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ABSTRACT 

Purposes of the research are to describe strategy of hearmaster in 

improving learning quality of Islam religion education of SD Muhammadiyah 16 

of Surakarta and also, to describe supporting and inhibiting factors in 

improvement learning quality of Islam religion of SD Muhammadiyah 16 of 

Surakarta. 

The research is qualitative one with descriptive approach. Location of the 

research is SD Muhammadiyah 16 of Surakarta. Data is collected by making 

interview, observation, and documentation. Data analysis of the research is 

performed through three stages, namely, data reduction, data presentation, and 

conclusion drawing. 

Results of the research about what strategy used by headmaster in 

improving learning quality of Islam religion education of SD Muhammadiyah 16 

of Surakarta of 2011/2012 academic year were: (1) by motivating teacher of Islam 

religion education to make creation and innovation in using active learning 

strategy at learning process of Islam education learning, (2) by enhancing 

professionalism of Islam religion education teacher through seminars, workshops, 

refreshers courses. MGMP, English and computer training; (3) by improving well-

being of Islam religion education teacher; (4) by applying discipline among 

teachers, staffs, and students at the school, after the school, and during teaching-

learning process; (5) by performing supervision; (6) by improving students’ 

quality through encourage them to participate in contest in curricular and 

extracurricular setting; (7) by cultivating good moral to all members of school 

through model and example; (8) by enhancing faith and takwa among students 

through providing special hours for Qur’an recitation and shalat Dhuha activities, 

and (9) by improving eduquate infrastructure and facility for learning of Islam 

religion education. Factors supporting the headmaster in improving learning 

quality of Islam religion education of SD Muhammadiyah 16 of Surakarta were: 

(1) strategic location of the school and conducive and innovative 

environment/atmosphere for learning process of Islam religion education; (2) 

democratic leadership of the headmaster; (3) faculty (teachers) of Islam religion 

education have S-1 title and have competency in education world; and (4) good 

personal interrelationship among members of the school. Inhibiting factors were: 

(1) teachers of Islam religion education were less cohesive in implementation of 

religious activities; (2) learners were less istiqomah (strong-minded) in practicing 

their religious activities at home; and (3) less awareness of parent in motivating 

the learning of learners. 

 

Key words: headmaster, Islam religion education, strategy of improving learning 

quality. 
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ABSTRAK 

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta serta faktor pendukung dan penghambat kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan 

deskriptif. Lokasi penelitian ini di SD Muhammadiyah 16 Surakarta. Teknik 

pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Adapun analisis data dilakukan dengan tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan.  

Hasil penelitian strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 Surakarta tahun 

pelajaran 2011/2012 adalah (1) memotivasi guru pendidikan agama Islam untuk 

berkreasi dan inovasi dalam menggunakan strategi pembelajaran aktif pada proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam, (2) meningkatkan profesionalisme guru 

pendidikan agama Islam melalui seminar-seminar, workshop, penataran-

penataran, MGMP, pelatihan bahasa Inggris dan komputer, (3) meningkatkan 

kesejahteraan guru pendidikan agama Islam, (4) menerapkan kedisiplinan guru, 

karyawan, dan siswa baik pada waktu masuk sekolah, pulang sekolah, maupun 

dalam proses belajar mengajar, (5) melakukan supervisi, (6) meningkatkan 

kualitas siswa dengan mengikutkan perlombaan baik kurikuler maupun 

ekstrakurikuler, (7) mengembangkan budaya akhlak yang baik pada segenap 

warga sekolah melalui keteladanan, (8) meningkatkan keimanan dan ketakwaan 

siswa dengan penambahan jam khusus untuk tadarus Al-Qur’an dan shalat 

Dhuha, dan (9) meningkatkan kualitas sarana dan prasarana yang memadai bagi 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Sedangkan faktor pendukung kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta adalah (1) letak sekolah strategis serta 

lingkungan/iklim yang kondusif dan inovatif bagi proses pembelajaran pendidikan 

agama Islam, (2) kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis, (3) tenaga 

kependidikan (guru pendidikan agama Islam) berpendidikan S-1 yang 

berkompeten di dunia pendidikan, dan (4) terjalin keakrapan (kekeluargaan) yang 

baik pada warga sekolah. Adapun faktor penghambatnya adalah (1) guru 

pendidikan agama Islam kurang kompak dalam melaksanakan program kegiatan 

keagamaan, (2) peserta didik kurang istiqomah dalam mengamalkan kegiatan 

keagamaan di rumah, dan (3) kurangnya kesadaran orangtua dalam memotivasi 

belajar peserta didik. 
 

Kata kunci: kepala sekolah, pendidikan agama Islam, strategi meningkatkan 

mutu pembelajaran.
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A. Pendahuluan 

Dalam suatu lembaga pendidikan, kepala sekolah memiliki peran yang 

sangat menentukan maju mundurnya sebuah lembaga pendidikan, karena 

kepala sekolah mempunyai peran yang sangat besar dalam mengembangkan 

sebuah lembaga pendidikan. Untuk itu, salah satu cara yang bisa ditempuh 

yaitu melalui peningkatan mutu pembelajaran pendidikan, karena adanya 

peningkatan mutu pembelajaran pendidikan akan dapat mengikuti 

perkembangan dunia ilmu pengetahuan bahkan dapat mewarnai dinamika 

masyarakat. 

Dalam usaha meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan khususnya 

pembelajaran pendidikan agama Islam, kepala sekolah harus mengetahui 

segala perubahan dan perkembangan yang terjadi dalam sekolah/lembaganya. 

Adanya tenaga pengajar yang professional dan yang tidak professional dalam 

usaha meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan akan mempengaruhi 

proses belajar mengajar, karena mereka harus mampu mewujudkan tujuan 

pendidikan dan juga menghasilkan peserta didik yang mampu menguasai 

ilmu pengetahuan dan teknologi, serta beriman dan bertakwa kepada Allah 

Subhanallahu Wata’ala. 

Kepala sekolah merupakan kunci yang sangat menentukan 

keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuannya (Samino, 2012: 41). Maka 

dari itu, kepala sekolah dituntut senantiasa meningkatkan efektifitas kinerja 

para staf yang ada di sekolah. Melihat penting dan strategisnya posisi kepala 

sekolah dalam mewujudkan tujuan sekolah, maka seharusnya kepala sekolah 

mempunyai kemampuan relation yang baik dengan segenap warga di 

sekolah, sehingga tujuan sekolah dan pendidikan dapat dicapai secara 

optimal. Kepala sekolah merupakan tokoh sentral di sekolah, ibarat pilot yang 

menerbangkan pesawat mulai tinggal landas hingga membawa 

penumpangnya selamat mendarat sampai tujuan. 

Oleh karena itu, peranan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan 

mutu pembelajaran pendidikan agama Islam sangat penting, karena dapat 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya mutu pembelajaran pendidikan agama 
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Islam tersebut yang ada dalam sekolah itu sendiri. Kepala sekolah sebagai 

tulang punggung mutu pendidikan dituntut untuk bertindak sebagai 

pembangkit semangat, mendorong, merintis, dan memantapkan serta 

sekaligus sebagai administrator. Dengan perkataan lain, bahwa kepala 

sekolah adalah penggerak pelaksanaan manajemen pendidikan yang 

berkualitas. Permasalahan yang ingin diungkap dalam penelitian ini adalah 

bagaimana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 Surakarta. Dalam hal ini 

bagaimana sebenarnya strategi yang dilakukan kepala sekolah sebagai 

pemimpin dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam 

sehingga pendidikan Agama Islam di sekolah bisa berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

 

B. Metodologi Penelitian 

1. Jenis dan pendekatan penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Dalam penelitian 

kualitatif data yang dikumpulkan bukan angka-angka, akan tetapi berupa 

kata-kata atau gambaran. Data yang dimaksud berasal dari wawancara, 

catatan lapangan, foto, dokumen pribadi dan lainnya (Moleong, 2010: 

11). Oleh karena itu dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

deskriptif. 

Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan 

fenomena atau populasi tertentu yang diperoleh peneliti dari subjek yang 

berupa individu, organisasional atau prespektif yang lain. Adapun 

tujuannya adalah untuk menjelaskan aspek yang relevan dengan 

fenomena yang diamati dan menjelaskan karakteristik fenomena atau 

masalah yang ada. 

Menurut Bogdad dan Taylor (dalam Moleong, 2010: 4), 

mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang 

menghadirkan data deskriptif beberapa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang atau pelaku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif 
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digunakan untuk mengungkap data deskriptif dari informasi tentang apa 

yang mereka lakukan dan yang mereka alami terhadap fokus penelitian. 

2. Metode pengumpulan data 

a. Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. 

Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara 

(interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai 

(interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu 

(Moleong, 2010: 186). 

Pendekatan wawancara yang penulis gunakan adalah 

pendekatan menggunakan petunjuk umum. Jenis wawancara ini 

mengharuskan pewawancara untuk membuat kerangka dan garis 

besar mengenai pokok-pokok yang ditanyakan dalam proses 

wawancara. Pokok-pokok yang dirumuskan tidak perlu ditanyakan 

secara berurutan. Pelaksanaan wawancara, pengurutan pertanyaan 

disesuaikan dengan keadaan responden dalam konteks wawancara 

sebenarnya (Moleong, 2006: 187). 

b. Observasi 

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diselidik (Marzuki, 

2002: 58). 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah cara memperoleh data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat kabar, 

majalah, prasasti, notulen rapat, leagger, agenda, dan sebagainya 

(Arikunto, 2002: 135). 

3. Teknik analisis data 

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model 

Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 337), yaitu 1) data reduction 

(reduksi data), 2) data display (penyajian data), 3) conclution 
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drawing/verification (penerikan kesimpulan/verifikasi). Berikut 

penjelasannya: 

1) Reduksi data (data reduction) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, 

maka perlu dicatat secara teliti dan dirinci melakukan penelitian di 

lapangan maka jumlah data yang akan diperoleh semakin banyak, 

komplek dan rumit. Oleh karena itu perlu segera dilakukan analisis 

data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, 

memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu (Sugiyono, 

2009: 338). 

2) Penyajian data (data display) 

Penyajian data (data display) dilakukan untuk memudahkan 

bagi peneliti guna membuat gambar secara keseluruhan atau bagian 

tertentu dari penelitian. Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah menyajikan data, yaitu menyampaikan informasi 

berdasarkan data yang diperoleh dan disusun dalam naratif. 

Menurut Miles dan Huberman (1992: 17), penyajian data 

adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Jadi, 

penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang 

bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan 

kesimpulan serta memberi tindakan. Dengan sajian data, peneliti 

akan lebih memahami berbagai hal yang terjadi dan 

memungkinkannya untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun 

tindakan lain berdasarkan pemahaman tersebut. Sajian data dapat 

meliputi berbagai jaringan kerja kaitan kegiatan dan juga tabel. 

3) Penarikan kesimpulan (conclution drawing/verification) 

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan memverifikasi 

secara terus menerus sepanjang proses penelitian berlangsung, yaitu 

sejak awal memasuki penelitian dan selama proses pengumpulan 
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data. Penarikan kesimpulan/verifikasi merupakan kegiatan 

terpenting, karena sudah memahami dan memaknai berbagai hal 

yang ditemui dari mulai melakukan pencatatan peraturan-peraturan, 

pola-pola, pernyataan, arahan, sebab-akibat, dan berbagai proposisi, 

kesimpulan yang perlu diverifikasi yang berupa suatu pengulangan 

dengan gerak cepat, sebagai pikiran kedua yang timbul melintas 

pada penelitian waktu menulis dengan melihat kembali (fieldnotes) 

atau catatan lapangan. 

Analisis data dilakukan dengan model interaktif. Proses 

analisis interktif dimulai pada waktu pengumpulan data peneliti 

selalu membuat reduksi data dan kajian data, artinya data yang 

berupa catatan lapangan yang terdiri dari satu peneliti membuat 

ringkasan tentang pengertian yang ada disebut dengan reduksi data. 

Setelah selesai, peneliti mulai melakukan usaha menarik kesimpulan 

dengan verifikasi yang berdasarkan pada reduksi data dan sajian 

data. Bila data yang dalam reduksi data dan sajian data kurang 

lengkap, maka wajib melakukan pengumpulan data kembali yang 

mendukung.  

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 Surakarta 

a. Memotivasi guru pendidikan agama Islam untuk berkreasi dan 

inovasi dalam menggunakan strategi pembelajaran aktif pada proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Kepala SD Muhammadiyah 16 Surakarta telah memberikan 

motivasi kepada guru dan karyawan, khususnya guru pendidikan 

agama Islam dengan cara menyetujui semua program yang dimiliki 

oleh guru pendidikan agama Islam, salah satu program tersebut 

adalah adanya program manasik haji yang merupakan salah satu 

strategi pembelajaran aktif yaitu metode demontrasi yang dimiliki 
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oleh guru pendidikan agama Islam untuk peningkatan pembelajaran 

pendidikan agama Islam siswa agar siswa dapat memahami dan 

mengerti bagaimana tata cara haji. Dari strategi ini, ada peningkatan 

yang cukup drastis pada tahun pelajaran 2011/2012, karena pada 

tahun pelajaran sebelumnya tidak ada kegiatan semacam ini. 

Strategi tersebut sejalan dengan pendapat Sudrajat (2004: 

112), bahwa tugas pokok dan fungsi kepala sekolah sebagai 

pemimpin pendidikan adalah menggerakkan staf dalam artian 

memotivasi staf melalui internal marketing dan memberi contoh 

eksternal marketing. Begitu juga sama dengan pendapat Mulyasa 

(2007: 143), bahwa motivasi merupakan suatu faktor yang cukup 

dominan dan dapat menggerakkan faktor-faktor lain ke arah 

efektifitas kerja tenaga kependidikan. Goerzt (2000) juga 

berpendapat, bahwa kualitas kepemimpinan yang efektif lebih dari 

sekedar menjadi administrator atau manajer. Kepemimpinan yang 

efektif membutuhkan totalitas penuh dengan pendekatan kreatif 

dalam bekerja, tidak tergantung, memiliki tujuan yang jelas, 

keaslian, fleksibel, dan ketertarikan yang luas. Pada masa 

mendatang, pendidikan membutuhkan prinsip kreatifitas. Pimpinan 

yang kreatif adalah pemimpin yang bersemangat, antusias, mantap, 

fleksibel, dan berdaya guna. Pemimpin yang kreatif mampu 

melayani yang lain, berani menegakkan kebenaran, berani mencoba 

sesuatu yang baru, mengambil inisiatif dan mewujudkannya. 

b. Meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam 

melalui seminar-seminar, workshop, penataran-penataran, MGMP, 

pelatihan bahasa Inggris dan komputer. 

Pelaksanaan peningkatan profesionalisme guru pendidikan 

agama Islam di SD Muhammadiyah 16 Surakarta dari tahun ketahun 

ada peningkatan. Peningkatan tersebut diindikatori dari hasil 

pelaksanaannya yaitu guru pendidikan agama Islam dan karyawan 

mampu memberikan pelayanan pendidikan kepada siswa dengan 
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baik serta meningkatkan kinerja gurunya dalam membenahi materi 

dan metodologi pembelajaran tersebut.  

Begitu juga efektivitas kepala SD Muhammadiyah 16 

Surakarta dari pelaksanaan strategi tersebut adalah guru bisa 

menerapkan sepuluh kompetensi dasar yang diperlukan dalam 

menjalankan tugas mengajar yaitu menguasai bahan ajar, mampu 

mengelola sumber belajar, mengelola kelas, menggunakan media, 

menguasai landasan pendidikan, mengelola interaksi belajar 

mengajar, menilai prestasi belajar siswa untuk kepentingan 

pengajaran, memahami prinsip-prinsip dan menerapkankan hasil 

penelitian guna keperluan pengajaran. 

Strategi tersebut sesuai dengan strategi Suhardan (2010: 155) 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran, yaitu strategi tutor kolega 

yang merupakan forum diantara sesama guru, yang bertujuan untuk 

saling bertukar pengalaman dan pengetahuan dalam meningkatkan 

mutu mengajar, saling mengimbas pengetahuan dari guru yang satu 

keguru lain atau kepada sekelompok guru. Sama halnya pendapat 

Mulyasa (2007: 78), untuk meningkatkan profesional guru yang 

sifatnya khusus, bisa dilakukan oleh kepala sekolah dengan 

mengikutsertakan guru-guru melalui seminar dan pelatihan yang 

diadakan oleh DEPDIKNAS maupun di luar DEPDIKNAS. Hal 

tersebut dilakukan untuk meningkatkan kinerja guru dalam 

membenahi materi dan metodologi pembelajaran. Patterson (2008) 

juga berpendapat bahwa untuk meningkatkan terhadap professional 

guru, kepala sekolah memberikan perhatian terhadap kemampuan 

cukup baik untuk mengelola kelas, sarana dan prasarana. Dengan 

demikian, kegiatan kepala sekolah mendorong guru pendidikan 

agama Islam untuk mengikuti seminar maupun pelatihan bertujuan 

agar guru pendidikan agama Islam selalu mengetahui perkembangan 

terbaru dan meningkatkan keprofesionalannya. 
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c. Meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan agama Islam 

Kesejahteraan guru tidak dapat diabaikan, karena merupakan 

salah satu faktor penentu dalam peningkatan kerja, yang secara 

langsung berpengaruh terhadap mutu pembelajaran khususnya 

pembelajaran pendidikan agama Islam. Hal tersebut telah dilakukan 

kepala SD Muhammadiyah 16 Surakarta, yang tiap tahunnya 

meningkatkan kesejahteraan para guru termasuk guru pendidikan 

agama Islam dan staf yang ada di lingkungan sekolah tersebut 

dengan memberikan dan menaikkan gaji sekaligus memberikan 

imbalan dan penghargaan bagi para guru yang berprestasi serta 

tunjangan-tunjangan yang dapat meningkatkan kinerja mereka. 

Sebagaimana yang telah dilakukan kepala SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta sesuai dengan pendapat Mulyasa 

(2007: 79), tentang kegiatan pembinaan kemampuan tenaga 

kependidikan (guru) yaitu salah satunya meningkatkan kesejahteraan 

guru. 

d. Menerapkan kedisiplinan guru, karyawan, dan siswa (stakeholder) 

baik pada waktu masuk sekolah, pulang sekolah, maupun dalam 

proses belajar mengajar. 

Pelaksanaan kedisiplinan bagi guru, karyawan, dan siswa SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta ada peningkatan. Penerapan 

kedisiplinan tersebut adalah bagian dari profesionalitas seorang guru 

dan karyawan dalam melaksanakan tugasnya. Implikasi dari 

peningkatannya adalah proses pembelajaran berjalan sesuai dengan 

jadwal yang telah dibuat dalam peraturan sekolah dan produktivitas 

kerja meningkat. 

Kedisiplinan tersebut searah dengan ungkapan Mulyasa 

(2007: 141), kepala sekolah harus mampu menumbuhkan disiplin 

tenaga kependidikan, terutama disiplin diri (self-discipline). Sama 

halnya dengan pendapat Jorgenson (2006), bahwa keberhasilan 
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sekolah dapat terwujud bila kepala sekolah diberikan otoritas yang 

penuh untuk memelihara budaya disiplin bagi semua guru dan staf. 

e. Melakukan supervisi. 

Supervisi menjadi indikator peningkatan yang dilakukan oleh 

kepala SD Muhammadiyah 16 Surakarta untuk memberikan layanan 

yang lebih baik pada mutu pembelajaran pendidikan agama Islam 

terwujud pada sekolah yang Islami yang berdaya saing tinggi 

membentuk generasi shaleh cerdas unggul mandiri dalam bidang 

keilmuan dan teknologi. 

Strategi kepala SD Muhammadiyah 16 Surakarta tersebut 

sejalan dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah dalam dimensi supervisi yaitu merencanakan 

program supervisi akademik dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap 

guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang 

tepat, dan menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru 

dalam rangka peningkatan profesionalisme guru. 

Jadi supervisi merupakan kegiatan kepala sekolah dalam 

upaya meningkatkan profesionalitas guru pendidikan agama Islam 

yang menitik beratkan pada bimbingan, arahan, dan bantuan kepada 

guru pendidikan agama Islam agar proses belajar mengajar berjalan 

dengan baik. Artinya dengan melakukan supervise terhadap guru 

pendidikan agama Islam, maka hasil belajar mengajar siswa/peserta 

didik akan baik dan meningkat. 

f. Meningkatkan kualitas siswa dengan mengikutkan perlombaan baik 

kurikuler maupun ekstrakurikuler. 

Berkaitan dengan hal tersebut, siswa-siswa SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta difasilitasi pembimbing-pembimbing 

yang kompeten dalam bidangnya. Dalam pelaksanaannya ada 

peningkatan di tahun pelajaran 2011/2012 dibandingkan pada tahun 
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pelajaran sebelum-sebelumnya, sehingga banyak sekali prestasi yang 

diperoleh siswa SD Muhammadiyah 16 Surakarta.  

Hal tersebut membuktikan, bahwa strategi kepala SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta sesuai dengan strategi Suhardan 

(2010: 155) dalam meningkatkan mutu pembelajaran, yaitu 

komitmen sekolah bergerak di bidang mutu siswa, oleh karena itu 

sekolah kerap kali berpartisipasi dalam berbagai lomba di tingkat 

nasional. 

g. Mengembangkan budaya akhlak yang baik (akhlakul karimah) pada 

segenap warga sekolah (stakeholder) melalui keteladanan. 

Akhlak merupakan cermin perbuatan dan tingkahlaku pada 

diri seseorang. Akhlak yang baik dapat membentuk budi pekerti 

yang baik pada diri seseorang dalam pergaulan kehidupan sehari-hari 

serta melakukan amar ma’ruf nahi mungkar. Akhlak mencakup 

berbagai aspek kehidupan karena seseorang akan dilihat dari 

perilaku (akhlak) kesehariannya. 

Hal tersebut telah diimplementasikan kepala SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta sebagai bukti peningkatan yang 

tertuang dalam salah satu misi SD Muhammadiyah 16 Surakarta 

yaitu menumbuhkembangkan pengalaman ajaran Islam yang 

membentuk pribadi berakhlak karimah. Di samping itu, keramahan 

dan keteladanan kepala SD Muhammadiyah 16 Surakarta terlihat 

dalam bentuk sikapnya yang disegani oleh guru, karyawan maupun 

siswa-siswa, karena memberikan contoh/teladan yang baik seperti 

berangkat sekolah paling awal dan pulang paling akhir dan bersalam-

salaman terhadap guru-guru dan siswa-siswa. 

Apa yang telah dilakukan kepala SD Muhammadiyah 

tersebut senada dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi 

Kepala Sekolah/Madrasah dalam dimensi kepribadian, yaitu 

berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, 
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dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di 

sekolah/madrasah. 

Jadi kepala sekolah sebagai manajer, merupakan cara dalam 

meningkatkan kompetensi kepribadian, diantaranya dengan 

memberikan suri teladan kepada guru dan staf yang ada, mendorong 

untuk berprilaku yang baik, berakhlak mulia, jujur, dan dapat 

diteladani oleh peserta didik. Upaya tersebut sangat beralasan, 

karena sebagai kepala sekolah ia mempunyai tanggung jawab yang 

besar terhadap citra guru dan lingkungan yang ada di sekolahnya. 

Citra guru yang baik menimbulkan kesan di masyarakat, bahwa 

sekolah tersebut adalah baik, namun apabila citra guru di mata 

masyarakat kurang baik, hal ini akan berakibat buruk bagi 

sekolahnya. Seperti dalam peribahasa “Setitik nilai merusak susu 

sebelanga”, untuk itu sebagai kepala sekolah harus menjaga citra 

guru, staf, dan peserta didik (stakeholder) untuk memiliki perilaku 

yang baik. 

h. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dengan penambahan 

jam khusus untuk tadarus Al-Qur’an dan shalat Dhuha. 

Keimanan dan ketakwaan merupakan dua kata yang 

mempersatukan sekaligus penjamin kebahagiaan dunia dan akhirat 

seseorang. Takwa juga merupakan sebaik-baik bekal seseorang, baik 

bekal di dunia maupun bekal menuju akhirat. Sedangkan iman 

adalah sebagai nikmat terbesar seseorang, yang lebih besar nilainya 

daripada dunia dan seisinya. 

Itulah yang menjadi prinsip dan salah satu strategi kepala SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam melalui peningkatan 

keimanan dan ketakwaan peserta didik, agar nantinya menjadi 

manusia yang berkualitas baik. Hal tersebut sesuai dalam Undang-

Undang SISDIKNAS (2003), bahwa kepala sekolah dalam 
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menyusun kurikulum harus memperhatikan peningkatan iman dan 

takwa. 

i. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang memadai bagi 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Pembinaan terhadap lembaga pendidikan tidak akan berjalan 

dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana dan prasarana 

yang memadai. Oleh karena itu, usaha untuk memenuhi 

penyelenggaraan pembinaan fasilitas pendidikan adalah salah satu 

fungsi yang harus senantiasa dikembangkan terus menerus. 

Dalam hal ini, kepala SD Muhammadiyah 16 Surakarta 

melakukan peningkatan kualitas sarana dan prasarana yang pokok 

dan memadai untuk kelancaran pendidikan, khususnya dalam proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam seperti gedung bertingkat 2 

dengan 18 ruang kelas, 1 ruang laboratorium al-Islam 

Kemuhammadiyahan dan Bahasa Arab (ISMUBA), 1 ruang 

laboratorium komputer, 1 ruang koperasi dan UKS, 1 Masjid, dan 1 

ruang perpustakaan ber AC. 

Strategi kepala SD Muhammadiyah 16 Surakarta senada 

dengan pendapat Suhardan (2010: 155) dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran, yaitu penyediaan fasilitas dukungan kelancaran 

mengajar belajar yang memadai. Sama halnya pendapat Patterson 

(2008), bahwa untuk meningkatkan terhadap professional guru, 

kepala sekolah memberikan perhatian terhadap kemampuan cukup 

baik untuk mengelola kelas, sarana dan prasarana. Pengelolaan 

sarana dan prasarana sebagai alat bantu mengajar yang merupakan 

tanggung jawab kepala sekolah terhadap pengelolaannya. 
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2. Faktor Pendukung dan Penghambat yang Dihadapi Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di 

SD Muhammadiyah 16 Surakarta 

a. Faktor pendukung kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta antara lain: 

1) Letak sekolah strategis serta lingkungan/iklim yang kondusif 

dan inovatif bagi proses pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Letak dan lingkungan suatu lembaga/sekolah merupakan 

komponen yang mempengaruhi dalam pendidikan, untuk itu 

perlu dukungan dari semua warga masyarakat, terutama warga 

sekolah (stakeholder) dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

pendidikan agama Islam. 

SD Muhammadiyah 16 Surakarta berada di lingkungan 

yang sangat strategis terletak di tengah perkampungan dan dekat 

dengan balai pengobatan, pasar dan swalayan dengan akses 

transportasi yang mudah dari dalam dan luar kota. Sehingga 

akan menciptakan situasi dan kondisi pendidikan yang cukup 

nyaman dan memperkecil hambatan dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Hal tersebut sesuai kompetensi kepala sekolah dalam 

dimensi manajerial yang tercantum dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2007 

tentang Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah dalam dimensi 

manajerial, yaitu menciptakan budaya dan iklim 

sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran 

peserta didik. 

2) Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis. 

Kepala sekolah adalah seorang yang menentukan titik 

pusat dan irama suatu sekolah. Kepala sekolah merupakan 

penentu keberhasilan suatu lembaga sekolah. Setiap kepala 
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sekolah harus memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap 

peningkatan kualitas pendidikan di sekolahnya. Perhatian 

tersebut harus menunjukkan dalam kemauan dan kemampuan 

untuk mengembangkan diri dan sekolahnya secara demokratis. 

Serta dituntut mempunyai dedikasi dan prestasi yang tinggi dan 

pemberi inisiatif bagi semua pihak sebagai upaya untuk 

meningkatkan mutu pengajaran. 

Dalam hal ini, kepala sekolah di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta sudah berpotensi dalam sikap yang demokratis. 

Artinya kepala sekolah dalam mengatasi permasalahan dan 

mengambil keputusan dengan musyawarah atau 

mengikutsertakan semua warga sekolah. Selain itu juga 

memberikan kepercayaan kepada para guru/staf untuk 

menjalankan tugas dan program yang telah dicanangkan dan 

memotivasi guru untuk lebih berkreasi dan inovasi dalam semua 

pembelajaran, khususnya pembelajaran pendidikan agama Islam 

demi meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama 

Islam. 

Apa yang dilakukan kepala SD Muhammadiyah 16 

Surakarta tersebut sesuai dengan apa yang diungkapkan 

Mulyasa (2007: 142), peningkatan produktivitas kerja tenaga 

kependidikan perlu dimulai dengan sikap kepemimpinan kepala 

sekolah yang demokratis. Dalam hal tersebut, proses 

pengambilan keputusan, kepala sekolah mengimplementasikan 

proses bottom-up secara demokratis, sehingga semua pihak 

memiliki tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil 

beserta pelaksanaannya. Kythreotis (2006) juga berpendapat, 

bahwa gaya demokrasi kepemimpinan kepala sekolah adalah 

faktor yang memainkan peran dalam prestasi siswa sebagaimana 

ditunjukkan oleh penelitian kecil tapi signifikan efek dari gaya 

kepemimpinan kepala sekolah dasar pada prestasi akademik 
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siswa. Temuan ini menekankan peran gaya demokrasi 

kepemimpinan kepala sekolah sebagai faktor yang memberikan 

kontribusi untuk prestasi siswa. Jadi, dari sikap kepala sekolah 

yang demokratis akan berdampak pada meningkatnya mutu 

pembelajaran, khususnya pada pembelajaran pendidikan agama 

Islam. 

3) Tenaga kependidikan (guru pendidikan agama Islam) 

berpendidikan S-1 yang berkompeten di dunia pendidikan. 

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki guru/staf 

yang kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap sekolahnya. 

Implikasinya jelas, yaitu bagi sekolah yang ingin efektifitasnya 

tinggi, maka kepemilikan guru/staf yang kompeten dan 

berdedikasi tinggi merupakan keharusan. Dalam kelangsungan 

proses belajar mengajar, guru mempunyai peran yang sangat 

penting. Guru merupakan unsur pokok dalam organisasi 

pendidikan, karena guru yang akan mengantarkan keberhasilan 

peserta didik. Untuk itu, perlu adanya pembinaan guru dalam 

artian usaha peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama 

Islam. 

Tenaga kependidikan SD Muhammadiyah 16 Surakarta 

rata-rata berkualifikasi S-1 dalam bidang yang berkompeten, 

namun masih ada dua guru yang berpendidikan D-II. Dalam 

meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, maka kepala 

sekolah SD Muhammadiyah 16 Surakarta telah mendelegasikan 

para guru yang masih dalam taraf D-II untuk segera melanjutkan 

ke jenjang S-I sesuai bidangnya. 

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Mulyasa (2007: 

78), dalam melaksanakan pembinaan profesional guru, kepala 

sekolah bisa menyusun program penyetaraan bagi guru-guru 

yang memiliki kualifikasi D-III agar mengikuti penyetaraan S-
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1/akta VI, sehingga mereka dapat menambah wawasan keilmuan 

dan pengetahuan yang menunjang tugasnya. 

4) Terjalin keakraban (kekeluargaan) yang baik pada warga 

sekolah (stakeholder) 

Jalinan kekeluargaan dapat menghasilkan dampak positif 

(synergistyc effect) dalam suatu pekerjaan. Sifat kekeluargaan 

yang membudaya dalam kehidupan masyarakat masih dapat 

dikembangkan dalam mewujudkan kepala sekolah profesional, 

menuju terwujudnya visi pendidikan menjadi aksi nyata di 

sekolah. Kondisi inilah yang dapat ditumbuhkembangkan oleh 

warga sekolah (stakeholder) dengan menjalin keakraban/kerja 

sama dan mempererat hubungan kekeluargaan yang akan 

meningkatkan keindahan kinerja sekolah dan kualitas/mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Dalam kaitannya dengan dukungan dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran pendidikan agama Islam, kepala SD 

Muhammadiyah telah memberikan contoh/suri teladan yang 

baik dengan keakrabannya/mempererat hubungan silaturrahim 

terhadap semua warga sekolah (stakehordel) termasuk terhadap 

orang tua/wali peserta didik, yang berdampak kepada keindahan 

kinerja dan prestasi warga sekolah menuju peningkatan kualitas 

pendidikan nasional. 

Hal tersebut sesuai dengan tujuan pendidikan agama 

Islam yang dikenal dengan istilah maqashid as-syari’ah, salah 

satunya yaitu mewujudkan keindahan dan kesempurnaan dalam 

suatu kebutuhan, yang dikenal dengan istilah tahsini (membuat 

sesuatu yang lebih indah dan baik). Yang terkandung dalam 

kelompok ini termasuk sopan santun, tingkahlaku yang 

menyenangkan, berpakaian dan berhias secara pantas yang dapat 

menambah indahnya suatu pergaulan. Meskipun tidak rusaknya 
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suatu kehidupan dengan tidak adanya tahsini, hal ini dibutuhkan 

kehidupan yang baik. 

b. Faktor penghambat kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta adalah: 

1) Guru pendidikan agama Islam kurang kompak dalam 

melaksanakan kegiatan atau program keagamaan 

Kekompakan/kebersamaan akan memperingan kinerja 

atau program yang akan dilaksanakan dan hasilnya akan tercapai 

sesuai dengan harapan yang diinginkan. Dari kenyataan yang 

ada, di lingkungan SD Muhammadiyah 16 Surakarta masih ada 

guru pendidikan agama Islam yang kurang memperhatikan 

kebersamaan, dan ini menjadi tugas penting kepala SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta untuk segera menyelesaikannya 

agar tidak berlarut-larut yang berakibat pada terhambatnya 

peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam. Salah 

satu contoh dari hambatan tersebut adalah ketika kegiatan 

manasik haji, guru pendidikan agama Islam yang satu dengan 

yang lain kurang kompak karena kurangnya sosialisasi terhadap 

kinerjanya. 

Untuk itu kepala SD Muhammadiyah 16 Surakarta 

dengan keprofesionalannya melakukan sosialisasi peningkatan 

kualitas pendidikan di berbagai wilayah kerja, baik dalam 

pertemuan-pertemuan resmi maupun melalui pelatihan awal 

sebelum melaksanakan kegiatan. Hal tersebut akan menambah 

pemahaman bagi peningkatan mutu pendidikan, khususnya 

dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. 

Sebagaimana yang telah dilakukan kepala SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta sesuai dengan pendapat Suhardan 

(2010: 148), yaitu penugasan yang diberikan oleh kepala 

sekolah terhadap guru diikuti dengan pembinaan bagaimana 
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seharusnya guru menjalankan tugas di kelasnya. Pembinaan 

terhadap guru yang memperoleh tugas baru mendapatkan 

perhatian yang besar, seiring dengan perubahan kondisi kerja 

yang dihadapinya. 

2) Peserta didik kurang istiqomah dalam mengamalkan kegiatan 

keagamaan di rumah. 

Pengembangan mutu pembelajaran pendidikan agama 

Islam adalah usaha meningkatkan mutu pendidikan agama 

Islam. Tujuan pendidikan utamanya adalah untuk membentuk 

kepribadian. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan agama Islam, mengembangkan anak didik menjadi 

pribadi Muslim tidaklah mudah seperti membalikkan telapak 

tangan, dikarenakan banyaknya perbedaan dan persamaan yang 

ada dalam diri anak didik. 

Sebagaimana diketahui, bahwa dalam kesanggupan 

jasmani seseorang tidak sama dengan orang lain, demikian juga 

dengan hal-hal yang bersifat rohaniah, tidak sama dengan orang 

lain. Pendapat lain mengatakan kalau kita perhatikan siswa-

siswi akan segera mengetahui bahwa mereka memiliki usia 

kalender yang sama dan kemampuan mentalnya tidak sama. 

Perbedaan yang ada dalam diri siswa tersebut dapat menjadi 

hambatan bagi pengembangan aspek-aspek anak didik itu 

sendiri, yang pada akhirnya merupakan hambatan bagi 

pengembangan mutu pendidikan agama Islam. Karena anak 

didik adalah salah satu faktor pendukung dalam pengembangan 

pendidikan tersebut. 

Peserta didik sebagai objek dalam pelaksanaan 

peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta. Jadi apabila siswa tidak 

mendukung program yang telah ditetapkan di sekolah maka 

akan menghambat tujuan yang ingin dicapai. Hal tersebut sesuai 
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apa yang telah diungkapkan Jamil dan Gafar (2003: 73) yang 

disebut dengan istilah qawaid al-khamsah, salah satunya adalah 

agama, yaitu keyakinan kepada ajaran agama yang memelihara 

akidah dan syari’ah serta kesediaan mengamalkan ajarannya. 

3) Kurangnya kesadaran orangtua dalam memotivasi belajar 

peserta didik 

Peran orang tua atau wali siswa sangat penting bagi 

tercapainya mutu pembelajaran pendidikan agama Islam, baik di 

sekolah maupun di rumah. Karena orang tua atau wali siswa 

merupakan suatu faktor yang cukup dominan dan dapat 

menggerakkan peserta didik ke arah efektivitas belajar. Di 

samping itu, peran guru juga sama dalam memotivasi peserta 

didik di sekolah dalam membentuk jiwa peserta didik yang 

bermutu dan berkualitas. 

Oleh karena itu, kepala SD Muhammadiyah 16 Surakarta 

harus bisa dan benar-benar mendongkrak orang tua atau wali 

peserta didik untuk memotivasi kepada mereka. Hal tersebut 

sudah terlihat dari solusi atau usahanya kepala SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta dalam tiap silaturrahimnya ke 

rumah orang tua atau wali peserta didik dalam rangka menjalin 

keharmonisan pihak sekolah dan orang tua agar tercipta suasana 

pendidikan yang religius tinggi. Di samping itu, memberi 

dorongan terhadap orang tua untuk memperhatikan belajar 

anaknya ketika di rumah agar nantinya visi dan misi sekolah 

dapat tercapai sesuai dengan yang diinginkan bersama. 

Bentuk pelaksanaan kepala SD Muhammadiyah 16 

Surakarta tersebut  sesuai dengan yang terkandung dalam 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

Nomor 13 Tahun 2007 tentang Kompetensi Kepala 

Sekolah/Madrasah dalam dimensi sosial, yaitu bekerja sama 

dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah, 
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berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan 

memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. 

Jorgenson (2006), juga perpendapat bahwa keberhasilan sekolah 

dapat terwujud bila kepala sekolah diberikan otoritas yang 

penuh untuk melakukan kerjasama dengan masyarakat 

khususnya orang tua murid. 

 

 

D. Simpulan 

1. Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 Surakarta adalah: 

a. Memotivasi guru pendidikan agama Islam untuk berkreasi dan 

inovasi dalam menggunakan strategi pembelajaran aktif pada proses 

pembelajaran pendidikan agama Islam. 

b. Meningkatkan profesionalisme guru pendidikan agama Islam melalui 

seminar-seminar, workshop, penataran-penataran, MGMP, pelatihan 

bahasa Inggris dan komputer. 

c. Meningkatkan kesejahteraan guru pendidikan agama Islam 

d. Menerapkan kedisiplinan guru, karyawan, dan siswa (stakeholder) 

baik pada waktu masuk sekolah, pulang sekolah, maupun dalam 

proses belajar mengajar. 

e. Melakukan supervisi. 

f. Meningkatkan kualitas siswa dengan mengikutkan perlombaan baik 

kurikuler maupun ekstrakurikuler. 

g. Mengembangkan budaya akhlak yang baik (akhlakul karimah) pada 

segenap warga sekolah (stakeholder) melalui keteladanan. 

h. Meningkatkan keimanan dan ketakwaan siswa dengan penambahan 

jam khusus untuk tadarus Al-Qur’an dan shalat Dhuha. 

i. Meningkatan kualitas sarana dan prasarana yang pokok dan memadai 

bagi pembelajaran pendidikan agama Islam. 
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2. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta. 

4) Faktor pendukung kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta antara lain: 

1) Letak sekolah strategis serta lingkungan/iklim yang kondusif 

dan inovatif bagi proses pembelajaran pendidikan agama Islam 

2) Kepemimpinan kepala sekolah yang demokratis 

3) Tenaga kependidikan (guru pendidikan agama Islam) 

berpendidikan S-1 yang berkompeten di dunia pendidikan. 

4) Terjalin keakrapan (kekeluargaan) yang baik pada warga 

sekolah (stakeholder). 

5) Faktor penghambat kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta adalah: 

1) Guru pendidikan agama Islam kurang kompak dalam 

melaksanakan kegiatan atau program keagamaan 

2) Peserta didik kurang istiqomah dalam mengamalkan kegiatan 

keagamaan di rumah. 

3) Kurangnya kesadaran orangtua dalam memotivasi belajar 

peserta didik. 
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