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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan tinggi di Indonesia mengalami perubahan panorama selama 

dekade terakhir. Perubahan panorama yang dimaksud meliputi perubahan 

paradigma, pengelolaan, persaingan dan sebagainya. Perubahan paradigma 

terutama dipicu oleh perkembangan teknologi informasi, sehinggae-learning, e-

university, dan sejenisnya mulai banyak dibicarakan dan diusahakan. perubahan 

pengelolaan menyangkut badan penyelenggara pendidikan tinggi, baik yang 

diselenggarakan pemerintah maupun swasta (Indrajit & Djokopranoto, 2004). 

Pendidikan adalah faktor yang paling mendasar untuk membuat perubahan 

dunia, tanpa pendidikan manusia akan kembali kejaman jahiliyah seperti masa 

lampau, pendidikan tinggi harus mampu bersaing secara sehat dengan lembaga-

lembaga lain, seandainya lembaga tersebut tidak mampu meningkatkan kualitas 

pendidikannya maka lembaga itu akan dijauhi dan ditinggalkan oleh para 

mahasiswanya. 

Dalam kegiatan pendidikan unsur yang amat menentukan tercapainya 

tujuan adalah mahasiswa dan dosen. Keberhasilan mahasiswa sebagai subjek 

belajar berkaitan dengan proses pribadi (individual process) dalam 

menginternalisasi pengetahuan, nilai, sifat, sikap dan keterampilan yang ada 

disekitarnya. Sedangkan keberhasilan dosen sebagai subjek mengajar selain 

ditentukan oleh kualitas dosen secara pribadi-pribadi (individual quality), juga 

ditentukan oleh jumlah dosen, yang ukuranya disesuaikan dengan jumlah 
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mahasiswa. Jumlah mahasiswa merupakan faktor penentu jumlah kelas dan 

jumlah mata kuliah. Dalam hal kualitas dosen, ukuran yang dipakai adalah Ijazah 

pendidikan terakhir, kualifikasi jabatan akademik dan pengalaman mengajar, 

pengalaman meneliti dan praktek pengabdian terhadap masyarakat. Ukuran 

kualitas ini merupakan faktor-faktor penentu bagi mutu hasil belajar dan hasil 

pendidikan pada umumnya (Uwes, 1999). 

Perguruan tinggi merupakan lembaga tempat komunitas manusia yang 

mengabdi pada kreasi pengetahuan baru melalui riset, dan lembaga yang 

didedikasikan pada penyebaran pengetahuan melalui berbagai model mengajar 

pada tingkat tinggi. Dalam upaya dedikasinya, civitas akademik perguruan tinggi 

khususnya unsur pelaksana akademik memiliki secara melekat tiga tanggung 

jawab besar yakni; (a) pendidikan, dalam bentuk kegiatan membimbing, mengajar 

dan melatih; (b) penelitian; serta (c) pengabdian pada masyarakat melalui praktek 

demi kepentingan dan kesejahteraan hidup masyarakat (Indrajit & Djokopranoto, 

2004). Berdasarkan tanggung jawab tersebut, secara alamiah perguruan tinggi 

berfungsi sebagai lembaga yang memperhatikan berbagai fenomena yang tumbuh 

di masyarakat, tempat ia menjadi bagianya. Setiap civitas akademik yakni dosen 

dan mahasiswa, berdasarkan tanggung jawab tersebut dituntut untuk bersifat lebih 

terbuka, bebas dan belajar secara terus menerus. 

Pendidikan tinggi merupakan suatu wadah untuk mencetak intelektual 

yang terampil memiliki dedikasi yang tinggi, bisa menghadapi kemajuan iptek dan 

imtaq. Untuk menyiapkan mahasiswa/mahasiswi yang lebih baik amat didorong 

oleh kesiapan dosen yang berkualitas. Kualitas dosen merupakan hal yang 

penting, karena suatu perguruan tinggi tergantung pada kualitas dosenya, kriteria 

dosen yang paling pokok adalah memiliki keahlian penguasaan bidang studi dan 

keahlian penguasaan metodologi (Uwes, 1999). 
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Untuk membangkitkan masyarakat Sekolah Tinggi Agama Islam Raden 

Rahmat Kapanjen Malang yang terdiri dari ketua, wakil ketua, dosen, 

administrativ, dan mahasiswa memerlukan kesiapan, niat atau tekat yang kuat 

serta sikap kerja sama dari semua pihak yang dipelopori oleh ketua dan didukung 

oleh para strukturnya untuk berpartisipasi dalam melakukan pengelolaan sekolah 

Tinggi Agama Islam Raden Rahmat Kepanjen Malang untuk menghadapi masa 

depan yang lebih baik. Oleh karena itu, sesuai dengan tuntutan masyarakat dan 

berkembangnya peraturan baru maka dari itu formula baru pengelolaan lembaga 

pendidikan islam ini harus ditingkatkan baik secara kuantitas maupun kualitas. 

Kualitas pendidikan dapat dilihat dari nilai tambah yang dihasilkan oleh 

lembaga pendidikan, baik itu merupakan produk jasa maupun pelayanan yang 

mampu bersaing di lapanggan kerja yang ada diperlukan peningkatan kualitas 

dosen dapat dilakukan melalui penelitian, melanjutkan studi dan kajian-kajian 

ilmiah. 

Peningkatan kualitas dosen adalah proses sepanjang hayat yang meliputi 

berbagai bidang kehidupan, terutama dilakukan melalui pendidikan. Jika dilihat 

dari sudut pandang ekonomi,peningkatan kualitas dosen lebih ditekankan pada 

penguasaan pengetahuan, keterampilan dan teknologi yang dibutuhkan oleh dunia 

kerja dalam upaya meningkatkan efisiensi dan efektifitas proses produksi dan 

mempertahankan keseimbangan ekonomi. 

Dosen yang berkualitas adalah proses kontekstual, sehingga peningkatan 

kualitas dosen melalui pendidikan bukanlah sebatas menyiapkan manusia yang 

menguasai pengetahuan dan keterampilan yang cocok dengan dunia kerja pada 

saat ini, melainkan juga manusia yang mampu dan mau belajar sepanjang hayat. 
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Pendidikan adalah faktor yang paling mendasar untuk membuat perubahan 

dunia, tanpa pendidikan manusia akan kembali kejaman jahiliyah seperti masa 

lampau, pendidikan tinggi harus mampu bersaing secara sehat dengan lembaga-

lembaga lain, seandainya lembaga tersebut tidak mampu meningkatkan kualitas 

pendidikannya maka lembaga itu akan dijauhi dan ditinggalkan oleh para 

mahasiswanya. 

Mengingat persoalan di atas maka menejemen peningkatan kualitas 

lembaga perguruan tinggi, lebih-lebih peningkatan kualitas dosen di perguruan 

tinggi pada jaman sekarang mutlak dilakukan. Banyaknya perguruan tinggi yang 

tumbuh menjamur di negara ini. Maka kualitas dosen merupakan hal yang 

penting, karena suatu perguruan tinggi tergantung pada kualitas dosen. 

Berdasarkan paparan dilatar belakang diatas maka penulis memfokuskan 

beberapa masalah yang akan menjadi bahan penelitian peneliti, yang akan 

dipaparkan pada fokus penelitian di bawah ini. 
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B. FOKUS PENELITIAN 

1. Bagaimana menejemen peningkatan kualitas dosen  STAI Raden Rahmat 

Kapanjen Malang? 

2. Bagaimana peran pimpinan dalam meningkatkan kualitas dosen  STAI 

Raden Rahmat Kapanjen Malang? 

C. TUJUAN PENELITIAN 

1. Menjelaskan menejemen peningkatan kualitas dosen  STAI Raden Rahmat 

Kapanjen Malang 

2. Menjelaskan peran pimpinan dalam meningkatkan kualitas dosen  STAI 

Raden Rahmat Kapanjen Malang 

D. MANFAAT PENELITIAN 

1. Manfaat Secara Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran 

pendidikan islam sehingga tercipta menejemen pendidikan dan kualitas 

dosen yang maju. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat dijadikan 

bahan informasi, bahan kajian untuk penelitian lebih lanjut, khususnya 

dalam penelitian yang berhubungan dengan menejemen peningkatan 

kualitas dosen. 

2. Manfaat Secara Praktis 

Dengan memahami teori pendidikan menejemen peningkatan kualitas 

dosen, diharapkan bagi praktisi perguruan tinggi dapat lebih sungguh-

sungguh dalam meningkatkan kualitas dosen sebagai pelaksana 

pendidikan, dan bagi peneliti sendiri, penelitian ini berguna untuk 

menambah wawasan keilmuan tentang menejemen peningkatan kualitas 

dosen.    

 



6 
 

E. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU 

Kajian penelitian terdahulu yang relevan yang bertujuan melakukan survey 

secara sungguh-sungguh mengenai apa yang telah diketahui orang dalam bidang 

masing-masing. Beberapa hasil studi tentang kualitas dosen  yang ditemukan oleh 

para peneliti maupun praktisi yang telah peneliti temukan dalam beberapa karya 

ilmiyah adalah: 

1. Peneitian yang dilakukan oleh Sanusi Uwes, yang berjudul Menejemen 

Pengembangan Mutu Dosen,Buku ini merupakan disertasi untuk 

program Doktor (Pascasarjana) Institut Keguruan dan Ilmu 

Pengetahuan (IKIP) Bandung. 

- Penelitian ini bertujuan,untuk menggungkap dan mengetahui, 1. 

Faktor-faktor atau nilai-nilai yang mempengaruhi proses 

menejemen pengembangan mutu dosen IKIP yang berkaitan 

dengan penentuan kebutuhan, pengadaan tenaga, seleksi dan 

pengangkatan, pembinaan dan pengembangan dosen. 2. Faktor-

faktor atau nilai-nilai dominan yang mempengaruhi mutu dosen 

IKIP dalam melaksanakan tugas Tri Dharmanya. 3. Faktor-faktor 

atau nilai dominan yang mempengaruhi mutu hasil belajar 

mahasiswa IKIP sebagai produk interaksi dosen dengan 

mahasiswa. 

- Untuk mengumpulkan data metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Studi Kasus atau Multi Kasus. 

- Dari penelitian diperoleh hasil Kesimpulan sebagai berikut : faktor-

faktor yang saling menunjang menejemen pengembangan mutu 
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dosen IKIP, dapat disarikan kepada tiga faktor utama, yakni 

manajemen, organisasi dan karakter personil. Menejemen dalam 

hal ini adalah bentuk-bentuk kebijakan, jenis progran dan teknis 

pelaksanaan tugas. Sementara organisasi dalam bentuk tugas, 

tujuan, fungsi dan peran yang dimainkannya.sedangkan karakter 

personil terdiri atas hal-hal mengenai kemampuan awal, motif dan 

cita-cita, etos kerja serta keterikatan pada tugas dosen. 

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Khalakul Khairi, dengan judul, 

Menejemen Peningkatan Kualitas Dosen (Studi Kasus Di Universitas 

Muhammadiyah Malang). Tesis, Universitas Muhammadiyah Malang. 

Program, Pasca Sarjana Magister Agama Islam.  

- Penelitian ini bertujuan untuk : 1.)  Mendapatkan informasi yang 

akurat tentang menejemen pengadaan dosen dilingkungan 

Universitas Muhammadiyah Malang. 2.) Mencari informasi 

tentang menejemen peningkatan kualitas dosen di Universitas 

Muhammadiyah Malang. 3.) Dapat memahami secara detail dan 

mendalam tentang faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas 

dosen di Universitas Muhammadiyah Malang. 

- Untuk mengumpulkan data Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Studi Kasus. 

- Dari peneitian diperoleh hasil Kesimpulan sebagai berikut : 1.) 

Menejemen penggadaan dosen yang dilakukan dilingkungan 

Universitas Muhammadiyah Malang meliputi beberapa hal : a.) 

Penentuan kebutuhan. b.)  Seleksi dan rekrutmen. c.) 
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Penempatandan penugasan. 2.) Menejemen peningkatan kualitas 

dosen di Universitas Muhammadiyah Malang dilakukan melalui 

beberapa cara yaitu : a.) Rekrutmen tenaga dosen secara kolektif 

yang dilakukan dengan benar-benar terorganisir. b.) Meningkatkan 

kualitas pengajaran. c.) Meningkatkan kemampuan dalam 

penelitian. d.) Peningkatan pelaksanaan pengabdian pada 

masyarakat. 3.) Mengenali faktor yang mempengaruhi kualitas 

dosen meliputi dua hal yaitu : faktor internal dan faktor external. 

3. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Ainin, dengan judul, Pengaruh 

supervisi pendidikan terhadap peningkatan mutu guru disekolah 

lanjutan tingkat pertama (SLTP) Negeri 6 Malang. Skripsi, Universitas 

Muhammadiyah Malang. Fakultas Agama Islam. 

- Penelitian ini bertujuan : 1.) Untuk mengetahui apakah supervisi 

pendidikan berpengaruh terhadap peningkatan mutu dilingkungan 

SLTPN 6 Malang. 2.) Untuk mengetahui apakah pengaruh 

supervisi pendidikan terhadap kemampuan secara administrasi 

maupun keterampilan dalam pengajaran. 3.) Untuk mengetahui 

adakah pengaruh supervisi pendidikan terhadap penguasaan 

keterampilan mengevaluasi. 

- Untuk mengumpulkan data Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kuantitatif. 

- Dari penelitian diperoleh hasil Kesimpulan sebagai berikut : bahwa 

supervisi pendidikan mempunyai pengaruh positif terhadap 

peningkatan mutu guru SLTPN 6 Malang tahun ajaran 2000/2001. 
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Hal ini menunjukan bahwa semakin sering Supervisor memberikan 

supervisi kepada guru maka akan semakin baik (positif) 

pengaruhnya terhadap mutu guru. 

4. Penelitian yang dilakukan oleh Hatono, dengan judul, Problematika 

Manajemen Pendidikan (Studi Kasus Di Muhammadiyah 1 Pemekasan 

Madura). Tesis, Pasca Sarjana Universitas Muhammadiyah Malang, 

Program Magister Agama Islam. 

- Penelitian ini bertujuan :Untuk mengetahui bagaimana yang terjadi 

dalam pelaksanaan fungsi manajemen pendidikan di SLTPMI 

Pemekasan, yang diselenggarakan Majlis pendidikan dasar dan 

menenggah Cabang Muhammadiyah Pemekasan. 

- Untuk mengumpulkan data, Metodeyang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Studi Kasus. 

- Dari penelitian diperoleh hasil kesimpulansebagai berikut : SLTP 

Muhammadiyah 1 Madura Pemekasan Madura sampai sekarang 

dirasa masih belum berkembang dengan pesat dari segi Kualitatif 

maupun Kuantitatif, indikatornya adalah perolehan penerimaan 

mahasiswa baru setiap tahun hanya satu kelas dan jumlah 

keseluruhan adalah tiga kelas. Sementara menurut kepala dinas 

P&K Kabupaten Pemekasan di satu sisi ada kemajuan tentang 

perolehan NEM rata-rata di Pemekasan dari 46 SLTP 

negeri/swasta termasuk mendapat rengking II. Peringkat rengking 

yang diperoleh SLTPMI Pemekasan tiap tahun itu ternyata masih 

belum bisa menarik simpati Masyarakat untuk belajar di SLTP 
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Muhammadiyah 1 Pemekasan. Program yang dibuat dengan Visi, 

Misi serta tujuan belum bisa direalisasikan dalam pembelajaran 

mengingat daya dukung dana maupun sumber daya manusia 

(SDM) yang masih rendah. Pemberdayaan manajemen pendidikan 

belum diterapkan secara keseluruhan, baik itu yang berkenaan 

dengan fungsi dan subtansi menejemen pendidikan, kepemimpinan 

cendrung memilih berjalan sebagai mana pada masa-masa yang 

lalu. 

5. Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Nashir, dengan judul, 

Menejemen Peningkatan Mutu Pendidikan Di Era Otonomi (Studi 

Kasus Di Madrasah Aliyah Negeri Sidoarjo). Tesis, Pasca Sarjana 

Universitas Muhammadiyah Malang, Program Magister Agama Islam. 

- Penelitian ini bertujuan : 1.) Ingin mengetahui tentang pelaksanaan 

menejemen peningkatan mutu pendidikan yang dilaksanakan di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo. 2.) Ingin mengetahui 

langkah-langkah apa yang dilakukan oleh kepala sekolah, guru-

guru dan segenap komponen sekolah dalam usaha peningkatan 

mutu pendidikan pada otonomi pendidikan, dan sekaligus peneliti 

berusaha menganalisa serta mengevaluasi terhadap kelemahan dan 

kekurangan pelaksanaan memejemen peningkatan mutu di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Sidoarjo. 

- Untuk mengumpulkan data Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Studi Kasus. 
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- Dari penelitian diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut. 

1.) Dari segi penyelenggara. a.) Dalam penyelenggaraan pendidikan 

MAN pada umumnya dan MAN Sidoarjo pada khususnya belum di 

otonomikan, sebab MAN yang merupakan sekolah umum yang 

bercirikhas agama dibawah naungan Depertemen Agama, sampai 

sekarang Depertemen Agama tidak termasuk yang di otonomikan, 

sehingga penyelenggara pendidikan di MAN sering mengalami 

kesulitan dalam birokrasinya. b.) Upaya peningkatan mutu MAN 

Sidoarjo pada dasarnya sudah dilaksanakan, akan tetapi belum 

dilaksanakan secara maksimal dan belum sesuai dengan konsep 

MPMBS. 

2.) Dari segi menejemen peningkatan mutu. a.) Menejemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah adalah model manajemen yang 

memberikan otonomi  yang lebih besar kepada sekolah dalam 

pengambilan keputusan dan kebijakan untuk mencapai sasaran 

mutu sekolah. b.) Otonomi pendidikan adalah pemberian 

kewenangan atau kemandirian dalam mengatur dan mengurus 

dirinya sendiri, menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi 

warga sekolah sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

pendidikan nasional. 

6. Penelitian yang dilakukan oleh Ummamah, dengan judul, Pengaruh 

Perilaku Kepemimpinan Dan Keterampilan Manajerial Kepala 

Madrasah Terhadap Kinerja Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Se-

Kota Malang. Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) 
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Maulana Malik Ibrahim Malang, Program Magister Manajemen 

Pendidikan Islam. 

- Penelitian ini bertujuan : 1) untuk menjelaskan gambaran perilaku 

kepemimpinan, keterampilan manajerial Kepala Madrasah dan 

kinerja Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Se- Kota Malang, 2) 

untuk menjelaskan pengaruh positif signifikan perilaku 

kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap kinerja Guru Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Se- Kota Malang, 3) untuk menjelaskan 

pengaruh positif signifikan keterampilan manajerial Kepala 

Madrasah terhadap kinerja Guru Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 

Se- Kota Malang, 4) untuk menjelaskan pengaruh positif signifikan 

secara simultan perilaku kepemimpinan dan keterampilan 

manajerial Kepala Madrasah terhadap kinerja Guru Madrasah 

Aliyah Negeri (MAN) Se- Kota Malang. 

- Untuk menggumpulkan data Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Kuantitatif dan Kualitatif. 

- Dari penelitian diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut 

1. Gambaran perilaku kepemimpinan kepala madrasah yang 

dipersepsi responden tergolong kategori baik, keterampilan 

manajerial Kepala Madrasah yang dipersepsi responden tergolong 

kategori sangat baik, dan kinerja guru Man Se- Kota Malang 

dipersepsi responden juga tergolong kategori sangat baik. Hasil 

penelitian ini menunjukkan bahwa perilaku 
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kepemimpinan,keterampilan manajerial Kepala Madrasah dan juga 

kinerja guru di MAN Se- Kota Malang sudah baik. 

2. Ada pengaruh positif signifikan perilaku kepemimpinan terhadap 

kinerja guru MAN Se- Kota Malang semakin baik perilaku 

kepemimpinan kepala madrasah, maka kinerja guru akan semakin 

meningkat. 

3. Ada pengaruh positif signifikan keterampilan manajerial terhadap 

kinerja guru MAN Se- Kota Malang. Semakin baik keterampilan 

manajerial kepala madrasah, maka akan semakin meningkat pula 

kinerja guru. 

4. Ada pengaruh positif signifikan secara simultan perilaku 

kepemimpinan dan keterampilan manajerial Kepala Madrasah 

terhadap kinerja guru MAN Se- Kota Malang. Semakin baik 

perilaku kepemimpinan dan keterampilan manajerial Kepala 

Madrasah, maka kinerja guru akan semakin meningkat. 

7. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Asrori Ardiansyah, dengan 

judul, Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Madrasah Ibtidaiyah dan Sekolah Dasar Islam Unggul di 

Malang (Studi Multikasus di MIN Malang 1 dan SDI Surya Buana 

Malang). Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana 

Malik Ibrahim Malang, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. 

- Penelitian ini bertujuan : untuk menggambarkan dan 

menggungkapkan serta menggambarkan dan menjelaskan 
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kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MIN Malang 1 dan SDI. 

- Untuk mengumpulkan data Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Studi Kasus. 

- Dari penelitian diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Artikulasi Visi, Misi dan nilai kepemimpinan kepala sekolah 

a. Visi kepemimpinan 

Kedua kepala sekolah sama-sama menjadikan visi sekolah 

sebagai alat untuk mengarahkan haluan dan tujuan sekolah 

sekaligus menjadikan visi sekolah alat untuk mengarahkan 

warga sekolah memiliki budaya-budaya yang unggul dan 

islami. Perbedaan antara keduannya adalah bahwa kepala MIN 

Malang 1 lebih mengarahkan visi sekolah pada standar nasional 

pendidikan (SNP) sedangkan kepala SDI Surya Buana, 

menghendaki Visi cukup menjadi alat untuk menampilkan hasil 

baik dengan kreasi dan inovasi yang dimiliki sekolah. 

b. Misi kepemimpinan 

Kedua kepala sekolah menjadikan misi sekolah sebagai 

penjabaran dari visi sekolah yang diharapkan dapat 

mendorongnya perilaku dan budaya yang unggul.Keduannya 

sama-sama berupaya menjadi misi sebagai pendorong untuk 

mengali potensi, kreasi dan inovasi yang dimiliki warga 

sekolahdemi terwujudnya tujuan sekolah. perbedaan antara 

keduanya adalah bahwa kepala MIN Malang 1 
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menghendakiagar misi sekolah mengarah pada standar mutu 

lembaga pendidikan sehingga dapat menaikkan citra status 

sekolah. Sedangkan kepala SDI Surya Buana mengiginkan agar 

misi mendorong warga sekolahuntuk terlatih bersosial dan 

berprilaku islam. 

c. Nilai kepemimpinan 

Kedua kepala sekolahsepakat menanamkan nilai unggul dan 

islami di sekolah untuk diyakini warga sekolahdan 

dimanisfestasikan dalam perilaku sehari-hari sehingga dapat 

menumbuhkan budaya berprestasi di sekolah. 

2. Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan  

a. Kurikulum dan pembelajaran 

Kepala sekolah sama-sama menerapkan kurikulum tingkat 

satuan pendidikan (KTSP) dan mendorong upaya kreatif guru 

dansiswa dalam proses pembelajaran dengan mengelaborasikan 

sumber-sumber belajar. Perbedaan di antara keduanya adalah 

bahwa Kepala MIN Malang 1 menghendaki agar kurikulum 

dan pembelajaran pemenuhan standar isi dan proses yang 

didukung oleh pemilihan guru-guru yang sesuai dengan latar 

belakang pendidikannya. Adapun Kepala SDI Surya Buana 

mengiginkan agar kurikulum dibuat fleksibel dengan 

menekankan pada pembelajaran Keagamaan yang diaplikasikan 

dalam pembelajaran yang menyenangkan dengan dua guru 

pendamping. 
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b. Kesiswaan 

Kepala sekolah menyeleksi calon input sekolah dan membagi 

siswa atas tiga kelompok belajar, yaitu: 1) berkualitas tinggi, 2) 

berkualitas sedang, 3) berkualitas rendah. Dan membaginya 

dalam kelas heterogen dengan menjadikan kegiatan-kegiatan 

ekstrakurikuler sebagai penopang pembelajaran di kelas guna 

mengahasilkan keluaran yang bermutu. 

 

c. Ketenagaan 

Kepala sekolah memberdayakan guru dan karyawan melalui 

kegiatan rutin dan temporal yang diisi dengan diskusi, 

pelatihan dan kegiatan-kegiatan sejenis baik dilingkungan 

sekolah maupun disekitar sekolah 

d. Sarana dan prasarana 

Kedua kepala sekolahberupaya melengkapi sarana dan 

prasarana yang kurang secara bertahap dengan sekala prioritas. 

8. Penelitian yang dilakukan oleh La Rajab, dengan judul, Manajemen 

Stratei Dalam Pendidikan (Studi Kasus Tentang Strategi 

Pengembangan MIJS Sekolah Menuju Sekolah Modern). Tesis, 

Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Malang 

- Penelitian ini bertujuan: 1.) Untuk mendiskripsikan dan 

menganalisa strategi-strategi yang diterapkan di Madrasah 

Ibtidaiyah Jendral Sudirman dalam mengembangkan Madrasah 

berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan. 2.) Untuk 

mendiskripsikan rumusan strategi Madrasah Ibtidaiyah Jendral 
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Sudirman dalam mengembangkan lembaga pendidikan 

islammodern. 3.) Untuk mendiskripsikan efektifitas strategi yang 

dikembangkan Madrasah Ibtidaiyah Jendral Sudirman 

- Untuk mengumpulkan data Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah Studi Kasus. 

- Dari penelitian diperoleh kesimpulan sebagai berikut: 1.) Ada 

sembilan strategi yang dikembangkan oleh Madrasah Ibtidaiyah 

Jendral Sudirman (MIJS) untuk menuju sekolah islamyang 

modern. 2.) Dengan menggunakan analisis SWOT yang tepat 

dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan serta 

peluang dan ancaman yang atau dihadapi oleh Madrasah Ibtidaiyah 

Jendral Sudirman baik secara Internalmaupun secara Eksternal. 3.) 

Teraktualisasinya kesembilan strategis dengan baik yang 

dilangsungkan di Madrasah Ibtidaiyah Jendral Sudirman tersebut, 

ditambah dengan analisis SWOT yang tepat sangat efektif dalam 

mengembangkan Madrasah menuju Sekolah Islam yang Modern 

9. Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Wakhid, dengan judul, 

menejemen kreatifitas guru (studi kasus di SMP negeri 1 winongan 

pasuruan). Tesis, universitas islam malang, program pascasarjana studi 

pendidikan islam. 

- Penelitian ini bertujuan: 1.) Mendiskripsikan bentuk menejemen 

pengembangan kreatifitas guru SMP Negeri 1 Winongan Pasuruan. 

2.) Mendiskripsikan upaya manajemen pengembangan kreatifitas 

guru SMP negeri 1 winongan pasuruan 3.) Kendala dan 
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solusimenejemen pengembangan kreatifitas guru SMP negeri 1 

Winongan Pasuruan. 

- Untuk mengumpulkan data Metode dalam penelitian ini adalah 

studi kasus. 

- Dari penelitian diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut : 1.) 

Bentuk pengembangan kreatifitas guru di SMP Negeri 1 Winongan 

Pasuruan melaksanakan proses belajar mengajar yang berpusat 

pada keaktifan siswa terlibat pada proses pembelajaran. 

Bentuk pengembangan kreatifitas guru di SMP Negeri 1 Winongan 

Pasuruan, yakni: guru membuat model pembelajaran teaching and 

learning dan pembelajaran di luar kelas/kontekstual, dan 

merancang media pembelajaran yang inovatif dalam proses belajar 

mengajar didalam kelas yakni ;power point. 

Bentuk pengelolaan kelas yang mengaju pada manajemen 

pendidikan, yakni; perencanaan, pengorganisasian, dan control. 2.) 

Upaya guru dalam menejemen pengembangan kreatifitas di SMP 

Negeri 1 Winongan Pasuruan yang dilakukan sebagaimana 

mengikuti fungsi-fungsi manajemen pendidikan yakni; 

perencanaan dalam menyusun rencana program-program 

pembelajaran, penggorganisasian dengan menyusun  dan menata 

kelengkapan yang akan dipergunakan dalam pembelajaran, 

pelaksanaan hasil rencana program dan kelengkapan untuk proses 

pembelajaran. Dalam hal ini guru SMPN 1 Winongan Pasuruan 

dituntut untuk lebih mengembangkan kreatifitas dalam 
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prosespembelajaran yang tidak terlepas dengan kemampuan guru 

yakni; (a) membuat model-model pembelajaran yang kreatif, 

inovatif (b) mampu merancang media pembelajaran, (c) serta 

pengelolaan kelas, sehingga para siswa SMPN 1 Winongan 

Pasuruan dapat belajar dengan evektif, kreatif, efisien dan 

menyenangkan, serta inovatif. 3.) Kendala yang dihadapi dalam 

menejemen pengembangan kreatifitas guru di SMPN 1 Winongan 

Pasuruan merupakan hal yang wajar terjadi. Adapun kendala yang 

dihadapi yakni; (a) sebagian guru ada yang masih belum paham 

tentang menejemen pendidikan dan model pembelajaran kreatif, 

inovatif, dan sebagian guru itu hanya menggunakan model 

pembelajaran konvensional ceramah dan membaca buku, (b) 

sebagian orang tua kurang mendukung kreatifitas guru dalam 

berinovatif dalam pembelajaran, hal ini disebabkan banyaknya 

agenda kegiatan belajar mengajar  yang diadakan di luar sekolah 

dan membutuhkan  biaya. Orang tua siswa mengganggap bahwa 

kegiatan luar sekolah dalam pembelajaran untuk pembiayaan yang 

menanggung adalah sekolah. Solusi untuk menggatasi hambatan-

hambatan yang terjadi yakni;  mengadakan pelatihan tentang 

teknologi pembelajaran, memberikan bimbingan kepada guru-

guruyang masih belum paham tentang menejemen pendidikan dan 

membimbing untuk mengarahkan guru beralih pada model 

pembelajaran yang kreatif dan inovatif, serta kepala sekolah, guru, 
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dan komite sekolah mengadakan sosialisasi program pembelajaran 

yang mengundang para orang tua siswa. 

10.  Penelitian yang dilakukan oleh Arifin, dengan judul, peningkatan 

mutu pembelajaran dan belajar serta kompetensi guru di SMPN 1 

Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau. Tesis Universitas Islam Malang, 

program pascasarjana magister manajemen 

- Penelitian ini bertujuan ; 1.) Pengaruh karakteristik sekolah secara 

parsial terhadap mutu belajar dan pembelajaran di SMPN 1 

Sekadau hulu Kabupaten Sekadau2.) Pengaruh karakter guru 

secara parsial terhadap mutu belajar dan pembelajaran di SMPN 1 

Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau3.) Pengaruh karakteristik siswa 

terhadap mutu belajar dan pembelajaran di SMPN 1Sekadau Hulu 

Kabupaten Sekadau4.) Fariabel bebas yang paling dominan 

pengaruhnya terhadap mutu belajar dan pembelajaran di SMPN 1 

Sekadau Kabupaten Sekadau 

- Untuk mengumpulkan data Metode yang digunakan dalam 

penelitian ini adalah kuantitatif. 

- Dari penelitian diperoleh hasil kesimpulan sebagai berikut ; 1.) 

Mutu belajar dan pembelajaran di SMPN 1 Sekadau Hulu 

Kabupaten Sekadau dipengaruhi oleh karakteristik sekolah, 

karakteristik guru dan karakteristik Siswa secara bersama-sama 

cukup signifikan dengan nilai 0.536 atau 53,60% 2.) Manajemen 

sekolah sebenarnya mempunyai visi, misi dan dibantu dengan alat 

organisasi berupa struktur organisasi yang sangat jelas, hanya saja 
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tidak diikuti dengan terjemahan kedalam langkah dan taktik yang 

terinci dalam melaksanakannya 3.) Terdapat umpan balik yang 

berupa masukan kepada manajemen sekolah tetapi kelihatan belum 

dimanfaatkan secara maksimal 4.) Gambaran umum yang 

merupakan keseluruhan dari variable bebas, mempunyai pengaruh 

yang dominan terhadap mutu belajar dan pembelajaran dengan 

keefisien determinasi (R2) sebesar 0,536. 5.) Anggapan awal 

bahwa variable bebas karakteristik sekolah (x1) mempunyai 

pengaruh yang dominan ternyata terbukti, karena dalam 

pernnyataannya yang mempunyai pengaruh yang dominan adalah 

variable bebas tersebut dengan nilai beta sebesar 0.349. 

Yang membedakan antara peneliti yang terdahulu adalah pada judul, fokus 

penelitian, tujuan dan obyek penelitianya. Hal ini membuktikan bahwa penelitian 

ini sama sekali tidak sama. 
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F. DEFINISI OPERASIONAL 

Peneliti berusaha memberikan definisi operasional terhadap istilah yang 

digunakan dalam penelitian ini supaya tidak salah penafsiran sehingga diperlukan 

penegasan istilah. 

Adapun penegasan istilah dalam penelitian ini sebagai berikut: 

Sebelum penulis memaparkan secara jelas penegasan istilah terlebih 

dahulu penulis harus memaparkan pengertian menejemen, peningkatan, dan 

mutu/kualitas. 

1. Pengertian Menejemen dalam kamus bahasa Indonesia adalah proses 

penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai sasaran.(Kamus 

besar bahasa, 1991) 

2. Menurut buku Hasibuan (2002) menejemen adalah ilmu dan seni mengatur 

proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainya secara 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. 

3. Menurut. Terry,http://studimanajemen. blogspot. com/2012/08/ fungsi-

manajemen –menurut-james- af-stoner. html (21-3-2013),Menejemen dalam 

Bukunya Principles of Management yaitu "Suatu proses yang membedakan 

atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan 

memanfaatkan baik ilmu maupun seni demi mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

4. Peningkatan adalah proses perbuatan, cara meningkatkan, usaha dan 

kegiatan (Kamus besar bahasa, 1991). 

5. Mutu adalah berkaitan dengan baik buruk suatu benda, kadar atau derajat 

misalnya kepandaian, kecerdasan dan sebagainya. Pengertian kualitas 

http://studimanajemen.blogspot.com/2012/08/fungsi-manajemen-menurut-james-af-stoner.html%20(21-3-2013
http://studimanajemen.blogspot.com/2012/08/fungsi-manajemen-menurut-james-af-stoner.html%20(21-3-2013
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ataumutu dapat dilihat juga dari konsep secara absolute dan relative 

(Edward & sallis, 1993 Dalam http:// dunia baca. Com/ manajemen-

berbasis-sekolah-solusi-peningkatan-kualitas-pendidikan. html. Di akses 7 

Mei 2012).  

6. Edward & sallis (1993) dalam Nurkholis dalam http://duniabaca. 

Com/manajemen-berbasis-sekolah-solusi-peningkatan-kualitas-pendidikan. 

html. (7 Mei 2012), mengemukakan kualitas dalam konsep relative 

berhubungan dengan produsen, maka kualitas berarti sesuai dengan 

spesifikasi yang ditetapkan pelanggan. 

7. Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah dalam 

konsep relative, terutama berhubungan dengan kepuasaan pelanggan. 

(http://duniabaca.Com/manajemen-berbasis-sekolah-solusi-peningkatan-

kualitas-pendidikan.html..Di akses 7 Mei 2012). 

Setelah membaca paparan dari pengertian menejemen, peningkatan dan 

kualitas/mutu di atas maka penulis menegaskan dalam penelitian ini: 

1. Jadi Menejemen peningkatan kualitas dosen menurut penulis di sini adalah: 

segala upaya yang dilakukan untuk menjadikan dosen  yang berkualitas baik 

berkualitas dalam pengajaran, penulisan buku, penelitian, dan pengabdian 

pada masyarakat.  

2. Menejemen peningkatan kualitas dosen  di Sekolah Tinggi Agama Islam 

Raden Rahmat Kapanjen Malang adalah upaya para penyelenggara dan 

pengelola perguruan tinggi islam untuk meningkatkan kualitas dosen  

dengan usaha mewujudkan visi dan misi STAI- Kapanjen Malang. 

 


