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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terancana untuk mewujudkan suasana 

belajar dan proses pembelajaran, agar peserta didik secara aktif mengembangkan 

potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta keterampilan yang diperlukan dirinya 

dan masyarakat bangsa dan negara.1  

Pada saat ini dunia pendidikan dihadapkan pada tantangan yang berat, 

yaitu masalah kualitas pendidikan. Masalah ini bersifat penting, karena 

menyangkut kepentingan siswa sekolah dalam memperoleh pendidikan di sekolah 

yang layak untuk dirinya dan sesuai dengan harapan masyarakat pada umumnya 

dalam menghidupkan dunia pendidikan. Harapan masyarakat tersebut harus 

disikapi dengan sungguh-sungguh oleh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan 

pendidikan di sekolah, terutama pihak kepala sekolah itu sendiri yang sangat 

berperan penting dalam hal ini. Hal tersebut mengisyaratkan perlunya kepala 

sekolah yang merupakan motor penggerak bagi sumber daya sekolah, terutama 

dalam menambahkan fasilitas sekolah., dan pengerak untuk para guru-guru, dan 

karyawan sekolah. Begitu besarnya peranan kepala sekolah dalam proses 

pencapaian tujuan pendidikan, sehingga dapat dikatakan bahwa sukses tidaknya 

                                                
1 http://www. Motionschool,co.id/berita-154-definisi-pendidikan-menurut -UU-

No-20-tahun-2003-tentang Sisdiknas.html, di akses pada tanggal 27 Oktober 2010. 
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kegiatan sekolah ”sebagian besar” ditentukan oleh kualitas kepala sekolah atau 

pimpinan madrasah itu sendiri dalam meningkatkan mutu KBM dengan baik. 

Kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah memiliki tanggung jawab 

menggerakkan seluruh sumberdaya yang ada di sekolah sehingga melahirkan etos 

kerja dan produktivitas yang tinggi dalam mencapai tujuan pendidikan.2 Selain 

itu,  kepala sekolah sebagai pemimpin yang memiliki kemampuan untuk 

menggerakkan komponen yang ada di sekolah yang dipimpinnya dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan tersebut. 

Salah satu indikator peningkatan kualitas pendidikan adalah pelaksanaan 

proses belajar mengajar yang berlangsung secara efektif. Oleh karena itu, kepala 

sekolah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dituntut untuk 

memahami karakteristik bawahannya, dan memahami fenomena yang terjadi di 

lingkungannya, sehingga mampu meningkatkan serangkaian hubungan kerja 

sebagai upaya pencapaian tujuan pendidikan dan kegiatan belajar mengajar. Di 

MTs Muhammadiyah 2 ini terdapat 2 standarisasi yang digunakan oleh lembaga 

pendidikan yakni kurikulum terpadu dan kurikulum pesantren. 

Kurikulum terpadu MTs Muhammadiyah 2 merupakan penggabungan 

antara standar depag dan standar gontor, dengan memiliki kelebihan yaitu siswa 

ataupun siswi madrasah yang pulang kampung dapat merasakan suasana pondok 

dengan mengabdi di masyarakat ”mengamalkan ilmu yang didapatkan selama di 

madrasah”, sehingga bekal siswa/I belajar di madrasah membawa hasil yang 

                                                
2 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah; Tinjauan Teoritk dan 

Permasalahannya. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002, hal. 201 
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positif di depan kerabat-kerabatnya, sanak saudara maupun masyarakat di 

sekitarnya. Dan di dalam kurikulum terpadu ini terdapat kekurangan yaitu: 

pertama, kendala teknis dalam staf pengajarannya yang beda pendapat atau 

argumen. Kedua, tidak ada kepastian dalam hal pengawasan/bimbingan ujian 

(mengikuti standar gontor, kelas akhir/ III MA yang seharusnya sudah bisa 

menjadi pengawas ujian), akan tetapi mengikuti standar depag siswa  kelas akhir 

tidak diperbolehkan untuk menjadi pengawas ujian, yang seharusnya siswa kelas 

akhir lebih sering diberikan soal-soal materi pelajaran untuk memudahkannya 

menghadapi UN (ujian nasional), bukan menjadi pengawas ujian. Kepala sekolah 

harus tegas dalam menyikapi hal ini, sehingga KBM madrasah juga dapat berjalan 

dengan baik, sesuai harapan madrasah menuju madrasah yang unggulan. 

MTs Muhammadiyah 2 ini berada dalam lokasi Pondok Pesantren Al 

Munawwarah. Lingkungan MTs Muhammadiyah 2 Kedungkadang Malang 

tersebut termasuk lingkungan yang strategis untuk belajar (kelas regular dan kelas 

asrama) yang sama-sama mendapatkan pelajaran agama dan pelajaran umum. Dan 

juga MTs Muhammadiyah 2 ini terdapat pondok pesantren di dalamnya, sebagian 

besar siswanya (pria/santri) menempati pondok dan terdapat para siswa yang 

sekedar sekolah tanpa mukim (tidak asrama) di pondok tersebut. Dan yang tinggal 

di asrama (khusus pria) yang tinggal jauh dari tempat tinggalnya, sehingga 

menetap di pondok pesantren Al-Munawwarah. Begitu pun juga terdapat para 

orang tua siswa yang tidak mampu membiayai anaknya untuk sekolah, sehingga 

mengharuskannya menetap di pondok atas izin pihak keluarga dan di terima 

penuh oleh pihak madrasah. Bagi siswa yang tidak mampu tersebut, lembaga 
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membantu para siswanya yang yatim (tanpa bayar administrasi sekolah), karena 

telah di tanggung pihak madrasah itu sendiri  dan lembaga sangat menolong bagi 

yang tidak mampu dengan menunjukkan surat keterangan.  

Kegiatan belajar mengajar di MTs Muhammadiyah 2 Kedungkandang  

Malang dimulai pada pukul 06:30 sampai 13:45 WIB (Pagi kelas VII-XII), 

kegiatan belajar mengajar di Madrasah Tsanawiyah ini berlangsung 12 jam 

pelajaran dan setiap 1 mata pelajaran berlangsung 30 menit (karena mata pelajaran 

madrasah yang cukup banyak, untuk siswa kuasai dan mempelajarinya dengan 

baik). Sedangkan pada sore harinya khusus untuk madarasah diniyah (kelas I-VI) 

dan dilakukan mulai hari senin sampai hari sabtu, diharuskan untuk mereka 

santri/pun siswa (kelas raguler da asrama) untuk mengikuti kelas sore ini dengan 

mendapatkan tambahan pelajaran (seperti: tazwidul-mufradat (kosakata), baik 

materi bahasa Arab dan materi bahasa Inggris).  

Pada hari jum’at kegiatan belajar mengajar secara formal dimulai pukul 

06:30 sampai pukul 11:00, tetapi walaupun demikian, setelah pulang sekolah 

siswa putra diwajibkan untuk  melaksanakan sholat jum’at berjama’ah di masjid 

lingkungan pesantren/pondok. Walaupun begitu kegiatan belajar mengajar di 

madrasah tsanawiyah ini, belum bisa dikatakan bahwasanya KBM berjalan 

dengan efektif dan efisien sesuai yang diharapkan pihak sekolah, karena masih 

kurangnya fasilitas (sarana dan prasarana) pendidikan yang dibutuhkan dalam 

kegiatan belajar mengajar. Sehingga yang diharapkan pihak sekolah  KBM 

berjalan dengan efektif dan efisien dengan adanya sarana dan prasarana yang 

memadai (berkualitas dalam meningkatkan KBM) dan berjalan dengan lancar 
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KBM di sekolah tersebut. 

Adanya tenaga pengajar yang profesional dan yang tidak profesional 

dalam usaha meningkatkan mutu pendidikan yang akan mempengaruhi proses 

belajar mengajar, karena mereka harus mampu mewujudkan tujuan pendidikan 

sekolah dan juga menghasilkan peserta didik yang mampu menguasai ilmu agama, 

pengetahuan dan teknologi serta beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. 

Adapun tenaga pengajar atau guru yang mengajar di Mts Muhammadiyah 2 

Kedungkandang Malang tersebut kebanyakan berlatar belakang S-1 Keguruan dan 

pengajarnya sebanyak 35 orang (baik 27 guru dari luar dan 8 guru dari asrama 

“bermukim/menetap di asrama“). Bagi pengajar dengan gelar S-1 Keguruan, 

diwajibkan untuk membuat perangkat pembelajaran (RPP dan Silabus), 

sedangakan bagi pengajar pesantren (diniyah) yang mayoritas merupakan lulusan 

gontor tidak diwajibkan membuat perangkat pembelajaran (RPP dan Silabus), 

tetapi para guru yang alumni gontor diwajibkan untuk membuat I’dad (persiapan 

pembelajaran) yang akan disampaikan kepada anak didik/siswa madrasah, akan 

tetapi mereka (para guru alumni/lulusan gontor) tetap diharuskan untuk kreatif 

dalam menggunakan variasi metode pembelajaran dan juga diwajibkan untuk 

membuat i’dad-tadris (persiapan pembelajaran) untuk memudahkan para guru 

mengajar, sesuai dengan kurikulum standar gontor dan juga depag dalam 

membuat RPP dan Silabus berbahasa Arab (untuk pengajar materi keagamaan, 

khususnya materi bahasa Arab). 

Kegiatan belajar mengajar secara akademik yang dilakukan setiap hari 

mulai pukul 06:30-13:45. Selain itu juga terdapat kegiatan-kegiatan non 
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akademik/ekstrakulikuler untuk melatih siswa-siswi MTs Muhammadiyah 2 agar 

dapat kreatif dan mandiri, kegiatan tersebut adalah: Hisbul Wathan/Kas-syafah 

(Pramuka), Olahraga, Muhadharah (Latihan Berpidato), PMR, OSIS, 

Taekowondo, Paduan Suara, Olahraga Sepak Bola, Bola Basket, Tenis Meja, dan 

lain sebagainya. Dan dari banyak kegiatan ekstrakulikuler tersebut, MTs 

Muhammadiyah 2 juga sering mengikuti perlombaan di luar sekolah. Banyak 

prestasi non akademik yang sudah diraih oleh siswa-siswi Mts Muhammadiyah 2 

diantaranya baru-baru ini mendapatkan penghargaan juara II PETAPEM (Pekan 

Ta’aruf Belajar  Muhammadiyah) yang diadakan di wilayah Malang, juara II 

Olahraga yang terbanyak diraih oleh siswa Mts Muhammadiyah 2 ini, dan juga 

pidato berbahasa Arab yang sampai mendapatkan juara umum 2 kali.  

Dari paparan tersebut, peneliti akan melakukan penelitian di MTs 

Muhammadiyah 2 Kedungkandang Malang, karena yang peneliti ketahui dan 

membuat peneliti tertarik untuk meneliti di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah 2 adalah dikarenakan madrasah tersebut termasuk salah satu 

sekolah swasta unggulan yang backroundnya adalah Islam dan juga terletak di 

lingkungan Pondok Pesantren Al-Munawwarah di Kedungkandang Malang. 

Demikianlah sekilas tentang keadaan maupun kondisi sekolah yang 

peneliti  akan teliti. Maka berdasarkan pada latar belakang tersebut, maka peneliti 

mengambil judul: ”Upaya Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 

Kedungkandang  Malang“. 
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B. Rumusan Masalah 

Perumusan masalah merupakan hal yang sangat penting di dalam kegiatan 

penelitian, sebab masalah merupakan obyek yang akan diteliti dan dicari jalan 

keluarnya melalui penelitian. Rumusan masalah sudah menjadi suatu kebutuhan 

dalam sebuah penelitian, karena tanpa rumusan masalah alur dan sistematika 

penelitian tidak akan menemukan jawaban dari masalah yang sedang diteliti. 

Bertitik tolak dari latar belakang yang telah dipaparkan di atas, terdapat 

beberapa hal yang perlu diangkat tentang upaya kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar (KBM), yakni: 

1) Bagaimana upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu Kegiatan 

Belajar Mengajar (KBM) di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 

Kedungkandang  Malang? 

2) Faktor apa saja yang mendukung dan menghambat dalam meningkatkan 

mutu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah 2 Kedungkandang  Malang? 

 

C. Batasan Masalah 

          Untuk menghindari terjadinya pembahasan yang tidak berguna, sehingga 

meluas pada pembahasan yang kurang mengarah kepada tujuan penelitian, maka 

peneliti menfokuskan masalah ini pada upaya kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu kegiatan belajar mengajar serta faktor yang mendukung dan menghambat 

dalam meningkatkan mutu kegiatan belajar mengajar (KBM) di Mts 

Muhammadiyah 2 Kedungkandang Malang.     
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D. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian di dalam karya ilmiah merupakan target yang hendak 

dicapai melalui serangkaian aktivitas penelitian, karena segala yang diusahakan 

pasti mempunyai tujuan tertentu yang sesuai dengan permasalahannya. 

Sesuai dengan persepsi tersebut dan berpijak pada rumusan masalah yang 

telah disebutkan, maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mendeskripsikan:  

1) Upaya kepala sekolah dalam meningkatkan mutu Kegiatan Belajar 

Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 Kedungkandang  

Malang? 

2) Faktor yang mendukung dan menghambat dalam meningkatkan mutu 

Kegiatan Belajar Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 

Kedungkandang  Malang? 

 

E. Kontribusi Penelitian 

  Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi semua pihak yang 

terkait utamanya bagi pihak-pihak berikut ini: 

1) Dapat memberi gambaran tentang profil dan karakteristik kepemimpinan 

kepala Sekolah  yang efektif dalam upaya meningkatkan mutu Kegiatan 

Belajar Mengajar di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 

Kedungkandang  Malang. Khususnya, sehingga dapat dijadikan acuan bagi 

Pembina dan penyelenggaraan Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah 2 

Kedungkandang  Malang dalam mengambil kebijakan. 
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2) Dapat menjadi masukan bagi Departemen Pendidikan Nasional dan 

Departemen Agama dalam membina Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah 2 Kedungkandang  Malang untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan 

3) Dapat menjadikan masukan bagi kepala Sekolah Madrasah Tsanawiyah 

Muhammadiyah 2 Kedungkandang  Malang untuk meningkatkan mutu 

Kegiatan Belajar Mengajar. 

4) Bagi FAI khususnya jurusan tarbiyah, mudah-mudahan dapat menjadi 

bahan referensi dalam rangka memperkaya khazanah kepustakaan para 

mahasiswa dan mahasiswi dan juga dapat di jadikan acuan dalam 

pemikiran, pengembangan yang lebih lanjut, lebih mendalam dan lebih 

kritis. 

5) Bagi peneliti dapat menambah wacana, wawasan keilmuan  dalam 

menyikapi suatu hal dan pengalaman latihan untuk meraih keberhasilan 

yang diharapkan. 

6) Dapat memperkaya teori-teori tentang kepemimpinan kepala sekolah. 

 

F.  Definisi Operasional 

 Merujuk pada variabel yang diteliti maka dianggap perlu untuk 

mendefinisikan beberapa istilah dalam penelitian ini: 

1. Upaya, yakni dapat diartikan sebagai usaha; tindakan, ikhtiar (untuk 

mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan, mencari jalan keluar).3 

                                                
3  Desy Anwar, Kamus lengkap bahasa Indonesia, hal. 123 
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2. Kepala sekolah, memiliki arti yang bersal dari dua kata yaitu “Kepala” 

dan “Sekolah” kata kepala dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam 

suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang sekolah adalah sebuah 

lembaga di mana menjadi tempat menerima dan memberi pelejaran. Jadi 

secara umum kepala sekolah dapat diartikan pemimpin sekolah atau 

suatu lembaga di mana temapat menerima dan memberi pelajaran. 

Wahjosumidjo mengartikan bahwa: “Kepala sekolah adalah seorang 

tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

di mana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana 

terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran.4 Sementara Dr. E. Mulyasa, M.Pd, mengungkapkan 

bahwa “Kepala sekolah adalah seorang guru (jabatan fungsional) yang 

diangkat untuk menduduki jabatan structural (kepala sekolah) di 

sekolah”. 5 

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala 

sekolah adalah sorang guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala 

sumber daya yang ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara 

maksimal untuk mencapai tujuan pendidikan bersama. 

3. Mutu, dalam rangka umum mutu yang mengandung makna derajat 

(tingkat) keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa 

                                                
4 Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah; Tinjauan Teoritk dan 

Permasalahannya. (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002), hal. 83 
5       Dr. E. Mulyasa, M.Pd. Menjadi Kepala Sekolah yang Profesional, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2007), hal.106 
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barang maupun jasa; baik yang tangible maupun yang intangible. Dalam 

konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu pada proses 

pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam "proses pendidikan“ yang 

bermutu terlibat berbagai input, seperti; bahan ajar (kognitif, afektif, atau 

psikomotorik), metodologi (bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana 

sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya 

lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.6 

Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), yang diawali oleh guru sebagai 

pengajar yang merancang dan mengelola KBM dan yang mendorong siswa untuk 

berperan aktif dalam pembelajaran, sesuai dengan KBM yang ada guru 

melaksanakan KBM tersebut dalam kegiatan yang beragam, misalnya: Percobaan, 

Diskusi kelompok, Memecahkan masalah, Mencari informasi, Menulis 

laporan/cerita/puisi, Berkunjung keluar kelas. dan Guru memberi kesempatan 

kepada siswa untuk mengembangkan keterampilan, sehingga siswa mampu 

melakukan percobaan, pengamatan, atau wawancara, Mengumpulkan 

data/jawaban dan mengolahnya sendiri, Menarik kesimpulan, Memecahkan 

masalah, mencari rumus sendiri, Menulis laporan hasil karya lain dengan kata-

kata sendiri.7 

 

 

                                                
6 Dikmenum, Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah: Suatu Konsepsi Otonomi 

Sekolah. Jakarta: Depdikbud, 1999, hal 18 
 
7 Bafadal, Ibrahim. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: dari Sentralisasi 

menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara, 2003, hal. 37 
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G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang dapat dimengerti dan menyeluruh 

mengenai isi dalam skripsi ini secara global dapat dilihat dari sistematika 

pembahasan skripsi di bawah ini: 

BAB I: Pendahuluan, merupakan bab yang berfungsi sebagai pendahuluan 

dari keseluruhan isi pembahasan skripsi. Di dalamnya, dibahas antara 

lain: Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Batasan masalah, 

Tujuan penelitian, Manfaat penelitian, dan diakhiri dengan 

mengemukakan sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian Teori, merupakan kajian pustaka dengan mengemukakan 

pendapat para ahli pendidikan yang berhubungan langsung maupun 

tidak langsung dengan pokok bahasan yang sedang diteliti. Yang 

berisi tantang teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan 

yang akan dibahas. 

BAB III : Metode Penelitian, dalam bab ini dibahas tentang metode-metode 

yang dipakai dalam pembahasan skripsi ini, yaitu mengenai metode 

yang dipakai untuk penelitian dan mengumpulkan data, maupun 

metode yang digunakan dalam menganalisis data hasil penelitian. 

BAB IV : Hasil Penelitian, yaitu merupakan bab yang menyajikan hasil 

penelitian. Dimulai dengan mengemukakan gambaran umum 

tentang obyek penelitian, kemudian dilanjutkan dengan 

memaparkan data hasil penelitian. 
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BAB V : Penutup, yaitu merupakan bab terakhir dari seluruh rangkaian 

pembahasan skripsi, yang juga memaparkan tentang kesimpulan 

hasil penelitian dan diakhiri dengan mengemukakan saran-saran 

konstruktif bagi pengembangan objek penelitian ke depan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


