
1 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 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, masyarakat, bangsa dan Negara 

(UUSPN No. 20 tahun 2003, bab 1, pasal 1). Menurut Hussien (2007: 91), 

education is personal and social development and transformation. Pengertian 

tersebut menjelaskan, bahwa pendidikan adalah rangkaian upaya yang 

kompleks untuk memekarkan segenap bakat dan potensi individu, dibantu 

oleh teknik-teknik ilmiah dan seni pengendalian (cybernetica) guna 

mempengaruhi pribadi dan kelompok untuk membangun diri sendiri dan 

lingkungan sekitar. 

Sedangkan pendidikan Islam itu sendiri adalah segala upaya atau 

proses pendidikan yang dilakukan untuk membimbing tingkah laku manusia 

baik individu maupun sosial, untuk mengarahkan potensi, baik potensi dasar 

(fitrah) maupun ajar yang sesuai dengan fitrahnya melalui proses intelektual 

dan spiritual berlandaskan nilai Islam untuk mencapai kehidupan bahagia 

dunia dan akhirat (Suyudi, 2005: 55). 
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Pendidikan merupakan kunci kemajuan, semakin baik kualitas 

pendidikan yang diselenggarakan oleh suatu masyarakat atau bangsa, maka 

akan diikuti dengan semakin baiknya kualitas masyarakat atau bangsa 

tersebut. Karena itu, para peneliti dan pengembang pendidikan Islam tiada 

henti-hentinya untuk membahas masalah tersebut. Peningkatan mutu 

pendidikan merupakan sasaran pembangunan di bidang pendidikan nasional 

dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia 

secara menyeluruh. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi 

tanggung jawab pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik 

menjadi subyek yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak 

mulia, tangguh, kreatif, mandiri, demokratis, dan professional pada bidangnya 

masing-masing (Mulyasa, 2007: 31). 

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 sebagaimana tercantum dalam UUSPN No 

20/2003 Bab II pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut: 

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam 

rangka mencerdasakn kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 

beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia 

sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab. 

 

Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, salah satu cara yang bisa 

ditempuh untuk mencapai tujuan pendidikan nasional yaitu melalui 
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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 pendidikan khususnya 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 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 SWT. 

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. 

Esensi kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan di sekolah. 

Seorang kepala sekolah adalah orang yang benar-benar seorang pemimpin, 
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seorang manajer, seorang pendidik dan seorang supervisor. Oleh sebab itu, 

kualitas kepemimpinan kepala sekolah harus signifikan sebagai kunci 

keberhasilan sekolah. 

Terpisah dari itu, di dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan 

Nasional No 2 Tahun 1989 ayat (2) ditegaskan bahwa kurikulum setiap jenis, 

jalur, dan jenjang pendidikan wajib memuat, antara lain pendidikan agama. 

Dan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa pendidikan agama merupakan 

usaha untuk memperkuat iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 

Esa sesuai dengan agama yang dianutnya oleh peserta didik yang 

bersangkutan dengan memperhatikan tuntutan untuk menghormati agama lain 

dalam hubungan kerukunan antar umat beragama dalam masyarakat untuk 

mewujudkan persatuan nasional (Muhaimin, 2005: 75). 

Pendidikan agama Islam di sekolah sangat penting untuk pembinaan 

dan penyempurnaan pertumbuhan kepribadian anak didik, karena pendidikan 

agama Islam mempunyai dua aspek terpenting. Aspek pertama dari 

pendidikan agama Islam adalah yang ditujukan kepada jiwa atau 

pembentukan kepribadian. Anak didik diberikan kesadaran kepada adanya 

Tuhan Yang Maha Esa, lalu dibiasakan melakukan perintah-perintah Tuhan 

dan meninggalkan larangan-Nya. Dalam hal ini, anak didik dibimbing agar 

terbiasa berbuat yang baik, yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Aspek 

kedua dari pendidikan agama Islam adalah yang ditujukan kepada pikiran 

yaitu pengajaran agama Islam itu sendiri. Kepercayaan kepada Tuhan Yang 

Maha Esa tidak akan sempurna bila isi dari ajaran-ajaran Tuhan tidak 
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diketahui betul-betul. Anak didik harus ditunjukkan apa yang disuruh, apa 

yang dilarang, apa yang dibolehkan, apa yang dianjurkan melakukannya dan 

apa yang dianjurkan meninggalkannya menurut ajaran agama (Daradjat, 

1989: 129). 

Kutipan dan uraian di atas menunjukkan, bahwa pendidikan agama 

Islam mutlak diperlukan di sekolah. Oleh sebab itu, guru yang mengajar 

pelajaran pendidikan agama Islam sangat bertanggung jawab dalam 

pembinaan sikap mental dan kepribadian anak didiknya. Guru agama Islam 

harus mampu menanamkan nilai-nilai agama kepada setiap siswa dengan 

berbagai cara. Akan tetapi tujuan itu tidak akan tercapai/terealisasikan apabila 

tidak ada kerjasama dengan semua pihak terutama dengan kepala sekolah 

sebagai pimpinan di sekolah. Oleh sebab itu, pendidikan agama Islam dapat 

terbina apabila adanya kesinambungan atau keterpaduan antara pembinaan 

orang tua di dalam keluarga, masyarakat, maupun guru di sekolah. 

Selama ini pelaksanaan pendidikan agama Islam yang berlangsung di 

sekolah masih mengalami banyak kelemahan. Mohtar Buchori (1992) menilai 

pendidikan agama masih lemah. Kelemahan ini disebabkan karena praktik 

pendidikannya hanya memperhatikan aspek kognitif semata dari pertumbuhan 

kesadaran nilai-nilai (agama), dan mengabaikan pembinaan afektif. 

Akibatnya terjadi kesenjangan antara pengetahuan dan pengamalan dalam 

kehidupan nilai agama. Atau dalam praktik pendidikan agama berubah 

menjadi pengajaran agama, sehingga mampu membentuk pribadi-pribadi 

bermoral. 
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Peranan kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam sangat penting, karena dapat 

mempengaruhi berhasil atau tidaknya mutu pembelajaran pendidikan agama 

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 dapat berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 

Dari latar belakang tersebut, maka peneliti memfokuskan penelitian 

ini dengan judul ”Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Di SD Muhammadiyah 16 Surakarta 

Tahun Pelajaran 2011/2012”, supaya tercipta suatu lingkungan pendidikan 

yang religius, bermutu, kondusif dan memberikan motivasi pada anak didik, 

serta mampu mewujudkan jiwa, prilaku dan inspirasi yang Islami di dalam 

keseluruhan proses  pendidikan di sekolah. 
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B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka fokus 

penelitian ini adalah bagaimana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta tahun pelajaran 2011/2012? Dari fokus tersebut dirinci menjadi dua 

subfokus, yaitu: 

1. Bagaimana strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta? 

2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan merupakan sesuatu yang akan dicapai dengan melakukan 

kegiatan. Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD Muhammadiyah 16 

Surakarta. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SD Muhammadiyah 16 Surakarta. 
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D. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi 

dalam upaya meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran pendiddikan 

agama Islam, baik secara manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Berikut 

penjelasannya: 

1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini dapat menambah cakrawala berfikir dan khasanah 

ilmu pengetahuan, terutama yang berkaitan dengan mutu pembelajaran 

pendidikan agama Islam yaitu menambah referensi bacaan dan 

mengetahui bagaimana lembaga pendidikan sekolah dipengaruhi oleh 

strategi kepala sekolah sehingga bermanfaat bagi praktisi pendidikan 

terutama kepala sekolah selaku pemimpin di sekolah. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi jajaran Kementerian Agama (KEMENAG), hasil penelitian ini 

dapat dipertimbangkan untuk menentukan kebijakan bidang 

pendidikan, terutama berhubungan dengan peningkatan mutu 

pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah. 

b. Bagi kepala sekolah, hasil penelitian ini dapat meningkatkan 

pembinaan keprofesionalan para guru pendidikan agama Islam 

secara efektif dan efisien. 

c. Bagi guru pendidikan agama Islam, hasil penelitian ini dapat 

menjadi bahan pertimbangan guna melakukan pembenahan serta 
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koreksi diri bagi pengembangan profesionalisme dalam pelaksanaan 

tugas profesi sebagai pendidik. 

d. Bagi siswa, hasil penelitian ini dapat menjadikan lingkungan 

pembelajaran yang hangat, komunikatif, aktif, dan produktif. 

e. Bagi SD Muhammadiyah 16 Surakarta, hasil penelitian ini dapat 

dijadikan masukan dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi 

proses peningkatan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam 

sehingga akan tercapai prestasi belajar yang optimal dan terarah. 

 

E. Sistematika Penulisan 

Sistematika penulisan tesis merupakan tatacara penempatan unsur-

unsur permasalahan dan urutannya. Dalam hal ini diharapkan menjadi 

kesatuan karangan ilmiah yang tersusun secara sistematis dan logis. Berikut 

sistematika penulisannya: 

BAB I. Pendahuluan, meliputi: latar belakang masalah, fokus 

penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II. Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, meliputi:  Kepala sekolah; pengertian 

kepala sekolah, fungsi dan tugas kepala sekolah, kualitas kepala sekolah yang 

efektif, standar kompetensi kepala sekolah. Pendidikan agama Islam; 

pengertian pendidikan agama Islam, tujuan pendidikan agama Islam, materi 

pembelajaran pendidikan agama Islam, metode pembelajaran pendidikan 

agama Islam. Strategi meningkatkan mutu pembelajaran; pengertian strategi 
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meningkatkan mutu pembelajaran, bentuk-bentuk strategi meningkatkan mutu 

pembelajaran. Hasil penelitian yang relevan. Dan kerangka teori.  

BAB III. Metodologi penelitian, meliputi: jenis dan pendekatan 

penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, teknik pengumpulan 

data, keabsahan data, teknik analisis data, dan lokasi dan waktu penelitian. 

BAB IV. Paparan data dan hasil penelitian. Paparan data, meliputi;  

gambaran umum SD Muhammadiyah 16 Surakarta, strategi kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarata, faktor pendukung dan penghambat kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di 

SD Muhammadiyah 16 Surakarta. Hasil penelitian, meliputi; strategi kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di 

SD Muhammadiyah 16 Surakarta dan faktor pendukung dan penghambat 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama 

Islam di SD Muhammadiyah 16 Surakarta. 

BAB V. Pembahasan hasil penelitian, meliputi: strategi kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan agama Islam di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta, dan faktor pendukung dan penghambat yang 

dihadapi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran pendidikan 

agama Islam di SD Muhammadiyah 16 Surakarta. 

BAB VI. Penutup, meliputi: simpulan dan saran-saran. 

 

 




