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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Menuntut ilmu adalah kewajiban setiap manusia yang telah dimulai 

sejak dilahirkan hingga ke liang lahat. Oleh sebab itu, setiap manusia wajib 

untuk belajar baik melalui jalur pendidikan formal, informal maupun non 

formal, karena belajar merupakan kunci untuk memperoleh ilmu pengetahuan. 

Tanpa belajar maka tidak ada ilmu pengetahuan yang dapat diperoleh. 

Semakin perlunya manusia akan ilmu pengetahuan, maka perkembangan 

sangat pesat dari waktu ke waktu. Kemajuan suatu bangsa diukur dari tingkat 

kemajuan pengetahuan dan teknologi karena semakin maju ilmu pengetahuan 

dan teknologi suatu bangsa semakin maju taraf hidup dan kesejahteraan 

penduduknya. 

Kepala Sekolah sebagai pemimpin lembaga pendidikan harus 

memahami langkah-langkah pokok organisasi dan manajemen yaitu : apa 

yang disebut tugas-tugas pokok atau kegiatan-kegiatan pokok yang harus 

dijalankan oleh setiap orang yang memimpin organisasi atau bagian dari 

organisasi itu. Ada lima kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh Kepala 

Sekolah.  Pertama, memahami visi organisasi dan memiliki visi kerja yang 

jelas. Kedua, mampu dan mau bekerja keras. Ketiga, tekun dan tabah dalam 

bekerja dengan bawahan. Keempat, memberikan layanan secara optimal 

dengan tetap tampil secara rendah hati. Kelima, memiliki disiplin kerja yang 
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kuat
1
. Kelangsungan hidup dan keberhasilan organisasi pada masa kini di 

antaranya tergantung pada kemampuan kepala sekolah dalam mengantisipasi 

perubahan lingkungan eksternal.  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan yang secara resmi 

menyelenggarakan kegiatan pembelajaran secara sistematis, terencana, 

sengaja dan terarah, yang dilakukan oleh pendidik yang profesional, dengan 

program yang dituangkan ke dalam kurikulum tertentu dan diikuti oleh peserta 

didik pada setiap jenjang tertentu, mulai dari tingkat Kanak-kanak (TK) 

sampai Pendidikan Tinggi (PT). 

Sebagai penyelenggara  pendidikan formal, sekolah mempunyai 

tanggung jawab besar terhadap berlangsungnya proses pendidikan,  maka 

produk dari sebuah sekolah harus berupa lulusan yang memiliki kompetensi 

yang unggul. Oleh sebab itu, diperlukan  kepala-kepala sekolah profesional 

yang mampu membentuk manajemen sekolah yang baik/efektif agar dapat 

mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-

program yang dilaksanakan secara terarah dan bertahap.  Pemimpin sekolah 

tersebut biasa disebut dengan kepala sekolah. 

Komponen  pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan yaitu kepala sekolah. Seperti diungkapkan Supriyadi 

bahwa
2
: 

                                                           

1
 Sudarwan Danim, Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, (Bandung: Alfabeta. 2010), 

hlm.150. 
2
 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, ( Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007),  hlm. 24-25. 
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“Erat hubungannya antara mutu sekolah dengan berbagai aspek 

kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim budaya sekolah, dan 

menurunnya perilaku nakal peserta didik”.  Dalam pada itu, kepala 

sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara mikro, 

yang secara  langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di 

sekolah. Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 

1990 bahwa: “Kepala sekolah bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi  sekolah, 

pembinaan tenaga pemeliharaan sarana dan prasarana”. 

 

  Kepala sekolah juga berperan sebagai  motor  penggerak, penentu 

arah kebijakan sekolah, yang akan menentukan bagaimana tujuan-tujuan 

sekolah dan pendidikan pada umumnya direalisasikan. Sehubungan dengan 

MBS, kepala sekolah dituntut untuk senantiasa meningkatkan efektifitas 

kinerja. Dengan begitu, MBS sebagai paradigma baru pendidikan dapat 

memberikan hasil yang memuaskan. Kinerja kepemimpinan kepala sekolah 

dalam kaitannya dengan MBS adalah segala upaya yang dilakukan dan hasil 

yang dapat dicapai oleh kepala sekolah dalam mengimplementasikan MBS di 

sekolahnya untuk mewujudkan tujuan pendidikan secara efektif dan efisien
3
.  

Davis, G.A dan Thomas, M.A dalam Wahyudi menyatakan bahwa: “Kepala 

sekolah yang efektif mempunyai karakteristik sebagai berikut: 1) mempunyai 

jiwa kepemimpinan dan mampu memimpin sekolah, 2) memiliki kemampuan 

untuk memecahkan masalah, 3) mempunyai ketrampilan sosial, 4) profesional 

dan kompeten dalam bidang tugasnya”
4
. 

Dalam lembaga pendidikan sekolah terdapat beberapa manajemen 

komponen-komponen  sekolah. Manajemen tersebut meliputi manajemen 

                                                           

3
 E. Mulyasa,  Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007). Hlm 126. 
4
 Wahyudi, Kepemimpinan  Kepala Sekolah Dalam Organisasi Pembelajaran (Learning 

Oragnization), (Bandung: Alfabeta, 2009),  hlm 63. 
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kurikulum, manajemen personalia, manajemen kesiswaan, manajemen 

keuangan, manajemen sarana prasarana, manajemen sistem informasi sekolah, 

dan manajemen supervisi  pendidikan
5
. Dari beberapa manajemen  tersebut 

kepala sekolah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk  mengaturnya. Di  

sinilah peran serta profesionalisme kepala sekolah akan dibuktikan dalam 

mewujudkan visi, misi serta meningkatkan mutu pendidikan di  lembaga 

sekolah tersebut. 

Kepala sekolah  sebagai pimpinan sekolah memiliki tanggung jawab 

yang amat besar untuk memenuhi harapan dari berbagai pihak yang terkait, 

sesuai fungsi dan tugas kepala sekolah yang diakronimkan menjadi educator 

(pendidik), manager, administrator, supervisor (penyelia), leader (pemimpin), 

pencipta iklim kerja dan wirausahawan
6
 

Dalam UU No. 20/2003  juga dijelaskan  tentang  Sistem Pendidikan 

Nasional bahwa pendidikan ialah usaha sadar dan terencana  untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta  didik 

secara aktif mengembangkan potensi dirinya sehingga memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak 

mulia, serta ketrampilan yang diperlukan oleh dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara
7
. Wujud dari tujuan pendidikan nasional yaitu agar tercapai manusia 

seutuhnya, yang ciri utamanya adalah beriman dan bertaqwa kepada Tuhan 

                                                           

5 TIM FKIP UMS, Manajemen Pendidikan: Pedoman Bagi Kepala Sekolah Dan Guru. 

(Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004) hlm, 86-87 
6
 dalam Dikdasmen, 2006 

7 Wiji, Suwarno, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2008) hlm 

21-22 
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Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cakap kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta tanggung jawab. Kepala sekolah 

bertanggung jawab untuk menjalankan roda organisasi sekolahnya. Fungsi 

kepala sekolah selain sebagai manajer, juga sebagai pemikir dan pengembang. 

Kepala sekolah dituntut untuk profesional dan menguasai secara baik 

pekerjaannya melebihi rata-rata personel lain di sekolah
8
. 

Setelah dijelaskan di atas dalam Undang-undang Republik Indonesia 

No. 20  Tahun  2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa  untuk 

mengelola sekolah, diperlukan kepala sekolah yang dapat mengatur seluruh 

potensi sekolah agar berfungsi dengan baik untuk mendukung tercapainya 

tujuan sekolah. Dengan kata lain Kepala sekolah bertanggung jawab untuk 

menjalankan roda organisasi sekolahnya. Oleh sebab itu, kepala sekolah 

sebagai pimpinan sekolah memiliki tanggung jawab yang amat besar untuk 

memenuhi harapan dari berbagai pihak yang terkait, sesuai peran dan tugas 

kepala sekolah yaitu sebagai pemimpin, manajer, pendidik, administrator, 

innovator, supervisor dan motivator
9
. 

Peningkatan mutu pendidikan persekolahan  sangat ditentukan oleh 

kemampuan kepala sekolah dalam memperdayakan staf pengajar dan anggota 

komunitasnya secara keseluruhan.  Fungsi  utama kepala sekolah antara lain 

mengembangkan agar sekolah menjadi lembaga pendidikan yang baik dan 

mampu mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah bertugas dan 

                                                           

8
 Sudarwan Danim,  Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru, (Bandung: Alfabeta, 2010) 

Hlm. 5 
9
 E Mulyasa. Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 

2007), Hlm. 126 
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bertanggung jawab menjaga dan memotivasi guru dan peserta didik, dan staf 

administrasi sekolah agar mau dan mampu menjalankan ketentuan dan 

peraturan yang berlaku di sekolah. 

Upaya memperbaiki kualitas dalam suatu lembaga pendidikan atau 

sekolah sangat ditentukan oleh kepemimpinan Kepala Sekolah dalam 

manajemen yang efektif. Menurut Made Pidarta
10

 manajemen diartikan 

sebagai aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam 

usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam 

hal ini kepala sekolah berperan sebagai manajer dalam memadukan sumber-

sumber pendidikan, juga sebagi supervisor dalam membina guru-guru pada 

proses belajar mengajar. 

Manajemen sekolah yang baik tentu akan menghasilkan pendidikan 

yang bermutu pula. Pendidikan yang bermutu mempunyai karakteristik; 

kinerja yang baik, watu yang wajar, handal, daya tahan, bentuk khusus, 

standar tertentu, mampu memberikan pelayanan tepat dan  prima
11

. Dengan 

manajemen peningkatan mutu yang efektif yaitu dengan sumberdaya yang 

telah ada digunakan secara maksimal untuk mendapatkan hasil yang 

maksimal, maka kualitas  unggul lulusan madrasah akan tercapai. Dalam 

konteks ini, diperlukan strategi manajemen yang bisa membawa pada 

peningkatan mutu pendidikan pada tahun-tahun berikutnya secara kontinu. 

                                                           

10
 Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta:PT.Rineka Cipta, 2004),  

Hlm. 4 
11

 Usman Husaini, Manajement, (Jakarta:PT. Bumi Aksara, 2008), hlm. 8 
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MI Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas gemolong merupakan 

sebuah lembaga formal dan dibawah naungan Kementrian Agama yang 

diselenggarakan oleh pemerintah yang mengembangkan kurikulum 

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. MI Raudlatusshalihin dan MIM 

Ngembatpadas merupakan salah satu dari 4 MI yang ada di kecamatan 

Gemolong yang paling banyak muridnya, untuk MI Raudlatusshalihin untuk 

tahun pelajaran 2013/2014 memiliki 318 siswa sedangkan MIM 

Ngembatpadas sendiri memiliki 150 siswa, dan untuk MI Raudlatusshhalihin 

merupakan Madrasah Ibtidaiyah yang masih ada di bawah naungan yayasan. 

Berkaitan dengan masalah-masalah di atas MI Raudlatusshalihin dan MIM 

Ngembatpadas gemolong menerapkan manajemen sumber daya siswa, 

dengan adanya pencanangan tersebut yang diharapkan mutu siswa meningkat 

bersamaan meningkatnya dalam bidang ilmu dengan baik yang nantinya 

mempengaruhi hasil nilai-nilai yang lainnya, lebih bermutu dan inovatif 

dalam menelaah pembelajaran yang berhubungan dengan akidah dan akhlak. 

MI Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas gemolong adalah 

salah satu sekolah yang diharapkan sebagai pendidikan yang dapat 

mengembangkan ilmu pengetahuan baik secara umum dan agama yang 

menyangkut pendidikan karakter untuk membentengi siswa di masa depan. 

Sejauh ini guru dalam proses pembelajaran pendidikan guru secara aktif 

menjelaskan materi pelajaran dan mengajarkan tentang upaya peningkatan 

moral, penanaman akidah yang sesuai ajaran agama, memberikan contoh dan 

menghafal belum sampai pada penelaahan dan praktik pada kehidupan 
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sehari-hari. Kondisi guru pengajar bidang studi, pada umumnya dapat 

dikatakan guru kurang kreatif dalam menyampaikan pelajaran apalagi 

inovatif terhadap pengembangan anak didik. Padahal guru yang inovatif  

sangat dibutuhkan pada saat sekarang dalam membentengi lajunya 

perkembangan ilmu dan teknologi. 

Dengan pencanangan manajemen sumber daya siswa MI 

Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas Gemolong, mempengaruhi hasil 

belajar yang ditandai dengan meningkatnya hasil yang diperoleh pada ilmu 

pengetahuan dan meningkatnya moral agama yang diterapkan pada 

kehidupan sehari-hari yaitu dengan rutinnya sholat berjamaah di sekolah baik 

shalat fardhu maupun shalat sunnah dan meningkatnya pengetahuan agama 

terhadap siswa.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik dan  

mengganggap penting untuk mengadakan penelitian mengenai “peran kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Raudlatussholihin dan 

MIM Ngembatpadas Kecamatan Gemolong Kabupaten Sragen tahun 

pelajaran 2013/2014” 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang penulis uraikan di atas, maka 

masalah yang akan penulis teliti adalah:  

1. Bagaimana peran Kepala Sekolah di MI Raudlatusshalihin dan MIM 

Ngembatpadas kecamatan Gemolong kabupaten Sragen tahun Pelajaran 

2013/2014? 
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2. Bagaimana mutu pendidikan di MI Raudlatusshalihin dan MIM 

Ngembatpadas kecamatan Gemolong kabupaten Sragen tahun Pelajaran 

2013/2014? 

3. Upaya apa saja yang dilakukan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan di MI Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas kecamatan 

Gemolong kabupaten Sragen tahun Pelajaran 2013/2014? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan  

 Penelitian perlu ada tujuan yang berfungsi sebagai acuan pokok 

terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan bekerja lebih terarah 

dalam penelitian. Tujuan disajikan informasi yang didapatkan sebagai 

temuan empirik yang berhubungan manajemen sumber daya siswa dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MI Raudlatusshalihin dan MIM 

Ngembatpadas kecamatan Gemolong. 

Berdasarkan fokus penelitian tersebut maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengamati, mendiskripsikan dan menganalisa peran kepala 

sekolah di MI Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas kecamatan 

Gemolong  

b. Untuk mengamati, mendiskripsikan dan menganalisa mutu pendidikan 

di MI Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas kecamatan 

Gemolong  
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c. Untuk mendiskripsikan dan menganalisa upaya apa yang dilakukan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Raudlatusshalihin dan 

MIM Ngembatpadas kecamatan Gemolong  

2. Manfaat  

 Manfaat yang diperoleh dari penelitian di MI Raudlatusshalihin 

dan MIM Ngembatpadas kecamatan Gemolong Sragen di harapkan 

memberi manfaat baik secara umum maupun secara khusus diantara yaitu: 

a. Bagi Dinas Pendidikan  

Merupakan bahan masukan untuk lebih berperan dalam 

memantau sekolah menuju sekolah yang bermutu dan unggul sehingga 

harapan pendidikan di Indonesia menjadi bermutu akan tercapai yang 

didasari keislaman dan kematangan spiritual. 

b. Bagi Kepala Sekolah 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan 

khususnya dalam melaksanakan perannya sebagai kepala sekolah di 

MI Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas kecamatan Gemolong 

Sragen untuk mengembangkan kesadaran komitmen peningkatan mutu 

kepada seluruh warga sekolah, karena komitmen peningkatan mutu 

harus dimiliki oleh semua personil agar bisa terwujud secara 

berkesinambungan dengan tujuan akan lebih mudah memantau anak 

didik dalam peningkatan moral yang baik ditandai dengan hasil nilai 

yang meningkat dan kematangan spiritual sesuai dengan visi, misi 

sekolah.  
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c. Bagi Guru Mata Pelajaran  

Akan lebih bergairah dalam membina dan mengajar bagi siswa-

siswanya sehingga kinerja guru akan lebih baik, terarah untuk menuju 

suatu kualitas dan mutu yang unggul yang akan menjadikan prestasi 

bagi anak didik. 

d. Bagi Murid  

Peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

MI Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas kecamatan Gemolong 

Sragen, pembelajaran lebih mengasyikkan sehingga dapat 

meningkatkan prestasi. 

e. Bagi Masyarakat  

Meningkatnya moral, sopan santun siap menjadi pemimpin di 

masyarakat baik dilingkungan kecil maupun di lingkungan yang lebih 

besar, dalam pergaulan di masyarakat siswa-siswa akan mudah 

terkendali dengan kematangan spiritualnya sehingga mengurangi 

kenakalan remaja di masyarakat dan bertambahnya pengetahuan 

teknologi moderen. 

D. Telaah Pustaka 

Kajian pustaka ini merujuk ke beberapa penelitian yang pernah 

dilaksanakan oleh peneliti-peneliti sebelumnya tetapi fokus penelitian yang 

penulis lakukan berbeda. Adapun penelitian-penelitian tersebut adalah sebagai 

berikut: 
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1. Fatrias Ratnasari
12

 dalam skripsi yang berjudul ”Peran Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Kualitas SDM di SMP Muhammadiyah 1 Klaten 

Tahun Pelajaran 2012/2013”. Dalam skripsi tersebut penulis 

menyimpulkan bahwa peran kepala sekolah di SMP Muhammadiyah 1 

Klaten terbukti sangat efektif dan profesional dengan tipe kepemimpinan 

demokratisnya. Pembinaan terhadap guru seperti mengikutsertakan guru  

workshop, diklat, seminar, MGMP, sertifikasi, mengadakan pengajian 

tarjih dan memberikan dorongan untuk melanjutkan S2. Sedangkan 

pembinaan terhadap karyawan seperti pelatihan ketrampilan komputer, 

perpustakaan dan bahasa Inggris, menerapkan disiplin kerja dan waktu, 

mengadakan piket, mengadakan pengajian tarjih. Faktor pendukungnya 

yaitu sarana dan prasarana lengkap, letak sekolah yang strategis, gurunya 

rata-rata sudah S1 dan karyawan sudah berkompetensi sesuai dengan 

bidangnya, dan kepala sekolah selalu menerapkan supervisi terhadap 

kinerja bawahannya. Adapun faktor penghambatnya adalah antusiasme 

masyarakat masih kurang, masih ada 2 guru yang belum S1, ketrampilan 

karyawan dalam hal ilmu teknologi dan keterlambatan siswa dalam 

membayar SPP. 

2. Ardiyansyah
13

 dalam skripsi yang berjudul ” Fungsi Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Kualitas Guru (Studi Empirik SMA Al-Islam 3 

Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013” Dalam skripsi tersebut penulis 

                                                           

12
 Fatrias Ratnasari,  Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Kualitas SDM di SMP 

Muhammadiyah 1 Klaten Tahun Pelajaran 2012/2013, (Skripsi UMS, 2013). 
13

 Ardiyansyah, Fungsi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kualitas Guru (Studi 

Empirik SMA Al-Islam 3 Surakarta Tahun Pelajaran 2012/2013, (Skripsi UMS, 2013). 
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menyimpulkan bahwa upaya-upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kualitas guru di SMA Al-Islam 3 Surakarta melalui: 

menjaga dan meningkatkan kedisiplinan kerja, mendorong untuk 

mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar, workshop, diklat, pembinaan 

karier, penataran, mengikuti perkumpulan MGMP dan pendidikan lanjut, 

mengikuti program sertifikasi guru untuk meningkatkan kinerja guru, 

memberi motivasi  kepada guru, memberi penghargaan bagi guru yang 

mempunyai prestasi kerja yang  baik, menjaga komunikasi dan hubungan 

baik, memberi gaji  dan jaminan keselamatan kerja dengan memberi 

bantuan dana sosial apabila ada kecelakaan kerja saat melaksanakan tugas. 

3. Rus Partini
14

 dalam skipsi yang berjudul ”Peran Kepala Sekolah Dalam 

memajukan MTs Studi Situs di MTs Negeri Sragen” Dalam skripsi 

tersebut Peneliti dapat menunjukkan tiga hasil penelitian 

a. peran kepala sekolah sebagai pendidik untuk melakukan manajemen 

pembelajaran 

b. kepala sekolah sebagai manajer untuk mengelola sumber daya manusia 

untuk menjadi lebih kompetitif kepala sekolah sebagai administrator 

untuk mengelola sekolah Kurikulum dapat digunakan di MTs N 

Sragen, administrasi siswa seperti nomor dari jumlah siswa di MTs N 

Sragen, sarana dan prasarana seperti nomor dari kelas , LCD dll Dan 

administrasi keuangan terakhir berasal dari pemerintah. 

                                                           

14
 Rus Partini, Peran Kepala Sekolah Dalam memajukan MTs Studi Situs di MTs Negeri 

Sragen, (Skripsi UMS, 2013). 
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4. Amirudin, Masluyah Suib, M. Syukri
15

 (Universitas Tanjungpura 

Pontianak) dalam Jurnal yang berjudul “peran kepala Sekolah sebagai 

Manajer dalam Implementasi manajemen Berbasis sekolah” Dalam jurnal 

tersebut penulis menyimpulkan bahwa implementasi MBS oleh kepala 

sekolah di SD Negeri 12 Delta Pawan Kabupaten Ketapang telah berjalan 

cukup efektif dan sesuai dengan kebijakan dan perencanaan sekolah yang 

meliputi prosedur, kontribusi kepala sekolah sebagai manajer, faktor 

pendukung dan pemghambat, serta upaya kepala sekolah dalam mengatasi 

hambatan implementasi MBS. 

Berdasarkan keempat penelitian diatas, maka Penulis 

menyimpulkan bahwa skripsi yang ditulis oleh Fatrias Ratnasari dan 

Ardiyansyah memperoleh hasil yang hampir sama yaitu Pembinaan 

terhadap guru seperti mengikutsertakan guru  workshop, diklat, seminar, 

MGMP, sertifikasi, mengadakan pengajian tarjih dan memberikan 

dorongan untuk melanjutkan S2, sedangkan penelitian yang dilakukan 

oleh Rus Partini menghasilkan data berupa  kepala sekolah sebagai 

manajer untuk mengelola sumber daya manusia untuk menjadi lebih 

kompetitif kepala sekolah sebagai administrator untuk mengelola sekolah 

Kurikulum dapat digunakan di MTs N Sragen, administrasi siswa seperti 

nomor dari jumlah siswa di MTs N Sragen, sarana dan prasarana seperti 

nomor dari kelas , LCD dll Dan administrasi keuangan terakhir berasal 
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 Amirudin, Masluyah Suib, M. Syukri, Jurnal tentang peran kepala Sekolah sebagai 

Manajer dalam Implementasi manajemen Berbasis sekolah. 
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dari pemerintah. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Amirudin, 

Masluyah Suib, M. Syukri menghasilkan data berupa kepemimpinan yang 

dilakukan kepala sekolah cukup efektif dan sesuai dengan perencanaan 

sekolah yang berjalan sesuai dengan prosedur. 

Berdasarkan penelusuran berbagai macam penelitian tersebut, 

belum ditemukan penelitian yang meneliti peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MI Raudlatusshalihin dan MIM 

Ngembatpadas sehingga keautentikan penelitian inipun bisa dipertanggung 

jawabkan. 

E. Kerangka Teoritik 

Sebelum peneliti membahas lebih lanjut inti permasalahan dan untuk 

menghindari kesalahan penafsiran, maka perlu peneliti jelaskan istilah-istilah 

yang berkaitan dengan judul diatas yaitu antara lain: 

1. Peran 

 Istilah “peran” merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu 

role. Istilah peran digunakan dalam lingkungan pekerjaan, maka seseorang 

yang diberi (atau mendapatkan) sesuatu posisi, juga diharapkan 

menjalankan perannya sesuai dengan apa diharapkan dari pekerjaan 

tersebut. Jadi,  peran diartikan sebagai perilaku yang diatur dan diharapkan 

dari seseorang dalam posisi tertentu. 

2. Kepala sekolah 

Kepala sekolah adalah orang yang diberi tugas dan tanggung jawab 

untuk  mengelola  sekolah, menghimpun, memanfaatkan, dan 
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menggerakkan seluruh potensi sekolah secara optimal untuk mencapai 

suatu tujuan
16

 . 

Kata ”kepala sekolah” berasal dari dua kata yaitu ”kepala” dan 

”sekolah”. Kepala sekolah diartikan ”ketua atau pemimpin” dalam suatu 

organisasi atau suatu lembaga. Sedangkan kata sekolah adalah sebuag 

lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. Dari 

pengertian tersebut pengertian kepala sekolah dapat didefinisikan seorang 

tenaga funsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu sekolah 

dimana diselenggarakan proses belajar atau tempat dimana terjadi interaksi 

antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran
17

. 

Sementara Permen Diknas No. 13 tahun 2007 tentang Standar 

Kepala Sekolah menegaskan bahwa Kepala Sekolah profesional harus 

mempunyai kompetensi  dalam berbagai dimensi, yaitu: (1) Dimensi 

kepribadian; berakhlak mulia, bersikap terbuka, dapat mngendalikan diri. 

(2) Dimensi manajerial; menyusun perencanaan pengembangan sekolah, 

mengelola guru dan staf, sarana dan prasarana. (3) Dimensi 

kewirausahaan; menciptakan inovasi, memiliki motivasi kuat, pantang 

mnyerah. (4) Dimensi supervisi; merencanakan, melaksanakan supervisi 

akademik dan menindaklanjutihasilnya. (5) Dimensi  sosial; bekerjasama 

                                                           

16
 Sagala Syaiful.  Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, 

(Bandung: Alfabeta, 2007),  hlm. 88 
17

 Wahjo, Sumidjo.  Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2001), Hlm. 83 
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dengan pihak lain,berpartisipasi dalam kegiatan sosial dan memiliki 

kepekaan terhadap orang lain. 

3. Mutu pendidikan 

Mutu adalah taraf atau derajat dari kecerdasan, kepandaian dan 

sebagainya
18

. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari 

barang atau jasa yang menunjukkan kemampuanya dalam memuaskan 

kebutuhan yang ditentukan atau tersirat. 

Sedangkan Pendidikan adalah proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang  dala usaha mendewasakan manusia 

melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses, cara, perbuatan, 

mendidik
19

 . 

Mutu Pendidikan adalah derajat keunggulan dalam pengelolaan 

pendidikan secara efektif dan efisien untuk melahirkan keunggulan 

akademis dan ekstrakurikuler pada pesertadidik yang dinyatakan lulus 

untuk satu jenjang pendidikan
20

. 

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang mampu 

menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan atau kompetensi baik 

kompetensi akademik maupun kompetensi kejuruan yang dilandasi oleh 

                                                           

18
 Kamus Bahasa Indonesia, 2002, hlm 768 

19
 hlm 263 

20
 Surahmat  Winarno, Pengantar Penelitian Ilmiyah, Dasar, Metode dan Teknik, 

Tarsito, (Bandung, 1990),  hlm 4 
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kompetensi personal dan sosial, yang  secara menyeluruh disebut sebagai 

kecakapan hidup (life skill)
21

. 

F. Metode Peneleitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research), yang 

bersifat deskriptif kualitatif, yakni prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang yang 

diperlukan yang dapat diamati
22

. 

Peneliti melakukan penelitian terhadap pelaksanaan peran kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Raudlatusshalihin dan 

MIM Ngembatpadas kecamatan Gemolong. 

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis yang 

berusaha untuk memahami arti peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap 

orang-orang biasa dalam situasi-situasi tertentu, dalam penelitian ini 

ditekankan pada aspek subjektif dari orang-orang yang diteliti
23

  

Penelitian ini menggunakan  pendekatan fenomenalogis, diharapkan 

dapat mengetahui tentang berbagai keadaan tentang pelaksanaan peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI 

Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas kecamatan Gemolong. 

 

                                                           

21 Hari Suderajat,  Manajement Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah,  (Bandung:CV. 

Cipta Cekas Grafika, 2005),  hlm. 17 
22

 Lexy, Moleong,  Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda  Karya, 

2000), hlm. 4 
23

 Hal 9 



19 

 

 

2. Sumber Data Penelitian 

Menurut Lofland dalam Moleong
24

. sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif berupa kata-kata dan tindakan. Dalam penelitian ini  

sumber data dapat dikategorikan kepada sumber data primer. Sumber data 

primer adalah sumber data yang langsung memberikan data pada 

pengumpul data
25

. Adapun data sekunder dalam penelitian ini diperoleh 

dari: dokumen, rekaman, arsip, dan termasuk  hasil pengamatan langsung 

meliputi program kerja kepala sekolah, peran kepala sekolah, kegiatan guru 

serta upaya-upaya yang dilakukan dalam meningkatkan profesionalisme 

guru. 

3. Metode Subjek Penelitian 

Subjek penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini adalah sumber 

tempat memperoleh informasi, yang dapat diperoleh dari seseorang maupun 

sesuatu, yang mengenainya ingin diperoleh keterangan. Dalam penelitian 

ini pemilihan informan dilakukan berdasarkan pertimbangan pada 

kemampuan mereka untuk memberi informasi yang diperlukan dalam 

penelitian. 

Pada penelitian kualitatif, peneliti melakukan wawancara kepada 

orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut dengan 
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 Hal 157 

25
 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 225 
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menggunakan sample bertujuan/purposive sampling
26

. Maksudnya sample 

disesuaikan dengan data yang diperlukan dan dilakukan dengan cara 

mengambil subyek bukan didasarkan strata, random atau daerah. Tetapi 

didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Adapun tujuan dari penelitian ini 

adalah ingin mengetahui bagaimana peran kepala sekolah, dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah tersebut.  

Dalam penelitian ini yang akan menjadi sample adalah kepala 

sekolah, dan sebagian guru yang diwakili oleh guru wakil kepala sekolah 

bidang kurikulum, 1 guru Fiqh dan 1 guru Bahasa Indonesia. 

4. Metode Pengumpulan Data 

Metode yang digunakan dalam mengumpulkan data dalam penelitian 

ini adalah: 

b. Metode Wawancara (Interview) 

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi dari sumbernya. Teknik wawancara yang 

penulis gunakan adalah teknik wawancara bebas terpimpin, yaitu yang 

dalam pelaksanaanya pewawancara membawa pedoman yang hanya 

merupakan garis besar tentang hal-hal yang ingin ditanyakan
27

  

Metode wawancara dalam penelitian ini dipakai penulis untuk 

mengambil data tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

                                                           

26
 Sugiyono,  Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2013), hlm. 216 
27

 Riduwan. Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 74. 
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mutu pendidikan di MI Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas 

kecamatan Gemolong. 

c. Metode Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan  secara langsung ke 

objek penelitian untuk melihat dari  dekat kegiatan yang dilakukan
28

. 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data tentang letak geografis, 

sarana dan prasarana, serta kondisi umum yang ada di MI 

Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas kecamatan Gemolong. 

d. Metode Dokumentasi 

Menurut Sandjaja
29

 (2006: 114) “dengan cara dokumentasi 

peneliti menelusuri berbagai macam hubungan antara lain buku, 

majalah, koran, notulen rapat, peraturan-peraturan dan sumber 

informasi lain”. Metode dokumentasi ini dimaksudkan untuk 

memperoleh data berdasarkan sumber data yang ada di sekolah. 

Dokumentasi digunakan peneliti untuk memperjelas situasi dan 

melengkapi data penelitian tentang sejarah berdirinya, visi, misi 

sekolah, prestasi sekolah, struktur organisasi, data guru, karyawan dan 

siswa, data sarana prasarana. 

G. Metode Analisis Data 

Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat 

pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data 

                                                           

28
 Riduwan,  Belajar Mudah Penelitian Untuk Guru, Karyawan dan Peneliti Pemula, 

(Bandung: Alfabeta, 2010), hlm. 30. 
29 Sandjaja B, dan Heriyanto, Albertus, Panduan Penelitia, (Jakarta : Prestasi Pustaka, 

2006), hlm. 114. 
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dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data, 

yaitu reduksi data, penyajian data, verifikasi atau penarikan kesimpulan
30

. 

Pertama, setelah pengumpulan data selesai  kemudian  dilakukan 

reduksi data yaitu menggolongkan, mengarahkan, membuang, yang tidak 

perlu dan pengorganisasian sehingga data terpilah-pilah. Kedua, data yang 

telah direduksi akan disajikan dalam bentuk narasi dan gambar. Ketiga, 

penarikan kesimpulan dari data yang telah disajikan pada tahap kedua 

dengan mengambil kesimpulan. 

Untuk memperoleh proses pelaksanaan analisis data penelitian ini, di 

bawah ini disajikan bagan sebagai berikut: 

 

 

  

 

 

Bagan 1 analisis data 
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 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 
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I 

Reduksi Data 

II 

Sajian Data 

III 

Penarikan Kesimpulan 
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H. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini ada beberapa rangkaian dalam penyusunan laporan 

penelitian diantaranya berisi tentang : halaman judul, halaman nota 

pembimbing, halaman pengesahan, motto, persembahan, kata pengantar, 

daftar isi dan tabel. 

Bab I Pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah, 

perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, kerangka 

teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. 

BAB II. Peran Kepala Sekolah  dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan. 

Pembahasan  dalam bab ini meliputi dua bagian yaitu: bagian pertama 

membahas tentang Peran Kepala Sekolah yang terdiri dari: Pengertian Kepala 

Sekolah,  Peran Kepala  Sekolah,  Teori Kepemimpinan, Tipe Kepemimpinan, 

Kompetensi Kepala Sekolah, Kepemimpinan Kepala  Sekolah,.  Bagian kedua  

membahas tentang  Mutu pendidikan yang terdiri dari: Pengertian Mutu 

pendidikan, Konsep Mutu pendidikan, strategi Mutu Pendidikan, Indikator 

Mutu Pendidikan,  

BAB III Paparan data dan temuan penelitian, meliputi: Gambaran 

Umum MI Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas kecamatan Gemolong. 

Pembahasan dalam bab ini meliputi dua bagian yaitu, bagian pertama 

memaparkan gambaran umum yang meliputi sejarah berdirinya, letak 

geografis, struktur organisasi, visi dan misi, keadaan guru, karyawan siswa 

serta sarana dan prasarana. Bagian kedua memaparkan bagaimana peran 
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kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Raudlatusshalihin 

dan MIM Ngembatpadas kecamatan Gemolong. 

BAB IV Analisis Data. Pembahasan dalam bab ini meliputi analisis data 

tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI 

Raudlatusshalihin dan MIM Ngembatpadas kecamatan Gemolong. 

BAB V Penutup. Dalam bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan, 

saran, dan kata penutup. 

Dan pada bagian akhir penulisan tesis ada daftar pustaka dan daftar 

riwayat hidup dan lampiran-lampiran. 


