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BAB I  

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah  

MAN Puwrodadi adalah salah satu sekolah lanjut tingkat atas negeri, yang 

beralamatkan jl. P. Diponegara No.22 Purwodadi-Grobogan. MAN Purwodadi 

merupakan suatu lembaga yang bertujuan untuk mengaplikasikan akhlak-akhlak 

yang islami kepada siswa-siswanya, terbukti dari berbagai aktifitas rutin yang 

dilaksanakan setiap hari dan didukung dengan kurikulum yang berdasarkan 

pokok ajaran islam. Dibanding dengan sekolah yang bernuansa islam lainnaya di 

Purwodadi, mutu atau kualitas pendidikan MAN Purwodadi lebih baik dan setiap 

tahun jumlah peminat siswanya selalu meningkat. Kunci utama keberhasilan 

peningkatan kualitas pendidikan yaitu dengan pengeloloaan atau manajemen 

kepala madrasah yang baik, sehingga hasil pendidikan atau interaksi proses 

belajar mengajar akan mengalami peningkatan yang lebih maju. 

Tugas sering dirumuskan sebagai EMASLIME yaitu: educator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, innovator, motivator, entrepreneur
2
 Kepala 

Madrasah di MAN Purwodadi dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu 

melalui: Pertama, educator, yaitu kepala Madrasah menekankan pentingnya 

mengikuti pelatihan dan penataran guru untuk meningkatkan proses belajar 

mengajar di kelas. Kedua, manajer, yaitu kerja sama dengan para tenaga 
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kependidikan dalam berbagai kegiatan Madrasah untuk meningkatkan kualitas 

Madrasah. Ketiga, administrator, yaitu menbuat administrasi Madrasah secara 

tertulis agar dapat dipertanggung jawabkan. Keempat, supervisor, yaitu hanya 

sebatas memantau kelas. Kelima, leader, yaitu kepala Madrasah selalu 

memimpin rapat. Keenam, innovator, yaitu mempunyai gagasan-gagasan baru 

misalkan peningkatan teknologi informasi dalam pembelajaran agar warga 

Madrasahnya tidak ketinggalan jaman dan tetap up to date.  Ketuju, motivator, 

yaitu dengan mendorong tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas. 

Kedelapan, entrepreneur, yaitu dapat mnganalisis peluang bisnis yang 

berkembang dilingkungan Madrasah  yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

Berdasarkan pernyataan diatas  maka penulis tertarik untuk menelitian 

Peran Kepala Madrasah dalam upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di MAN 

Purwodadi.  

B. Rumusan Masalah  

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka 

masalah yang akan menjadi bahan kajian dalam penelitian ini adalah: 

Bagaimana Peran Kepala MAN Purwodadi dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

1. Tujuan Penelitian  

Penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan Peran Kepala Madrasah  

dalam upaya  meningkatkan mutu pendidikan di MAN Purwodadi.  
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2. Manfaat Penelitian  

Setelah penelitian ini selesai, diharapkan akan bermanfaat secara 

teoritis maupun praktis: 

a. Manfaat Teoritis 

1) Menambah khazanah pengetahuan dalam dunia pendidikan.  

2) Dapat menjadi bahan masukan bagi aktivis pendidikan, 

khususnya mahasiswa Fakultas Agama Islam program studi 

pendidikan Agama Islam sehingga nantinya dapat 

meningkatkan mutu pendidikan. 

b. Manfaat praktis 

1) Bagi penulis, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai sebuah 

rujukan yang dianggap lebih konkrit apabila nantinya penulis 

berkecimpung dalam dunia pendidikan, khususnya dalam hal 

kepemimpinan. 

2) Bagi Madrasah, dapat menjadi bahan masukan dalam dalam 

rangka perbaikan apabila nantinya dalam penelitian ini 

ditemukan berbagai kekurangan.  

 

 

 

 

 


