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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan sebagai sarana yang vital dalam pengambangan kualitas 

sumber daya manusia. Pendidikan merupakan suatu kebutuhan yang tidak 

dapat dipisahkan dari manusia dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan 

membentuk manusia terampil dibidangnya. Pendidikan dalam pengertian 

bahasa disebut proses melatih dan mengambangkan pengetahuan, 

keterampilan, pikiran, perilaku, dan lain-lain terutama oleh sekolah formal. 

Pendidikan dalam pengertian ini, dalam kenyataan, sering dipraktekkan 

dengan pengajaran yang sifatnya verbalistik 
1
.  

Perwujudkan masyarakat berkualitas menjadi tanggung jawab 

pendidikan, terutama dalam mempersiapkan peserta didik menjadi subyek 

yang makin berperan menampilkan keunggulan dirinya yang tangguh, kreatif, 

mandiri dan profesional pada bidangnya masing-masing
2
. Upaya 

meningkatkan kualitas pendidikan terus-menerus dilakukan baik secara 

konvensional maupun inovatif.  

Sebagai menajer, kepala sekolah harus mampu mendayagunakan 

seluruh sumber daya sekolah dalam rangka mewujudkan visi dan misi untuk 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan. Selain itu, kepala sekolah harus 

                                                           
1 Azizy,Qodri, 2002, Pendidikan Agama untuk membangun etika sosial, semarang, aneka 

ilmu: hal 18 
2 Mulyasa, 2004, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Bandung: Remaja Rosdakarya, hal 3 
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mampu menghadapi berbagai persoalan di madrasah, berfikir secara analitik 

dan konseptual dan harus senantiasa berubah untuk menjadi guru penengah 

dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh para tenaga 

kependidikan yang menjadi bawahannya, serta berusaha untuk mengambil 

keputusan yang memuaskan bagi semua
3
.  

Pendidikan adalah suatu proses untuk mengubah manusia dari sikap 

tertentu terhadap sikap lainnya. Dengan kata lain dengan pendidikan itu 

perubahan akan nampak dalam proses perubahan pikiran manusia, dari tidak 

mengerti menjadi mengerti, dari tidak mengetahui menjadi mengetahui, 

termasuk pikiran manusia dapat membedakan mana yang baik dan mana yang 

buruk, mana yang benar dan mana yang salah. 

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Republik Indonesia 

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan  terencana untuk mewujudkan 

suasana belajar dan proses pembelajaran supaya peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual 

keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan Negara
4
. 

Pendidikan adalah suatu hal yang mutlak yang harus dipenuhi dalam upaya 

untuk meningkatkan taraf hidup manusia khususnya bangsa Indonesia.  

Disaat ini dalam tantangan kehidupan global, pendidikan merupakan 

hal yang sangat mutlak karena pendidikan salah satu sarana penentu mutu 

                                                           
3 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung, Remaja Risdakarya,  2003):hal. 

103 
4 A. Idi, Sosiologi Pendidikan Individu, Masyarakat dan Pendidikan, (Jakarta: Rajawali, 

2011), Cet: 1, hal. 266. 
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Sumber Daya Manusia. Dimana hal ini sebagai tolak ukur keunggulan suatu 

bangsa, sehingga tidak lagi ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam, 

luasnya lahan pertanian, melainkan pada keunggulan Sumber Daya Manusia 

(SDM). Di mana mutu Sember Daya Manusia (SDM) berkaitan erat dengan 

mutu pendidikan, maka dari itu apabila mutu pendidikan disuatu bangsa 

tertentu unggul, maka dapat dikatakan sumber daya manusia tersebut unggul 

yang secara tidak langsung akan menelorkan manusia-manusia yang 

berkualitas yang memiliki peran penting terhadap kemajuan hidup umat 

manusia. 

Sistem pendidikan yang ada saat ini diharapkan mampu menjamin 

pemerataan kesempatan berkarya dan mampu peningkatan taraf hidup 

masyarakat. Dengan pendidikan diharapkan mampu menghadapi tantangan 

sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional dan global 

sehingga diperlukan perubahan pendidikan secara terencana, terarah serta 

berkesinambungan. Pendidikan memerlukan penataan yang professional. 

Maka dari  itu diperlukan personal yang mampu dan konsisten. Mampu dalam 

arti selain dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik maka 

harus mampu berinovasi atau memberikan kontribusi tersendiri. Konsisten 

dalam arti dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya selalu berjalan 

dan diakhiri dengan hasil yang baik. Dari hal inilah yang kita sebut sebagai 

pemimpin pendidikan. 

Dalam menjalankan tugas sebagai pemimpin formal maka seorang 

kepala sekolah dihadapkan pada persoalan-persoalan teknis  manajerial 
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sekolah. Serta dituntut sebagai administrator yang handal untuk 

mengupayakan adanya kemajuan-kemajuan bagi madrasah yang dikelolanya. 

Sehingga kepala madrasah diharapakan tidak hanya menjalankan roda 

kepemimpinannya, tetapi diharapkan mampu memberikan inovasi atau 

terobosan yang dapat memberikan kontribusi kemajuan terhadap lembaga 

yang dikelolanya. 

Dalam Islam di jelaskan menurut hadits dari Rasulallah yang artinya: 

"Dari ibnu umar R.a. beliau berkata: saya mendengar 

rasulullah SAW bersabda: setiap kamu adalah pemimpin, dan 

setiap kamu akan ditanyai tentang kepemimpinannya" 

(Mutafakun Alaih)
5
 

Bahwa setiap muslim adalah seorang pemimpin, dan setiap pemimpin 

itu suatu saat akan dimintai pertangung jawaban dikemudian hari pada hari 

pembalasan. Dari hadis diatas dapat kita cermati bahwa setiap manusia yang 

lahir dibumi adalah sosok seorang pemimpin. Pemimpin yang mampu 

memberikan seritauladan, memberikan contoh yang baik dalam berperilaku, 

bertingkah laku bahkan dalam berpakainpun. Sehingga seorang pemimpin 

harus mencontoh sikap Rasulullah SAW, sehingga setiap apa yang ia lakukan 

dapat dipertanggungjawabkan didunia dan diakhirat. 

M. Ngalim Purwanto, mengatakan bahwa;  

“Kepala Sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang  sangat 

penting karena lebih dekat dan langsung berhubungan dengan 

pelaksanaan program pendidik pendidikan tiap-tiap sekolah dan 

tercapai atau tidaknya tujuan pendidikan itu, sangatlah tergantung 

                                                           
5 S. A. Al- Hamisy, Mukhtar Al Hadits An Nabawiyyah, (Semarang: Toha Putra) hlm. 112. 
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kepada polis atau kebijaksanaan dan kecakapan kepala sekolah 

sebagai pemimpin pendidikan.”
6
 

Kepala madrasah memberikan berbagai kebijakan yang akan 

dilaksanakan oleh semua warga madrasah. Dalam menjalankan tugas-tugas 

pokok yang ada kepala madrasah harus memberikan kebijakan yang sesuai 

dengan kondisi madrasah dan lingkungan. Madrasah yang memiliki kultur 

dipedesaan maka kebijakan kepala madrasah yang berkaitan dengan teknologi 

tidak serta merta dapat diterapkan. Teknologi yang ada saat ini mungkin bisa 

diterapkan diperkotaan, tetapi dengan kondisi didesa maka kebijakan 

diharapakan sesuai dengan lingkungan yang ada. 

Menurut pakar manajemen pendidikan Ngalim Purwanto bahwa, 

Kepala madrasah merupakan faktor kunci efektif tidaknya suatu madrasah. 

Dikatakan kunci karena kepala madrasah memainkan peranan yang sangat 

penting  dalam keseluruhan spektrum pengelolaan madrasah. Sebagai manajer 

pendidikan  yang profesional, kepala sekolah bertanggung jawab sepenuhnya 

terhadap sukses tidaknya sekolah yang dipimpinnya.
7
 

Kepala madrasah sebagai pemimpin utama yang bertanggung jawab 

terhadap semua bagian-bagian yang ada. Kepala madrasah harus mampu 

mengelola dari tiap-tiap bagian yang ada berjalan dengan sempurna, jangan 

sampai terhadap kebijakan kepala madrasah yang ada, malah mempengaruhi 

bahkan menghambat perjalanan dari komponen-komponen yang dikelolanya. 

Kepala madrasah juga bertanggung jawab terhadap bawahanya yang tidak 

                                                           
6 Ngalim. M.P , Administrasi Pendidikan (Jakarta: Mutiara off set, 2000), hlm. 112 
7Danim. S , Visi Baru Manajemen, Dari Unit Birokrasi ke Lembaga Akademik.  (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2006), hlm 97 
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dapat menjalankan programnya dengan sempurna, berhak untuk 

mengevaluasi, memperbaikinya agar berjalan dengan semestinya dan 

menjalankan kebijakan-kebijakan yang telah diinstruksikan oleh kepala 

madrasah. 

Perencanaan mutu madrasah hendaknya memiliki program-program 

yang berkaitan dengan perencanaan madrasah, baik skala harian, mingguan, 

bulanan maupun semester. Hal tersebut sangat penting sekali dirumuskan 

diawal tahun pelajaran, karena sebagai acuan atau panduan menjalankan roda 

organisasi pada lembaga tersebut. Menurut Suharsimi Arikunto bahwa bagi 

sebuah organisasi, menejemen merupakan kunci sukses, karena sangat 

menentukan kelancaran kinerja organisasi yang bersangkutan.
8
 Sehingga dari 

awal perencanaan yang dibuat harus dilakukan dengan menejemen yang baik. 

berkaitan terhadap input pendidikan. Input pendidikan merupakan segala 

sesuatu yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses, 

sehingga harus ditetapkan sejak awal. Pendidikan yang bermutu sangat 

membutuhkan tenaga kependidikan yang professional.  

Tenaga kependidikan pada masa mendatang akan semakin kompleks 

tantanganya, sehingga menuntut tenaga kependidikan untuk senantiasa 

melakukan berbagai peningkatan dan penyesuaian penguasaan 

kompetensinya. Tenaga kependidikan disini dimaksutkan adalah kepala 

madrasah bahwa harus selalu melakukan inovasi-inovasi yang bertujuan 

meningkatkan mutu pendidikan. Sehingga seorang kepala madrasah tidak 

                                                           
8 Arikunto. S, menejemen pendidikan,(yogyakarta: aditya media, 2012), Hal 15. 
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hanya profesional dalam hal teori saja, tetapi praktik yang dihadapi sehari-

hari mampu menguasai.   

Peningkatan mutu pendidikan merupakan sasaran pembangunan di 

bidang  pendidikan nasional dan merupakan bagian yang berkaitan langsung 

terhadap upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. 

Mutu pendidikan dipengaruhi oleh beberapa faktor dan salah satu diantaranya 

adalah  manajemen. 

Di Indonesia yang penduduknya sangat banyak mengalami banyak 

problematika kususnya dalam bidang pendidikan, menururut sindhunata  

dalam poin Ketiga, mutu pendidikan yang masih rendah khususnya di jenjang 

pendidikan dasar dan menengah
9
. Pendidikan yang saat ini dilaksanakan 

dijenjang sekolah dasar dan menengah merupakan sebagai landasan seorang 

anak memiliki karakter dan akan menjadi apa kelaknya. Maka dari itu 

pendidikan dasar sebagai pondasi awal anak, sehingga diharapkan dapat 

membangun jiwa anak yang kreatif, jujur, ulet, sabar, dan lain sebagainya. 

Pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan bertujuan untuk 

mengokohkan pondasi awal yang didapat siswa ketika disekolah dasar. 

Namun yang terjadi, kususnya dilembaga plat merah, guru belum memiliki 

etos kerja yang berusaha menjadikan seorang anak memiliki karakter yang 

lebih baik, guru lebih banyak menerapkan mata pelajaran yang banyak dan 

seluruh mata pelajaran, siswa harus bisa semuanya.   

                                                           
9 Sindhunata, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan Demokrasi, Otonomi, Civil Society, 

Globalisasi, (Yogyakarta: Kanisius, 2000), hal 32. 
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Mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi yang baik, 

memenuhi syarat, dan segala komponen yang harus terdapat dalam 

pendidikan, komponen-komponen tersebut adalah masukan, proses, keluaran, 

tenaga kependidikan, sarana dan prasarana. Pelaksanaan mutu lembaga, 

Kepala madrasah sebagai pengendali pokok berhak menentukan berbagai 

kebijakan yang bertujuan untuk memajukan lembaga yang dipimpinya. Disini 

kepala madrasah memberikan instruksi kepada bawahan, khususnya guru 

dimadrasah tersebut, guru juga memiliki peran penting terhadap mutu 

pendidikan dimadrasah tersebut. Guru yang baik adalah guru yang sesuai 

kompetensinya yang dimiliki, misalnya guru bahasa arab maka harus 

diletakan pada mata pelajaran bahasa arab. Guru bimbingan konseling, maka 

harus berada pada bimbingan konseling, jangan sampai tertukar bahkan 

sampai carut marut. Itu semua hak kepala madrasah sebagai pengendali dari 

berbagai kegiatan yang ada dimadrasah tersebut. 

Kepala sekolah wajib mendayagunakan seluruh personal secara efektif 

dan efisien agar tujuan penyelenggaraan pendidikan dilembaga tersebut dapat 

tercapai secara optimal.
10

 Kepala madrasah sebagai seorang terletak dijabatan 

yang strategis, dalam organisasi madrasah yang bertugas mengatur semua 

sumberdaya organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik 

siswa untuk mencapai tujuan pendidikan serta memahami semua kebutuhan 

madrasah. Melalui Profesionalitas kepala madrasah, pengembangan 

profesionalisme guru mudah dilakukan karena sesuai dengan peran dan 

                                                           
10 Suryosubroto, Menejemen Pendidikan Disekolah, (Jakarta: Reneka cipta, 2010) hal 86 
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fungsinya, salah satu cara yang dapat dilakukan oleh kepala madrasah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru menurut Mulyasa, adalah sesebagai 

berikut: (1) menyusun penyetaraan bagi guru yang memiliki kualifikasi 

SMA/DIII agar mengikuti penyetaraan S1/Akta 1V, sehingga mereka dapat 

menambah wawasan keilmuan dan pengetahuan yang menunjang tugasnya, 

(2) mengikutsertakan guru-guru dalam forum ilmiah seperti seminar, 

pendidikan dan latihan maupun lokakarya, (3) revitalisasi KKG  (kelompok 

kerja guru), dan MGMP (musyawarah guru mata pelajaran), serta (4) 

meningkatkan kesejahteraan guru
11

.   

Banyak faktor penghambat yang dialami madrasah dalam pelaksanaan 

program. Faktor penghambat bisa terdiri dari faktor internal maupun faktor 

eksternal, bisa dari segi pendidik, sarana prasarana, bahkan kepala madrasah 

itu sendiri.  Kepala madrasah diharapkan mampu menjadi leader yang 

mampu mengendalikan dirinya untuk meminimalisir berbagi faktor 

penghambat tersebut, kepala madrasah harus berusaha melengkapi sarana 

prasarana yang mendukung untuk menuju sebuah sekolah yang bermutu. 

Kepala madrasah harus sadar dalam persaingan madrasah, madrasah yang  

tidak memiliki sarana prasarana yang lengkap atau guru yang kurang 

profesional akan ditinggalkan peminatnya dan akhirnya madrasah akan tutup 

karena tidak mendapatkan murid. 

Mutu pendidikan yang diharapkan sesuai keinginan dan kebutuhan  

masyarakat. Masyarakat akan menilai sendiri ketika anaknya dirumah, budi 

                                                           
11 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2006), hlm. 78. 
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pekerti dan tingkah laku pada anak bertambah baikah atau bertambah 

burukah. Dari situ orang tua akan menilai bahwa kepala madrasah sebagai 

pemangku jawabatan yang utama, telah memberikan kebijakanya secara tepat 

atau tidak.  

Dari berbagai paparan diatas maka dapat ditarik sebuah judul: 

Kontribusi manajerial kepala Madrasah dalam pengembangan mutu 

lembaga di MI Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten 

Ngawi. 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas maka 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana kontribusi Kepala Madrasah dalam perencanaan mutu di MI 

Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi? 

2. Bagaimana kontribusi Kepala Madrasah dalam pelaksanaan mutu di MI 

Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi? 

3. Bagaimana kendala dalam Pelaksanaan mutu di MI Muhammadiyah 1 

Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi? 

C. Tujuan dan Manfaat. 

1. Tujuan penelitian 

Berdasarkan sub fokus penelitian tersebut di atas, maka tujuan dalam 

penelitian ini adalah: 
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a. Untuk mengetahui kontribusi Kepala Madrasah dalam perencanaan 

mutu di MI Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten 

Ngawi. 

b. Untuk mengetahui kontribusi Kepala Madrasah dalam pelaksanaan 

mutu di MI Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten 

Ngawi. 

c. Untuk mengetahui kendala dalam pelaksanaan mutu di MI 

Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. 

2. Manfaat Penelitian 

Berbagai penelitian yang dilakukan dipastikan dapat memberi 

manfaat baik bagi objek atau peneliti khususnya dan juga bagi seluruh 

komponen yang terlibat di dalamnya. Dengan dilakukan penelitian 

mengenai “Kontribusi manajerial Kepala Madrasah dalam 

pengembangan mutu lembaga di MI Muhammadiyah Jagir, Kecamatan 

Sine, Kabupaten Ngawi.” ini diharapkan dapat memberikan manfaat, 

diantaranya: 

a.  Dari aspek  teoretis 

1) Sebagai sumbangsih dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

khususnya ilmu manajemen/kepemimpinan kepala madrasah. 

2) Sebagai bahan referensi bagi peneliti berikutnya  dalam topik yang 

relevan. 
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b.  Dari aspek  Praktis 

1) Bagi Kepala Madrasah sebagai manajer pendidikan dapat 

digunakan sebagai masukkan dan pertimbangan untuk meninjau 

kembali dalam memperbaiki mutu Madrasah.  

2) Dapat membantu memberikan pemikiran kepada lembaga-lembaga 

sekolah untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam 

meningkatkan mutu lembaga. 

3) Bagi organisasi-organisasi Islam dalam menentukan kebijakan-

kebijakan yang berhubungan dengan kemampuan manajerial 

Kepala organisasi dalam kaitannya dengan pengelolaan. 

D. Telaah pustaka 

Berdasarkan telaah pustaka yang peneliti lakukan, ada beberapa 

penelitian yang mempunyai tema yang sama, diantaranya: 

1. Penelitian yang dilakukan Sidhu, G Kaur dan Fook, Chan Yuen (2010) 

yang berjudul “Formative supervision of teaching and learning: Issues 

and concerns for the school head”,  mengungkapkan peran kepala 

sekolah sebagai supervisi adalah untuk meningkatkan kualitas guru. 

Penelitian ini menekankan terhadap pengetahuan, pemahaman, dan 

praktek Kepala Sekolah dasar sebagai pengawas formatif, dalam 

penelitian ditemukan bahwa Kepala Sekolah memiliki pemahaman 

terbatas mengenai pelaksanaan supervisi. 

2. Peneliatan yang dilakukan Nek Kamal, Jamal, Salomawati (2011) yang 

berjudul “The school principals’ Roles In Teaching supervisi on in 
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selected schools in perak, Malaysia” mengemukakan bahwa Kepala 

Sekolah dalam melaksanakan supervisi berkorelasi dengan pelaksanaan 

kurikulum, persiapan materi pengajaran dan peningkatan profesionalisme 

guru.  

3. Penelitian yang dilakukan Mukherje(2013) dalam jurnal yang berjudul “ 

A study of the Managerial skills of school : principals and performance of 

schools”. Penelitian Mukherjee bertujuan untuk membuktikan hubungan 

keterampilan Kepala Sekolah dan pencapaian sekolah yang dipimpinya. 

Dalam penelitian tersebut mengungkapkan bahwa kepala sekolah yang 

efektif adalah Kepala Sekolah yang mempunyai kemampuan supervisi, 

kemampuan komunikasi, dan kemampuan kognitif. 

4. Penelitian yang dilakukan sidhu (2009) yang berjudul “leadhership 

characteristics of An excellent principal in malaysia” mengungkapakan 

bahwa Sepala Sekolah yang baik adalah mampu menciptakan iklim 

sekolah yang berkelanjutan yang angkat meningkatkan prestasi siswa dan 

produktifitas guru. Temuan menunjukan bahwa karakteristik dalam 

kepemimpinan kepala sekolah menggunakan berbagai strategi pendidikan 

dan gaya kepemimpinan sitasional. 

5. Penelitian yang dilakukan lucy Stainer dan Julie Kowal (2007) yang 

berjudul “There is broad concensus in the literature that effective school 

lwaders focus on tasks related to improving classroom intruction in 

addition to the they spend on the managerial aspects of their jobs“ .Ada 

konsesus yang luas di dalam literatur yang efektif para pemimpin sekolah 
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memusatkan pada tugas yang berhubungan dengan peningkatan intruksi 

dalam kelas sebagai tambahan terhadap waktu yang mereka habiskan 

pada aspek manajerial tentang pekerjaan mereka. Hal ini dapat diartikan 

adanya supervisi oleh Kepala Sekolah terhadap para guru untuk 

memantau kinerja mereka.  

 Dari beberapa penelitian yang telah dikemukakan, penelitian ini 

menitik beratkan pada Kontribusi manajerial kepala madrasah dalam 

pengembangan mutu lembaga di MI Muhammadiyah Jagir, Kecamatan 

Sine, Kabupaten Ngawi, kemudian Kontribusi kepala madrasah dalam 

perencanaan mutu apa saja, kontribusi kepala madrasah dalam pelaksanaan 

mutu apa saja, dan kendala mutu yang dihadapi belum sesuai dengan 

harapan dinginkan, yang dikemas dalam pengembangan mutu lembaga. 

E. Kerangka Berfikir 

Fungsi pemimpin menggambarkan bagaimana manajer mengarahkan 

dan mempengaruhi para bawahan, bagaimana orang lain melaksanakan tugas 

yang esensial dengan menciptakan suasana yang menyenangkan. Fungsi 

pengawasan meliputi penentuan standar, supervisi, dan mengukur 

penampilan/pelaksanaan terhadap standar dan memberikan keyakinan bahwa 

tujuan organisasi tercapai. 

Kepala madrasah sebagai pemimpin utama yang bertanggung jawab 

terhadap semua bagian-bagian yang ada. Kemampuan kepala madarasah 

dalam perencanaan mutu yang dilaksanakan setiap awal tahun. Mengorganisir 

dari setiap bagian yang ada dilembaga tersebut agar sedapatnya melaksanakan 
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pekerjaan yang menjadi tugasnya. Kemampuan kepala madrasah dalam 

pelaksanaan mutu. Berkaitan erat dengan kejadian sehari hari yang ada 

dilembaga tersebut, mulai pelaksananaan harian, bulanan, maupun tahunan 

yang kususnya berkaitan dengan pembelajaran. Kemampuan kepala madrasah 

dalam menganalisis kendala-kendala yang terjadi dalam pelaksanaan mutu. 

Pelaksanaan mutu lembaga dipastikan tidak semua bagian-bagian berjalan 

dengan lancar, letak peran kepala madarasah disini dalam menganalisis 

terhadap bagian apa saja yang menjadi kendala dalam pelakasanaan mutu dan 

kemudian diberikan solusi dalam memecahkan masalah tersebut.   

Kepemimpinan dalam bidang pendidikan yang erat hubunganya 

melaksanakan tugasnya dengan baik pasti memiliki sifat yang profesional. 

Profesionalitas kepala madrasah dapat dilihat melalui ciri-ciri. Ciri kepala 

madrasah sebagai seorang pemimpin yang diadaptasi dari george R Terry 

dalam mulyasa, salah satunya adalah
12

 Energik. Energik merupakan ciri 

kepala madrasah yang harus memiliki kekuatan mental dan fisik. Selalu 

berperan aktif untuk kemajuan lembaga yang dipimpinya agar tercapai tujuan 

pendidikan. Seorang kepala madrasah tidak dapat dikatakan energik apabila 

lembaga yang dipimpinya bersifat stagnan, tidak ada perubahan sedikitpun. 

Ciri Kepala Madrasah Energik tersebut terlihat dilembaga MI 

Muhammadiyah Jagir, Kec. Sine. Kab. Ngawi. Dengan adanya berbagai 

prestasi yang diraihnya antara lain juara dua nilai ujian nasional Se 

Kecamatan Sine, Dapat bangun dari keterpurukan didaerah tersebut. Terlihat 

                                                           
12 Mulyasa E, Menjadi kepala sekolah  profesional, (Bandung:Remaja Rosdakarya, 2007), 

hal. 34.  
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ketika sekolah negeri yang ada berjarak sekitar dua kilometer tidak dapat 

mempertahankan mutu lembaga yang mengakibatkan sekolah negeri tersebut 

mengalami regroping. 

Dari penjabaran kerangka berfikir diatas dapat digambarkan dalam 

gambar 1.1 sebagai berikut: 

 

 

Perencanaan Mutu Lembaga 

   Kemampuan     

     Menejerial   Pelaksanaan Mutu Lembaga             Mutu 

Kepala Madrasah                     Lembaga 

     Kendala Pelaksanaan Mutu 

 

Gambar 1.1 

Kerangka Berfikir 

 

F. Metode Penelitian 

Suatu penelitian terdapat dua jenis pendekatan penelitian yaitu 

penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Penelitian kuantitatif 

merupakan pendekatan penelitian dengan data penelitiannya berupa angka-

angka, dan analisisnya menggunakan statistik, sedangkan penelitian kualitatif 

merupakan pendekatan penelitian dengan data penelitian yang berkenaan 

dengan interpretasi terhadap data yang ditemukan dilapangan
13

. 

1. Paradigma penelitian 

                                                           
13 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, Pendekatan Kuantitatif,  Kualitatif, dan R&D, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), hal. 73. 
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  Penelitian deskriptif dirancang untuk memperoleh informasi 

tentang status gejala pada saat penelitian dilakukan. Tujuan penelitian ini 

adalah untuk melukiskan variabel atau kondisi “apa yang ada” dalam 

situasi.
14

 Adapun data yang diperoleh peneliti dalam penelitian ini akan 

disajikan secara deskriptif kualitatif. Adapun yang dimaksud dengan 

deskriptif kualitatif menurut Bogdan dan Taylor yang dikutip Lexy J 

Moeleong adalah metode yang digunakan untuk menganalisis data dengan 

mendeskripsikan data melalui bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan prilaku yang diamati
15

, sehingga dalam penelitian 

deskriptif kualitatif ini peneliti menggambarkan realitas yang sebenarnya 

sesuai dengan fenomena yang ada secara rinci tuntas dan detail. 

  Sedangkan dalam analisis data ini, menggunakan tehnik analisa 

deskriptif deduktif, artinya peneliti berupaya menggambarkan kembali 

data-data yang telah terkumpul mengenai kontribusi manajerial kepala 

madrasah dalam pengembangan mutu dari yang bersifat umum ke kusus di 

MI Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. 

2. Jenis penelitian 

Ditinjau dari sisi jenisnya dalam penelitian ini termasuk klasifikasi 

jenis penelitian ini Menggunkanan field research atau penelitian lapangan. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan berparadigma Deskriptif-

Kualitatif, Bogdan dan Taylor mendefinisikan “Metodologi Kualitatif” 

                                                           
14 furchan, Arif, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan, (Surabaya: Usaha Nasional), 

hlm. 415. 
15 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda Karya,  2005), 

hlm. 6. 
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sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat 

diamati. Menurut mereka, pendekatan ini, diarahkan pada latar dan 

individu tersebut secara holistik (utuh). Data yang dikumpulkan adalah 

berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Hal itu disebabkan oleh 

adanya penerapan metode kualitatif. Selain itu, semua yang dikumpulkan 

berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang diteliti.
16

  

Deskriptif Kualitatif adalah penelitian yang data-datanya berupa 

kata-kata (bukan angka-angka, yang berasal dari wawancara, catatan 

laporan, dokumen dll) atau penelitian yang didalamnya mengutamakan 

untuk pendiskripsian secara analisis sesuatu peristiwa atau proses 

sebagaimana adanya dalam lingkungan yang alami untuk memperoleh 

makna yang mendalam dari hakekat proses tersebut. Adapun dalam 

penelitian ini yang dibutuhkan adalah mendeskripsikan berbagai kebijakan 

Kepala Madrasah yang berkenaan dengan pengembangan mutu lembaga. 

3. Pendekatan 

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah 

pendekatan sosiologis. Penelitian sosiologis adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, dan persoalan tentang 

manusia yang diteliti, dll. 

                                                           
16 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatf: Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 4. 
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Menggunakan pendekatan sosiologis didalam penelitian ini 

dimaksutkan bahwa untuk menggali potensi subjek penelitian dalam 

mengembangkan lembaganya tersebut, mulai dari perencanaan mutu yang 

susun oleh madrasah kemudian berlanjut terhadap pelaksanaan mutu yang 

ada, dan dilihat kendala apa saja yang dihadapi madrasah dalam 

pelaksanaan mutu dilembaga tersebut. 

4. Sumber data 

Dalam penentuan sumber data ini terdapat dua buah data antara lain:  

a. Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada 

pengumpul data.
17

 Sumber data primer merupakan data yang sangat 

penting dalam penelitian yang meliputi kontribusi menejerial kepala 

sekolah dengan kata lain kepala sekolah sebagai data primer. Data yang 

didapat berupa keterangan langsung dari objek peneliti yang dijadikan 

sebagai data pokok yang nantinya akan didukung dengan keterangan 

dari guru yang dalam hal ini guru merupakan sumber data sekunder. 

b. Data sekunder adalah sumber yang tidak langsung memberikan data 

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen
18

. 

sumber data Sekunder iyalah data yang mendukung terhadap data 

primer. Data sekunder ini akan diperoleh dari  guru/karyawan, dan 

warga madrasah mengenai sejarah singkat, letak geografis, keadaan 

                                                           
17 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatf: Edisi Revisi, (Bandung:  Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 153 
18 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatf: Edisi Revisi, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 157 
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guru dan karyawan, keadaan siswa,  sarana dan prasarana, kurikulum, 

sistem pendidikan dan pengembangan program. 

5. Objek dan subjek penelitian 

Objek penelitian adalah MI Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, 

Kabupaten Ngawi. Merupakan salah satu lembaga pendidikan tertua 

dikecamatan Sine. Pasang surut lembaga tersebut sudah dialami sejak 

dulu. Mulai dari jumlah murid yang minim sampai kondisi bangunan yang 

memprihatinkan. Tetapi pada saat ini sudah mengalami banyak perubahan. 

Mulai dari jumlah murid yang terus bertambah. Sampai kondisi gedung 

yang bagus mendapatkan dana rehab. Selain itu banyak ektrakulikuler 

yang membuat minat anak untuk belajar dilembaga tersebut, salah satunya 

Sholat duha dan ngaji rutin dimasjid setiap hari yang bergilir setiap kelas. 

Subjek penelitian adalah kepala MI Muhammadiyah Jagir, 

Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi bernama bapak Sunardi, S.Pd. Beliau 

sudah memimpin madrasah tersebut kurang lebih 7 tahun. Sejak madrasah 

tersebut dipimpin oleh bapak Sunardi sudah banyak perubahan yang 

dialami oleh lembaga tersebut, mulai dari kondisi fisik sampai mutu 

pendidikan. 

6. Pengumpulan data 

Agar diperoleh data yang valid dalam penelitian ini perlu ditentukan 

metode pengumpulan data yang sesuai. Dalam hal ini penulis 

menggunakan beberapa metode yaitu: Pengumpulan data menggunakan 
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wawancara, dokumentasi, dan observasi. Penjelasan Metode pengumpulan 

data sebagai berikut :  

a.   Metode Observasi  

Observasi merupakan salah satu metode utama dalam penelitian 

kualitatif. Secara umum observasi berarti pengamatan, penglihatan 

Dan dalam dunia penelitian, metode observasi diartikan sebagai 

pengamatan dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala yang 

tampak pada objek penelitian
19

. 

Metode ini digunakan untuk mengamati secara langsung tentang 

kontribusi manajerial Kepala Madrasah dalam pengembangan mutu 

lembaga di MI Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten 

Ngawi. 

b.  Metode Interview (wawancara)  

Metode  interview  atau wawancara yaitu alat pengumpulan data 

atau informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan secara 

lisan untuk dijawab secara lisan pula
20

. 

Metode ini digunakan untuk mendapatkan data tentang 

kontribusi manajemen kepala madrasah dalam pengembangan mutu 

lembaga di MI Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, Kabupaten 

Ngawi. Dalam hal ini penulis mengadakan wawancara langsung 

dengan kepala Madrasah,  beberapa guru dan warga sekolah di 

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jagir, Kec.Sine, Kab. Ngawi. 

                                                           
19 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 158. 
20 S. Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hal. 165. 
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c.  Studi Dokumen  

Metode untuk mencapai data mengenai hal-hal atau variabel 

yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, notulen 

rapat, agenda dan sebagainya.
21

 Metode ini digunakan untuk 

memperoleh data tentang tinjauan historis, misi dan visi, kondisi guru 

dan siswa, struktur organisasi, kegiatan ekskul, Kondisi Sarana 

prasarana, fasilitas yang memadai dan data lainnya yang berhubungan 

dengan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Jagir, Kecamatan Sine, 

Kabupaten Ngawi yang diperlukan sebagai melengkapi data 

penelitian. 

7. Validitas data 

Menurut Sugiyono untuk menguji keabsahan data dalam penelitian 

ini menggunakan Dependebility (Kebergantungan), Confirmability 

(Konfirmasi), Credibility (kredibelitas), Transfebility (Keteralihan) :
22

 

a. Uji Dependability (Kebergantungan) 

Dependebility apabila suatu penelitian yang orang lain dapat 

mengulangi atau mereplikasi proses penelitian tersebut. Dalam 

penelitian Kualitatif, Uji dependebility dapat dilakukan dengan cara 

melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sebisa 

mungkin menekan kemungkinan kesalahan yang terjadi dalam proses 

konseptualisasi pada tahapan rencana penelitian, pengumpulan data, 

                                                           
21 Suharsimi Arikunto,  Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek,  (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2004) hal. 206. 
22 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif, (Bandung : Alfabeta,2005), hal. 82. 
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interprestasi temuan, hingga pelaporan hasil penelitian, dilakukan uji 

dependibelity pada tiap tahapan
23

.  

b. Uji Kredibelitas (Derajat Kepercayaan) 

Penetapan kriteria derajat kredibilitas pada dasarnya validitas 

internal pada penelitian kualitatif. Kriteria ini berfungsi untuk 

melaksanakan inkuiri sedemikian rupa sehingga tingkat kepercayaan 

hasil penemuannya dapat dicapai dan mempertunjukan derajat 

kepercayaan hasil penemuan dangan jalan pembuktian oleh peneliti 

pada kenyataan yang diteliti. Peneliti perlu melakukan perpanjangan 

pengamatan, peningkatan ketekunan, analisis kasus negatif, teknik 

triangulasi, menggunakan bahan referensi. Menguji Kredibelitas data 

dapat dilakukan dengan hal-hal sebagai berikut ini: 

1) Melakukan perpanjangan pengamatan  

 Melakukan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali 

terjun kelapangan, melakukan pengamatan dan wawancara lagi 

dengan narasumber. 

2) Meningkatkan Ketekunan  

Tehnik ini maksutnya adalah cara pengujian derajat 

kepercayaan data dengan jalan melakukan pengamatan secara cermat 

dan berkesinambungan. 

 

 

                                                           
23 Harsono, 2008, Model model pengelolaan perguruan tinggi, Yogyakarta: pustaka pelaja, 

hal 175. 
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3) Triangulasi  

Yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Ada empat macam triangulasi 

sebagai teknik pemeriksaan untuk mencapai keabsahan menurut 

patton, yaitu: 
24

 

a) Triangulasi Data  

Menggunakan berbagai sumber data, seperti dokumen, 

arsip, berbagai wawancara, hasil observasi yang berkenaan 

dengan penelitian yang dilakukan. Sehingga dalam penelitian ini 

adalah menggunakan data, dokumen, hasil wawancara dan 

observasi yang dilakukan di MI Muhammadiyah 1 Plosorejo 

b) Triangulasi pengamat 

 Adanya pengamat diluar peneliti yang turut memeriksa 

hasil pengumpulan data. Hal ini bisa dilakukan oleh 

pembimbing proses penelitian. 

c) Triangulasi teori 

 Menggunakan teori yang berlaianan untuk memastikan 

bahwa data yang dikumpulkan sudah memenuhi syarat. Dalam 

hal ini adalah teori-teori tentang tentang kontribusi kepala 

madrasah terhadap perencanaan, pengelolaan dan hambatan 

mutu lembaga. 

                                                           
24 Afifudin dan beni ahmad saebani, metodologi penelitian kualitatif,  (Bandung : Pustaka 

Setia,2009), hlm.143. 
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d) Triangulasi metode 

 Penggunaan berbagai metode untuk meneliti suatu hal. 

Dalam hal ini merupakan metode observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang dilakukan selama penelitian di MI 

Muhammadiyah 1 Plosorejo. 

c. Uji Konfirmabilitas 

Menguji konfirmabilitas berarti menguji antara hasil penelitian yang 

dihubungkan dengan proses penelitian yang dilakukan. Strubert dan 

carpenter menerangkan bahwa konfirmabilitas merupakan suatu proses 

kriteria pemeriksaan, adalah cara atau langkah peneliti melakukan 

kofirmasi hasil-hasil temuanya.
25

 Peneliti melakukan konfirmasi hasil 

temuan penelitiannya dengan cara melakukan konsultasi dengan 

peneliti ahli. 

d. Uji Transferabilitas (Keteralihan) 

Dalam Penelitian ini, nilai transfer tergantung pada pemakai 

hingga manakah hasil penelitian tersebut dapat digunakan dalam 

konteks dan situasi sosial lain. Untuk melakukan pengalihan tersebut 

seorang peneliti hendakanya mencari dan mengumpulkan kejadian 

empiris tentang kesamaan konteks. Dengan demikian peneliti 

bertanggung jawab untuk menyajikan data deskriptif secukupnya jika ia 

ingin membuat keputusan tentang keteralihan tersebut
26

. Sehingga 

                                                           
25 Streubert, H.J & Carpenter, D.R., Qualitative researcing in nursing : advincing the 

humanistic imperative, (Piladhelpia: lipincolt,PA,2003). Hal.127. 
26 Moleong, Metodologi penelitian Kualitatif, bandung, remaja rosdakarya, hal 324. 
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uraian mengenai kontribusi menejerial Kepala Madrasah akan diuraikan 

secara jelas dan sitematis. 

8.  Analisis data 

 Analisis data menurut Patton yang dikutip oleh Moleong, adalah 

proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, 

kategori dan satuan uraian dasar. Sedangkan menurut Bogdan dan 

Taylor, analisa data adalah proses yang merinci usaha secara formal 

untuk menemukan tema dan merumuskan ide seperti yang disarankan 

oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan 

ide itu
27

. 

Dalam penelitian ini yang digunakan dalam menganalisa data yang 

sudah diperoleh adalah dengan cara deskriptif (non statistik), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan menggambarkan data yang diperoleh 

dengan kata-kata atau kalimat yang dipisahkan untuk kategori untuk 

memperoleh kesimpulan. Yang bermaksud mengetahui keadaan sesuatu 

mengenai apa dan bagaimana, berapa banyak, sejauh mana, dan 

sebagainya.  

Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian non 

hipotesis. Penelitian deskriptif dibedakan dalam dua jenis penelitian 

menurut sifat-sifat analisa datanya, yaitu riset deskriptif yang bersifat 

ekploratif dan riset deskriptif yang bersifat developmental
28

. 

                                                           
27 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatf: Edisi Revisi, (Bandung:  Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 280 
28 Lexy J. Moeleong, Metode Penelitian Kualitatf: Edisi Revisi, (Bandung:  Remaja 

Rosdakarya, 2008), hlm. 282 
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Proses analisa data dilakukan peneliti melalui tahap-tahap sebagai 

berikut: (1) pengumpulan data, dimulai dari berbagai sumber yaitu dari 

beberapa informan dan pengamatan langsung yang dilakukan oleh 

peneliti yang kemudian ditulis dalam catatan lapangan, transkip, 

wawancara, dan dokumentasi. (2) proses pemilihan data dan selanjutnya 

menyusun klasifikasi data. (3) pemeriksaan keabsahan data dengan 

menggunakan metode triangulasi, yakni membandingkan data yang 

diperoleh dari satu sumber dengan sumber lain. 

G. Sistematika pembahasan 

BAB pertama, merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah 

pustaka, kerangka berfikir, Metode penelitian, Paradigma penelitian, 

Jenis penelitian, Pendekatan, Sumber data, Objek dan subjek 

penelitian, Pengumpulan data, Validitas data, Analisis data, 

sistematika Pembahasan.  

BAB kedua, disajikan pembahasan mengenai teori yang digunakan untuk 

menganalisis data. kompetensi manajerial kepala sekolah, Pengertian 

Kontribusi, Pengertian Manajerial dan Fungsi-Fungsi Manajerial, 

Perencanaan (planning), Pengorganisasian (organizing), 

Penggerakan/pengembangan (actuating), Pengawasan  dan Evaluasi, 

Kepala Madrasah, Pengertian Kepala Madrasah, Mutu pendidikan, 

Pengertian Mutu Pendidikan, Prinsip-prinsip Mutu dalam 

Pendidikan, Karekteristik madrasah yang Bermutu. 
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BAB ketiga, berisi tentang data-data yang ditemukan dilapangan dalam 

pelaksanaan mutu di MI Muhammadiyah Jagir, kecamatan sine, 

kabupaten ngawi. 

BAB keempat, Berisi Tentang analisis hasil penelitian yang berupa 

kontribusi kepala madrasah dalam perencanaan mutu, kontribusi 

kepala madrasah dalam pelaksanaan mutu dan kendala dalam 

pelaksanaan mutu di MI Muhammadiyah Jagir, kecamatan sine, 

kabupaten ngawi. 

BAB kelima, Berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan 

juga rekomendasi. 

 


