Siswa dan (5) proses 

pembelajaran. Guru dalam pembelajaran memiliki peran yang sangat strategis karena 

akan berkaitan dengan pengelolaan 4 komponen kunci lainnya. Atas dasar hal 

tersebut maka kunci peningkatan mutu pembelajaran sesungguhnya berada pada 

kualitas yang dimiliki oleh guru, selain itu untuk meningkatkan mutu pembelajaran 

dapat dilihat dari input, proses, dan output yang ada di Madrasah Tsanawiyah Nurul 

Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 

 

a) Input 

Jika dilihat dari input yang ada di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung 

Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus didapat data bahwa terjadi peningkatan dari 

tahun ke tahun, ini menunjukkan manajemen kepala madrasah dalam mencari input 

jika dilihat dari segi jumlah siswa baru sudah baik, kemudian jika dilihat dari 

kesesuaian lulusan yang mendaftar di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung 



 

Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus didapat keterangan bahwa dari penerimaan siswa 

baru, kebanyakan yang meneruskan Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari 

adalah Sebanding antara lulusan dari MI (55) sedangkan yang berasal dari SD hanya 

(45) . Ini menunjukkan kesesuaian antara lulusan yang mendaftar dengan Madrasah 

Tsanawiyah ini hanya 45 saja, dan ini mungkin yang menjadi salah satu kendala 

dalam peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung 

Sari Ulu Belu Kabupaten Tanggamus. 

b) Proses Belajar Mengajar 

Di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus dilihat dari proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru tidak 

terjadi interaksi yang baik antara guru dengan siswa, lebih banyak guru yang aktif 

mengajar, sedangkan siswa banyak yang pasif, hal mi mungkin disebabkan oleh 

kegiatan belajar mengajar yang dilakukan oleh guru, dimana guru hanya 

menggunakan metode mengajar ceramah dan tanya jawab saja tanpa dibarengi 

dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan materi yang 

diajarkannya sehingga siswa kurang tertarik dengan pelajaran yang disampaikan oleh 

guru, hal ini didapat dari hasil wawancara dengan Andini Sulistyowati siswa kelas 

VIII Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus, dimana dia mengatakan didalam kelas tidak terjadi interaksi yang baik 

antara guru dengan siswa, karena guru yang lebih aktif mengajar sedangkan siswa 



 

pasif mendengarkan pelajaran dari guru, siswa juga kurang tertarik dengan metode 

yang digunakan oleh guru sehingga lebih banyak yang pasif dari pada yang aktif.
128

 

Dari hasil penelitian di atas dapat disimpulkan bahwa masih terjadi interaksi 

yang kurang baik antara guru dengan siswa dalam kegiatan belajar mengajar, 

sehingga siswa kurang dapat memahami materi yang disampaikan oleh guru sehingga 

prestasi yang diharapkan dapat meningkat setelah siswa mengikuti pembelajaran 

tidak tercapai secara maksimal. 

c) Output 

Keberhasilan sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran dapat dilihat 

dari mutu lulusan, baik dari segi kognitif, afektif maupun psikomotomya, jika dilihat 

ketiga ranah tersebut, di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu 

Kabupaten Tanggamus sudah bisa dikatakan baik, ini teriihat dari siswa yang lulus 

mengikuti Ujian Nasional, dimana semua siswa dapat lulus semuanya walaupun 

dengan nilai yang paspasan saja, akan tetapi untuk menilai baik atau tidaknya mutu 

lulusan juga harus dilihat dari dapat atau tidaknya siswa menempuh jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi lagi atau tidak. Jika dilihat dari hal tersebut, maka ini 

masih dapat dikatakan kurang baik, ini terlihat dari siswa yang diterima di SMA 

Negeri atau MA Negeri , hanya 8 siswa yang diterima di SMA Negeri, 2 MAN 

Model dan yang lainnya hanya di terima disekolah swasta setempat, serta ada 
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beberapa siswa yang tidak bisa melanjutkan kependidikan yang lebih tinggi lagi, dari 

sini teriihat bahwa dari mutu lulusan ini masih perlu ditingkatkan lagi. 

d) Guru 

Guru merupakan salah satu kunci keberhasilan proses pendidikan. Ditangan 

Guru-lah cita-cita pembangunan pendidikan nasional, kurikulum nasional,visi-misi 

lembaga penyelenggara pendidikan hingga visi-misi sekolah dapat terwujud. Guru 

yang baik akan mampu mengoptimalkan seluruh potensi sumber dan media belajar 

yang ada di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus mereka belum seoptimal mungkin melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar, dimana, masih ada guru yang tidak membuat persiapan mengajar, masih 

ada guru yang mengajar hanya menggunakan 1 buku mata pelajaran yang dari dulu 

dipelajarihya, kemudian masih ada guru yang tidak melaksanakan evaluasi dalam 

kegiatan belajar mengajar dan juga ada guru yang tidak mengembangkan metode dan 

media pembelajaran sehingga siswa kurang tertarik mengikuti pelajaran yang 

diajarkannya.
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Selain itu sekolah telah membuat MGMP (Musyawarawh Guru Mata 

Pelajaran) dan juga pelatihan dan workshop tentang penelitian tindakan kelas dan 

materi lain, akan tetapi ketika itu telah dilaksanakan masih ada guru yang tidak 
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mengikuti kegiatan tersebut padahal kegiatan tersebut dapat meningkatkan mutu guru 

dalam mengajar. 

e) Penyediaan dan pengembangan Sumber dan Media Belajar 

Pembelajaran bermakna akan beriangsung jika siswa terlibat secara aktif 

dalam menemukan bonsep melalui pengalaman langsung dengan media dan sumber 

belajar. Kenyataan di lapangan diketahui bahwa madrasah telah memprogramkan 

kegiatan diantaranya secara bertahap sedang dalam proses perwujudan learning 

resources center di setiap unit. Penataan perpustakaan, laboratorium, dan media 

pembelajaran secara bertahap pula terus dikembangkan. Kedepan perpustakaan 

diharapkan menjadi sebuah tempat penyediaan sumber belajar yang lengkap dan tidak 

semata bersifat aktif. Perpustakaan diharapkan mampu merancang progam yang 

mengarah pada pembentukan budaya belajar sehingga terbentuk learner society. 

Namun semua itu kurang dimanfaatkan oleh guru sehingga siswa banyak yang tidak 

memanfaatkan perpustakaan, laboratorium dan media pembelajaran yang ada untuk 

meningkatkan prestasi belajamya.
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f) Pengelolaan lingkungan belajar 
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Salah satu prinsip dari teori behaviourisme ialah lingkungan berpengaruh 

dalam perubahan perilaku. Paling sederhana dapat dilihat bahwa siswa tidak akan 

memiliki motivasi belajar yang tinggi jika lingkungan belajar tidak tertata dengan 

baik. Kelas-kelas diharapkan terkelola dengan baik dengan lebih banyak 

menampilkan infonnasi yang bersifat mendidik dan memberikan motivasi belajar. 

Dalam konteks ini maka semua siswa, guru dan karyawan diharapkan senantiasa 

menjaga dan mewujudkan lingkungan belajar yang kondusif. 

g) Pengontrolan mutu proses pembelajaran 

Pelaksanaan pembelajaran di kelas merupakan aktivitas yang menjadi sentral 

pendidikan di sekolah. Menyadari hal ini maka pengontrolan mutu pembelajaran 

menjadi hal yang sangat penting untuk dilaksanakan. Dalam kaitan dengan hal ini 

maka, madrasah memberikan kebijakan agar semua guru pemah mengalami supervisi 

terjadwal maupun supervisi tidak terjadwal yang dilakukan oleh Kepala madrasah, 

wakil Kepala madrasah maupun Bagian Akademik. Supervisi dilakukan bukan 

semata terhadap pelaksanaannya, namun dari perencanaan, pelaksanaan hingga 

evaluasi tidak luput dari supervisi. Dengan terselenggaranya supervisi yang baik dan 

optimal maka diharapkan terjadi proses peningkatan mutu pembelajaran melalui 

pendampingan yang dilakukan kepada guru dan ini telah dilakukan oleh kepala 

madrasah, akan tetapi masih ada guru yang tidak membuat perencanaan, ketika 



 

mengajar masih sering keluar kelas dan juga banyak mengobrol dengan kawan di 

kantor.
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h) Pembinaan siswa 

Ujung dari proses pembelajaran ialah terbentuknya pengetahun, sikap dan 

perilaku positif dalam diri siswa. Oleh karena itu faktor siswa dalam penataan dan 

peningkatan mutu pembelajaran tidak dapat diabaikan. Penanaman sikap disiplin 

belajar, tertib dalam pelaksanaan, tuntas dalam pekerjaan dan beramal baik dalam 

keseharian merupakan hal-hal positif dalam pembelajaran di kelas. Pelibatan siswa 

dalam penigkatan mutu pembelajaran tidak semata terkait dengan kedisiplinan dan 

sikap selama pembelajaran namun juga dilakukan penanaman motivasi belajar 

melalui intervensi aspek internal dan ekstemal siswa. Terkait intervensi aspek internal 

siswa, sekolah melakukan kegiatan seperti Achievment Motivation Training dan 

pembinaan rutin. 

Dengan demikian dapat penulis simpulkan mutu pembelajaran yang ada di 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus 

sudah diprogramkan oleh kepala madrasah, akan tetapi tidak semua itu masih kurang 

dimanfaatkan oleh guru yang menjadi ujung tombak dari peningkatan mutu 

pembelajaran di dalam kelas sehingga mutu pembelajaran yang ada di Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari  masih kurang baik lagi. 
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2. Faktor penghambat peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah  

Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus 

Untuk mengetahui faktor penghambat peningkatan mutu pembelajaran penulis 

meneliti guru dan kepala madrasah yang ada di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus, dari hasil penelitian yang penulis 

lakukan maka didapat hasil bahwa yang menjadi penghambat peningkatan mutu 

pembelajaran yang ada di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu 

Kabupaten Tanggamus adalah: 

a. Input Siswa 

Jika dilihat dari input yang ada siswa yang mendaftar di Madrasah 

Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus tidak 

semuanya berasal dari MI akan tetapi masih banyak dari SD yang ada di Desa 

Gunung Sari dan sekitamya, ini mungkin salah satu penyebab kurang bermutunya 

pembelajaran yang ada disana, karena secara histori pembelajaran yang ada di SD 

mata pelajaran agama hanya mendapat porsi 2 jam pelajaran setiap minggunya sangat 

beda jauh dengan yang ada di MI dimana mata pelajaran agama mendapat porsi 10 

jam pelajaran yang dibagi menjadi 5 mata pelajaran yakni Aqidah Akhlak, Qur'an 

Hadits, Fiqih, SKI dan Bahasa Arab. Jadi kemampuan siswa sebelum masuk ke 

Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus 

yang berasal dari SD ini akan lebih memerlukan penanganan yang lebih baik lagi 

ketimbang siswa yang berasal dari MI, sehingga ini mungkin salah satunya yang 



 

menjadi penghambat peningkatan mutu pembelajaran Madrasah Tsanawiyah Nurul 

Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 

b. Kemampuan Pemanfaatan Teknologi Informasi 

Pada kemampuan pemanfaatan teknologi informasi ini dapat dilihat dari 

penelitian bahwa masih ada guru yang tidak dapat memanfaatkan komputer dalam 

mengajamya sehingga dalam mengajar masih menggunakan cara konvensional atau 

tradisional dengan memanfaatkan kelas sebagai sarana belajar mengajar sehingga 

siswa kurang termotivasi dalam mengikuti kegiatan belajar mengajar.
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c. Kemauan Guru dalam Membuat Perencanaan Pembelajaran 

Dalam hal kemauan guru dalam membuat perencanaan pembelajaran penulis 

meneliti guru yang mengajar di Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung Sari 

Ulubelu Kabupaten Tanggamus, dari hasil penelitian di dapat kesimpulan bahwa 

masih banyak guru yang tidak membuat perencanaan pembelajaran, padahal 

perencanaan pembelajaran ini akan mengarahkan kemana kegiatan belajar mengajar 

akan dibawa dan kemampuan apa yang harus dimiliki oleh siswa setelah kegiatan 

belajar mengajar berakhir, selain itu masih ada guru yang tidak mengadakan evaluasi 

setelah pembelajaran selesai.
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Dari hasil penelitian tersebut di atas dapat penulis simpulkan bahwa faktor 

penghambat peningkatan mutu pembelajaran disebabkan oleh kurang mampunya 

guru dalam memanfaatkan teknologi infomasi dan juga kemauan guru dalam 

membuat perencanaan pembelajaran dan pelaksanaan evaluasi pembelajaran setelah 

kegiatan belajar mengajar selesai. 

 

  



 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data pada Bab IV tersebut, maka dapat diambil 

beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah Tsanawiyah Nurul Islam Gunung 

Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus sudah baik, ini dilihat 

dariketerampilan/Kecakapan Teknis, keterampilan kemanusiaan, 

Keterampilan teknis, keterampilan kognitif dan keterampilan pendidikan dan 

pengajaran. Sedangkan Mutu Pembelajaran di Madrasah MTs Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus masih kurang baik dilakukan 

oleh guru, dimana guru yang ada di dalam mengajar masih banyak yang 

menggunakan cara konvensional dalam artian mengajar di kelas dengan 

memanfaatkan metode ceramah untuk menerangkan materi pelajaran yang 

diajarkan, selain itu guru juga kurang dalam memanfaatkan sumber dan sarana 

belajar mengajar sehingga mutu pembelajaran masih kurang baik, selain itu 

juga berasal dari input dimana input yang masuk ke MTs Nurul Islam Gunung 

Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus hampir sebagian berasal dari SD bukan 

dari MI. 

Adapun faktor penghambat peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah MTs 

Nurul Islam Gunung sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus adalah kurang 



 

sesuainya input yang dimana masih banyak siswa yang masuk berasal dari SD 

bukan dari MI, kurang mampunya guru memanfaatkan teknologi informasi 

dan juga kemauan yang kurang dalam membuat perencanaan pembelajaran 

dan juga dalam mengadakan evaluasi belajar mengajar, sehingga kegiatan 

belajar mengajar yang dilakukan oleh guru kurang dapat diterima oleh siswa. 

 

B. Rekomendasi 

Berdasar pada simpulan penelitian tersebut, maka peneliti memberikan 

rekomendasi sebagai berikut: 

1. Kepada Kepala MTs Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Kabupaten 

Tanggamus hendaklah terus mengembangkan mutu madrasah dengan 

meningkatkan kemampuan manajerial yang selalu inovatif, untuk 

mendukung meningkataya mutu, meskipun belum optimal, namun dengan 

kemampuan yang baik yang didukung oleh tenaga profesional, citra 

madrasah yang bermutu akan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. 

2. Kepada Kementerian Agama. sebagai penyelenggara pendidikan 

madrasah, hendaknya selalu memberdayakan potensi MTs Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus, dengan dukungan berbagai 

fasilitas maupun peningkatan kualitas sumber daya manusia yang lebih 

demi peningkatan mutu pembelajaran yang ada di MTs Nurul Islam 

Gunung Sari Ulubelu Kabupaten Tanggamus. 



 

3. Kepada guru dan pegawai, merekalah semua manajemen sekolah 

dipusatkan, kualitas dari para guru dan pegawailah yang menentukan mutu 

pembelajaran, guru hendaknya berjiwa inovatif dan mengikuti 

perkembangan kebutuhan masyarakat akan mutu, dan tuntutan dunia kerja 

yang pada akhirnya akan memberikan lebel pembelajaran bermutu atau 

tidak. 

4. Bagi kepentingan penelitian, hendaknya seoptimal mungkin untuk 

memberikan data   yang objektif, guna memberikan konstribusi pemikiran 

untuk mengupayakan madrasah dalam membangun mutu pembelajaran 

sehingga hasil dari pembelajaran yang bermutu tersebut akan membawa 

hasil yang bermutu pula pada lulusannya. 
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Lampiran I 

PEDOMAN WAWANCARA BERSAMA  

AKAEPALA SEKOLAH 

 

1. Bagaimana Pengertian (Pemahaman) Tentang Peningkatan Mutu Sekolah? 

2. Apa Tujuan dilaksanakanya program Peningkatan Mutu Sekolah? 

3. Apa saja upaya yang dilaksanakan untuk mencapai mutu sekola? 

4. Apakah kepala sekolah dan jajaranya sudah melaksanakan sosialisasi? 

Mengapa perlu dilaksanakan sosialisasi? Bagaimana proses/bentuk 

sosialisasi? 

5. Ntuk melaksanakan program peningkatan mutu yang sudah direncanakan 

memerlukan pengorganisasian. Dalam teorinya pengorganisasian meliputi 

perincian pekerjaan, pembgian pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, monitoring 

dan evaluasi. Bagaimana proses pengorganisasian yang dilakukan disekolah? 

6. Dalam mengerakan warga sekolah agar melaksanakan kegiatan yang telah 

direncanakan, apa saja yang bapak lakukan? Motivasi apa yang bapak 

lakukan/berikan kepada staf bapak? 

7. Agar pelaksanaan sesuai denagn tujuan diperlukan pengawasan. Bagaimana 

pelaksanaan pengawasan internal yang bapak lakukan? Dan bagaimana pula 

pengawasan eksternal oleh kantor wilayah Kementrian Agama/ pengawas 

serta komite sekolah? 



 

8. Apakah ada peningkatan nilai akademis dan non akademis setelah 

dilaksanakanya program peningkatan mutu  sekolah? 

9. Apa yang dilakukan bapak didalam meningkatkan mutu sekolah terutama 

didalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen terhadap komponen-

komponen manajemen pendidikan sekolah? 

10. Dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen terhadap komponen-komponen 

pendidikan sekolah apakah melibatkan warga sekolah? Siapa saja yang 

dilibatkan? Mengapa mereka perlu dilibatkan? 

11. Bagaimana merancang RAPBS, darimana saja sumber keuangan madrasah, 

siapa saja yang dilibatkan untuk merancang RAPBS/ 

12. Bagaimana upaya yang dilakukan dalam megkoordinasikan staf disekolah ini? 

13. Apa visi dan misi, tujuan dan sasaran sekolah yang bapak pimpin? 

14. Apakah sekolah memberikan pelayanan yang cukup bagi pengembangan 

bakat, minat dan nalar siswa? Bagaimana bentuk pelayanan itu? 

15. Apakah sudah menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, tertib dan aman 

bagi semua warga sekolah/ apa saja yang telah dilakukan? 

16. Apakah MTs Nurul Islam adalah satu-satunya MTs yang merupakan Sekolah 

naungan Kemenag yang setingkat dengan SMP diwilayah Gunung Sari, 

apakah dengan statusnya yang belum Negri tersebut MTs Nurul Islam sudah 

memiliki fasilitas pendidikan yang memadai sesuai dengan sekolah-sekolah 

lainya yang ada di gunug sari? 



 

Lampiran II 

PEDOMAN WAWANCARA BERSAMA 

WAKIL KEPALA SEKOLAH BIDANG KURIKULUM 

 

1. Bagaimana pemahaman/pengertian tentang peningkatan mutu sekolah? 

2. Apa saja tujuan dilaksanakanya program peningkatan mutu sekolah? 

3. Apa saja upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu sekolah? 

4. Sebelum melaksanakan program peningkatan mutu sekolah, apakah sekolah 

sudah melaksanakan sosialisasi? Mengapa perlu dilakukan sosialisasi? 

Bagaimana proses/bentuk sosialisasi? 

5. Untuk melaksanakan program peningkatan mutu sekolah yang sudah 

direncanakan, memerlukan pengorganisasian. Dalam teorinya 

pengorganisasian meliputi perincisn pekerjaan, pembagian pekerjaan, 

pelaksanaan pekerjaan, monitoring dan evaluasi. Bagaimana proses 

pengorganisasian yang dilakukan disekolah? 

6. Kegiatan apa saja yang dilakukan bapak selaku wakmad kurikulum dalam 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen terhadap kurikulum dan program 

pembelajaran? 

7. Apa visi dan misi, tujuan dan sasaran sekolah? 

8. Bagaimana pengawasan internal yang bapak lakukan? Bagaimana juga 

pengawasan eksternal oleh Kemenag/pengawas sekolah dan komite sekolah? 



 

9. Dalam rangka program peningkatan mutu sekolah, apakah ada penigkatan 

nilai akademis dan non akademis? 

10. Dalam kegiatan belajar mengajar apakah bapak selalu membuat dan 

mengembangkan satuan pelajaran? 

11. Pokok bahasan yang bapak/ibu kembangkan bersumber dari man? Apakah 

bapak/ibu selalu merumuskan TIU dan TIK ( Standar kompensi dan standar 

dasar) untuk apa dirumuskan? 

12. Apakah bapak/ibu dalam mengajar selalu mengunakan pendekatan 

pembelajaran dengan metode yang bervariasi? Metode apa saja yang 

digunakan? 

13. Media apa saja yang dipergunakan guru-guru dalam memberikan pelajaran 

kepada siswa/ 

14. Apakah ada tim teaching dalam memberikan pelajaran?kalau ada apa 

amanfaatnya? 

15. Apakah ada pembentukan rumpun bidang study dan MGMP? 

16. Bagaimana bapak/ibu memberikan pelayanan pembelajaran yang bermutu 

bagi siswa? 

17. Apa saja persiapan sekolah dalam menghadapi UAN bagi siswa kelas 12? 

18. Bagaimana kemampuan manajerial kepala madrasah dalam mengelola dan 

meningkatkan mutu sekolah? Apakah fungsi-fungsi manajemen sudah 

terlaksana dalam komponen manajemen sekolah? 



 

Lampiran III 

PEDOMAN WAWANCARA BERSAMA 

WAKA KESISWAAN 

 

1. Bagaimana pemahaman/penertian bapak tentang peningkatan mutu sekolah? 

2. Apa saja tujuanya dilaksanakanya program peningkatan mutu sekolah/ 

3. Apa saja upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu sekolah? 

4. Sebelum meningkatkan mutu sekolah, apakah sekolah sudah melaksanakan 

sosialisasi? Mengapa perlu dilakukan sosialisasi? Bagaimana bentuk proses 

sosialisasi? 

5. Kegiatan apa saja yang dilakukan bapak selaku Wakmad kesiswaan dalam 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen terhadap manajemen kesiswaan? 

6. Apa visi dan isi, tujuan dan sasaran sekolah bermutu? 

7. Bagaimana prosses penerimaan siswa baru? 

8. Berapa jumlah siswa baru tahun 2016/2017? Berapa jumlah kelas? Laki-laki 

/perempuan masing-masing berapa? 

9. Bagaimana pembagian kelas dalam satu ruangan? 

10. Bagaimana pembinaan disiplin siswa? 

11. Bagaimana kegiatan ekstrakurikuler siswa? Apa saja kegiatan ekstrakurikuler 

yang bisa diambil oleh siswa disekolah? Apa setiap kegiatan ekstrakurikuler 

yang diambil oleh siswa ada pembimbingnya? 



 

12. Apa yang dilakukan oleh bapak terhadap siswa yang mempunyai prestasi baik 

disekolah maupun kegiatan diluar sekolah (ekstrakurikuler)? 

13. Bagaimana kemampuan manajerial kepala madrasah dalam meningkatkan 

sekolah bermutu? 

14. Apa saja persiapan sekolah terhadap siswa yang menghadapi UAN dan UAS? 

  



 

  



 

Lampiran IV 

PEDOMAN WAWANCARA BERSAMA 

WAKA SARANA  

 

1. Babaimana pemahaman/pengertian bapak tentang program peningkatan mutu 

sekolah? 

2. Apa saja tujuan dilaksanakanya program peningkatan mutu sekolah? 

3. Apa saja upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu sekolah? 

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan bapak dalam menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen sekolah terhadap sarana dan prasarana sekolah? 

5. Dalam menjalankan fungsi-fungsi manajemen apakah melibatkan warga 

sekolah yang lain? Siapa saja yang dilibatkan? Mengapa mereka dilibatkan? 

6. Apakah ruang-ruang belajar siswa sudah memenuhi ketentuan, kemyamanan, 

ketenangan dalam belajar siswa 

7. Apakah sarana/fasilitas ruang sudah mencukupi semua bagian-bagian yang 

ada disekolah? Ruang-ruang apa saja yang ada disekolah? 

8. Apakah sarana olahraga sudah mencukupi, kalau belum apa saja usaha anda 

untuk mencukupinya? 

9. Apakah ruang perpustakaan sudah mencukupi? Apa ada ruang baca? 

Bagaimana dengan fasilitas perpustakaan? Apakah ada pustakawan yang 

mengelola perpustakaan? 

10. Berapa jumlah buku yang ada di perpustakaan berdasarkan jenis buku? 



 

11. Bagaimana menurut anda kemampuan manajerial kepala madrasah dalam 

mengelola dan meningkatkan mutu sekolah? 

12. Apa saja usaha anda dalam meningkatkan sarana dan prasarana sekolah? 

  



 

Lampiran V 

 

PEDOMAN WAWANCARA BERSAMA 

WAKA HUBUNGAN MASYARAKAT 

 

1. Bagaimana pemahaman/pengertian bapak tentang program peningkatan mutu 

sekolah? 

2. Apa tujuan dilaksanakanya program penigkatan mutu sekolah? 

3. Apa saja upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu sekolah? 

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan bapak selaku Wakmad Humas dalam 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen sekolah terhadap hubungan sekolah 

dan masyarakat? 

5. Bagaimana hubungan sekolah dengan orang tua murid dalam hal kemajuan 

belajar siswa? 

6. Apa saja yang dilakukan Waka Humas agar masyarakat/oramg tua siswa puas 

terhadap proses dan hasil pendidikan? 

7. Upaya apa saja yang dilakukan Waka Humas dalam menjalin kerja sama 

dengan masyarakat atau pihak luar madrasah? 

8. Kegiatan apa saja yang dilakukan sekolah dalam hubunganya dengan 

masyarakat (komite sekolah, perguruan tingi, instansi serta media masa) 

9. Bagaimana kemampuan manajerial kepala madrasah dalam upaya 

meningkatkan mutu sekolah? 



 

Lampiran V 

 

PEDOMAN WAWANCARA BERSAMA 

GURU-GURU MTs NURUL ISLAM GUNUNG SARI ULU BELU  

KABUPATEN TANGGAMUS 

1. Bagaimana pemahaman/ pengertian tentang program peningkatan mutu 

sekolah? 

2. Apa tujuan dilaksanakanya program peningkatan mutu sekolah? 

3. Apa saja upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu sekolah 

4. Sebelum melaksanakan program peningkatan mutu sekolah apakah sekolah 

sudah melaksanakan sosialisasi? Mengapa perlu sosialisasi? Bagaimana 

bentuk/proses sosialisasi? 

5. Apa visi dan misi, tujuan dan sasaran sekolah dalam meningkatkan mutu 

sekolah? 

6. Dalam rangka peningkatan mutu sekolah, apakah ada peningkatan nilai 

akademis dan non akademis? 

7. Dalam kegiatan belajar mengajar apakah bapak selalu membuat dan 

mengembangkan saruan pembelajaran? 

8. Apakah ada pembentukan rumpun bidang studi dan MGMP? 

9. Pokok bahasan yang bapak/ibu kembangkan bersumber dari mana? Apakah 

bapak ibu selalu merumuskan TIU dan TIK (stanar kompetensi dan standar 

dasar) untuk apa dirumuskan? 



 

10. Apakah bapak/ibu dalam mengajar selalu mengunakan pendekatan 

pembelajaran dengan metode yang bervariasi? Tujuanya? Untuk kepentingan 

siapa? 

11. Metode apa saja yang digunakan bapak/ibu dalam mengajar? 

12. Bagaimana bapak/ibu memberikan pelayanan pembelajaran yang bermutu 

bagi siswa? 

13. Bagaimana kemampuan manajerial kepala madrasah dalam mengelola dan 

meningkatkan mutu sekolah? Apakah fungsi-fungsi manajemen sudah 

terlaksana dalam komponen manajemen sekolah? 

14. Apakah hubungan antara sekolah dan masyarakat cukup harmonis? 

 

  



 

Lampiran VII 

 

PEDOMAN WAWANCARA BERSAMA 

KEPALA TATA USAHA MTs NURUL ISLAM GUNUNG SARI 

 

1. Bagaimana pemahaman/pengertian  tentang program peningkatan mutu 

sekolah? 

2. Apa tujuan dilaksanakanya program peningkatan mutu sekolah? 

3. Apa saja upaya yang dilaksanakan untuk meningkatkan mutu sekolah? 

4. Kegiatan apa saja yang dilakukan bapak selaku kepala tata usaha dalam 

menjalankan fungsi-fungsi manajemen terhadap komponen sekolah? 

5. Apa visi dan misi tujuan dan sasaran untuk meningkatkan mutu sekolah? 

6. Berapa siswa/siswi yang masuk di sekolah ini pada tahun 2016/2017? 

7. Apakah sarana dan prasarana sekolah ini sudah mencukupi? Kalau belum apa 

saja sarana prasarana yang belum ada? 

8. Apakah ruangan belajar siswa sudah memenuhi syarat-syarat kenyamanan 

untuk proses belajar mengajar siswa? 

9. Bagaimana hubungan Kepala TU dengan kepala sekolah, dan wakil kepala 

sekolah dalam hal administrasi sekolah? 

10. Apakah setiap komponen sekolah ada perlengkapan administrasinya? 

11. Bagaimana kemampuan manajerial kepala madrasah dalam mengelola serta 

meningkatkan mutu sekolah? 



 

12. Apakah fungsi-fungsu manajemen sudah terlaksana dalam komponen 

manajemen sekolah? 

13. Apakah hubungan antara sekoah dan masyarakat cukup harmonis? 

14. Apakah ada saran dari bapak untuk perbaikan dan peningkatkan sekolah 

bermutu dalam hubunganya dengan tugas bapak sebagai kepala TU? 

  



 

Lampiran VIII 

PEDOMAN WAWANCARA BERSAMA 

BEBERAPA SISWA/SISWI 

 

1. Apa pemahaman/pengertian anda tentang program peningkatan mutui sekolah? 

2. Apa tujuan dilaksanakanya program peningkatan mutu sekoalah? 

3. Dalam istilah sekarang manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ata 

MPMBS, apakah sekolah sudah melaksanakan sosialisasi, bagaimana proses 

sosialisasi? Siapa yang melakukan sosialisasi? 

4. Apa saudara sudah ahapal visi, misi dan sasaran sekolah anda? 

5. Bagaimana menurut anda tenaga kependidikan/guru yang mengajar anda sudah 

sesuai dengan kurikulum yang sudah ada? 

6. Apakah menurut saudara guru cukup menarik dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar? Dalam apa saja menariknya? 

7. Apakah menurut saudara guru mengajar mengunakan metode yang bervariasi 

dalam mengajar? 

8. Bagaimana menurut saudara sarana dan prasarana sekolah yang disediakan 

sekolah apa sudah mencukupi seperti ruang belajar, ruang perpustakaan, sarana 

olah raga, ruang computer/internet, ruang laboraturium dan lain-lainya? Kalau 

belum apa saran saudara? 

9. Menurut saudara apakah Kemampuan manajerial kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu sekolah sudah baik dan berhasil? 



 

10. Apakah bakat, minat atau hobi saudara merasa sudah tersalurkan secara baik 

dengan keadaan kondisi sekolah anda? 

11. Apakah anda sudah merasakan suasana sekolah yang aman, tertib dan 

menyejukan, sehinga dirasakan cukup menunjang suasana belajar anda? Kalau 

belum apa saran-saran anda terhadap perbaikan sekolah kedepan? 

  



 

Lampiran IX 

PEDOMAN WAWANCARA BERSAMA 

KOMITE SEKOLAH 

 

1. Bagai mana pemahaman/pengertian bapak tentang program peningkatan mutu 

sekolah? 

2. Apa tujuan dilaksanakanya program peningkatan mutu sekolah? 

3. Apakah visi dan misi, tujuan dan sasaran dalam meningkatkan mutu sekolah? 

4. Sampai dimana keterlibatan komite sekolah dalam menjalankan fungsi-fungsi 

manajemen terhadap komponen sekolah? 

5. Bagaimana peran bapak/ibu sebagai koite sekolah terhadap kesejahtraan 

bapak/ibu guru di MTs Nurul Islam Gunung Sari ini? 

6. Bagaimana dengan sarana dan prasarana disekollah ini, apakah ada bantuan 

dari komite sekolah dalam hal pebgadaan dan pemeliharaan? 

7. Apakah hubungan sekolah dengan komite sekolah cukup baik dan harmonis? 

8. Tugas-tugas apa saja yang dilakukan komite sekolah untuk membantu MTs 

Nurul Islam dalam menjalankan misi sekolah? 

9. Bagaimana kemampuan manajerial kepala madrasah dalam upaya 

meningkatkan mutu sekolah? 

10. Apakah ada saran dari bapak untuk perbaikan dan peningkatan mutu sekolah 

pada MTs Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Tanggamus? 



 

  



 

Lampiran X 

TRANSKIP HASIL WAWANCARA 

Persepsi terhadap kemampuan manajerial Kepala Madrasah serta komitmen untuk 

meningkatkan mutu sekolah. 

1. Haryadi, S.Pd (Kepala MTs Nurul Islam Gunung Sari Ulubelu Tanggamus) 

Menurut responden, meningkatkan mutu sekolah ini sejalan dengan 

istilah MPMBS, ini adalah manajemen yang menekankan kepada 

kemandirian, suakelola untuk meningkatkan prestasi (mutu) belajar dalam hal 

ini sekolah diberi kewenangan mengembangkan program-program mencari 

dana untuk membiayai sekolah supaya lebih bisa mandiri. 

Kuncinya adalah tangung jawab dari masing-masing guru dalam 

mengajar sebaik-baiknya, perencanaan yang baik, pengorganisasian dengan 

baik, pelaksanaan yang baik dan pengawasan yang baik. Kepala sekolah 

memberi tugas kepada wakil-wakil kepala sekolah sesuai dengan bidangnya 

masing-masing, misalnya urusan kurikulum, urusan sarana dan prasarana, 

urusan kesiswaan, urusan keuangan, urusan dengan pihak luar dan layanan 

khusus, dan semua ini kami administrasikan dengan baik karena Kepala TU 

bersama jajaranya siap untuk melaksanakan tugasnya dalam rangka kegiatan 

sekolah.  



 

Kerjasama dengan masyarakat bagus, setiap ada masalah selalu 

berkonsultasi sesuai dengan garis kewenangan dan membina kerjasama antar 

sekolah dan masyarakat. 

Untuk dapat melihat meningkatkan mutu sekolah ini dapat dilihat 

dengan memperhatikan faktor input sekolah terutama peraturan-peraturan 

sekolah, guru, dana, sarana prasarana, kurikulum dan program pembelajaran, 

pembimbingan, pelatihan, evaluasi juga berjalan dengan baik. Maka 

outputnya juga menghasilkan yang baik atau bermutu. Ini bisa dibuktikan 

dengan banyaknya lulusan MTs yang sudah diterima diberbagai sekolah 

Nnegri maupun swasta. 

2. Joko Susilo, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah  Urusan Kurikulum) 

Menurut responden manajemen mutu sekolah atau sekolah bermutu perlu 

ditingkatkan demi kelulusan anak didik, oleh karena itu kurikulum KTSP 

yang intinya penguasaan berbagai macam kompetensi dalam pembelajaran 

harus dikuasai oleh guru sebagai pengajar yang memberikan materi 

pembelajaran, dan siswa sebagai pihak yang diberi pelajaran harus memiliki 

pengetahuan dan keterampilan sebagai mana dituntut oleh kurikulum itu 

sendiri. Tujuan manajemen peningkatan mutu itu sendiri bertujuan untuk 

meningkatkan mutu siswa lewat pembelajaran yang efektif, untuk 

meningkatkan mutu lewat pembelajaran yang efektif, harus didukung oleh 

faktor-faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah etos atau semangat 

jiwa mengajar harus sepenuh hati, berjorban waktu, tenaga dan pikiran untuk 



 

mencerdaskan anak didik. Sedangkan faktor eksternalnya adalah bahwa untuk 

mencapai pembelajaran yang bermutu harus ditunjang dan didukung oleh 

sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan tuntutan pendidikan dan 

pembelajaran. kegiatan belajar mengajar akan sukses bila kurikulum yang 

mantap dilaksanakan oleh guru yang berdedikasi tingi, professional dan 

kompeten dibidangnya. Hasilnya akan jauh lebih baik daripada mengajar 

dengan prinsip asal jalan. 

 Menurut responden Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dalam 

usaha meningkatkan mutu sekolah sudah baik, hal ini dilihat dari perencanaan 

yang dilaksanakan pada setiap awal hinga akhir pelajaran, sehinga dapat 

dilakukan pembagian tugas agar semua komponen berjalan dengan baik 

(pengorganisasian), untuk mengaktualisasikan organisasi biasanya dilakukan 

rapat koordinasi pada awal tahun pelajaran dan dilakukan rapat yang 

berhubungan dengan tugas dan fungsi masing-masing. Pengontrolan semua 

kegiatan ini dilakukan koordinasi pada waktu rapat atau kepala melakukan 

persiapan untuk menyusun supervise belajar mengajar. Pada akhir semester 

dan akhir tahun pelajaran biasanya dilakukan persiapan untuk menyusun 

laporan, sehinga dapat dilihat kemajuan dan masalah serta bagaimana cara 

penyelesainya. 

3. Kristiono, S.Pd. (Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan) 

Responden ini menangani semua urusan yang berhubungan dengan 

kesiswaan. Dalam kaitanya dengan peningkatan mutu sekolah bidang 



 

kesiswaan memiliki program mulai dari penerimaan siswa baru, pembentukan 

panitia penerimaan siswa baru, pelaksanaan tes, masa orientasi siswa, 

pembagian kelas, pembagian jurusan, pengaturan disiplin siswa dan kegiatan 

siswa baik kegiatan belajar mengajar maupun kegiatan siswa diluar jam 

sekolah yang disebut dengan kegiatan ekstrakurikuler. Jadi menurut 

responden ini intensitas pelayanan siswa yang mencakup prestasi akademik, 

bakat, minat, hobi dan organisasi alumni. Menurut responden kemampuan 

manajerial kepala madrasah cukup baik, beliau dalam menjalankan 

manajemen Madrasah bersifat terbuka, komunikatif mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengerakan sampai dengan monitoring dan evaluasi dan 

selalu mengajak bermusyawarah apabila ada suatu masalah sekolah yang 

harus diselesaikan. 

4. Irfan Suharto, S.Pd (Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana Prasarana) 

Menurut responden yang tugasnya sehari-hari sebagai wakil kepala 

sekolah urusan sarana dan prasarana sekolah menyatakan bahwa manajemen 

sekolah bermutu di MTs Nurul Islam baik-baik saja, sebab semua sudah 

direncanakan/diprogramkan oleh sekolah dalam hal ini kepala sekolah dan 

jajaranya melalui perencanaan tahunan dan semesteran yaitu melalui 

penyiapan sarana dan prasarana yang menuju memadai dan siap pakai dalam 

pembelajaran. 

Menurut beliau tentang kemampuan manajerial kepala MTs Nurul 

Islam Ulubelu Tanggamus baik-baik saja, karena beliau menjalankan dan 



 

mengelola sekolah sesuai dengan peraturan yang ada, sistem komunikasi 

terbuka, mau menerima masukan, saran, serta pendapat dari staf, untuk 

menyelesaikan masalahdengan melalui rapat koordinasi yang dilaksanakan 

setiap bulan. 

5. M. Zainal, M.Ag. (Wakil Kepala Sekolah Urusan Humas) 

Responden ini posisinya sebagai wakil Kepala Sekolah Urusan 

Hubungan Masyarakat (Humas) dimana tugas fungsinya adalah 

mengembangkan hubungan dan kegiatan antara siswa, sekolah dan 

masyarakat dalam melakukan kerjasama dengan perguruan tingi, instansi 

terkait dan sebagainya. 

Menurut responden manajemen peningkatan mutu sekolah yang 

dikenal dengan manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah yang 

dilaksanakan di MTs Nurul Islam Ulubelu Kabupaten Tanggamus ini berjalan 

dengan baik, sesuai dengan yang direncanakan/diprogramkan dilaksanakan 

dan dievaluasi setiap akhir tahun terutama tentang kemajuan sekolah yang ada 

hubunganya dengan hubungan sekolah dengan masyarakat, dengan wali 

murid, dengan  komite sekolah, dan instansi terkait. Ketika ditanya bagaimana 

kemampuan kepala sekolah dalam mengelola sekolah, beliau menjawab baik-

baik saja, akomodatif terhadap aspirasi staf atau warga sekolah. 

6. Maryoto,S.Ag  

Menurut responden yang sehari-harinya sebagai Guru bidang studi Qur‟an 

Hadits menyatakan bahwa untuk meningkatkan mutu sekolah, maka sekolah 



 

hendaknya melaksanakan manajemen komponen sekolah dengan baik, 

merekrut tenaga kependidikan yang berkualitas, proses pembelajaran yang 

sesuai dengan kurikulum dan silabus yang ditentukan, sarana dan prasarana 

yang menunjang pendidikan cukup, dana hubungan sekolah dengan 

masyarakat baik. Menurut responden tentang pembelajaran studi Quran Hadits 

yang bermutu harus dilakukan dengan mempraktekan petunjuk-petunjuk 

pelatihan yang disarankan. Dalam buku KTSP, Quran Hadits sudah dibuatkan 

rambu-rambu pembelajaran (kisi-kisi) soal dan pelatihanya. Pemahamanya 

tentang manajemen peningkatan mutusekolah cukup baik, sebab menurut 

responden ini tujuanya adalah untuk meningkatkan mutu anak didik sekaligus 

meningkatkan mutu sekolah. Mengenai kemampuan manajerial kepala 

madrasah dalam meningkatkan mutu sekolah cukup baik, hal ini terlihat 

bagaimana beliau mengelola dan mengendalikan organisasi sekolah dengan 

baik, memberdayakan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia 

maupun sumberdaya yang lainya, kemudian beliau mampu berkerja sama 

dengan seluruh warga sekolah dalam hal kemajuan sekolah. 

7. Sri Lestari, S.Pd 

Menurut responden yang keseharianya mengajar mata pelajaran Fisika 

sekolah bermutu adalah sekolah yang membelajarkan siswa menuju mutu atau 

kualitas lewat proses pembelajaran yang bermutu. Proses pembelajaran akan 

bermutu bila didukung oleh sarana dan prasarana yang cukup baik, misalnya 

disediakan laboraturium fisika. Dengandemikian keterampilan tidak sebatas 



 

teori dan verbalistis semata. Menurut responden iklim kerja antar guru cukup 

bagus, akrab dan bersahabat. Menurut beliau kemampuan majnajerial Kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu madrasah cukup baik, beliau cukup 

mampu menjalankan roda organisasi sekolah, pembagian tugas sesuai dengan 

bidang masing-masing, serta mampu mempergunakan segala fasilitas sekolah 

yang ada hubunganya dengan alat-alat dan teknik pelaksanaan kegiatan 

sekolah, beliau akomodatif terhadap aspirasi staf atau warga sekolah. 

8. M. Samsudin, S.Pd  

Responden ini sehari-harinya adalah sebagai guru agama islam belilau 

mengatakan manajemen peningkatan mutu sekolah adalah sekolah yang 

mempunyai kemandirian didalam mengelola sekolah, dan mampu 

menghasilkan siswa-siswa yang berkualitas ini dibuktikan dengan banyaknya 

siswa yang dapat diterima di SMA atau MAN di wulayah Lampung dan 

sekitarnya. 

Menurut beliau kemampuan manajerial kepala madrasah secara umum 

cukup baik, namun belum optimal dalam upaya meningkatkan mutu terutama 

dalam mengalang kebersamaan dan kurangnya disiplin kerja, baik guru 

maupun staf tata usaha. 

9. Kristiono, S.Pd 

Responden sehari-harinya guru ekonomi, menurut beliau pengertian 

tentang peningkatan mutu sekolah merupakan keadaan dimana semua 



 

manajemen atau kegiatan yang terjadi ditempat tersebut semuanya terlaksana 

sesuai dengan rencana/kegiatan yang diharapkan. Output dari sekolah tersebut 

memang harus bisa diandalkan/dibangakan. Semua pihak saling mendukung 

dan terlibat untuk mencapai tujuan sekolah. Output dimaksud bukan saja 

berkaitan dengan akademis tetapi juga non akademis seperti moral dan akhlak 

yang baik. Menurut responden Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 

dalam meningkatkan mutu sekolah cukup bagus ini terbukti dengan sarana 

dan prasarana yang terus meningkat/diperbaharui serta output yag dihasilkan 

sekolah memang bisa bersaing, semua itu tidak terlepas dari kerjasama semua 

pihak, dan tiap-tiap fungsi manajemen sudah terlaksana dengan baik. 

10. Nunung Kurnia, S,Pd.i 

Responden ini sehari-harinya guru bidang study Bahasa Arab. 

Menurut beliau peningkatan mutu sekolah adalah suatu lembaga pendidikan 

yang diharapkan dapat mencetak siswa dan siswi yang memiliki ilmu 

pengetahuan yang berimbang antara ilmu umum dan ilmu agama, serta 

menghasilkan akademis yang dapat diterima dilingkungan masyarakat ketika 

telah selesai menyelesaikan studynya, serta dapat diterima menjadi mahasiswa 

diperguruan tingi negri maupun swasta. Menurut beliau kemampuan 

manajerial kepala madrasah dalam mengelola madrasah cukup baik, beliau 

cukup baik menjalankan organisasi sekolah serta program yang telah 

direncanakan dilaksanakan dengan baik, serta adnya evaluasi  terhadap kinerja 



 

guru-guru dan jajaran TU terhadap pelaksanaan tugas pada waktu selesai ujian 

semester dan pada akhir tahun, beliau selalu terbuka dan bermusyawarah 

dalam menyelesaikan berbagai tugas disekolah. 

11. Lusiana, S.Pd 

Beliau adalah sehari-harinya adalah guru Bahasa Inggris walau masih 

honor, menurut beliau meningkatkan mutu sekolah adalah sekolah yang 

mempunyai input yang baik, proses belajar mengajar yang baik termasuk 

guru, sarana dan prasarana dana, siswa/siswi kemudian output yang bermutu, 

diterima dimasyarakat dan diterima disekolah di tingkat yang lebih tingi. 

Menurut beliau tentang kemampuan manajerial kepala madrasah dalam 

meningkatkan sekolah yang bermutu, sebagian besar sudah terlaksana seperti 

guru cukup walaupun masih ada ketidak seimbangan kompetensi masing-

masing guru, sarana prasarana cukup, dana cukup asalkan ada ketrbukaan dari 

unsur pimpinan, begitu juga hubungan dengan masyarakat cukup baik. 

12. H. Sukron 

Sehari-hari beliau sebagai seorang petani perkebunan kopi dan juga 

tokoh masyarakat. Di MTs Nurul Islam Gunung Sari ini beliau dipercayakan 

sebagai ketua komite Madrasah, peneliti lama berdiskusi dengan beliau, 

kebetulan beliau ada di sekolah, diruangan kepala TU. Wawancara ini kami 

laksanakan pada tangal 15 April 2017 dan berlangsung dalam suasana 

keakraban, menurut beliau meningkatkan mutu sekolah apabila seluruh 

komponen atau unsur manajemen harus dibuat bermutu, gurunya ,siswa, 



 

kurikulum, sarana dan prasarana dan pembiayaan sekolah harus dikelola 

dengan baik. 

Menurut responden MTs Nurul Islam Gunung Sari cukup kondusif, 

mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman karena memiliki sarana 

dan prasarana yang memenuhi standar sekolah, sebagai ketua komite beliau 

selalu diajak berkonsultasi oleh pimpinan sekolah bersama dengan pengurus 

komite yang lain dalam hal menentuksn kebijsksn sekolah, misalnya dalam 

menentukan jumlah (besar) kelas. Pengunaan dana yang dikelola oleh komite, 

menentukan pelaksanaan proses belajar mengajar, perbaikan dan pengadaan 

sarana dan prasarana sekolah, peningkatan mutu guru dan lain sebagainya. 

Menurut responden tentang kemampuan manajerial kepala Madrasah 

cukup komunikatif, dan selalu mengajak berdiskusi tentang yang 

berhubungan dengan kebijakan dan kemajuan sekolah, selalu mengundang 

rapat dalam merumuskan kebijakan penting dalam menentukan rencana 

angaran belanja sekolah, keterlibatan sekolah dan masyarakat dan lain-lainya. 

13. Transkip Wawancara dengan 5 (lima) Orang Siswa 

Mereka mengatakan tentang peningkatan mutu sekolah secara bervariasi ada 

yang mengatakan meningkatkan mutu sekolah adalah sekolah yang banyak 

pelajaran agamanya dan seimbang dengan sekolahan umum, sehinga siswanya 

tidak hanya pintar dengan ilmu pengetahuan umum tetapi pintar dengan ilmu 

agamanya serta memiliki akhlak yang mulia, sebagian yang lain mengatakan 

mutu sekolah adalah sekolah yang dapat menegakan kedisiplinan, 



 

menyalurkan kreatifitas siswa dan sekolah yang banyak mendapatkan prestasi, 

yang lain mengatakan mutu sekolah adalah sekolah yang banyak memiliki 

metode pembelajaran yang bermutu, guru yang bermutu, sarana dan prasarana 

yang bermutu, hubungan yang baik antara guru dan siswa, yang lainya 

mengatakan bahwa mutu sekolah adalah sekolah yang memiliki kesadaran 

dalam berdisiplin, baik pada jam pelajaran maupun diluar jam pelajaran 

sehimga menghasilkan visi dan misi pendidikan yang jelas, sekaligus dapat 

menghasioakan program pendidikan yang lebih baik dan bermanfaat. 

Keluaranya mendapatkan nilai yang baik yang bisa diterima diperguruan 

tinggi yang bergtengsi serta berguna di masyarakat. 

 Mengenai kemampuan manajerial Kepala Madrasah mereka umumnya 

belum mengerti mengenai manajerial itu, namun mereka mengatakan bahwa 

kepala sekolah iti nbaik dan mapu berdisiplin baik jam beliau datang 

kesekolah maupun tatkala pulangnya. 

14. Pengurus Osis atau panitia MOS 

OSIS Sebagai organisasi siswa di level/tingkat SLTP dan OSIS Merupakan 

wadah kegiatan siswa disekolah. Disela-sela kegiatan mereka, sebagai panitia 

masa orientasi siswa yang disingkat dengan MOS, peneliti menanyakan 

kepada mereka, apa tujuan dari MOS, sebagaimana perencanaanya dan 

pelaksanaanya, berapa lama dan apa saja kegiatanya, tampaknya mereka 

salimg menikmati dan MOS sebagai forum penyaluran bakat, minat 



 

kemasyarakatan, orientasi sekolah yang merupakan bagian dari peningkatan 

mutu sekolah. 

pengurus merasakan rasa persahabatan yang kental rasa kasih sayang, 

kesadaran bermasyarakat, menumbuhkan rasa percaya diri saling 

menghormati satu sama lain adalah merupakan bagian dari keharmonisan 

hubungan sekolah antar siswa (siswa lama dan siswa baru), antar siswa dan 

antar guru juga antara siswa dan masyarakat, mereka banyak terlibat daklam 

kegiatan kepedulian dan saling bersosialisasi yang merupakan bagian dari 

peningkatan mutu sekolah. 

Tatkala ditanya tentang kemampuan manajerial kepala madrasah 

dalam mengelola sekolah, mereka mengatakan baik-baik saja, dan kepala 

sekolah banyak mendukung dan membantu kegatan yang mereka laksanakan 

baik dukungan moril maupun merupa dana.  

 

 

 



 

KISI-KISI PENELITIAN 

 

 

  

 

No 

 

Komponen 

 

Sub 

 

Metode 

 

Alat Pengumpul Data 

 

1 
 

Kemampuan Manajerial 

- Kecakapan Konseptual 

(conceptual skill) 

 

- Kecakapan Kemanusiaan 

(human skill) 

 

- Kecakapan Teknis 

(technical skill) 

 

- Observasi 
 

- Wawancara 
 

- Dokumentasi 

 

Kepala Madrasah 

 

2 
 

Mutu Pembelajaran 

- Prestasi Yang Diperoleh 
Siswa 

 

- Lulusan Yang 

Dihasilkan 

Perangkat (Struktur 

Sekolah, Rencana Program 

Pembelajaran RPP, 

Program Kurikulum) 

SDM (Kepala Madrasah, 

Guru, Karyawan dan Siswa) 

 



 

Lampiran XI 

SRUKTUR ORGANISASI MTS NURUL ISLAM GUNUNG SARI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

KOMITE 

MADRASA

H 

Kepala MTs NURUL 

ISLAM 

HARYADI, SPd. 

 
KEPALA TATA USAHA 

Wahyudi, S.Pd 

WAKIL KEPALA MADRASAH 

Kurikulum 

Joko Susilo, S.P.d 

Kesiswaan 

Kristiono, S.Pd 

Sarana Prasaran 

Irfan Suharto, 

S.Pd 

Humas 

M.Zainal, S.Ag 

BK/BP LABORATURI

UM 

TATA USAHA PERPUSTAKA

AN 

KOMPUTER 

adm keuangan Keamanan 

Kepeg Sarana Kes/RT 

Kantin 

Wali Kelas 

Guru  

SISWA 




