
BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Kepala Sekolah merupakan seorang guru yang diberi tugas untuk 

memimpin  dan mengelola satuan pendidikan, antara lain di tingkat Taman 

Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar 

(SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas 

(SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) atau Sekolah 

Indonesia di Luar Negeri.1 

Pemimpin dalam konteks pendidkan yakni kepala sekolah adalah 

subyek atau pelaku pendidikan yang memiliki unsur-unsur kekuasaan, 

pengaruh, kekuatan, dan pemegang tanggung jawab yang utama bagi 

bawahannya. Pemimpin diartikan sebagai orang yang memiliki kewenangan 

dalam mengambil keputusan dalam suatu organisasi.2 Hakikatnya adalah 

orang yang memiliki kemampuan untuk mempengaruhi perilaku orang lain 

dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan.3 Secara umum, 

kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang 

untuk mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntut menggerakkan dan 

1 Permendikbud nomor 6 tahun 2018. 
2 Hikmat, Manajemen Pendidkan (Bandung,:Pustaka Setia,2011), 247. 
3 Nanang Fattah ,Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung:Rosdakarya,2001), 88. 



bila perlu memaksa orang lain agar menerima pengaruh dengan maksud untuk 

membantu pencapaian suatu tujuan tertentu.4 

Adapun merujuk pada Permendikbud nomor 6 tahun 2018 pasal 15 

Tugas Pokok Kepala Sekolah yakni melaksanakan tugas pokok manajerial, 

pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga 

kependidikan. Salah satu tugas dan fungsi kepala sekolah yang berkaitan 

dengan kegiatan manajerial yakni kepala sekolah berperan sebagai  manajer. 

Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi sebagai manajer, maka kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk mendayagunakan seluruh 

sumber daya yang terdapat di sekolah, salah satunya dengan manajemen 

mutu. 

Menejer adalah subyek pendidikan yang amat penting karena sebagai 

pemegang otoritas yang nantinya menentukan perkembangan lembaga 

pendidikan. Kedudukan seorang menejer sangat strategis karena berhubungan 

langsung dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan untuk dilaksanakan 

secara operasional oleh bawahannya. Maka dari itu kegiatan menejerial ini 

membutuhkan suatu keterampilan. 

Dengan adanya perkembangan dunia pendidikan di Indonesia yang 

ditandai dengan semakin banyaknya sekolah baik yang negeri maupun swasta, 

4 Hendiyat Soetopo dan Wasty Soemanto ,Kepemimpinan Dan Supervisi Pendidikan  
(Malang:Bina Aksara), 1. 



maka secara tidak sadar muncul sebuah kompetisi maupun daya saing antar 

sekolah di Indonesia. Disinilah letak keterampilan menejerial seorang kepala 

sekolah terlihat. Walaupun semua lembaga pendidikan tersebut memiliki 

tujuan pendidikan yang sama yakni sama-sama mengacu pada tujuan 

pendidikan nasional, akan tetapi di setiap lembaga pendidikan memiliki 

sebuah strategi maupun upaya dalam mewujudkan tujuan pendidikan tersebut 

-Mutawwassithoh (MQW). 

-Mutawwassithoh atau yang sering disingkat 

dengan istilah MQW merupakan sekolah islam setingkat SMP yang berbasis 

pondok pesantren. MQW merupakan sekolah swasta dibawah naungan 

Yayasan Jajar Islamic Center (JIC) yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi 

No.566, Jajar, Laweyan, Surakarta. Meskipun MQW adalah sekolah yang 

memiliki background sekolah islam, akan tetapi dalam kurikulumnya juga 

memuat mata pelajaran umum. 

Keunggulan lain dari MQW adalah diharapkan lulusan memiliki 

hafalan al-

memiliki pemahaman ilmu aqidah, tafsir, hadist, dan fiqh. Hal ini sesuai 

dengan salah satu  misi dari MQW sendiri yakni membekali peserta didik 

dengan hafalan Al-  

Berangkat dari latar belakang diatas, maka peneliti mengangkat sebuah 

n -



Mutawwassithoh (MQW) Sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah yang Berdaya 

 

B. Rumusan Masalah 

Menilik latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka terdapat 

dua rumusan masalah antara lain: 

1. Bagaimanakah strategi Ke -

Mutawwassithoh untuk Mewujudkan Sekolah yang Berdaya Saing? 

2. Bagaimana keluaran (output Al-

Mutawwassithoh sebagai wujud Sekolah yang Berdaya Saing? 

C. Tujuan 

Menjawab dua rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian 

ini adalah: 

1. Mendeskripsikan strategi yang digunakan Kepala Sekolah untuk 

manajemen l-Mutawwassithoh sebagai 

Upaya Mewujudkan Sekolah yang Berdaya Saing 

2. Mendeskripsikan keluaran (output) dari MTs Ma -

Mutawwassithoh sebagai wujud Sekolah yang Berdaya Saing 

D. Manfaat 

Manfaat yang penulis harapkan dari penelitian ini sebagai berikut: 



1. Manfaat secara teoritik yaitu untuk menambah khazanah keilmuan dan 

pengembangan teori manajemen terkhusus untuk manajemen sekolah 

berbasis keIslaman 

2. Manfaat secara praktis yaitu untuk memberikan manfaat pengembangan 

praktek manajemen pendidikan I -

Mutawwassithoh  dan sekolah luar yang berbasis keislaman 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian yang dilakukan pada penelitian ini adalah penelitian 

lapangan (field research). Penelitian lapangan adalah penelitian yang 

memusatkan perhatian pada suatu kasus secara intensif dan rinci mengenai 

latar belakang keadaan sekarang yang dipermasalahkan. Dalam penelitian 

ini biasanya subyek yang diteliti terdiri dari satu kesatuan atau unit yang 

diteliti secara mendalam sehingga hasilnya merupakan gambaran lengkap 

atau kasus pada unit tersebut.5 Penelitian lapangan dilaksanakan di MTs 

Al-Mutawwassithoh Surakarta.  

2. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

pendekatan kualitatif. Pendekatan penelitian kualitatif adalah penelitian 

5 Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan(Jakarta:Rineka Cipta,2000),9 



yang bersifat naturalistik karena penelitiannya sesuai kondisi alamiah, 

mengungkap data sesuai dengan kondisi lapangan. Penelitian ini juga 

disebut dengan penelitian etnographi, maksudnya penelitian ini biasanya 

digunakan untuk penelitian antropologi (hubungan antar manusia).6 

Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Tylor  adalah prosedur 

penelitian yang menghasilkan data deskriptif  berupa kata-kata yang 

tertulis dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.7 

3. Tempat dan Subyek Penelitian 

-

Mutawwassithoh yang beralamat di Jl.Slamet Riyadi nomor 566 

Kelurahan jajar, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta. Sedangkan yang 

menjadi subyek penelitian dalam penelitian ini antara lain : 1) Kepala 

-Mutawwassithoh, karena beliau sebagai 

pelaku yang memanajemen sekolah, 2) Tenaga pendidik di Madrasatul 

-Mutawwassithoh, karena tenaga pendidik merupakan salah satu 

unsur yang mendukung pengembangan mutu di sekolah 3) Alumni MQW, 

karena alumni merupakan output dari sekolah. 

 

 

6Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D 
(Bandung:Alfabeta,2016),8 

7 Ibid, 36. 



4. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik dalam mengumpulkan data sebagai bahan penelitian 

meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi.  

a. Observasi dimaknai sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematika terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. 

Observasi dilakukan secara langsung yaitu dengan pengamatan dan 

pencatatan dilakukan di tempat terjadinya peristiwa.8Selain itu, 

observasi yang dilakukan pada penelitian ini adalah observasi non 

partisipan, maksudnya peneliti tidak ikut dalam kehidupan subyek yang 

diteliti.9 Hasil dari obsevasi diperoleh data yang berupa kegiatan-

kegiatan di MTs Madr -Mutawasshithoh seperti 

dan lain sebagainya. 

b. Metode wawancara (interview), metode wawancara merupakan alat 

pengumpul informasi dengan cara mengajukan sejumlah pertanyaan 

dengan lisan dan dijawab secara lisan pula.10 Jenis wawancara yang 

digunakan adalah wawancara tak terstruktur, yakni wawancara yang 

bersifat informal. Pertanyaan yang diajukan kepada subyek diberikan 

secara bebas. Wawancara model seperti ini bersifat luwes dan 

8 Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan,(Jakarta:Rineka Cipta,2000),158 
9 Ibid,162 
10 Ibid,165 



direncanakan sesuai dengan subyek dan keadaan pada saat wawancara 

dilaksanakan.11 Data yang diperoleh dari kegiatan wawancara antara 

lain; sejarah MQW, data mengenai profil sekolah dan strategi yang 

digunakan untuk mewujudkan sekolah yang berdaya saing. Peneliti 

mewawancarai beberapa warga sekolah, diantaranya: Ustadz Shonifaul 

Syuhada selaku kepala sekolah, Ustadz Abu Yasir selaku wakil kepala 

sekolah, Muhammad Arifin selaku musyrif, Halimah selaku musyrifah, 

dan beberapa siswa alumni MQW. 

c. Dokumentasi yaitu proses mengumpulkan data dengan melihat 

dokumen-dokumen yang ada atau yang telah berlalu. Dokumen dapat 

berupa tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. 

Studi dokumen merupakan pelengkap dalam metode penelitian 

kualitatif.12 Penggunaan metode dokumentasi ini memperoleh data 

berupa profil sekolah seperti visi, misi tujuan sekolah, data siswa, data 

nilai hasil UN, foto mengenai kegiatan di sekolah. 

5. Metode Analisis Data 

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan 

dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, 

11 Ibid,167 
12Sugiyono,Metode Penenlitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 

2018), 240 



menjabarkan ke unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam pola, 

memilih mana yang penting dan mana yang akan  dipelajari dan membuat 

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang 

lain.13  

Metode analisis data yang digunakan peneliti menggunakan 

metode analisis versi Miles dan Huberman. Miles dan Huberman 

berpendapat bahwa aktivitas analisis data  kualitatif dilakukan secara 

interaktif dan terus menerus sampai datanya jenuh. Komponen-komponen 

analisis data versi Miles dan Huberman antara lain: reduksi data, display 

data, pengambilan keputusan atau verifikasi.14  

a. Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari teman dan polanya.15 

Langkah pertama yakni mereduksi data, peneliti merangkum, mencari 

hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting terkait strategi kepala 

sekolah -Mutawwassithoh. 

b. Display data yakni penyajian data yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya.16 

Langkah kedua, yakni dengan display data atau menampilkan data, 

13 Ibid, 244 
14 Ibid, 24  
15 Ibid,247 
16 Ibid, 249 



dalam penelitian ini data yang diperoleh berupa uraian karena sifatnya 

mendeskripsikan. Display data ini akan dijadikan rujukan dalam 

penarikan kesimpulan. 

c. Pengambilan keputusan atau sebuah kesimpulan merupakan jawaban 

dari rumusan masalah.17. Langkah terakhir yakni penarikan 

kesimpulan tentang bukti bahwa strategi kepala sekolah di MTs 

-Mutawwassithoh merupakan salah satu upaya 

mewujudkan sekolah yang berdaya saing. 

6. Keabsahan Data 

Uji keabsahan data dalam suatu penelitian sering hanya ditekankan 

pada uji validitas dan reliabilitas.18Dalam penelitian kualitatif, data 

dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara apa yang dilaporkan 

peneliti dengan keadaan sesungguhnya yang terjadi pada obyek yang 

diteliti.19 Pada penelitian, ini uji kredibilitas yang digunakan peneliti 

adalah triangulasi. Uji kredibilitas menggunakan triangulasi merupakan 

pengecekan data dari berbagai sumber, cara dan waktu. Maka dari itu 

terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan 

waktu.20 

17 Ibid,252 
18 Ibid,267 
19 Ibid,268 
20 Ibid,273 



a. Triangulasi Sumber: uji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara 

mengecek data yang diperoleh melalui beberapa sumber. Selanjutnya 

data tersebut dianalisis agar menghasilkan suatu 

kesimpulan.21Triangulasi sumber pada penelitian ini menggunakan 

teknik wawancara oleh berbagai sumber, antara lain: kepala sekolah, 

guru, dan alumni. 

b. Triangulasi Teknik: uji kredibilitas yang dilakukan kepada sumber data 

yang sama dengan teknik yang berbeda. Hal ini dilakukan untuk 

memastikan data mana yang dianggap benar.22  

c. Triangulasi Waktu: waktu sering mempengaruhi kredibilitas data. Oleh 

karena itu, data yang dikumpulkan dengan menggunakan beberapa 

Teknik dilakukan secara berulang-ulang dalam waktu dan situasi yang 

berbeda sehingga dapat ditemukan kepastian data.23 

21 Ibid,274 
Ibid
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