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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pada dasarnya kepala sekolah atau dalam hal ini kepala madrasah 

adalah pihak atau orang yang paling bertanggung jawab dalam sebuah 

lembaga pendidikan, tidak terkecuali pendidikan Islam. Mereka yang 

memiliki kewenangan penuh dalam mengendalikan lembaga pendidikan 

Islam dan menentukan arah atau strategi pengelolaan serta pengembangan 

lembaga tersebut. Dalam pelaksanaan pendidikan, pihak lain memang terlibat, 

tetapi kewenangan paling besar berada di tangan kepala sekolah, mengingat 

kapasitas mereka sebagai peminpin1. Oleh karena itu, posisi dan peran kepala 

sekolah merupakan penentu masa depan sekolah. Mulyasa mengatakan 

“Kegagalan dan keberhasilan sekolah banyak ditentukan oleh kepala sekolah, 

karena mereka merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak 

ditempuh sekolah menuju tujuannya”2. Posisi sebagai penentu ini 

menyebabkan perhatian para tenaga pendidikan begitu besar tercurah pada 

sukesi kepemimpinan yang berlangsung di sebuah lembaga. 

Peranan strategis kepala sekolah ini, menimbulkan dua kemungkinan 

bagi sekolah. Bila figur kepala sekolah benar-benar professional, maka dapat 

menghasilkan berbagai keuntungan bagi lembaga pendidikan, seperti 

stabilitas, kemajuan, pembangunan, citra baik, respon positif dari masyarakat, 
                                                

1 Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, (Jakarta: ,2007), hal 286 
2 E. Mulyasa , Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi, 

(Bandung: 2002), hal. 158 
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peningkatan prestasi, dan sebagainya. Sebaliknya, bila kepala sekolah tidak 

professional, maka justru menjadi musibah bagi lembaga pendidikan yang 

akan mendatangkan berbagai kerugian. Misalnya, kemerosotan kualitas, 

penurunan prestasi, citra buruk, respons negative dari masyarakat, kondisi 

labil, konflik yang tidak sehat, dan fenomena kontra produktif 3. 

Karena itu, dalam aplikasinya peran kepala sekolah tidak hanya dalam 

batas mengambil keputusan atau menandatangani sebuah surat. Lebih dari itu, 

kepala sekolah dituntut ambil bagian juga dalam menentukan manajemen 

mutu pendidikan baik yang meliputi input, proses atau outputnya. Hal ini 

sesuai dengan hakikat keberadaan manajemen atau manajemen pendidikan. 

Gaffar mendifinisakan Manajemen pendidikan sebagaimana dikutip oleh 

Mulyasa “sebagai suatu proses kerja sama yang sistematik, sistemik, dan 

komprehensif dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional”4. 

Karenanya, sudah jelas bahwa salah satu peran atau fungsi dari kepala 

sekolah adalah sebagai manajer. 

Di samping itu, seluruh manajemen komponen pendidikan harus 

senantiasa berorientasi pada pencapaian mutu. Karena fungsi dari manajemen 

salah satunya adalah mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan pada 

gilirannya pada pencapaian mutu5. Karenanya, tidak berlebihan kalau 

kemudian semua program dan kegiatan pendidikan serta pembelajaran di 

lembaga pendidikan pada hakikatnya harus bisa diarahkan pada pencapaian 
                                                

3 Qomar , Op, Cit., hal. 287 
4 Mulyasa, Op, Cit., hal. 19 
5 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: 2007), hal. 103 
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mutu. Sedangkan persoalan mutu masih terus menjadi pembahasan di tataran 

idealism dan belum menjadi realitas dalam lembaga pendidikan, sehingga 

mutu pendidikan ini masih menjadi misterius. Oleh karena itu, perlu 

dikerahkan semua pikiran, tenaga dan strategi untuk bisa mewujudkan mutu 

tersebut dalam lembaga pendidikan termasuk lembaga pendidikan Islam.  

Permasalahan mutu di dalam lembaga pendidikan Islam merupakan 

permasalahan yang serius dan paling kompleks. Dikatakan seperti itu, karana 

rata-rata lembaga pendidikan Islam belum ada yang berhasil merealisasikan 

mutu pendidikannya. Padahal mutu pendidikan itu menjadi cita-cita bersama 

seluruh pemikir dan praktisi pendidikan Islam, bahkan telah diupayakan 

melalui berbagai cara, metode, pendekatan, strategi, dan kebijakan6.  

Di samping itu, semua pihak memang harus proaktif mendukung 

terwujudnya mutu pendidikan, kendati peran paling tetap besar dimainkan 

oleh kepala sekolah/madrasah atau pimpinan perguruan tinggi, tetapi peranan 

itu tidak dapat maksimal apabila tidak didukung oleh pihak lain. Bila pihak-

pihak lain tidak merespons manajer, maka ibarat bertepuk sebelah tangan. 

Artinya, memang harus ada timbal balik, atau interaksi antara manajer dengan 

bawahannya untuk bergerak bersama secara sinergis mewujudkan mutu 

pendidikan.  

Hal semacam itulah yang seharusnya menjadi tanggung jawab semua 

kepala sekolah/madrasah beserta komponen semua guru yang ada di sekolah. 

Artinya, sinergisitas antar elemen sekolah adalah dasar untuk mencapai 

                                                
6 Qomar , Op, Cit., hal. 206 
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tujuan suatu pendidikan. Begitupula di MA Muhammadiyah 1 Malang. 

Sinergisitas kepala madrasah dengan komponen semua guru merupakan kunci 

dalam pencapaiannya selama ini. 

Pada tahun 2005 MA Muhammadiyah 1 Malang mendapatkan 

akreditasi “A”  dan poin “A” ini tetap berlanjut pada akreditasi berikutnya 

yaitu pada tahun 2009. Poin itu didapatkan tentu berdasarkankan usaha keras 

yang dilakukan oleh seluruh civitas guru, mulai dari kepala sekolah sampai 

dengan guru-guru yang lainnya. Pencapaian akreditasi “A” sudah jelas sedikit 

banyak didukung oleh adanya mutu yang bagus baik itu input, proses, dan 

outputnya atau mungkin semuanya. Namun, dalam penelitian ini peneliti 

lebih mefokuskan hanya pada proses atau dalam preses belajar mengajarnya. 

Hal ini berdasarkan asumsi bahwa maksimalisasi dalam proses belajar 

mengajar (PBM) menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari pencapaian 

yang selama ini sudah diraih. Kematangan dalam perencanaan, pelaksanaan, 

dan evaluasi pembelajaran adalah salah satu yang peneliti duga menjadi kunci 

sukses MA Muhammadiyah 1 Malang. 

Berdasarkan alasan tersebut, maka dalam penelitian ini mengambil 

judul “PERAN KEPALA MADRASAH DALAM MANAJEMEN 

PEMBELAJARAN RUMPUN MATA PELAJARAN KEISLAMAN DI MA 

MUHAMMDIYAH 1 MALANG”. 
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B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan penelitian adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagaimana peran kepala madrasah dalam perencanaan pembelajaran 

rumpun mata pelajaran keIslaman di MA Muhammadiyah 1 Malang? 

2. Bagaimana peran kepala madrasah dalam pelaksanaan pembelajaran 

rumpun mata pelajaran keIslaman keIslaman di MA Muhammadiyah 1 

Malang? 

3. Bagaimana peran kepala madrasah dalam mengevaluasi pembelajaran 

rumpun mata pelajaran keIslaman di MA Muhammadiyah 1 Malang? 

4. Bagaimana peran kepala madrasah dalam menindak lanjuti hasil evaluasi 

pembelajaran rumpun mata pelajaran keIslaman di MA Muhammadiyah 1 

Malang? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Mendeskripsikan peran kepala madrasah dalam perencanaan 

pembelajaran rumpun mata pelajaran keIslaman di MA Muhammadiyah 1 

Malang. 

2. Mendeskripsikan peran kepala madrasah dalam pelaksanaan pembelajaran 

rumpun mata pelajaran keIslaman di MA Muhammadiyah 1 Malang. 
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3. Mendeskripsikan peran kepala madrasah dalam mengevaluasi 

pembelajaran rumpun mata pelajaran keIslaman di MA Muhammadiyah 1 

Malang. 

4. Mendeskripsikan peran kepala madrasah dalam menindak lanjuti hasil 

evaluasi pembelajaran rumpun mata pelajaran keIslaman di MA 

Muhammadiyah 1 Malang. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagi sekolah, sebagai pertimbangan untuk pengambilan kebijakan terkait 

dengan manajemen pembelajaran matpel keislaman di masa yang akan 

datang. 

2. Bagi peneliti, dapat menjadi bekal serta pengalaman ketika nantinya terjun 

langsung dalam dunia pendidikan Islam pada khususnya dan Pendidikan 

lain pada umumnya.  

3. Bagi Peneliti selanjutnya, sebagai bahan referensi dan pebandingan untuk 

melakukan penelitian selanjutnya. 

 

E. Definisi Operasional 

1. Kepala Madrasah: Adalah seorang pemimpin lembaga pendidikan atau 

seseorang yang mempunyai keleluasaan penuh dalam sebuah lembaga 

pendidikan atau dalam hal ini madrasah.  
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2. Manajemen: Suatu system pengelolaan atau penataan. Manajemen dalam 

dunia pendidikan berarti suatu system pengelolaan yang ada dalam dunia 

pendidikan. 

3. Pembelajaran: Sebuah perubahan yang ada pada siswa atau peserta didik 

yang disebabkan oleh belajar atau proses belajar mengajar (PBM). 

4. Rumpun Mata Pelajaran KeIslaman: Nama dari beberapa mata pelajaran 

keIslaman yang ada di madrasah. Seperti al-Qur’an Hadits, Aqidah 

Akhlak, Fiqih, Sejerah Kebudayaan Islam (SKI).  

5. MA Muhammadiyah 1 Malang: adalah lembaga pendidikan formal. 

 

F. Sistematika Penulisan 

Untuk memperoleh gambaran yang dapat memudahkan penelitian dan 

menyeluruh mengenai pembahasan skripsi ini perlu adanya sistematika 

pembahasan. Adapun sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai 

berikut: 

BAB I: Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, definisi 

operasional, dan sistematika penulisan. 

BAB II: Tinjauan pustaka yang terdiri dari 2 pokok bahasan. Pertama 

tentang manajemen kepala madrasah dan ruang lingkupnya. 

Kedua, berisi tentang manajemen pembelajaran rumpun mata 

pelajaran pembelajaran keIslaman di madrasah. 
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BAB III: Metode Penelitian yang meliputi: Jenis penelitian, lokasi 

penelitian, sumber data, informan penelitian, dan analisa data. 

BAB IV: Laporan Hasil Penelitian yang berisi 2 poko bahasan. Pertama, 

latar belakang objek penelitian yang meliputi: sejarah berdirinya 

madrasah, visi, misi, tujuan, struktur organisasi MA 

Muhammadiyah 1 Malang, jumlah guru dan karyawan, dan 

jumlah siswa. Kedua, penyajian analisa data yang meliputi: Peran 

kepala madrasah dalam perencanaan pembelajaran rumpun mata 

pelajaran keIslaman, peran kepala madrasah dalam pelaksanaan 

pembelajaran rumpun mata pelajaran keIslaman keIslaman, peran 

kepala madrasah dalam mengevaluasi pembelajaran rumpun mata 

pelajaran, dan peran kepala madrasah dalam menindak lanjuti 

hasil evaluasi pembelajaran rumpun mata pelajaran keIslaman di 

MA Muhammadiyah 1 Malang. 

BAB V: Bagian akhir dari penelitian skripsi ini berisi tentang kesimpulan 

dan beberapa saran yang diharapkan dapat membantu 

permasalahan yang ada di lembaga-lembaga pendidikan 

khususnya dalam manajemen pembelajaran rumpun mata 

pelajaran keIslaman. 
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