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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

Pada dasarnya pendidikan adalah laksana eksperimen yang tidak 

pernah selesai sampai kapan pun, sepanjang ada kehidupan manusia di dunia 

ini. Dikatakan demikian, karena pendidikan merupakan bagian dari 

kebudayaan dan beradaban manusia yang terus berkembang. Hal ini sejalan 

dengan pembawaan manusia yang memiliki potensi kreatif dan inovatif dalam 

segala bidang kehidupannya.1 

Kualitas pendidikan di Indonesia banyak menjadi sorotan khususnya 

yang terjadi pada lembaga formal. Masyarakat banyak melihat kualitas 

sekolah-sekolah dari segi mutu pendidikan, apalagi sekolah-sekolah yang 

berbasis keislaman. Masyarakat akan melihat kualitas dari mutu pembelajaran 

pada Pendidikan Agama Islam. Sehingga, dalam pengelolaan atau manajemen 

yang baik dalam suatu lembaga pendidikan menjadi hal yang mutlak bagi 

berlangsungnya hidup lembaga pendidikan terutama pendidikan yang berbasis 

keislaman.2 

Peningkatan mutu pendidikan sebetulnya telah dinyatakan dalam 

undang-undang Sisdiknas No 20 Tahun 2003 sebagai salah satu agenda utama 

dalam dunia pendidikan yang harus direformasikan, disamping pemerataan 

kesempatan pendidikan, relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan. 

                                                             
1 Hasbullah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2011), IX. 
2 Helmawati, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2015), 1. 
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Sistem pendidikan nasional harus mampu menjamin pemerataan kesempatan 

pendidikan, peningkatkan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen 

pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan 

kehidupan lokal, nasional dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan 

pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.3 

Kesalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan di Indonesia disinyalir 

karena kurang berhasilnya pendidikan agama di sekolah dan masyarakat.4 

Dalam keterkaitannya dengan kurang berhasilnya pendidikan agama di 

sekolah salah satunya dapat disebabkan karena mutu pembelajarannya yang 

kurang baik. 

Mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah adalah 

kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien 

terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan pendidikan dalam 

proses pelaksanaan pendidikan dalam bidang keagamaan, sehingga 

menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau 

standar tertentu yang berlaku.5 

Ditinjau dari SMK Muhammadiyah 1 Surakarta merupakan sekolah 

kejuruan yang berbentuk sekolah Islam. Dimana sekolah SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta mempunyai strategi dalam meningkatkan mutu 

sekolah kejuruan yang berbasis keislaman. Tidak hanya fokus dalam 

                                                             
3 Dadang Suhardan, Supervise Provisional (Layanan Dalam Meningkatkan Mutu 

Pengajaran Di Era Otonom Daerah) (Bandung:Alfabeta, 2010), 6. 
4 Helmawati, Sistem Informasi Manajemen Pendidikan Agama Islam (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2015), 4. 
5 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Edisi Revisi VI, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2012) 
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meningkatkan mutu pendidikan kejuruan tetapi juga harus mempunyai strategi 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Sehingga 

muncullah satu kesatuan yang bersinergi. Dilihat juga dalam pergaulan zaman 

sekarang yang terlalu bebas, banyak orang tua yang memilih sekolahan yang 

mempunyai mutu pendidikan PAI yang baik. 

Peran kepala sekolah sangat penting dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam, karena kepala sekolah sebagai 

manajer lembaga pendidikan atau manajer sekolah yang kewenangan 

manajerialnya jauh lebih luas dan lebih kuat dari pada guru PAI. Sedangkan 

guru PAI hanya sekedar manajer kelas dan manajer pembelajaran tetapi juga 

sangat berpengaruh dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan 

Agama Islam. 

Dari beberapa paparan di atas dapat diketahui dalam proses 

meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam harus mempunyai 

strategi dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam, 

sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan yaitu meningkatnya mutu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam.  

Penulis sangat tertarik untuk meneliti SMK Muhammadiyah 1 

Surakarta, karena sangat sesuai dan ada korelasi dengan disiplin ilmu yang 

ditekuni diperguruan tinggi yakni menyangkut ranah pendidikan. Maka dari 

itu penulis mengambil judul yang sangat representatif pada kondisi saat ini: 

Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta Tahun Ajaran 

2018/2019. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah:  

1. Bagaimana manajemen Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Muhammadiyah 1 

Surakarta tahun ajaran 2018/2019? 

2. Apa sajakah faktor pendukung dan penghambat manajemen kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2018/2019? 

 

C. Tujuan Penelitian  

Tujuan penelitian ini adalah untuk: 

1. Mendeskripsikan manajemen kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) di SMK Muhammadiyah 1 

Surakarta Tahun Ajaran 2018/2019. 

2. Mendeskripsikan faktor pendukung dan penghambat manajemen kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam 

(PAI) di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta tahun ajaran 2018/2019. 

 

D. Manfaat Penelitian  

1. Kegunaan Teoritis  

Menambah khazanah dalam pengetahuan dalam dunia pendidikan dan 

dapat menjadi bahan masukan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

agama Islam. 
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2. Kegunaan Praktis  

a. Bagi Penulis  

1) Sebagai langkah awal dalam mengembangkan ilmu yang diperoleh 

di perguruan tinggi selama ini; 

2) Sebagai modul dalam mengevaluasi kemampuan diri dalam 

menganalisa pendidikan dan dinamikanya serta bagaimana tehnik 

pemecahannya; 

3) Sebagai wahana belajar untuk memahami dinamika dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam dan 

bagaimana metode dalam meningkatakan mutu pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam yang tepat. 

b. Bagi Siswa  

Siswa lebih terarah dalam Pendidikan Agama Islam karena adanya 

peningkatan mutu pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang baik.  

c. Bagi Guru PAI 

Kualitas guru PAI akan lebih baik dengan adanya peningkatan mutu 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang lebih baik. 

d. Bagi Sekolah  

Dapat menjadi bahan masukan apabila didalam penelitian nantinya 

ditemukan berbagai kekurangan. 

 

E. Metode Penelitian  

Dalam sebuah penelitian metode adalah suatu hal yang sangat penting, 

karena dengan metode yang baik dan benar akan memungkinkan tercapainya 
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suatu tujuan penelitian. Di samping itu, juga merupakan sesuatu yang 

menerangkan cara-cara untuk mengadakan penelitian sebagaimana yang 

dikemukakan oleh Sutrisno Hadi bahwa: “Metode penelitian adalah suatu 

usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu 

pengetahuan dan dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah”.6 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). 

Penelitian lapangan pada hakekatnya merupakan metode menemukan 

tentang apa yang sedang terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. 

Pada prinsipnya, penelitian lapangan bertujuan untuk mengambarkan atau 

mendiskripsikan dan memecahkan masalah-masalah praktis dalam 

masyarakat, meskipun tidak semuanya.7 Oleh sebab itu, peneliti 

melakukan pengamatan langsung tentang fakta-fakta terkait manajemen 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran PAI. 

2. Pendekatan Penelitian  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

fenomenologis yang merupakan suatu metode penelitian yang memiliki 

sifat deskriptif dilakukan dengan cara mencari makna dari data yang 

diperoleh dalam suatu penelitian dan dilakukan pada konsisi yang masih 

alami atau yang sering disebut dengan penelitian naturalistik.8 

 

                                                             
6 Sutrisno Hadi, Metodologi Research (Jilid 1) (Yogyakarta: Andi Ofset 1994), 24. 
7 Mohammad Ali, dkk, Pedoman Penulis Skripsi Program Studi Pendidikan Agama 

Islam, (Surakarta: Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2018), 23. 
8 Sugiyono, Metode Penelitian Kuanlitatif, Kualitatif, dan Kombinasi (Mixed Method), 

(Bandung: Alfabeta, 2014), 68. 
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3. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah SMK 

Muhammadiyah 1 Surakarta, wakil kepala sekolah, dan guru Pendidikan 

Agama Islam. 

4. Penentuan Subjek  

Subjek penelitian ialah sumber utama yang mana untuk 

mendapatkan informasi mengenai gelaja yang sedang diselidiki.9 Adapun 

subjek yang peneliti tentukan dalam penelitian ini yaitu: 

a. Kepala sekolah, alasan peneliti memilih subjek ini karena untuk 

mengetahui gambaran umum tentang sekolah. Selain itu juga karena 

kepala sekolah berperan sebagai manajer yang kewenangan 

manajerialnya jauh lebih luas dan lebih kuat dari pada guru PAI dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran PAI. 

b. Wakil kepala sekolah, dengan tujuan untuk mengetahui berbagai faktor 

pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen 

peningkatan mutu pembelajaran PAI. 

c. Guru PAI, dengan tujuan untuk mengetahui peran guru PAI dalam 

menjalankan pengelolaan di kelas maupun sebagai manajer dalam 

pembelajaran PAI. 

5. Teknik Pengumpulan Data  

Untuk lebih mudah dalam mengumpulkan data, maka penelitian ini 

menggunakan cara:  

                                                             
9 Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 34.   
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a. Interview 

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan 

dengan proses tanya jawab lisan dari dua orang atau lebih dengan 

berhadapan secara fisik, dapat saling melihat dan mendengarkan 

melalui alat pendengar sendiri.10 

Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi subjek 

penelitian terhadap proses dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di sekolah. Metode ini ini digunakan untuk 

mengambil informasi dalam proses manajemen kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran PAI. Adapun sumber informasi atau 

informan yang diwawancarai sebagai berikut: kepala sekolah, wakil 

kepala sekolah, dan guru PAI. 

b. Observasi  

Observasi dapat didefinisikan sebagai sebuah aktivitas yang 

sempit, yaitu melihat suatu hal dengan mempergunakan mata. Didalam 

definisi psikologik, pengamatan mencakup aktivitas pemfokusan pada 

sebuah objek dengan mempergunakan semua alat indera.11 

Dari karakteristik penelitian kualitatif yang bertujuan 

mengangkat masalah-masalah fenomenologis di lapangan. Observasi 

langsung dilakukan untuk mencermati kegiatan atau bukti fisik yang 

berkaitan dengan program peningkatan mutu Pendidikan Agama Islam 

di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. 

                                                             
10 Muh. Nazir, Metode Penulisan (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2014), 215. 
11 Arikunto, Prosedur, 133. 
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c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi adalah informasi yang berasal dari catatan 

penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan. 

Dokumentasi penelitian ini merupakan pengambilan gambar oleh 

peneliti untuk memperkuat hasil penelitian.12 Berangkat dari berbagai 

pandangan teoritik di atas, maka metodologi pengumpulan data dalam 

penelitian ini juga memanfaatkan dokumen atau sejenisnya yang 

berada pada obyek yang terkait dengan penelitian. Dan hal ini 

dipandang suatu metode yang sangat menunjang dalam menemukan 

data-data yang valid dan reliabel. 

Sehingga dapat digunakan untuk memperoleh data tentang 

sejarah berdirinya sekolah, letak geografis, profil sekolah, struktur 

organisasi, visi, misi tujuan sekolah, daftar siswa, dan tenaga 

kependidikan yang ada di SMK Muhammadiyah 1 Surakarta. 

6. Metode Analisis Data  

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

analisis model interaktif (Interactive Model of Analysis). Menurut Miles 

dan Huberman dalam model ini tiga komponen analisis, yaitu reduksi data, 

sajian data dan penarikan kesimpulan, dilakukan dengan bentuk interaktif 

dengan proses pengumpulan data (data collecting) sebagai suatu siklus.13 

Berikut adalah penjelasan ketiga komponen pokok tersebut. 

                                                             
12 Hamidi, Metode Penelitian Kualitatif; Aplikasi Praktis, Pembuatan Proposal dan 

Laporan Penelitian (Malang: UMM Press, 2005), 72. 
13 Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, (Jakarta: UI 

Press, 2008), 13. 
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a. Reduksi Data 

Yaitu proses seleksi, pemfokusan penyerderhanaan data “kasar” yang 

timbul dalam tulisan yang tercatat di lokasi penelitian. Kegiatan ini 

berlangsung secara continue sewaktu penelitian. Reduksi data adalah 

sebuah bentuk analisis yang mengkhususkan, mengklasifikasikan, 

mengarahkan, menghapus data yang tidak penting serta 

mengorganisasikan data. 

b. Penyajian Data 

Data display (penyajian data) adalah suatu rakitan organisasi informasi 

yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Data dalam 

penelitian ini disajikan terutama dalam bentuk narasi kalimat yang 

disusun secara logis dan sistematis mengacu pada rumusan masalah. 

c. Verifikasi Data 

Dalam penelitian biasanya dijumpai berbagai hal yang harus dipahami 

artinya, seperti peraturan, pola-pola, pernyataan, konfigurasi yang 

mungkin, alasan sebab akibat dan berbagai proposisi. Simpulan perlu 

diverifikasi dengan melakukan aktivitas ulangan untuk tujuan 

pemanfaatan, dengan penelusuran data kembali, dengan 

mengembangkan ketelitian misalkan mengembangkan konsensus antar 

subjek. 


