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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah 

Seorang pakar pendidikan, Paul Suparno SJ (dalam Sukardjo & 

Komarudin, 2010: 79) mengatakan bahwa pendidikan di Indonesia sekarang 

ini dapat diibaratkan seperti mobil tua yang mesinnya rewel yang sedang 

berada di tengah arus lalu lintas di jalan bebas hambatan. Pernyataan yang 

disampaikan oleh Paul tersebut mengandung makna bahwa pendidikan di 

Indonesia saat ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, banyaknya masalah 

yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air masih menyisahkan banyak 

persoalan yang memerlukan penanganan serius dari berbagai pihak yang 

bertanggung jawab atas keberhasilan pendidikan itu sendiri. 

Nuansa pendidikan di Indonesia juga dapat dilihat dari mutu 

pendidikannya yang masih jauh dari pada harapan serta cita-cita bangsa. 

Karena sampai saat ini perubahan dari berbagai bidang pendidikan masih terus 

dilakukan, pembenahan dilakukan dalam bidang manajemen mutu, manajemen 

mutu kepemimpinan yang dilakukan masih dirasa kurang dalam memenuhi 

harapan pendidikan, karna tidak sedikit dari para pemimpin pendidikan masih 

belum banyak memahami apa yang menjadi tugas utamanya sebagai 

pemimpin. 

Lebih lanjut Paul Suparno SJ (dalam Sukardjo & Komarudin) yang 

mengungkap beberapa masalah besar tersebut yang dihadapi oleh dunia 

pendidikan di Indonesia, yaitu: (1) mutu pendidikan kita yang masih rendah; 
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(2) sistem pembelajaran di sekolah-sekolah yang belum memadai; dan (3) 

krisis moral yang melanda masyarakat kita. Mutu pendidikan di Indonesia yang 

terbilang rendah dapat dilihat dari prestasi yang diraih oleh bangsa Indonesia 

dibanding dengan bangsa-bangsa lain, baik dalam tingkat pendidikan, sains, 

dan teknologi. Tidak dapat dipungkiri bahwa Indonesia sebagai negara 

berkembang tentu perbaikan demi perbaikan terus dilakukan, terutama 

perbaikan dalam dunia pendidikan yang dirasa masih jauh tertinggal dibanding 

dengan negara-negara tetangga. 

Pendidikan sebagai watak nasional suatu bangsa perlu mendapat 

perhatian khusus dari pemerintah, masyarakat dan sektor swasta. Artinya, 

keterlibatan semua elemen yang ikut bertanggung jawab dalam membangun 

pendidikan sangat penting, baik keterlibatnya secara langsung dalam proses 

pembelajaran maupun dalam partisipasinya sebagai bentuk kewajiban warga 

negara. 

Berbagai cara yang dilakukan oleh pemerintah dalam membenahi dunia 

pendidikan terus dilakukan, seperti mengadakan pelatihan terhadap para guru, 

penambahan buku bahan ajar, sarana prasarana, metode pembelajaran, dan 

seterusnya. Dari berbagai bentuk perbaikan seperti apa yang dilakukan di atas 

merupakan bentuk usaha nyata yang dilakukan pemerintah terhadap 

peningkatan mutu pendidikan itu sendiri. 

Dalam upaya memperbaiki mutu pendidikan, pemerintah yang 

berwenang harus berusaha lebih serius dalam rangka memperbaiki sumber 

daya manusia. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, sumber daya manusia 
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kita saat ini masih sangat jauh tertinggal dibanding dengan sumber daya 

manusia di negara-negara lain, kemorosotan moral yang masih terjadi memberi 

pengaruh yang buruk dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di negeri 

ini. 

Belum lagi sistem pembelajaran yang dilakukan di sekolah-sekolah yang 

diberlakukan masih dirasa jauh tertinggal dibandingkan dengan sistem 

pembelajaran di negara lain, kreatifitas dalam metode pembelajaran yang 

dilakukan guru masih monoton, ditambah masalah-masalah yang mengangkut 

sarana prasarana yang belum memadai menjadi bagian penyebab tertinggalnya 

pendidikan kita. 

Sehingga lulusan yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan 

masyarakat dan dunia kerja. Tidak sedikit lulusan yang dihasilkan justru 

menjadi beban bagi kelangsungan hidup bermasyarakat dan bernegara. 

Kemajuan dari berbagai bidang kehidupan yang diharapkan justru menjadi 

terhambat karna pengangguran yang terus bertambah dari tahun ketahun. 

Beberapa masalah yang mendasar, yang menurut penulis masih kurang 

mendapat perhatian serius dari pemerintah terutama para guru, dimana masih 

dirasakankurang dalam penguasaan materi pembelajaran, metode belajar yang 

tidak sesuai dengan tipe belajar siswa, kreatifitas guru dalam mengelola kelas 

yang masih kurang serta metode pembelajaran yang masih kaku. 

Memasuki abad ke-21 gelombang globalisasi dirasakan kuat dan terbuka, 

kemajaun teknologi dan perubahan yang begitu cepat memberikan kesadaran 

baru bagi Indonesia bahwa kita tidak berdiri sendiri. Indonesia berada di 
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tengah-tengah dunia yang baru, dunia terbuka sehingga orang bebas 

membandingkan kehidupan negara ini dengan negara lain. 

Yang kita rasakan saat sekarang adalah adanya ketertinggalan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan 

informal dan hasil itu diperoleh setelah kita membandingkannya dengan 

negara-negara lain. Pendidikan memang telah menjadi penopang dalam 

meningkatkan sumber daya manusia di Indonesia untuk memperbaiki 

pembangunan bangsa dan negara. 

Setelah kita amati, tampak jelas bahwa masalah yang serius dalam 

peningkatan mutu pendidikan di Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan 

di berbagai jenjang pendidikan. Dan hal itulah yang menyebabkan rendahnya 

penyediaan sumber daya menusia (SDM) yang unggul yang mempunyai 

keahlian dan keterampilan untuk memenuhi pembangunan bangsa di berbagai 

bidang kehidupan. 

Ditambah lagi dengan kepemimpinan kepala sekolah yang hanya 

mengisi kursi kepemimpinan tanpa memiliki kecakapan serta minim 

pengalaman sehingga menambah daftar panjang kemerosotan mutu pendidikan 

di Indonesia. Masalah serta hambatan tersebut harus menjadi prioritas bagi 

pemerintah atau lembaga yang berwenang untuk mengadakan perbaikan guna 

tercapainya kualitas mutu pendidikan yang sesuai dengan harapan bersama. 

Kritik terhadap mutu pendidikan Indonesia yang mengalami krisis tidak 

hanya dikemukakan Paul Suparno. Menteri Pertahanan Republik Indonesia di 

masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono juga pernah mengungkapkan 
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bahwa ada kemungkinan dunia pendidikan kita selama bertahun-tahun 

terpasung oleh kepentingan-kepentingan tertentu yang masih samar (Sukardjo 

& Komarudin, 2010: 79). 

Rendahnya mutu belajar tidak hanya dialami oleh bangsa Indonesia 

tetapi dirasakan oleh negara lain, baik negara maju maupun berkembang, 

terutama negara-negara yang menganut pemerataan kesempatan belajar. Dari 

hasil penelitian tersebut, untuk Indonesia diteliti oleh Moegiadi pada tahun 

1975 dan di Amerika Serikat diteliti oleh James Coleman pada tahun 1966 

ternyata penyebab rendahnya mutu pendidikan disebabkan oleh adanya 

disparitas (perbedaan) mutu hasil pelajar dari berbagai lingkungan 

sosiogeografi. 

Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh James Coleman menemukan 

begitu banyak sekolah diberbagai negara, baik negara maju maupun negara 

berkembang  yang mengalami rendahnya mutu pendidikan, karna disebabkan 

oleh banyaknya  perbedaan dari berbagai sudut pandang kehidupan, hal ini 

tidak bisa dipungkiri karna mengingat begitu banyak karakteristik tiap 

golongan dalam masyarakat yang berbada satu dengan yang lainnya, belum 

lagi srata sosial dalam pola kehidupan yang memuat begitu banyak perbedaan 

baik antar pribadi maupun antar kelompok menjadi penyebab terhambatnya 

peningkatan mutu pendidikan. 

Gambaran rendahnya mutu pendidikan juga terlihat dari tahun 1969 

dengan perlunya dilaksanakan PPNP (Proyek Penilain Nasional Pendidikan). 

Kemudian pada tahun 1970 diadakan pembaruan mutu pendidikan dan pada 
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tahun 1975 diselenggarakan kurikulum 75 sebagai upaya meningkatkan mutu 

pendidikan (Sukardjo & Komarudin, 2010: 84). 

Pendapat tersebut menunjukkan bahwa pemerintah menunjukkan 

keseriusannya dalam upaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan dari tahun 

ke tahunnya, perubahan ini memiliki tujuan agar peserta didik yang dihasilkan 

oleh lembaga pendidikan mampu bersaing. Tujuan lain dari perubahan 

peningkatan mutu yang dilakukan semata-mata untuk memperbaiki serta 

meningkatkan sumber daya manusia yang melahirkan generasi yang 

berkualitas sehingga bermanfaat bagi dirinya, bagi lingkungannya, serta bagi 

bangsa dan negara. 

Tentang rendahnya mutu pendidikan di Indonesia para pengamat 

pendidikan menyinggung masalah yang ada dari dalam maupun dari luar, 

sebagaimana yang dikemukakan oleh Nanang Fattah (2006) berikut ini yang  

mengelompokkan masalah yang dihadapi bangsa menjadi masalah global dan 

masalah nasioanal. 

Masalah global bersumber dari laporan OECD tahun 2003 mencakup: (1) 

peningkatan IPTEK yang pesat yang membutuhkan penyesuain budaya 

(cultuture lag); (2) produktivitas tenaga kerja yang rendah. Tenaga kerja 

terbesar merupakan unskill labor (buruh bangunan, buruh perkebunan, 

TKI/TKW); (3) kemampuan membaca siswa menduduki urutan ke-39; (4) 

kemampuan matematika urutan ke-39; (5) kemampuan sains urutan ke-38 dari 

41 negara maju dan berkembang. 
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Sementara masalah nasional meliputi: (1) krisis miltidimensi termasuk 

ekonomi mengakibatkan munculnya angkatan kerja yang tidak produktif; (2) 

mengabaikan relevansi pendidikan dengan perkembangan zaman dan kualitas 

pendidikan; (3) pendidikan terlelu berorientasi pada input (masukan) dan pola 

pembangunan yang dilakukan terpatok pada sarana-sarana fisik; (4) 

pemerataan akses untuk memperoleh pendidikan masih rendah (faktor 

ekonomi, geografis, kultural, gender dll); dan (5) rendahnya mutu pendidikan 

atau kualitas pendidikan. 

Berbagai kekurangan yang dirasa dalam rangka peningkatan mutu 

pendidikan sampai saat ini yang sifatnya sangat prinsipil dalam lingkungan 

pendidikan, selanjutnya Ace Suryadi dan H.A.R. Tilaar, (1993) tantangan yang 

dihadapi dalam dunia pendidikan kaitannya dengan mutu pendidikan di 

Indonesia adalah faktor guru, buku pelajaran, proses pendidikan, alat-alat 

pelajaran, manajemen sekolah, besarnya kelas sekolah, dan faktor keluarga. 

Senada dengan itu Nanang Fattah (2006) mengemukakan beberapa 

tantangan yang mencakup masalah: (1) kemampuan keuangan yang tidak 

memadai; (2) kepemimpinan kepala sekolah yang tidak kompeten; (3) 

organisasi dan komitmen guru yang masih rendah; (4) persepsi negatif dari 

masyarakat; (5) penataan staf; (6) kurikulum yang tidak relevan; (7) konflik 

politik dan rasial; (8) keterbatasan fasilitas; (9) komunikasi yang tidak 

kondusif; (10) pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah tidak jelas; (11) 

rendahnya peningkatan mutu guru; (12) sertifikasi pendidikan bagi guru, 
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kepala sekolah dan pengawas belum dipenuhi; (13) peningkatan kesejahteraan 

guru yang belum memadai. 

Pendapat di atas merupakan gambaran kelemahan serta kekurangan yang 

dihadapi oleh bangsa ini khususnya yang dialami oleh dunia pendidikan. 

Secara sederhana ada empat masalah pokok yang dihadapi pendidikan di 

Indonesia hingga saat ini, yaitu: (a) mutu pendidikan; (b) perluasan dan 

pemerataan layanan pendidikan bermutu; (c) relevansi; (d) efektivitas dan 

efisiensi (Fattah, 2012: 29). 

Gambaran dari para pemerhati pendidikan di atas sangatlah memilukan 

hati, karna dimana sumber daya alam yang ada di negara ini sangatlah 

melimpah ruah akan tetapi belum mampu mengantarkan sumber daya 

manusianya untuk memasuki era globalisasi yang dimana sangat menuntut 

adanya sumber daya manusia yang terampil, cakap, serta yang siap kerja belum 

bisa terpenuhi seutuhnya bila dibandingkan dengan negara-negra lain yang 

sudah banyak melahirkan sumber daya manusia yang berkompoten dalam 

berbagai bidang kehidupannya masing-masing. 

Bila mutu pendidikan hendak diperbaiki, maka perlu ada pimpinan dari 

para profesional pendidikan. Manajemen mutu merupakan sarana yang 

memungkinkan para profesional pendidikan dapat beradaptasi dengan 

“kekuatan perubahan” yang memukul sistem pendidikan bangsa kita. 

Pengetahuan yang diperlukan untuk memperbaiki sistem pendidikan kita 

sendiri. 
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Kesulitan utama yang dihadapi para profesional pendidikan sekarang ini 

adalah ketidakmampuannya menghadapi “sistem yang gagal” sehingga 

menjadi tabir bagi para profesional pendidikan itu sendiri untuk 

mengembangkan atau menerapkan proses baru pendidikan yang akan 

memperbaiki mutu pendidikan (Arcaro, 2005:1). 

Menjadi tenaga profesional pendidikan tidaklah mudah mengingat 

berbagai macam tantangan dan hambatannya yang kompleks, hal ini menuntut 

kemampuan lebih dalam berbagai hal terutama terutama dalam hal peningkatan 

mutu pendidikan. Banyaknya pengangguran merupakan gambaran yang 

menunjukkan rendahnya sumber daya manusia di negara ini, belum lagi 

tindakan kriminal yang sangat tinggi juga ikut mempengaruhi terhambatnya 

pertumbuhan serta perkembangan generasi muda. Masalah dan tantangan 

pendidikan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pendidikan nasional. 

Sumber lahirnya masalah dan tantangan berasal dari internal dalam negeri 

Indonesia dan eksternal yang bersumber dari luar. 

Sebagai negara yang menganut sistem perekonomian terbuka, negara kita 

sudah tentu melakukan interaksi dengan dunia internasional. Dalam konteks 

dunia yang mengglobal dengan adanya era globalisasi, maka menurut negara 

kita bisa menyesuaikan segala kebijakan makro maupu kebijakan pendidikan 

yang bisa menjaga keutuhan dan kesinambungan pembangunan nasional tanpa 

kehilangan jati diri bangsa. 

Pendidikan merupakan sektor penting dan bisa menjadi sarana untuk 

peningkatan mutu SDM kita. Berbagai masalah dan tantangan dalam 
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pendidikan dapat diatasi oleh pemerintah dengan melahirkan berbagai 

kebijakan dan program yang bisa mengurangi masalah secara bertahap, seperti 

masalah mutu pendidikan, pemerataan dan relevansi, efektivitas, dan efisiensi 

pendidikan (Fattah, 2012: 32). 

Sekolah akan mencapai performa terbaik jika dipimpin oleh seorang 

kepala sekolah yang kuat, visioner, konsisten, demokratis, dan berani 

mengambil putusan-putusan strategis. Kemudian mampu menyampaikan 

gagasan-gagasan besar sekolahnya serta prestasi siswa-siswanya pada semua 

anggota organisasi, dan mampu mendorong motivasi guru staf dan siswa-

siswanya untuk terus berprestasi dan menunjukkan prestasi terbaik. 

Selain itu, sekolah juga harus mencurahkan perhatian pada pembelajaran 

siswa, siswa-siswanya juga menyadari bahwa mereka diharapkan untuk 

berprestasi. Semua unsur dalam sekolah, pimpinan, guru, tata usaha bekerja 

secara serius dan profesional, demikian pula dengan siswa-siswanya 

diharapkan untuk belajar dengan serius, dan guru bersama siswa 

mengembangkan kerjasama dalam proses pembelajaran secara efektif dalam 

prinsip collaborative learning guru mengajar dengan konsisten, tidak 

meninggalkan tugas, mengembangkan strategi yang membelajarkan siswa, 

serta mampu mendorong siswa-siswanya untuk mencapai hasil belajar yang 

optimal. 

Kemudian kehadiran stafnya juga baik, tidak sering bolos, dan mampu 

memberikan pelayanan yang tegas namun beradab, sehingga tercipta suasana 

kerja yang dinamis, dan profesional, penuh keharmonisan. Di samping itu, 
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sekolah juga harus memberikan perhatian yang tinggi terhadap penguatan basic 

skill para siswanya, serta mengembangkan suasana yang mendukung 

pengembangan dan penguatan basic skill tersebut, yang disertai pula dengan 

tes yang teratur untuk mengevaluasi pencapaian siswa, sehingga bisa 

dikembangkan program-program penguatan bagi mereka yang belum 

mencapai penguasaan minimal dari target kurikulum, serta program 

pengayaan, bagi mereka yang memiliki kemampuan belajar cepat (accelarated 

learning). 

Gambaran di atas menunjukkan betapa posisi pemimpin itu amat penting, 

hampir-hampir kemajuan dan kemunduran sekolah sangat tergantung pada 

pimpinan, karena peran dan fungsinya untuk mengoordinasikan kerja semua 

unsur dalam organisasinya. Dengan demikian, kepala sekolah harus memiliki 

bekal agar dapat mengelola semua sumber daya yang ada sehingga menjadi 

kekuatan-kekuatan kontributif untuk sebuah kemajuan. Kepala sekolah harus 

dipercaya oleh semua anggota timnya, dan kepala sekolah harus memberi 

kepercayaan pada timnya untuk mengerjakan tugas sesuai kewenagannya. 

Kepala sekolah juga harus memiliki pengalaman kepemimpinan, serta 

memiliki pengetahuan dasar tentang manajemen, karena bidang tugas kepala 

sekolah adalah mengelola semua sumber daya yang ada, baik sumber daya 

manusia, fisik dan sarana, maupun sumber daya keuangan (Rosyada, 2007: 

221). 

Setiap lembaga pendidikan memerlukan sumber daya manusia (SDM) 

yang unggul mampu bersaing dalam berbagai bidang. Sekolah yang memiliki 
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tanggung jawab dalam melahirkan lulusan yang berkompeten akan malakukan 

berbagai upaya guna memperbaiki mutu pendidikannya. Kepala sekolah 

memiliki peran penting dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di 

lingkungannya. 

Sikap profesional dari para pemimpin/kepala sekolah sangat diperlukan 

agar dapat menjalankan fungsinya menuju pencapaian tujuan-tujuan yang 

ditargetkan bersama guna melahirkan lulusan yang memiliki nilai jual yang 

tinggi serta dapat diandalkan, dan mampu menata masa depan yang lebih baik 

dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Tidak terkecuali Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima yang menjadi 

salah satu lembaga pendidikan yang berada di bawah naungan Departemen 

Agama, sebagai  lembaga pendidikan formal. Kepala sekolah selaku pimpinan 

dalam institusi pendidikan diharapkan dapat menjalankan tugasnya dengan 

baik dan mampu mengembangkan potensi diri bersama mitra kerjanya untuk 

mencapai tujuan sekolah yang sesuai dengan keinginan masyarakat. 

Tanpa kemampuan-kemampuan utama seperti kinerja yang baik, 

kemampuan dalam memecahkan masalah-masalah yang mungkin timbul 

dalam proses kegiatan belajar mengajar, kepala sekolah akan kesulitan dalam 

mensosialisasikan ide, gagasan, usulan, saran atau pikiran-pikiran yang 

dimilikinya kepada para guru dan stafnya. 

Oleh karena itu, sikap profesional kepala sekolah sebagai pemimpin 

merupakan tolak ukur keberhasilan suatu sekolah, di antara sikap yang bisa 

dilakukan oleh kepala sekolah secara sederhana yaitu dengan menjadi contoh 
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yang baik, mampu mengayomi bawahannya serta mampu menjalankan fungsi 

kepemimpinannya dengan penuh rasa tanggung jawab. 

Kepala sekolah yang baik adalah kepala sekolah yang mampu menjaga 

keutuhan dalam lingkungan sekolahnya, mampu memberikan ide-ide yang 

bersifat membangun guna memajukan sekolah yang dipimpinnya. Selain itu 

kapala sekolah juga harus bisa melibatkan semua unsur yang ikut bertanggung 

jawab dalam mensukseskan pencapain mutu pendidikan serta memberi contoh 

yang baik kepada bawahannya, memberikan kepercayaan kepada stafnya untuk 

bekerja tanpa merasa dipaksakan. 

Sehubungan dengan adanya usaha sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, kepala sekolah yang profesional harus mampu melibatkan semua 

unsur yang ikut berperan aktif dalam memajukan pendidikan di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kota Bima serta transparansi kebijakan mutlak dilakukan agar 

tidak ada kecemburuan sosial dalam lingkungan sekolah. 

Berikut ini merupakan hasil wawancara tidak terstruktur yang dilakukan 

oleh peneliti guna mendapatkan informasi yang berkaitan dengan peningkatan 

mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima. Salah satu usaha 

yang dilakukan oleh kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan di sekolahnya tersebut yaitu sebagai berikut: 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima telah mengimplementasikan mutu 

berbasis madrasah. Dengan model tersebut, warga madrsah (kepala 

sekolah, guru, staf administrasi, karyawan, komite, dan siswa) memiliki 

kewenangan yang lebih besar (otonom) dalam mengelola lembaganya. 

Warga madrasah dapat meningkatkan kemandirian, kreatif, inovatif 

dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang tersedia; 

meningkatkan kompetisi yang sehat antara sekolah disekitarnya. Dengan 
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model pendekatan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah, 

warga madrsah memiliki keluasan untuk menjamin hubungan kerjasama 

kemitraan dengan warga masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu 

pendidikan di madrsah. Kerjasama kemitraan tersebut di antaranya: 

komite madrasah (representatif/perwakilan dari unsur terpenting dalam 

masyarakat), pemerintah (departemen agama, dinas pendidikan nasional 

kota/kabupeten bima, departemen agama wilayah dan pusat). Dengan 

bentuk kerja sama tersebut, masyarakat merasa memiliki madrsah. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan keterlibatan masyrakat secara langsung 

dalam proses penyelenggaraan pendidikan di antaranya; komite sekolah 

yang berperan penting dan berfungsi menyediakan sarana dan prasarana 

serta membantu kesejahteraan para pegawai, non-pegawai negeri sipil, 

guru tidak tetap dan pegawai tidak tetap (non-PNS, GTT dan PTT) di 

lingkungan madrasah. (wawancara peneliti dengan Bapak Syahrudin, 

kepala Madrsah Aliyah Negeri 2 Kota Bima).  

 

Sehubungan dengan pernyataan yang disampaikan di atas, maka sudah  

sepantasnya sebagai kepala sekolah harus mampu menggunakan segala 

kemampuannya dalam mengelola sebuah sekolah, tugas serta tanggung jawab 

bersama semua elemen sekolah diharapkan mampu memberi kontribusi positif 

terhadap peningkatan kualitas mutu pendidikan. Karna dengan kerjasama yang 

dibangun atas rasa kebersamaan  akan menentukan keberhasilan sekolah, baik 

di masa sekarang maupun masa di  mendatang. 

Kepala sekolah diharapkan bisa berperan sebagai pemimpin, pengayom, 

kondusifator dan harmonisator disegala lini yang menjadi jangkauan 

kepemimpinannya. Para guru sebagai salah satu bawahan dan terlibat dalam 

pengelolaan madrasah hendaknya memperoleh  dan merasakan kepuasan 

dalam bekerja agar dapat mencapai tujuan lembaga secara maksimal. Kepuasan 

kerja mengandung aspek fisik, psikologis dan lingkungan kerja (Munir, 2008: 

14). 
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Berangkat dari latar belakang di atas, sangatlah menarik bagi peneliti 

untuk  mengangkat judul tentang “Peran Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Bima”. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis mengambil rumusan 

masalah sebagai berikut: 

1. Apa bentuk-bentuk peran kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima? 

2. Bagaimana proses yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima? 

3. Bagaimana implikasi peningkatan mutu pendidikan yang dilakukan kepala 

sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima? 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas serta untuk menghindari 

adanya persepsi ganda, maka peneliti memberikan batasan dalam tujuan 

penelitian ini. Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan apa bentuk-bentuk peran kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Kota Bima. 

2. Untuk mendiskripsikan proses yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima. 
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3. Untuk mendiskripsikan bagaimana implikasi peningkatan mutu pendidikan 

yang dilakukan kepala sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima? 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian tentang peran kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima 

diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teori maupun secara 

praktis. Hal tersebut tampak sebagaimana diuraikan penulis dalam bahasan 

berikut: 

1. Secara Teoritik 

Hasil penelitian ini diharapkan berguna untuk memperkaya 

perbendaharaan teori dan pengetahuan tentang peran kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Kota Bima dan upaya mengembangkan budaya pengembangan mutu 

pendidikan di sekolah tersebut. Selain itu dapat membangun kerjasama yang 

baik antara atasan dengan bawahan serta staf dalam hal bersama-sama 

membangun kualitas pendidikan Islam menuju persaingan globalisasi. 

2. Secara Praktis 

a. Mempunyai kontribusi bagi dunia pendidikan sebagai upaya 

pencapaian tujuan Pendidikan Nasional yang diharapkan mampu 

menciptakan pembelajaran yang bermutu dalam pendidikan agama 

Islam. 

b. Memberikan masukan dan evaluasi tentang kepemimpinan kepala 

sekolah dalam hal peningkatan mutu pendidikan yang merupakan ujung 
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tombak dari keberhasilan pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Bima. 

c. Memberikan kontribusi kepada sekolah, khususnya Madrasah Aliyah 

Negeri 2 Kota Bima sebagai suatu evaluasi dalam hal peningkatan 

kinerja kepala sekolah dalam mencapai kualitas pendidikan yang lebih 

baik. 

d. Bagi tenaga pendidik dan kependidikan, dapat dijadikan wacana untuk 

mengasah kemampuan, memperdalam pengatahuan tentang kajian 

penerapan peningkatan mutu pendidikan dan menjalin hubungan yang 

lebih harmonis dengan atasan. 

e. Untuk memperbaiki kualitas kinerja kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota 

Bima pada masa mendatang. 

f. Hasil akhir dari penelitian ini dapat dijadikan tolak ukur atau acuan 

untuk mengadakan penelitian yang sejenis dengan cakupan yang lebih 

luas dan mendalam atau menindaklanjuti hasil penelitian ini. 

E. Penegasan Istilah Judul 

Penegasan istilah judul merupakan penjelasan atas konsep penelitian 

yang ada dalam judul dan fokus penelitian. Penegasan istilah ini sangat berguna 

untuk memberikan pemahaman dan batasan yang jelas agar peneliti ini tetap 

terfokus pada kajian yang dinginkan penelitian. Adapun istilah-istilah yang 

perlu di tegaskan adalah sebagai berikut: 
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1.   Peran Kepemimpinan 

Kepemimpinan ialah kemampuan untuk menciptakan perubahan yang 

paling efektif dalam perilaku kelompok; bagi yang lain memimpin adalah 

proses mempengaruhi kegiatan-kegiatan kelompok ke arah penetapan 

tujuan dan pencapaian tujuan (Rohiat, 2008: 14). 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-

orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang 

akan diangkat menjadi kepala sekolah harus ditentukan melalui prosedur 

serta persyaratan-persyaratan tertentu seperti: latar belakang pendidikan, 

pengalaman, usia, pangkal dan integritas. Oleh karena itu, kepala sekolah 

pada hakikatnya adalah pejabat formal, sebab pengangkatan melalui suatu 

proses  dan prosedur yang didasarkan atas peraturan yang berlaku. Secara 

sistem jabatan kepala sekolah sebagai pejabat atau pemimpin formal dapat 

diuraikan melalui berbagai pendekatan: pengangkatan, pembinaan, 

tanggung jawab, dan teori H. Mintzberg (Wahjosumidjo, 2010: 85). 

3. Mutu Pendidikan 

Mutu pendidikan sebagai salah satu indikator untuk melihat produktivitas 

dan erat hubungannya dengan masalah pengelolaan atau manajemen pada 

lembaga atau sekolah. Hal ini dapat dikaitkan dengan pernyataan 

“kegagalan mutu dalam suatu organisasi disebabkan oleh kelemahan 

manajemen” Gaffar, (1994: 3) dalam (Rohiat, 2008: 19). Salah satu upaya 

mengatasi mutu adalah dengan mempelajari kecerdasan emosional yang 
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diterapkan kepala sekolah sebagai pengelola lembaga pendidikan sekaligus 

memiliki peran serta tanggung jawab yang besar dalam mengelola lembaga 

pendidikan. 

Kepala sekolah yang memiliki kecerdasan emosional yang baik sangat 

dibutuhkan dalam memperbaiki manajemen pendidikan, merubah setiap 

kelemahan yang ada merupakan salah satu perhatian utama yang menjadi target 

perbaikan bagi kepala sekolah, disisi lain peran penting kepala sekolah dalam 

memperbaiki manajemen pendidikan yaitu menilai kinerja dari pada staf, serta 

melakukan evaluasi terhadap kinerja para staf. 

Tindakan ini dilakukan agar bisa melihat serta mengukur sejauh mana 

kinerja yang dilakukan berhasil atau tidak dalam memperbaiki manajemen 

mutu pendidikan. Harapan terbesar dari itu semua tidak lain tidak bukan untuk 

melahirkan generasi yang memiliki kemapanan, keterampilan, mampu 

bertanggung jawab atas dirinya sendiri, sehingga menjadi pribadi yang 

berdikari dalam meneruskan kehidupannya tanpa menjadi beban bagi orang 

lain. 

F.   Penelitian Terdahulu 

Penelitian mengenai kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di lembaga pendidikan sekolah telah dilakukan oleh beberapa 

peneliti. Berdasarkan ekspolarasi peneliti, terdapat beberapa hasil penelitian 

yang mempunyai relevansi dengan penelitan ini, di antaranya: 

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Mizan Sya’roni mahasiswa 

Magister Ilmu Agama Islam berjudul Fungsi Kepemimpinan Kepala Sekolah 
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dalam Mengefektifkan Organisasi Madrasah Tsanawiah Mathlaul Huda 

Argosuko Kecamatan Poncokusumo Kabupaten Malang. Ada empat hal yang 

menjadi fokus penelitian Sya’roni yaitu (1) bagaimana peran kepala madrasah 

dalam mengefektifkan organisasi, (2) langkah-langkah apa yang ditempuh 

kepala sekolah, (3) model kepemimpinan, dan (4) bagaimana tanggapan 

komponen madrasah terhadap kepemimpinan kepala madarasah/sekolah. 

Berdasarkan masalah yang telah dirumuskan oleh Sya’roni tersebut di 

atas, maka menjelaskan hasil temuannya antara lain fungsi kepemimpinan yang 

dapat diperankan oleh kepala madrasah Tsanawiah Mathla’ul Huda Argosuko 

mengacu pada dua hal yaitu berfungsi sebagai administrator dan sebagai 

supervisor. Sebagai administrator kepala sekolah MTs tersebut selalu berusaha 

melengkapi dan memberikan penjelasan kepada semua komponen madrasah 

mulai dari guru sampai pada TU. Sebagai supervisor kepala sekolah tidak 

membiarkan begitu saja komponen madrasah berjalan begitu saja tanpa 

pengawasan dari kepala sekolah. 

Kedua, penelitian yang mengambil topik Kepemimpinan Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kinerja Guru di SMA 1 Kediri Lombok Barat yang 

dilakukan oleh Zainudin. Mahasiswa Program Studi Magister Ilmu Agama 

Islam Universitas Muhammadiyah Malang tersebut memfokuskan 

penelitiannya pada dua hal yaitu (1) bagaimana kepemimpinan kepala sekolah 

di SMAN 1 Kediri Lombok Barat dan (2) bagaimana peranannya dalam 

meningkatkan kinerja guru. Hasil yang ditemukannya sesuai dengan masalah 

yang diungkap dimana kepemimpinan kepala sekolah di SMAN 1 Kediri 
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Lombok Barat dianggap berhasil dan memberi berpengaruh yang cukup 

sigifikan dalam perkembangan kinerja para guru. 

Perkembangan kinerja guru juga di gambarkan oleh Zainudin yang 

mengalami peningkatan dari 80% menjadi 90%. Hasil tersebut memberikan 

gambaran yang jelas tentang peran dari kepemimpinan kepala sekolah yang 

sangat fital dalam meningkatkan kinerja guru. 

Ketiga, studi yang dilakukan oleh Fatah dengan judul penelitian Perilaku 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Mewujudkan Madrasah yang 

Bermutu di MTs Surya Buana Kota Malang. Bagaimana Pemikiran Kepala 

Madrasah dalam mewujudkan program madrasah bermutu dan tindakan kepala 

madrasah dalam meningkatkan mutu menjadi fokus penelitian Fatah. 

Pemikiran kepala madrasah yang diungkap oleh Fatah dalam hal kepala 

sekolah sebagai educator yang beranggapan bahwa pendidikan marupakan 

investasi sumber daya manusia dimasa yang akan datang. Pemikiran inilah 

yang menurut Fatah pemikiran yang brillian yang mempunyai asumsi bahwa 

generasi hari ini adalah pemimpin  dimasa yang akan datang. 

Generasi hari ini akan menjadi pemimpin manakala dengan melalui 

pengembagan kreatifitas yang ada pada diri siswa melalui pengembangan 

potensi  siswa serta budaya berkreasi  melalui penelitian  yang dilakukan oleh 

siswa sendiri. Hasil pengembangan potensi siswa tersebut nantinya akan 

memberikan pengetahuan dan pengalaman yang lebih luas atas realitas empirik 

yang ditemukannya baik pada wilayah sosial maupun sains dan tehnologi serta 

berbagai disiplin ilmu yang ditekuni oleh siswa. 
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Keempat, penelitian yang lebih mengarahkan pada kepemimpinan 

langsung dilakukan oleh Darmanto dengan judul Kepemimpinan Partisipatif 

Kepala Sekolah di SMP Negeri 3 Ngrambe Kabupaten Ngawi.  Penelitian yang 

dilakukan oleh Darmanto yang memfokuskan penelitiannya terhadap 

kepemimpinan partisipatif. Selain itu Darmanto menjelaskan hasil dari 

kepemimpinan partisipatif tersebut mampu memotivasi semua warga sekolah 

dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

Sebagaimana tujuan yang dirumuskan oleh Darmanto, penelitiannya 

menemukan perilaku kepala sekolah yang bukan bertindak secara individu 

melainkan individu yang secara sosial selalu berada dalam suatu proses 

bersama dengan orang lain. Sebagaimana kepemimpinan partisipatif, kepala 

sekolah di SMPN 3 Ngarambe selalu mengaharapkan partisipasi dari semua 

warga sekolah sehingga dapat memberikan motivasi warga sekolah dalam 

peningkatan mutu pendidikan. 

Kelima, Kepemimpinan kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan di SMA Muhammadiyah Tolobali Kota Bima yang dilakukan oleh 

Kaharuddin. Dua hal yang menjadi fokus penelitian Kaharuddin yaitu: (1) 

bagaimana peranan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan dan 

(2) bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan. 

Sebagaimana fokus masalahnya peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu 

di SMA Muhammadiyah Tolobali Kota Bima tersebut antara lain: sebagai 

pendidik, sebagai administrator, sebagai manager, sebagai leader, sebagai 

supervisor, sebagai inovator dan sebagai motivator. 
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Adapun upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

sebagaimana penjelasannya ada dua yaitu memperhatikan bagaimana (1) 

kualifikasi guru, dan (2) kualifikasi siswa. Kedua hal tersebut merupakan 

perhatian yang serius oleh kepala sekolah di SMA Muhammadiyah Tolobali 

Kota Bima dalam peningkatan mutu pendidikan. 

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu di atas, maka penelitian ini 

mengambil subjek penelitian yang berlokasi di Kota Bima yaitu Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Kota Bima. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan 

hasil penelitian di atas adalah penelitian ini mengambil judul “Peran 

Kepemimpinan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima”. 

Batasan masalah dalam penelitian ini difokuskan pada (1) apa bentuk-

bentuk peran kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan, (2) bagaimana proses yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, serta (3) bagaimana implikasi peran 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

Madrasah Aliyah Negeri 2 Kota Bima, sehingga mampu menghasilkan siswa 

yang unggul dan berkualitas, baik secara akademik maupun non-akademik. 


