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 BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga pendidikan Islam dewasa ini menghadapi berbagai tantangan 

dari perkembangan zaman era modern. Tantangan yang dimaksud antara lain 

kehadiran negara-negara tanpa batas (bordeles) yang lebih populer dilabeli 

sebagai pergaulan global antarbangsa atau globalisasi dalam segala bidang.  

Termasuk didalamnya adalah kehadiran abad informasi dengan pembaruan 

teknologinya yang menjangkau setiap lembaga Islam.
1
 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa 

Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Hal ini tidak terlepas 

dari masalah kebijakan pemerintah karena menyangkut kebutuhan dasar 

rakyat.
2
 

Pendidikan Islam di Indonesia keadaannya bermacam-macam sebagaimana  

Ahmadi H. Syukran Nafis mengatakan bahwa lembaga pendidikan Islam ada 

yang awalnya mengalami kemunduran, kemudian bisa maju dengan pesat. 

Sebaliknya, ada sekolah atau madrasah yang awalnya maju, tetapi kemudian 

hampir gulung tikar. Ada yang awalnya maju dan tetap bertahan, sebaliknya 

ada juga yang awalnya dalam kategori ”la yamutu wala yahya” (mati tak mau, 

hidup enggan) dan tetap seperti itu. Empat kasus ini lebih karena faktor 
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manajemen daripada lainnya, meskipun faktor manajemen bukanlah faktor 

tunggal yang terlepas dari faktor-faktor lainnya.
3
 

Suroyo dalam Ahmadi H. Syukran Nafis berpendapat bahwa lembaga 

pendidikan Islam jika diamati dan disimpulkan bahwa terkungkung dalam 

kemunduran, kekalahan, keterbelakangan, ketidakberdayaan, perpecahan, dan 

kemiskinan, sebagaimana pula dialami sebagian besar negara dan masyarakat 

Islam dibandingkan dengan mereka yang non-Islam. Bahkan, lembaga 

pendidikan yang diberi embel-embel Islam, juga dianggap berkonotasi  

kemunduran dan keterbelakangan, meskipun dewasa ini secara berangsur-

angsur banyak lembaga pendidikan Islam yang telah menunjukkan kemajuan 

yang signifikan.
4
 

Masyarakat Indonesia memiliki animo terhadap sekolah Islam 

dikatakan lebih rendah dibanding animo terhadap sekolah umum. Pertanyaan 

mendasar yang perlu dijawab ialah, mengapa hal itu bisa terjadi? Barangkali 

hal itu disebabkan oleh kompleksitas problematika pendidikan Islam sangat 

tinggi. Beberapa problem tersebut antara lain adalah problem manajemen. 

Sudah menjadi rahasia umum bahwa sebagian besar madrasah (sekolah) yang 

ada masih dikelola dengan manajemen ”apa adanya” (manajemen tradisional). 

Kendati pemerintah telah mengeluarkan PP No.19/2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan dan Permendiknas No.19/2007 tentang Standar 

Pengelolaan Pendidikan, madrasah (sekolah) belum mengaplikasikan konsep 
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manajemen fungsional yang modern dan manajemen strategik yang sudah 

diketahui sukses diaplikasikan dikalangan organisasi apapun.
5
 Kompleksitas 

problem lainnya lebih pada manusianya baik dari problem kepemimpinan 

maupun problem sumber daya manusianya dan juga problem finansial serta 

problem kelembagaan itu sendiri. 

Manajemen yang baik adalah manajemen yang mempunyai konsep dan 

sesuai dengan objek serta tempat organisasinya. Proses manajemen merupakan 

aktivitas yang melingkar, mulai dari perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, sampai dengan pengawasan. Manajemen dalam pendidikan itu 

sangat penting, terutama dalam lembaga pendidikan Islam. Lembaga 

pendidikan Islam harus mampu menciptakan bagaimana pelaksanaan 

manajemen pendidikan yang efektif dan efisien. Untuk mendapatkan hasil 

yang maksimal, pengelola lembaga pendidikan Islam harus mampu 

memanfaatkan setiap sumber yang tersedia sesuai dengan perencanaannya. 

Beberapa ahli manajemen mendefinisikan arti dari manajemen. Mary 

Parker Follett dalam T. Hani Handoko, mendefinisikan manajemen sebagai 

seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. Definisi ini 

mengandung arti bahwa para pemimpin mencapai tujuan-tujuan organisasi 

melalui pengaturan orang lain untuk melaksanakan tugas yang mungkin 

diperlukan .  

Stoner dalam T. Hani Handoko, mendefinisikan manajemen adalah 

proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-
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usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber daya 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.
6
 

Berdasarkan definisi di atas terlihat bahwa Stoner menggunakan kata 

proses bukan seni. Manajemen dikatakan sebagai seni mengandung arti bahwa 

hal tersebut merupakan kemampuan dan ketrampilan khusus yang hanya 

dimiliki oleh orang tertentu. Jadi tidak semua orang bisa melaksanakan 

kegiatan manajemen. Berbeda dengan yang dikatakan Stoner bahwa 

manajemen didefinisikan sebagai proses yang terdiri dari kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. 

Luther Gulick dalam T. Hani Handoko, mendefinisikan manajemen 

sebagai suatu bidang ilmu pengetahuan (science) yang berusaha secara 

sistematis untuk memahami mengapa dan bagaimana manusia bekerja sama 

untuk mencapai tujuan dan membuat sistem kerjasama ini lebih bermanfaat 

bagi kemanusiaan.
7
 

Manajemen dapat berarti pencapaian tujuan melalui pelaksanaan 

fungsi-fungsi tertentu, tetapi dalam hal ini belum ada persamaan pendapat dari 

para ahli manajemen tentang apa fungsi-fungsi itu. Salah satu klasifikasi 

paling awal dari fungsi-fungsi manajerial dibuat oleh Henry Fayol, yang 

menyatakan bahwa perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian 

pemberian perintah dan pengawasan adalah fungsi-fungsi utama. Berikut ini 

akan digambarkan beberapa pendapat tentang fungsi-fungsi yang dilaksanakan 

manajer dalam proses manajemen. 
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Gambar 1.1 : Beberapa pendapat para ahli manajemen tentang fungsi-fungsi 

manajemen
8
 

Untuk mempermudah pembahasan mengenai fungsi manajemen kepala 

sekolah untuk meningkatkan Pendidikan Islam, maka penulis mengambil 

pendapat dari George Terry yang mengelompokkan fungsi manajemen menjadi 

empat (planning, organizing, actuating dan controlling). Jadi manajemen 

Pendidikan Islam harus diimplementasikan dengan fungsi-fungsi manajemen 

perencanaan (planning), pengorganisasian (organizing), penggerakan (actuating) 
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dan pengawasan (controlling) yang saling berhubungan, tidak dapat dipisahkan 

dan dikenal dengan teori POAC. 

1. Perencanaan (Planning) 

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan 

pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan 

yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pula halnya 

dalam pendidikan  Islam perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang 

benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola pendidikan 

Islam. Sebab perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan, 

kesalahan dalam menentukan perencanaan lembaga pendidikan Islam akan 

berakibat sangat fatal bagi keberlangsungan pendidikan Islam. 

Perencanaan menempati fungsi pertama dan utama di antara fungsi-

fungsi lainnya, Sukamto Reksohadiprodjo dalam Veithzal Rivai dan Sylviana 

Murni mengatakan bahwa fungsi dasar manajemen suatu usaha merencanakan, 

mengorganisasi, mengarahkan, mengkoordinir serta mengawasi kegiatan 

dalam suatu organisasi agar tercapai tujuan organisasi secara efisien dan 

efektif.
9
 

Sedangkan dalam proses belajar mengajar, perencanaan program 

pembelajaran memegang peranan yang sangat penting, sebab menentukan 

langkah pelaksanaan dan evaluasi. Keterpaduan pembelajaran sebagai suatu 

sistem bukan hanya antara komponen komponen proses belajar mengajar, 

tetapi juga antara langkah yang satu dengan langkah berikutnya dan guru 
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dalam melaksanakan program pembelajaran benar-benar harus sesuai dengan 

yang telah direncanakan.
10

 

Berdasakan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen 

pendidikan Islam, perencanaan merupakan kunci utama  menentukan aktivitas 

berikutnya. Tanpa perencanaan yang matang aktivitas lainnya tidaklah akan 

berjalan dengan baik bahkan mungkin akan gagal. Karena itu buatlah 

perencanaan sematang mungkin agar menemui kesuksesan  memuaskan. 

2. Pengorganisasian (organizing) 

Organizing (organisasi) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih  

dalam cara yang terstruktur untuk mencapai sasaran spesifik atau sejumlah 

sasaran. Mengorganisasikan adalah suatu proses menghubungkan orang-orang 

yang terlibat dalam organisasi tertentu dan menyatupadukan tugas serta 

fungsinya dalam organisasi.
11

 

Pengorganisasian adalah suatu mekanisme atau suatu struktur, yang 

dengan struktur itu semua subyek, perangkat lunak dan perangkat keras yang 

semuanya dapat bekerja secara efektif, dan dapat dimanfaatkan menurut 

fungsi dan posisinya masing-masing.
12

 

Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, 

melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan 

secara rapi. Organisasi lebih menekankan pada pengaturan mekanisme kerja.  
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Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan 

prinsip-prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu kebebasan, 

keadilan, dan musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat diaplikasikan secara 

konsisten dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam dan akan 

sangat membantu bagi para kepala sekolah pendidikan Islam. 

Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu 

berat untuk ditangani oleh satu orang saja.  

Dengan demikian diperlukan tenaga-tenaga bantuan dan terbentuklah 

suatu kelompok kerja yang efektif. Banyak pikiran, tangan, dan keterampilan 

dihimpun menjadi satu yang harus dikoordinasi bukan saja untuk diselesaikan 

tugas-tugas yang bersangkutan, tetapi juga untuk menciptakan kegunaan bagi 

masing-masing anggota kelompok tersebut terhadap keinginan keterampilan 

dan pengetahuan. 

3. Penggerakan (Atuating). 

Djati Julitriarsa dan John Suprihanto mendefinisiskan penggerakan 

(actuating) itu pada hakekatnya adalah menggerakkan orang-orang untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien. Lebih lanjut 

dikemukakan oleh Prof.  Dr. H. Arifin Abdulrachman dalam Djati Julitriarsa 

dan John Suprihanto, bahwa penggerakkan merupakan kegiatan manajemen 

untuk membuat orang lain suka dan dapat bekerja. Pada dasarnya 

menggerakkan orang-orang itu bukanlah  suatu pekerjaan yang mudah. Untuk 

dapat menggerakkannya, dituntut bahwa manajemen haruslah mampu atau  
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mempunyai seni untuk menggerakkan orang lain.
13

 

4. Pengawasan (Controlling) 

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan 

kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam pandangan Islam 

pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang 

salah dan membenarkan yang hak.  

Pengawasan dalam Pendidikan Islam didefinisikan sebagai proses 

pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan 

secara konsekuen baik yang bersifat materiil maupun spiritual yang disusun 

dengan pelaksanaan atau hasil yang benar-benar dicapai. Untuk mengetahui 

hasil yang dicapai benar-benar sesuai dengan rencana yang telah disusun 

diperlukan informasi melalui komunikasi dengan bawahan.
14

 

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa satuan pendidikan 

di sekolah secara umum memiliki fungsi sebagai wadah untuk melaksanakan 

proses edukasi, sosialisasi dalam transformasi bagi siswa/peserta didik. 

Bermutu tidaknya penyelenggaraan sekolah dapat diukur berdasarkan 

pelaksanaan fungsi-fungsi tersebut. Manajemen memiliki kedudukan strategis 

dalam memberikan dukungan penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran 

di sekolah. Untuk efektif dan efisien, maka di perlukan manajemen. Artinya 

bahwa tanpa adanya manajemen yang baik dipastikan tujuan pembelajaran 

tidak akan tercapai secara maksimal. Karena di dalam manajemen tercakup 
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aspek planning, organizing, leading dan controlling yang semua mengarah 

kepada pencapaian tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.
15

 

Manajemen menjadi ilmu yang penting dalam pencapaian tujuan dari 

suatu lembaga pendidikan baik lembaga pemerintah maupun swasta. Oleh 

karena itu Henry Fayol dalam T. Hani Handoko, manajemen memiliki 

kegunaan umum sebagai berikut: 

a. Manajemen berguna untuk merancang pola pembagian kerja. 

b. Menetapkan wewenang dan tanggung jawab 

c. Meningkatkan kedisiplinan pegawai (discpline) dengan taat asas dan taat 

pada tanggung jawabnya masing-masing. 

d. Kedisiplinan dibangun melalui kesatuan perintah (unity of command) yang 

tertuang pada visi dan misi perusahaan serta karisma pemimipin. 

e. Kesatuan perintah berhubungan dengan kesatuan pengarahan (unity of 

direction) sebagai bentuk kepedulian dan tanggungjawab kepemimpinan. 

f. Seluruh perintah manajemen dan pelaksanaan fungsinya selalu 

mengutamakan kepentinagan organisasi. 

g. Sikap mengutamakan kepentiingan organisasi dibayar melalui penggajian 

pegawai, reward,  bonus, imbalan, dan sebagainya akan meningkatkan 

kesejahteraan pegawai dan kewibawaan manajemen sekolah. 

h. Manajemen penggajian berguna untuk menerapkan asas profesionalisme 

kerja, asas keadilan, dan asas peningkatan pegawai. 
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i. Dengan pelaksanaan asas-asas manajeman sekolah dan pegawai serta 

manajemennya sebagai suatu kesatuan utuh dan stabilitasnya lebih terjaga 

dengan baik.
16

 

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa 

manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. 

Menurut T. Hani Handoko ada tiga alasan utama diperlukannaya manajeman: 

a. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisai dan tujuan pribadi. 

b. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara 

tujuan-tujuan, sasaran-sasaran, dan kegiatan-kegiatan yang saling 

bertentangan dari pihak-pihak yang berkepentingan dalam organisasi. 

c. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu organisasi dapat diukur 

dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah 

efisiensi dan efektifitas.
17

 

Berdasarkan pemaparan tersebut di atas menunjukkan bahwa 

ketercapaian tujuan lembaga pendidikan Islam yang bermutu sangat 

tergantung dari kecakapan dan kebijakan kepemimpinan kepala sekolah 

sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah bertugas mengelola organisasi 

sekolah sekaligus mengatur dan mengelola semua sumber, organisasi dan 

bekerja sama dengan komite sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga lain serta 
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stakeholder yang ada. Oleh karena untuk mengelola semua sumber dibutuhkan 

ilmu manajemen bagi seorang pemimpin.  

Pimpinan lembaga pendidikan sangat menentukan arah mutu sekolah 

dengan berbagai strategi. Hal itu hanya dapat dicapai manakala kepala sekolah 

beserta stafnya menjalankan manajemen yang fungsional dengan 

kepemimpinan partisipatif dalam pengambilan keputusan disetiap lembaga 

pendidikan.
18

 

Oleh karena itu, posisi kepala sekolah merupakan penentu masa depan 

sekolah.  Mereka memiliki kewenangan mengendalikan lembaga pendidikan 

Islam dan menentukan arah strategi pengelolaan serta pengembangan lembaga 

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

kewenangan paling besar berada di tangan kepala sekolah/kepada madrasah 

mengingat kapasitas mereka sebagai pemimpin.
19

 Mutu dalam pendidikan 

harus mengkaji makna penting yang memberikan ciri tertentu bahwa 

pendidikan yang bermutu berbeda dengan pendidikan yang tidak bermutu. 

Oleh karena itu, perlu untuk mengkaji mutu dari segi proses, produk maupun 

sisi internal, dan kesesuaian. Mutu dilihat dari segi proses adalah keefektifan 

dan efisiensi seluruh factor yang berperan dalam proses pendidikan. Faktor-

faktor tersebut, misalnya kualitas guru, sarana prasarana sekolah, suasana 

belajar, kurikulum yang dilaksanakan, dan pengelolaan sekolah.
20
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Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan 

dibidang pembangunan nasional dan merupakan bagian integral dari 

peningkatan upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara kaffah 

(menyeluruh). Pemerintah, dalam hal ini Menteri Pendidikan Nasional telah 

mencanangkan ”Gerakan Peningkatan Mutu” pada tanggal 2 Mei 2002 dan 

lebih fokus lagi, setelah diamantkan dalam Undang-Undang Sisdiknas (2003) 

bahwa tujuan pendidikan nasional adalah untuk mencerdaskan kehidupann 

bangsa”. 
21

 

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 tiada henti-

hentinya untuk membahas masalah tersebut. Peningkatan mutu pendidikan 

merupakan sasaran pembangunan dibidang pendidikan nasional dan 

merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia secara 

menyeluruh. Upaya mencerdaskan kehidupan bangsa menjadi tanggungjawab 

pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subjek 

yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, tangguh, 

kreatif, mandiri, demokrasi, dan profesional pada bidangnya masing-masing.
22

 

Sekolah bermutu adalah adanya kepuasan bagi pelanggan, baik 

pelanggan eksternal utama, eksternal kedua (orang tua), eksternal ketiga 
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(masyarakat) maupun pelanggan internal (guru/staf). Mereka merasa puas  

karena terpenuhinya kebutuhan atau keinginan mereka dalam pemberian 

pelayanan. Pembelajaran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari 

pendidikan juga memiliki peran penting dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran. Seorang guru harus memahami semua pelajar berbeda satu 

sama lainnya, dan mereka belajar dengan model yang cocok dengan 

kebutuhan dan kecenderungan mereka masing-masing.
23

  

Deni Koswara dan Cepi Triatna  menegaskan bahwa pendidkan 

bermutu adalah pendidikan yang baik dari sisi input, procces, output, maupun 

outcome. Input pendidikan yang bermutu adalah guru-guruyang bermutu, 

peserta didik yang bermutu, kurikulum yang bermutu, fasilitas yang bermutu, 

dan berbagai aspek penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Procces 

pendidikan yang bermutu adalah proses pembelajaran yang bermutu. Output 

pendidikan yang bermutu adalah lulusan yang memiliki kompetensi yang 

disyaratkan. Dan outcome yang bermutu adalah lulusan yang mampu 

melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi.
24

  Cakupan mutu pendidikan 

ialah tingginya kecerdasan kehidupan manusia dan bangsa Indonesia yang 

komprehensif dan seimbang yang mencakup sekurang-kurangnya: 

1. Mutu keimanan, ketakwaan, akhlak, budi pekerti, dan kepribadian; 

2. Kompetensi intelektual, estetik, psikomotorik, kinestik, vokasional, serta 

kompetensi kemanusiaan lainnya sesuai dengan bakat, potensi, dan minat 

                                                           
23

 Edward Sallis, Total Quality Management In Education, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2006), 

hlm. 86-87. 
24

 Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI. Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta. 

2010), hlm. 288. 



15 

 

 
 

masing-masing; 

3. Muatan dan kecanggihan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang 

mewarnai, dan 

4. Memfasilitasi kehidupan; 

5. Kreativitas dan inovasi dalam menjalani kehidupan; 

6. Tingkat kemandirian serta daya saing; dan 

7. Kemampuan untuk menjamin keberlanjutan diri dan lingkungannya.
25

 

Ada beberapa kegiatan rutin yang dilaksanakan di SD UMP untuk 

meningkatkan mutu pendidikan Islam yaitu: 

1. Menciptakan Budaya sekolah yang baik (berangkat lebih gasik awal waktu 

agar shalat lebih awal). 

2. Guru menyambut anak dengan senyum sapa dan salaman. 

3. Guru setiap hari membaca al Quran dan meeting serta kultum agar 

mendapat pencerahan, lebih semangat, mendapat ilmu, meningkatkan 

kekeluargaan, silaturahmi lebih erat.  

4. Waktu Duhur siswa kelas 2-4 dan guru serta karyawan shalat berjamaah.  

Kelas 1 disendirikan dengan shalat dibimbing.  

5. Makan berjamaah dengan cara syar’i hari Senin sampai Kamis.  

6. Setiap hari Jumat dan Sabtu melaksanakan  shalat Duha. 

7. Tadarus Al-Quran dan hafalan surat-surat pendek. 

8. Hafalan baca’an shalat. 

9. Progam tahfidz “one day ane ayat”. 26 

                                                           
25

 Dedy Mulyasana. Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing, (Bandung:PT Remaja 

Rosdakarya. 2011), hlm. 132. 
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SD UMP merupakan sekolah dasar dibawah naungan Universitas 

Muhammadiyah Purwokerto bercirikas Islam. Jadi manajemen kelembagaan 

SD UMP masih menginduk Universitas Muhammadiyah Purwokerto baik dari 

manajemen personalia (pegawai terutama guru), manajemen kesiswaan, 

manajemen kurikulum, manajemen keuangan, dan manajemen sarana dan 

prasarana, serta manajemen partisipasi masyarakat (wali murid). 

SD UMP telah menerapkan kurikulum Kemendikbud dan kurikulum 

Muhammadiyah serta menggunakan media pembelajaran berbasis teknologi 

informasi, MBS dan pembelajaran audio visual dalam rangka mengoptimalkan 

potensi peserta didik yang islami, berakhlak dan unggul. SD UMP juga 

menerapkan Sekolah Berbasis Lingkungan (Green School).  SD UMP memilki 

sarana dan prasarana yang modern, guru yang terseleksi dengan ketat dan 

direkut dari lulusan PGSD UMP yang terbaik.
27

 

Manajemen dibutuhkan oleh semua organisasi, karena tanpa 

manajemen, semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. 

Menurut T. Hani Handoko ada tiga alasan utama diperlukannaya manajeman: 

1. Untuk mencapai tujuan. Manajemen dibutuhkan untuk mencapai tujuan 

organisai dan tujuan pribadi. 

2. Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling 

bertentangan. Manajemen dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara 

tujuan, sasaran, dan kegiatan yang saling bertentangan dari pihak-pihak  

                                                                                                                                                               
26

 Wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam Bapak Sulchan Hakim pada hari 

Jumata 17 Oktober 2014 pukul 09.00 WIB. 
27

 Wawancara dengan Ibu Nila Koesrini, S.Pd,  MB. kepala SD UMP Purwokerto pada 

hari Senin 24 Desember 2013 pukul 09.30 WIB. 
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yang berkepentingan dalam organisasi. 

3. Untuk mencapai efisiensi dan efektivitas. Suatu organisasi dapat diukur 

dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum adalah 

efisiensi dan efektifitas.
28

 

Pemaparan tersebut di atas menunjukkan bahwa ketercapaian tujuan 

lembaga pendidikan Islam yang bermutu sangat tergantung dari kecakapan 

dan kebijakan kepemimpinan kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. 

Kepala sekolah bertugas mengelola organisasi sekolah sekaligus mengatur dan 

mengelola semua sumber, organisasi dan bekerja sama dengan komite 

sekolah, masyarakat, lembaga-lembaga lain serta stakeholder yang ada. Oleh 

karena untuk mengelola semua sumber dibutuhkan ilmu manajemen bagi 

seorang pemimpin.  

Adapun kondisi manajemen kepala sekolah SD UMP sudah dapat 

dilaksanakan, namun masing-masing fungsi manajemen ada kendalanya 

masing-masing yaitu sebagai berikut: 

Pada tahap perencanaan (planning) di SD UMP berfungsi untuk 

menentukan kemana arah atau tujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan. 

Memang ada beberapa kegiatan tidak direncanakan karena pentingnya acara 

tersebut. Perencanaan perubahan kegiatan atau anggaran kalau memang 

dibutuhkan juga dilaksanakan, jika ada kegiatan tidak terlalu penting maka 

melaksanakan yang direncanakan. Dalam perencanaan ada hambatan yang 

dihadapi yaitu masih sedikitnya tenaga pengajarnya sehingga pembagian tugas 

                                                           
28

 T. Hani Handoko, Manajemen Edisi 2, (Yogyakarta: BPFE, 2011), hlm. 6-7 
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setiap bidang direncanakan oleh beberapa orang saja tidak ada forum besar, 

idelanya setiap bidang ada beberapa orang agar mendapatakan ide yang 

terbaik. 

Pengorganisasian (organizing) bertujuan agar semuanya dapat bekerja 

secara efektif dan dapat dimanfaatkan menurut fungsi dan posisinya masing-

masing. Pembagian tugas di SD UMP ada hambatan yang dihadapi yaitu 

masih sedikitnya SDM sehingga pembagian tugas setiap bidang kadang 

tumpang tindih dan dilaksanakan oleh beberapa orang saja tidak berkelompok.  

Pelaksanaan (actuating) tidak mengalami kesulitan, karena didukung 

oleh anggaran untuk melaksankan suatu kegiatan. Anggaran didapat dari 

beberapa sumber yaitu SPP, wali murid dan UMP untuk membangun, serta 

mendapatkan dari BOS daerah maupun dari pusat untuk mendukung kegiatan 

pembelajran.  

Pengawasan (Controlling) mengalami kesulitan, mengontrol kegiatan 

yang kadang berubah belum bisa menentukan tanggal yang tepat. Kegiatan 

kadang insidental. Controlling juga kesusahan karena lembaga penjaminan 

mutu UMP lebih focus di intern seperti fakultas, meskipun SD UMP intern 

tapi diperlakukan berbeda. SD UMP didirikan dengan modal yang besar. Jika 

tidak diimbangi dengan SDM yang unggul, maka mutu pendididkan Islam 

juga susah atau tidak tercapai.  Ini merupakan tantangan ketika siswa dari 

keluarga yang ekonomi menengah, gedung besar, sarana lengkap tidak cukup 

untuk membangun sekolah unggul tapi harus diimbangi dengan SDM yang 

berkualitas. 
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Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa fungsi-fungsi 

manajemen dilaksanakan dengan tujuan memaksimalkan sumber daya 

manusia (guru dan siswa) maupun sumber-sumber lainnya yang mendukung 

pencapaian tujuan secara efektif dan efisien, berdasarkan ukuran, kadar, 

ketentuan dan penilaian tentang mutu sesuatu pendidikan.  

Berangkat dari pemikiran dan latar belakang masalah diatas, maka 

penulis tertarik  untuk meneliti lebih dalam (eksplenatif) manajemen di SD 

UMP dengan judul “Manajemen Kepala SD UMP dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Islam”. Penelitian Tesis ini dimaksudkan untuk dapat 

memberikan informasi yang akurat dan mendalam tentang implementasi 

manajemen kepala SD UMP. Terutama tentang bagaimana manajemen kepala 

sekolah untuk mengelola komponen-komponen pendidikan yaitu manajemen 

SDM (pegawai terutama guru), manajemen kesiswaan, manajemen 

kurikulum, manajemen keuangan, dan manajemen sarana dan prasarana, 

manajemen partisipasi masyarakat (wali murid) untuk meningkatkan mutu 

Pendidikan Islam.    

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka fokus 

penelitian penulis adalah:  

1. Bagaimana kepala sekolah mengimplementasikan fungsi-fungsi  

manajemen di SD UMP dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam? 

2. Bagaimana kepala sekolah mengelola komponen-komponen  pendidikan di 

SD UMP dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam? 
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3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat untuk meningkatkan mutu 

pendidikan Islam di SD UMP? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Pada  setiap kegiatan, lazim mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang 

hendak dicapai. Kegiatan yang tidak mempunyai tujuan akan menjadi 

tidak terarah dan sia-sia. Oleh karena itu, dalam penelitian ini peneliti 

bertujuan: 

a. Mendeskripsikan implementasi fungsi-fungsi manajemen (planning, 

organizing, actuating dan controlling) dalam meningkatkan mutu 

pendidikan Islam.  

b. Mendeskripsikan impelentasi manajemen guru/karyawan, manajemen 

kesiswaan, manajemen kurikulum, manajemen sarana prasarana dan 

manajemen keuangan dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam.  

c. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat untuk 

meningkatkan mutu pendidikan Islam. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan sumbangan pada dunia pendidikan dan bermanfaat antara 

lain: 

a. Secara  Teoritis  

Penelitian ini diharapkan dapat menambah  khazanah  (kekayaan)  

pengetahuan   dalam   dunia   pendidikan yang berkaitan dengan objek 
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penelitian mengenai implementasi  manajemen  kepala sekolah dalam  

mencapai  tujuan  pendidikan yang  baik  dan  berkualitas. 

b. Secara  praktis  

Manfaat praktis bermanfaat bagi aktivitas praktisi yang berkaitan 

dengan penelitian tersebut, serta berbagai pihak yang memerlukannya 

untuk memecahkan masalah dan memperbaiki lembaga pendidikan. 

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 

manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan secara umum. 

2) Bagi sekolah, dapat menjadi bahan masukan, khususnya dalam 

upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan terutama 

kualitas pendidikan Islam.  

3) Bagi stakeholder pendidikan, khususnya kepala sekolah dan   

pimpinan sekolah lainnya, maka hasil penelitian ini dapat menjadi   

sebuah acuan dalam penyelesaian masalah, serta dapat pula 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan 

keputusan dengan tujuan terciptanya pendidikan yang berkualitas. 

D. Telaah Pustaka 

Masalah mengenai pentingnya manajemen kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan Islam di sekolah maupun madrasah sangat 

penting untuk diteliti. Ada beberapa penelitian yang sejenis mengenai 
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manajemen kepala sekolah tersebut. Namun dalam hal tertentu terdapat 

adanya perbedaan. Beberapa penelitian yang sejenis tersebut dapat dijadikan 

sebagai tinjauan pokok. Antara lain adalah: 

Arif Wiyanto (UMS, 2013) dengan hasil penelitian dan analisa tesis 

tentang Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan Madrasah Ibtidaiyah  di Nguter menyimpulkan bahwa: 

1. Strategi-strategi Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) yang 

diterapkan di MI Nguter sudah baik. Terbukti tercapainya hasil 

Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah sesuai dengan strategi-

strategi yang sudah direncanakan. 

2. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah yang telah diterapkan di MI 

hampir 100% sudah bisa dilaksankan, hal tersebut dapat dilihat dengan 

pola kerja kepala sekolah dan guru serta karyawan yang meningkat, 

kreatif, inovatif dan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi serta 

pengambilan keputusan selalu melibatkan partisipasi setiap konstituen 

seperti siswa, guru, tenaga administrasi, orang tua, masyarakat dan tokoh 

masyarakat. 

3. Hasil Implementasi Manajemen Brbasis Sekolah yang diterapkan MI telah 

menunjukkan hasil yang sangat signifikan diberbagai bidang dari mutu 

pendidikan, jumlah siswa, kebijakan kepala sekolah, peran guru dan 

masyarakat serta stakeholder. 

Noor Jehhan dengan tesis yang berjudul Implementassi MBS di SD 

Muhammadiyah IV Malang, mempunyai pengaruh yang positif terhadap mutu 
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atau kualitas dan layanan pendidikan meliputi, a. Prestasi akademik dan non 

akademik yang meningkat b. Pembelajaran efektif dan efisien c. 

Kepemimpinan yang transformatif dan visioner d. Meningkatkan kinerja dan 

profesional guru e. Partisipasi dan kepercayaan mayarakat. 

Implementasi nilai-nilai Manajemen Mutu Terpadu melalui kepemimpinan 

Kepala sekolah di SD Muhammadiyah 1 Surakarta dengan hasil: 

1. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. SD 

Muhammadiyah 1 Surakarta mempunyai komitmen yang kuat untuk 

mencerdasakan kehidupam bangsa lewat pendidikan, dengan cara 

memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua mitranya, terutama 

para siswa dan wali siswa. Kefokusan dan komitmen SD Muhammadiyah 

1 Surakarta kepada mitra yang telah mempercainya bisa dilihat dari 

pelayanan dan fasilitas yang telah disediakan. Fasilitas yang tersedia 

sangat lengkap dan memadai sebagai  penunjang belajar siswa. 

2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. SD Muhammadiyah 

1Surakarta memiliki obsesi yang sangat kuat terhadap peningkatan sumber 

daya manusia dan kualitas baik itu guru, siswa maupun karyawan. Ini bisa 

dilihat dari agenda yang telah dilaksanakan baik itu mengikuti latihan 

diklat bagi para guru dan karyawan. 

3. Memiliki kebebasan yang terkendali. Dalam melaksanakan kegiatan 

belajar mengajar KBM, kepala sekolah memberikan kebebasan kepada 

para pendidik untuk mendesain pembelajaran sesuai keinginan dan 

suasana kelas. Memakai metode yang pas dan tepat sehingga esensi dari  
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pembelajaran mengena pada substansinya. 

4. Perbaikan yang berkelanjutan 

Untuk menciptakan lulusan yang berkualitas dan berwawasan luas maka 

SD Muhammadiyah 1 Surakarta melakukan pembenahan dengan 

melakukan perbaikan yang berkelanjutan pada setiap agenda sekolah 

sangat diperlukan. Oleh karena itu SD Muhammadiyah 1 Surakarta 

memiliki komitmen yang kuat dalam memajukan sekolah dan 

memperbaiki segala lini, baik itu yang bersifat fisik maupaun pembenahan 

dan sinkronisasi kurikulum sesuai kebutuhan. 

5. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan guru dan karyawan (keterlibatan 

total). Adapun keterlibatan civitas akademika di SD Muhammadiyah 1 

Surakarta adalah pada guru adalah dilibatkan dalam mengambil keputusan, 

itu dilakukan pada rapat harian dan rapat mingguan yaitu pada hari sabtu. 

Siswa biasanya dilibatkan dalam kegiatan yang ada. Sedangkan wali siswa 

keterlibatan mereka adalah memantau siswa saat dirumah, pengambilan 

rapor dan pada acara rutin yaitu mengadakan do’a bersama pada saat 

menjelang Ujian Nasional (UN). Keterlibatan seluruh civitas akademika 

secara bersama pada event do’a bersama dan pada saat sekolah 

mengadakan BTC atau ISQ.  

Tri Wibowo dengan judul tesis Manajemen Madrasah Tsanawiyah 

(Studi kasus Tentang kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan 

mutu di MTsN Sukoharjo Tahun 2012-2013) dengan hasil penilitan adalah: 

1. Kepala sekoalah MTsN Sukoharjo dalam menjalankan kepemimpinannya  
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telah melaksanakan peran dan fungsinya sebagai educator, manager, 

supervisor, leader, innovator, dan motovator dengan baik. Kepala sekolah 

memiliki tekad, semangat, kompetensi/kemampuan diri, serta suatu 

keberanian untuk menggunakan kekauatan menghadapi hambatan, 

memanfaatkan peluang dan mengahadapi tantangan. 

2. Kendala yang dihadapi kepala sekolah adalah masih adanya beberapa guru 

yang belum mengerti atau kurang paham terhadap penguasaan media 

pembelajaran dan perkembangan teknologi. Kurangnya sarana prasarana 

yang mendukung dalam proses pembelajaraan seperti belum lengkapnya 

laboratorium. 

3. Untuk mencapai mutu dan prestasi MTsN Sukoharjo melakukan beberapa 

kegiatan antara lain membuat progam yang bersifat intra atau ekstra 

kurikuler, melalui bimbingan karier seperti temuan-temuan dalam 

penelitian. Dalam mengatasi kendala-kendala MTsN Sukoharjo 

mengadakan koordinasi dengan stakeholder yang ada, pelatihan, diklat, 

penataran, workshop, supervisi, rapat-rapat sekolah, rapat komite, 

menghadirkan nara sumber dan mengadakan bimbingan. Kepala sekolah 

dan komite juga kooperatif dalam peningkatan sarana dan prasarana MTsN 

Sukoharjo dengan mangajukan ke Kementrian Agama. 

Berdasarkan penelitian di atas, menunjukkan belum adanya peneliti 

yang meneliti tentang implementasi manajemen kepala sekolah SD UMP 

dalam meningkatkan mutu pendidikkan Islam. Dengan demikian masalah 

yang diangkat dalam penelitian ini merupakan penelitian yang memenuhi  
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unsur kebaruan, sehingga layak dijadikan objek penelitian. 

E. Kerangka Teoritik 

Kepala sekolah melaksanaan atau mengembangan pendidikan untuk 

menjadi pijakan dalam penyelenggaraan pendidikan adalah jabatan 

pemimpin yang tidak bisa diisi oleh orang-orang tanpa didasarkan atas 

pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang akan diangkat menjadi kepala 

sekolah harus ditentukan melalui prosedur serta persyaratan-persyaratan 

tertentu, seperti: latar belakang pendidikan, pengalaman, usia pangkat dan 

integritas. Oleh sebab itu, kepala sekolah pada hakikatnya adalah pejabat 

formal yang pengangkatannya melalui suatu proses dan prosedur yang 

didasarkan atas peraturan yang berlaku.
29

 

Pengertian mutu pendidikan yang diambil dari buku “Peningkatan 

Mutu Berbasis Sekolah” terbitan departeman pendidikan nasional tahun 

2001 mutu pendidikan adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari 

barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan 

kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat dalam konteks pendidikan 

yang mencakup input, procces dan output.  

Mutu pendidikan Islam berarti memiliki ciri dan karakteristik Islami 

dan berbeda dengan pendidikan umum. Mutu pendidikan Islam dapat 

dibuktikan dengan moralitas baik, memiliki aqidah yang kuat dan  juga  

dari akademiknya memiliki standar KKM tinggi.
30

 

                                                           
29

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 84-85. 
30

 Wawancara dengan guru Pendidikan Agama Islam Bapak Sulchan Hakim pada hari 

Jumata 17 Oktober 2014 pukul 09.00 WIB. 
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Mutu pendidikan Islam akan terwujud jika kepala sekolah mampu 

memanajemen sumber-sumber pendidikan dengan maksimal. Banyak 

pakar manajemen yang mengemukakan pendapat mereka tentang 

pengertian manajemen. Untuk mengetahui pengertian manajemen maka 

berikut ini diketengahkan beberapa pendapat untuk membantu memahami 

konsep manajemen. 

Menurut James A.S. Stoner dalam dalam U. Saefullah, manajemen 

adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya-sumber 

daya organisasi lainnya agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan. 

Manajemen sebagai seni pencapaian tujuan yang dilakukan melalui usaha 

orang lain.
31

 

Menurut Mary Parker Follet dalam U.Saefullah, manajemen 

merupakan  proses kas yang terdiri atas tindakan-tindakan perencanaan, 

perencanaan, penggerakan, dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran yang telah ditentukan  melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. Menurut 

Mary Parke Follet da dalam U. Saefullah, manajemen adalah seni karena 

untuk melakukan pekerjaan melalui orang lain dibutuhkan ketrampilan 

khusus.
32

 

Definisi di atas menunjukkan bahwa manajemen dilakukan oleh 

kepala sekolah sebagai seorang pemimpin untuk mengelola komponen-

                                                           
31

 U. Saefullah, Manajemen  Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), hlm. 3. 
32

 Ibid, hlm. 2. 
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komponen pendidikan yang merupakan sumber organisasi yaitu guru atau 

karyawan, siswa, sarana prasarana, kurikulum, dan administrasi keuangan 

melalui proses perencanaan, pengorganisasian atau pembagian tugas, 

penggerakan dan pengendalian. 

Menurut Terry dalam Syafrudin mengatakan bahwa manajemen 

adalah kemampuan mengarahkan dan mencapai hasil yang diinginkan 

dengan tujuan dari usaha-usaha manusia dan sumber daya lainnya. 
33

 

Hersey dan Blanchard dalam T. Handoko mengemukakan manajemen 

adalah proses bekerja sama antara individu dan kelompok serta sumber 

daya lainnya dalam mencapai tujuan organisasi.
34

 Dalam perspektif lebih 

luas manajemen adalah suatu proses pengaturan dan pemanfaatan sumber 

daya yang dimilkiki organsiasi melalui kerjasama para anggota untuk 

mencapai tujuan organsisasi secara efektif dan efisien.  

Manajemen menurut T. Hani Handoko adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, dan penggunaan sumber daya-sumber daya organisasi 

lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.  Menurut 

Fattah dalam T. Handoko mengemukakan bahwa manajemen menjadi 

suatu ilmu jika teori-teorinya mampu menuntun manajer dengan memberi 

kejelasan bahwa apa yang harus dilakukan pada situasi tertentu dan 

memungkinkan mereka meramalkan akibat-akibat dari tindakan-

tindkannya. Manajemen adalah suatu proses penggunaan sumber daya 
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secara efektif untuk mencapai sasaran.
 35

 Manajemen pendidikan Islam 

adalah suatu proses pengelolaan lembaga pendidikan Islam secara Islami 

dengan menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-hal lain yang terkait 

untuk mencapai tujuan pendidikan Islam secara efektif dan efisien.
36

 

Pengelolaan atau manajemen merupakan komponen integrasi dan 

tidak dapat dipisahkan dari proses pendidikan secara keseluruhan. 

Alasannya tanpa manajemen tidak mungkin tujuan pendidikan dapat 

diwujudkan secara optimal, efektif, dan efisien. Konsep tersebut berlaku di 

sekolah yang memerlukan manajemen yang efektif dan efisien. Fungsi-

fungsi pokok dalam manajemen adalah perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan pembinaan. Keempat fungsi tersebut merupakan suatu 

proses yang berkesinambungan. 
37

 Dari beberapa pengertian manajemen 

tersebut disimpulkan bahwa manajemen adalah proses yang dilakukan 

oleh kepala sekolah dalam merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan, mengawasi serta mengevaluasi komponen-komponen 

pendidikan yang meliputi kurikulum, tenaga pendidik, peserta didik, 

sarana prasarana, dan keuangan. 
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Kerangka teori manajemen kepala sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan Islam adalah sebagai berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.2 : Kerangka Teori Manajemen Kepala Sekolah  
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Dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah kepala 

sekolah sebagai manajer perlu menerapkan dan memahami pendekatan Total 

Quality Managemen (TQM) yang merupakan pendekatan manajemen yang 

memusatkan perhatian pada peningkatan mutu komponen yang terkait, yaitu: 

1. Siswa 

Kesiapan dan motivasi belajar. 

2. Guru 

Kemampuan profesional, kemampuan  personal, kemampuan sosial. 

3. Kurikulum 

Relevansi konten dan operasionalisasi proses pembelajarannya. 

4. Dana, sarana dan prasarana 

Kecukupan dan keefektifan dalam mendukung proses pembelajarannya. 

5. Masyarakat (orang tua, pengguna lulusan, dan perguruan tinggi) 

Partisipasi dalam pengembangan program-program pendidikan di sekolah. 

Sekolah dasar bermutu akan dapat terwujud jika kegiatan belajar 

mengajar berlangsung di sekolah tersebut bermutu, dan kegiatan belajar 

mengajar yang bermutu ini ditunjang oleh manajemen dari beberapa 

komponen, yaitu manajemen yang bermutu, pengadaan dan pemanfaatan buku 

dan sarana belajar yang bermutu, keberadaan fisik dan penampilan sekolah 

yang bermutu, serta partisipasi masyarakat yang tinggi.
38
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F. Metode Penelitian  

1. Jenis  dan  Pendekatan 

Menurut Robert dan Steven J. yang dikutip Lexy J. Moleong, jenis 

penelitian ini dapat digolongkan sebagai penelitian lapangan (field 

research), karena penelitian, langsung menggali data di lapangan. 

Disamping itu, penelitian ini bersifat kualitatif, yaitu penelitian yang 

prosudernya menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata/lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang diamati.
39

 

Sedangkan, pendekatan penelitian menggunakan pendekatan 

penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang membutuhkan kedalaman 

penghayatan terhadap interaksi antara konsep atau analisis secara mendalam 

tentang hubungan-hubungan konsep yang dikaji secara emperik. Sedangkan, 

menurut Bogdan dan Taylor sebagimana dikutip  Moleong mengemukakan 

bahwa penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur penelitian yang 

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

orang dan perilaku yang diamati. 

Metode ini digunakan peneliti, karena data yang diperoleh masih 

berbentuk umum, selanjutnya data dideskripsikan menjadi informasi yang 

lebih khusus dan diharapkan akan dapat memberikan informasi tentang 

bagaimana peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu PAI melalu 

manajemen berbasis sekolah. Pengumpulan data ini tentunya akan 
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melibatkan pihak yang terkait yaitu kepala sekolah, guru, kabid, tata usaha 

dan karyawan sekolah. 

2. Sumber Data 

Yang dimaksud sumber data, yaitu sumber dari mana data itu 

diperoleh. Oleh karena itu, untuk mendapatkan data yang relevan dengan 

permasalahan ini data yang diambil meliputi sumber data primer dan 

sumber data sekunder. Sumber data primer yaitu data yang diperoleh 

langsung dari sumbernya, diamati dan dicatat untuk pertama kalinya.
40

 

Sumber data primer dalam penelitian ini yaitu kepala sekolah, dan wakil 

kepala sekolah serta guru Pendidikan Agama Islam. Sedangkan sumber data 

sekunder adalah data diperoleh peneliti dari biro statistik, majalah, 

keterangan-keterangan atau publikasi.
41

 Sumber data sekunder dalam 

penelitian ini yaitu berupa data-data tertulis seperti data sekolah, guru, 

karyawan dan siswa, struktur organisasi, daftar inventaris sarpas dan buku-

buku penunjang. 

3. Teknik  Pengumpulan Data 

Untuk dapat memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, 

penulis menggunakan beberapa metode, yaitu : 

a. Observasi 

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek 

penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan.
42
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Metode ini penulis gunakan untuk mengumpulkan data-data di 

lapangan dengan jalan menjadi partisipan langsung di SD UMP, untuk 

mengetahui manajemen kepala sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan Islam. 

b. Interview (wawancara) 

Interview adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan 

untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya.
43

 Metode 

interview adalah suatu cara untuk memperoleh informasi dengan jalan 

langsung kepada yang bersangkutan atau kepala sekolah dan guru PAI di 

SD UMP. Jadi dengan metode wawancara langsung ini dapat digunakan 

untuk mencetak, melengkapi, dan menyempurnakan data hasil observasi. 

Metode ini penulis pergunakan untuk mengumpulkan data yang 

berhubungan dengan manajemen kepala sekolah dalam peningkatan mutu 

pendidikan Islam, serta faktor-faktor pendukung dan penghambatnya. 

c. Dokumentasi 

Dokumentasi adalah ditujukan untuk memperoleh data langsung 

dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-

peraturan, laporan kegiatan, foto-foto, film dokumenter (Riduwan, 2009: 

77). Metode dokumentasi sebagai metode pengumpulan data memiliki 

posisi yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

4. Analisis Data 

Menurut pendapat Potton seperti yang dikutip oleh L.J. Moleong 
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bahwa analisis data adalah proses pengatur urutan data mengorganisasikan 

ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian data. Sedang, analisis data 

kualitatif menurut Bogdan dan Biklen seperti, dikutip oleh Lexy J. Moleong, 

adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, 

mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat 

dikelola, menyintensiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. 
44

 Dalam penelitian ini, peneliti akan 

menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yaitu yang terdiri dari tiga 

kegiatan, yaitu reduksi data atau pengumpulan data, penyajian data dan 

verifikasi atau kesimpulan, yaitu; 

a. Reduksi Data 

Setelah pengumpulan data selesai kemudian melakukan reduksi 

data, yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, 

pengabstrakkan, dan tranformasi data kasar yang muncul dari catatan-

catatan tertulis dilapangan. 

Dalam langkah reduksi, penulis memilih dan menyederhanakan data dari 

catatan lapangan. Catatan lapangan yang banyak disederhanakan, 

disingkat, dirangkum, dan dipilih sesuai dengan permasalahan yang 

telah ditetapkan. Proses reduksi data ini, penulis melakukan 

pengulangan untuk menghindari terjadinya kekeliruan, hanya data yang 

berkaitan dengan pokok permasalahan saja yang dipiih, sedangkan yang  
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lain di keluarkan dari proses analisis. 

b. Penyajian data  

Penyajian data yaitu sekumpulan data informasi tersusun yang 

member kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

Dalam proses penyajian data, data yang telah penulis pilih 

melalui reduksi, penulis sajikan dalam bentuk tulisan  atau kata-kata 

narasi yang sistematis, sehingga mudah untuk disimpulkan. 

c. Verifikasi (kesimpulan), 

 Verifikasi yaitu merupakan temuan baru yang sebelumnya 

belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambar suatu 

objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga 

setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau 

interaktif, hipotesis, atau teori.
45

 

5. Validasi Data 

Penelitian kualitatif  pada dasarnya sudah ada dasar meningkatkan 

derajat kepercayaan data yang dinamakan kebasahan data. Kebashan data 

merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep kesahihan 

(validitas) dan keandalan (realibilitas).  

Pada penelitian ini penulis menggunakan  dengan model tringulasi. 

Patton dalam Lexy J. Moleong mendefinisikan tringulasi adalah teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. 
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Tringulasi dengan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat 

yang berbeda dalam penelitian kualitatif. Hal ini dapat dicapai dengan 

jalan:  

a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

b. Membandingkan apa yang dikatakan orang didepan umum dengan apa 

yang dikatakannya secara pribadi. 

c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi 

penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu. 

d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai 

pendapat  dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan. 

e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan.
46

 

G. 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. Dalam 

sistematika penulisan tesis ini, penulis akan mendiskripsikan bab dan subbab 

rencana penuisan tesis, berikut sistematika penulisannya: 
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BAB I. Pendahuluan. Pada bab ini terdiri dari beberapa subbab yang 

meliputi latarbelakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat 

penelitian, kajian pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, kerangka 

pemikiran dan sistematika penulis tesis. 

BAB II. membahas fungsi manajemen kepala sekolah dalam 

meningkatkan pendidikan Islam yaitu planning, organizing, actuating dan 

controlling. Pembahasan selanjutnya manajemen kepala sekolah untuk 

mengelola komponen pendidikan Manajemen Personalia (staf terutamanya 

adalah guru), manajemen Kesiswaan, Manajemen Kurikulum, Manajemen 

Keuangan, Manajemen sarana dan Prasarana dalam meningkatkan mutu  

Pendidikan Islam. 

BAB III. Memaparkan data tentang deskripsi  lokasi penelitian di SD 

UMP Purwokerto yang meliputi sejarah, tentang pendidik dan kependidikan, 

bidang kesiswaan, visi misi dan moto serta struktur organisasi. Fungsi-fungsi 

manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam, 

manajemen komponen pendidikan SD UMP yaitu manajemen guru/karyawa, 

kesiswaan, kurikulum, sarana dan prasarana serta keuangan. Faktor 

pendukung dan penghambat yang dihadapi disekolahan. 

BAB IV. Pembahasan hasil penelitian meliputi fungsi manajemen 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan Islam, manajemen 

personalia (staf terutamanya adalah guru), manajemen kesiswaan, manajemen 

kurikulum, manajemen keuangan, manajemen sarana dan prasaran serta faktor 

pendukung dan penghambat yang dihadapi di SD UMP Purwokerto. 
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BAB V. Penutup meliputi kesimpulan hasil penelitian yang telah 

disusun, saran-saran dan rekomendasi untuk meningkatkan dan 

mengembangkan mutu pendidikan Islam di SD UMP Purwokerto.  

  

 

 


