
BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

  Lembaga pendidikan adalah suatu lembaga yang sangat penting 

dan berpengaruh besar terhadap kehidupan bangsa dan penentu kualitas 

sumber daya manusia. Lembaga pendidikan di Indonesia dibedakan 

menjadi tiga yaitu pendidikan formal, informal dan non formal. 

Pendidikan formal yaitu pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-

sekolah pada umumnya dan jalur pendidikan ini mempunyai jenjang 

pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, 

sampai pendidikan tinggi.1 Sedangkan pendidikan informal adalah proses 

yang berlangsung sepanjang usia sehingga sehingga setiap  orang 

memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang  bersumber 

 dari   pengalaman  hidup  sehari-hari,  pengaruh  lingkungan termasuk di 

dalamnya adalah pengaruh  kehidupan keluarga, hubungan dengan 

tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan 

media massa. Pendidikan non formal ialah setiap kegiatan terorganisasi 

dan sistematis, di luar sistem  persekolahan yang dilakukan secara 

mandiri atau merupakan bagian penting dari kegiatan  yang lebih luas 

                                                           
1 http://radityapenton.blogspot.com/2012/11/pendidikan-formal-informal-dan-

nonformal.html diakses pada tgl 19-12-2013 pukul 14.00 



dan sengaja dilakukan untuk melayani peserta didik tertentu di dalam 

mencapai tujuan belajarnya.2 

Sekolah merupakan agen perubahan di mana sekolah bukan hanya 

sebagai lembaga pendidikan yang hanya mentransfer ilmu saja.3 Namun 

untuk melakukan suatu perubahan tersebut sekolah harus memiliki 

kekuatan untuk menggerakkan suatu sistem yang ada dalam sekolah 

tersebut serta melakukan pengelolaan yang baik. Pengelolaan tersebut 

sangatlah penting untuk memajukan dan mengembangkan sekolah agar 

mencapai tujuan yang diharapkan. Adapun pengelolaan menjadi tanggung 

jawab kepala sekolah 

Kepala sekolah adalah seorang pemimpin tertinggi di sekolah dan 

paling bertanggung jawab meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang 

dipimpinnya. Dengan demikian mutu sekolah tersebut tergantung dari 

kepemimpinan yang diterapkan oleh kepala sekolah  itu dalam memimpin. 

Menurut Wahjosumidjo kepemimpinan itu dapat diterjemahkan ke 

dalam istilah sifat-sifat, perilaku pribadi, pengaruh terhadap orang  lain, 

pola interaksi, hubungan kerja sama antar peran, kedudukan dari satu 

jabatan administrativ, dan persepsi dari lain-lain tentang legitimasi 

                                                           
2 http://pls.unnes.ac.id/2011/pengertian-tiga-jenis-pendidikan/ diakses pada tanggal 19-

12-2013 pukul 14.00 

3Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah : Tinjauan Teoritik dan 
Permasalahannya (Jakarta:2007), hal.VII 
 



pengaruh.4 Ada beberapa tipe yang dimiliki oleh seorang pemimpin. 

Adapun beberapa tipe kepemimpinan  tersebut yaitu : 

a. Tipe paternalistic, pengambilan keputusan dilakukan sendiri 
oleh pimpinan, hubungannya dengan bawahan lebih banyak 
bersifat bapak dan anak. Pemimpin menganggap bawahan 
sebagai orang yang belum dewasa sehingga pemimpin bersikap 
terlalu melindungi bawahan 

b. Tipe kharismatik, menekankan pada dua hal, yakni pemimpin 
berusaha agar tugas-tugas dapat terselenggara dengan sebaik-
baiknya dan memberikan kesan bahwa hubungan dengan 
bawahan didasarkan pada relasional, bukan kekuasaan. 
Pemimpin yang kharismatik memiliki kekuatan dan daya tarik 
yang luar biasa sehingga ia mempunyai pengikut yang sangat 
banyak dan pengawal-pengawal yang dapat dipercaya, terutama 
dalam menjalankan amanat dan kepentingan pemimpin dan 
dapat dinikmati juga oleh bawahan. 

c. Tipe laissez faire, semua pekerjaan dan tanggung jawab 
dilakukan sendiri oleh bawahan. Pemimpin hanya merupakan 
simbol dan tidak memiliki keterampilan teknis. Situasi kerja 
bawahan tidak terpimpin, tidak terkontrol, dan tanpa disiplin 
kerja. 

d. Tipe demokratik, tipe ini dipandang paling ideal. Dalam proses 
pengambilan keputusan, pemimpin mengikut sertakan bawahan. 
Pemimpin cenderung memperlakukan bawahan sebagai rekan 
kerja, menjaga keseimbangan antara hubungan formal dan 
informal, juga menjaga keseimbangan antara orientasi 
penyelesaian tugas dan orientasi hubungan yang bersifat 
relasional.5 

Pola kepemimpinan kepala sekolah yang ideal di mana dapat 

memadukan 3 pola yaitu otoriter, demokratis, dan laissez faire sangat 

diperlukan dalam mengembangkan mutu dan kualitas sekolah termasuk di 

dalamnya adalah pendidikan agama Islam yang ada di sekolah tersebut.  

                                                           
 4Ibid, hal. 17 

5http://id.shvoong.com/social-sciences/education/2133827-tipe-kepemimpinan-kepala-

sekolah/Di akses pada 02-6-2013 

 



Pendidikan agama Islam sebagai salah satu pendukung utama 

sistem pendidikan nasional dalam rangka meningkatkan kualitas manusia 

Indonesia, memberi warna bagi peningkatan iman dan takwa (Imtaq) 

dalam upaya mengimbangi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

(Iptek) dewasa ini. Keseimbangan antara kemajuan iptek dan imtak 

diharapkan menghasilkan cendekiawan muslim yang memiliki rasa 

tanggung jawab dunia dan akhirat. Kemajuan iptek yang dilepaskan dari 

dimensi agama ataupun sebaliknya, berkecenderungan pada apa yang 

disinyalir oleh Einstein dalam ucapannya yang termasyhur: science 

without religion is blind, religion without science is lame (ilmu tanpa 

agama itu buta, sedangkan agama tanpa ilmu akan menjadi lumpuh).6 

Seiring berjalannya waktu dan perkembangan dunia pendidikan 

pada umumnya, masyarakat melihat bahwa ada sesuatu yang harus 

dicermati dalam dunia pendidikan, khususnya pendidikan agama Islam. 

Dapat dilihat bahwa keberhasilan dunia pendidikan pada umumnya, 

khususnya pendidikan agama Islam sangatlah jauh dari harapan. Secara 

sederhana bisa dikatakan bahwa  tolok ukur keberhasilan pendidikan 

agama Islam adalah adanya perubahan mendasar pada  perilaku siswa . 

Mereka mendapatkan nilai tambah, baik secara pengetahuan dan lebih-

lebih pengimplementasian pengetahuan tersebut ke dalam perilaku siswa. 

                                                           
6 http://kajiankwq.blogspot.com/2007/06/peranan-pendidikan-islam-dalam.html Diakses 

pada tanggal 8 Oktober 2013 pada jam 17.00 WIB 

 



Dengan kata lain, keberhasilan pendidikan agama Islam terletak pada 

keberhasilan melakukan perubahan  terhadap perilaku siswa.    

Namun jika melihat kenyataan yang ada, maka sangat jauh dari 

harapan terhadap apa yang disebut pendidikan agama Islam telah berhasil 

merubah perilaku siswanya menuju ke arah yang lebih baik. Bahkan hasil 

didikan yang berasal dari basik pendidikan agama Islam tidak punya daya 

saing yang tinggi, dan yang lebih parah perilaku moral mereka tidak lebih 

baik dari peserta didik  dari sekolah yang tidak berbasis agama.  

Jika dilihat dari fenomena yang ada, maka ada beberapa hal yang 

patut dicermati dalam membantu meningkatkan mutu pendidikan  agama 

Islam, salah satunya yaitu sekolah di mana tempat siswa yang secara rutin 

mereka kunjungi setiap hari. Sehingga perannya tidak diragukan, minimal 

sekolah memiliki pengaruh terhadap pembentukan karakter siswa. Di 

sekolah ada sumber belajar, guru dan sistem yang bisa didesain 

sedemikian rupa agar hasil didikan terhadap siswa menjadi maksimal. 

Akan tetapi banyak sistem di sekolah yang sifatnya monoton, dalam arti 

tidak bisa menstimulasi siswa menjadi lebih kreatif dan berkembang ke 

arah berpikir yang progressif. Dalam hal ini sekolah seharusnya menjadi 

tempat yang bisa menginspirasi siswa menjadi lebih berkembang. 

Seharusnya demikian yang terjadi pada sekolah. 

Melihat dari berbagai permasalahan di atas maka sekolah harusnya 

melakukan perbaikan serta peningkatan kualitas pendidikan agama Islam. 



Peningkatan kualitas pendidikan agama Islam tersebut tidak terlepas dari 

kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah serta upaya yang 

dilakukan oleh kepala sekolah. Sekarang ini tidak banyak sekolah yang 

memperhatikan kualitas pendidikan agama Islam di sekolah terutama pada 

sekolah-sekolah swasta. Padahal jika dipelajari kembali kualitas dari mata 

pelajaran serta komponen yang ada di dalamnya sangat mempengaruhi 

kualitas lulusan dari sekolah tersebut terutama pada pendidikan agama 

Islam. Namun dalam melakukan penerapan tersebut banyak tantangan 

yang dihadapi kepala sekolah.  Dalam hal ini Tobroni menyebutkan solusi 

yang mungkin dapat dipakai oleh kepala sekolah.  

“Untuk memecahkan permasalahan tersebut dan sekaligus dalam rangka 
melakukan pembaharuan pendidikan Islam menjadi sekolah yang 
unggulan bukan sekedar membutuhkan berbagai teori melainkan jihad 
yaitu usaha kerja keras lahir dan batin, penuh kesungguhan, keikhlasan, 
pengorbanan, keteladanan dan kepedulian dengan mobilisasi segala 
sumber daya untuk mencapai suatu cita-cita bersama, suci dan luhur. 
Pembeharuan tersebut perlu lebih ditekankan faktor budaya yaitu 
berupa kemepimpinan kepala sekolah”.7 

 
 Sekolah Dasar Muhammadiyah 08 K.H. Mas Mansyur Kota 

Malang adalah salah satu lembaga pendidikan Islam swasta yang  sangat 

memperhatikan lingkungan pendidikannya. Suasana yang ada pada 

sekolah tersebut menggambarkan bahwa suasana keagamaan yang kental 

sangatlah diperhatikan. Hal ini tidak jauh dari pengaruh kepala sekolah. 

Banyak hal yang dilakukan kepala sekolah dalam menciptakan suasana 

yang religius dalam pembelajaran dan lebih mengedepankan pendidikan 

                                                           
7Tobroni, Pendidikan Islam : Paradigma Teologis, Filosofis dan Spiritualitas 

(Malang:2008), hal.165 



agama Islam. Hal ini dibuktikan dengan seragam yang digunakan siswa 

serta para tenaga pendidiknya yaitu menggunakan seragam yang menutup 

aurat. Ini membuktikan bahwa kepala sekolah sangat memperhatikan 

pendidikan agama Islam baik dalam pembelajaran maupun diluar 

pembelajaran. Dengan kata lain strategi yang digunakan yaitu dengan 

memberikan contoh secara langsung bukan hanya ada pada teori saja. 

Banyak hal yang dilakukan kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 08 KH. 

Mas Mansyur Kota Malang untuk meningkatkan kuualitas pendidikan 

agama Islam yang ada di sekolah tersebut melalui pola kepemimpinannya. 

Dari pemaparan di atas maka peneliti ingin mengkaji bagaimana pola 

kepemimpinan kepala sekolah tersebut dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan agama Islam di sekolah dengan mengambil judul “ Pola 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas 

Pendidikan Agama Islam di Sekolah (Studi di SD. Muhammadiyah 08            

KH. Mas Mansyur Kota Malang) “ 

 

 

 

 

 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

Dari paparan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan masalah 

sebagai berikut: 

1. Apa peran kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 8                         

K.H. Mas Mansyur Kota Malang dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 KH. Mas 

Mansyur Malang? 

2. Bagaimana pola kepemimpinan yang diterapkan kepala Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 8 K.H. Mas Mansyur Kota Malang dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 8 K.H. Mas Mansyur Kota Malang? 

3. Apa faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam 

meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 8 K.H. Mas Mansyur Kota Malang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Mendiskripsikan peran kepala Sekolah Dasar Muhammadiyah 8      

K.H. Mas Mansyur Kota Malang dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 K.H. 

Mas Mansyur Kota Malang 

2. Mendiskripsikan pola kepemimpinan kepala Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 8 K.H. Mas Mansyur Kota Malang dalam 



meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di Sekolah Dasar 

Muhammadiyah 8 K.H. Mas Mansyur Kota Malang. 

3. Mendiskripsikan faktor-faktor pendukung dan penghambat kepala 

sekolah dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama Islam di 

Sekolah Dasar Muhammadiyah 8 K.H. Mas Mansyur Kota Malang. 

D. Manfaat Penelitian 

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah: 

1. Penelitian ini dapat berguna sebagai informasi dan bahan masukan 

untuk meningkatkan mutu sekolah 

2. Bagi kalangan akademisi penelitian ini dapat menambah wawasan 

tentang bagaimana menjadi kepala sekolah yang ideal serta 

memperkaya pengetahuan bagaimana cara meningkatkan kualitas dan 

mutu sekolah. 

3. Bagi kepala sekolah penelitian ini dapat dijadikan sebagai evaluasi dari 

kepemimpinannnya dalam meningkatkan kualitas pendidikan agama 

Islam di sekolah 

E. Definisi Operasional 

Untuk mendapatkan arti dan pengertian yang tetap maka peneliti mencoba 

menguraikan pengertian pokok dari judul penelitian ini. 

1. Pola Kepemimpinan  

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian pola adalah 

sistem atau bentuk serta model.8 Sedangkan pengertian kepemimpinan 

                                                           
8Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka), hal. 884 



dalam skripsinya Mawardaniah mengutip dari bukunya Ukas yaitu 

kemampuan yang dimiliki seseorang dalam mempengaruhi orang lain 

untuk mau bekerjasama agar mau melakukan tindakan dan perbuatan 

dalam mencapai tujuan bersama.9 Jadi pola kepemimpinan itu ialah 

tipe kepemimpinan yang dimiliki oleh seorang pemimpin dalam 

memimpin suatu lembaga untuk mewujudkan suatu tujuan tertentu. 

2. Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah guru atau pendidik yang diberi tugas untuk 

memimpin dalam pengelolaan lembaga pendidikan sekolah, sehingga 

dapat mencapai tujuan yang diharapkan serta menghasilkan lulusan 

terbaik. 

3. Meningkatkan  

Meningkatkan berasal dari kata tingkat yang diberi imbuhan me- 

dan –an yang artinya lapis dari sesuatu yang bersusun dan peningkatan 

berarti kemajuan.10 Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan 

meningkatkan yaitu mengembangkan dan lebih memajukan suatu hal 

yaitu pada pendidikan agama Islam   

4. Kualitas Pendidikan Agama Islam  

Kualitas adalah keunggulan suatu upaya baik berupa barang 

ataupun jasa, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. 

Pendidikan agama Islam merupakan usaha manusia untuk menjaga dan 

                                                           
 9Mawardaniah, “Profesionalisme Kepemimpinan Kepala Madrasah Tsanawiyah 
Muhammadiyah I Malang” (Skripsi Pendidikan Agama Islam Universitas Muhammadiyah 
Malang, Malang 2009), hal. 8 

10 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar, hal. 
1077 



mengembangkan potensi kebaikan pada dirinya sehingga mampu 

menumbuhkan budi pekerti yang baik dan dapat menjadikan manusia 

mulia, berakhlak karimah dan bermanfaat dalam kehidupan. Dengan 

demikian yang dimaksud dengan kualitas pendidikan agama islam 

dalam skripsi ini adalah keunggulan suatu proses pendidikan agama 

Islam dan hasil dari pendidikan agama Islam di suatu lembaga 

pendidikan. 

F. Sistematika Pembahasan 

BAB I :  Pendahuluan  

Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, definisi operasional dan sitematika 

penulisan 

BAB II :  Kajian Pustaka, 

Bab ini membahas tentang kata kunci yang berhubungan 

dengan penelitian ini .adapun kata kunci yang akan dikaji 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Kepemimpinan yang meliputi pengertian 

kepemimpinan, teori kepemimpinan, dan fungsi 

kepemimpinan 

2. Kepemimpinan Kepala Sekolah yang meliputi peran 

kepala sekolah (sebagai manajer, leader, motivator, 

pendidik, innovator dan supervisor) dan pola 

kepemimpinan kepala sekolah 



3. Pendidikan agama Islam yang meliputi pengertian, 

tujuan dan fungsi 

4. Peningkatan kualitas PAI yang meliputi ukuran kualitas, 

pentingnya kualitas serta manajemen dan strategi 

peningkatan kualitas PAI.  

BAB III :  Metode Penelitian 

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang 

meliputi pendekatan penelitian, lokasi penelitian, sumber 

data, informan penelitian dan analisis data 

BAB IV :  Hasil Penelitian 

Bab ini menyajikan data atau laporan hasil penelitian yang 

didapat selama proses penelitian dari awal hingga akhir 

yang meliputi latar belakang belakang objek penelitian dan 

penyejian data yang meliputi peran kepala sekolah dalam 

mengembangkan pendidikan agaa Islam di sekolah, pola 

kepemimpinan kepala sekolah, serta faktor pendukung dan 

penghambat peningkatan kualitas pendidikan agama Islam 

di sekolah 

BAB V :  Penutup 

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan beberapa saran 

yang diharapkan dapat membantu permasalahan yang ada 

 



 




