
 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kompetensi dan 

membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan 

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab 

(UU. Nomor 20 Tahun 2003). Pendidikan adalah sebuah istilah yang penuh 

Misteri, Ia ibarat Samudera, semakin diarungi semakin menantang. 

Hanya Nahkoda yang tajam mata pikir dan mata hati yang mampu 

menaklukkannya. Kepala Madrasah sebagai manajer lembaga pendidikan 

adalah Nahkoda, dipundaknnyalah segala harapan kualitas pendidikan ini 

ditambatkan. 

Tuntutan era globalisasi mendudukkan pentingnya upaya peningkatan 

kualitas pendidikan sebagai wahana dalam membangun dan menempa kualitas 

sumber daya manusia. Kualitas manusia tersebut dihasilkan melalui 

penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. Oleh karena itu, Kepala Madrasah 

mempunyai fungsi, peran dan kedudukan yang strategis. Kemampuan 

Manajerial Kepala Madrasah merupakan salah satu kompetensi yang harus 
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dimiliki oleh setiap Kepala Madrasah, dimana Kepala Madrasah harus diasah 

Kompetensinya dalam mengelola lembaga yang dipimpinannya. 

Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah merupakan seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, 

dikuasai, dan diaktualisasikan oleh Kepala Madrasah dalam melaksanakan 

tugas kepemimpinannnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 

Tahun 2007 tentang Kepala Sekolah/Madrasah, dinyatakan bahwasanya  

kompetensi yang harus dimiliki oleh Kepala Madrasah meliputi kompetensi 

kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi 

supervisi, dan kompetensi sosial, yang diperoleh melalui pendidikan profesi. 

Kompetensi Kepala Madrasah tersebut bersifat menyeluruh dan merupakan 

satu kesatuan yang satu sama lain saling berhubungan dan saling mendukung. 

yang dimiliki. 

Studi Pendahuluan dan observasi sementara kemampuan Manajerial 

Kepala Madrasah Aliyah Negeri dan Swasta di Kota Tangerang dalam kondisi 

kurang memuaskan. Kepemimpinannya berjalan apa adanya, belum ada 

usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan dan mengembangkan 

kompetensi yang dimilikinya. Standar kompentensi Kepala Madrasah yang 

tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 13 Tahun 2007 tentang 

Kepala Madrasah hanya tertulis secara legal formal dan pemenuhan syarat 

administratif, belum  dilaksananak. Kepemimpian berjalan berdasarkan 

kekuasaan, siapa yang berkuasa dan siapa yang mempunyai kewenangan, 
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tidak berdasarkan atas musyawarah, dan kurang demokratis nampaknya. 

Kepala Madrasah belum menghayati sabda Rasulullah yang berbunyi: 

)مومسل  روه البخاري( هِ تِ يَ عِ رَ  نْ عَ  لٌ ؤُ سْ مَ  اعٍ رَ  ل كُ َو  اعٍ رَ  مْ كُ ل كُ  •  

“Kamu semua adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung 

jawabannya atas kepemimpinannya”. (R.Bukhor Muslim)  (Hadist Bukhori 

Muslim,1997:123) 

Selanjutnya, jika kita amati lebih jauh tentang realita kompetensi guru saat 

ini agaknya masih beragam. Sudarwan Danim (2002) mengungkapkan bahwa 

salah satu ciri krisis pendidikan di Indonesia adalah guru belum mampu 

menunjukkan kinerja (work performance) yang memadai. Hal ini menunjukkan 

bahwa kinerja guru belum sepenuhnya ditopang oleh derajat penguasaan 

kompetensi yang memadai, oleh karena itu perlu adanya upaya yang 

komprehensif guna meningkatkan kompetensi guru. Kompentensi guru yang 

memadai akan mengangkat derajat dan kualitas guru itu sendiri. Sesuai dengan 

firman Allah: 

 اتٍ جَ رَ دَ  مَ لْ عِ وا الْ تُ وْ أُ  نَ يْ ذِ ال وَ  مْ كُ نْ ا مِ وْ نُـ مَ آ نَ يْ ذِ ال  اهللاِ  عِ فَ رْ يَـ 
)١١:  ادلة(  
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“Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang 

yang berilmu beberapa derajat (tingkatan)”(A.Q.Almujadalah,11) 

 Penelitian ini akan memaparkan tentang kompetensi guru dan 

bagaimana upaya-upaya untuk meningkatkan kompetensi guru dilihat dari peran 

kepala madrasah. Dengan harapan kiranya penelitian ini dapat dijadikan sebagai 

bahan refleksi bagi para Kepala Sekolah dan Siswa maupun pihak-pihak lain yang 

berkepentingan dalam meningkatkan kualitas pendidikan Madrasah Aliyan Negeri 

dan Swasta di Kota Tangerang. Rasululllah mengingatkan:  

, ْن اَْمِسِه فَھَُو َرابِحٌ َمْن َكاَن َيْوُمهُ َخْيٌر مِ , ِمْن اَْمِسِه فَھَُو َخاِسرٌ  ِمْثلُ َمْن َكاَن يَْوُمهُ 

  )روه ديلمى( ِمْن اَْمِسِه فَھَُو ھَالِكٌ  اَْقبَحُ َمْن َكاَن يَْوُمهُ 

“Barangsiapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka sesungguhnya ia 
telah merugi, barangsiapa yang hari ini lebih baik dari hari kemarin sesunguhnya 
dia telah beruntung, Dan barangsiapa yang hari ini lebih buruk dari hari 
kemarin, maka sesungguhnya ia terlaknat.''(HR Dailami) (Al Mafuzhot.1987:26) 
 
Fenomena di lapangan, khususnya di Kota Tangerang  menunjukkan bahwa 

terjadi kemerosotan prestasi belajar siswa MAN dan MAS  Kota Tangerang. Hasil 

belajar siswa MAN dan MAS  Kota Tangerang dalam Ujian Nasional prestasinya 

merosot dan stagnan, tidak mengalami peningkatan maupun perkembangan.  

Kondisi semacam ini tentu tidak terlepas dari peran Kepala  MAN dan MAS di  

Kota Tangerang tersebut.  Kepala Madrasah sebagai nahkoda dalam proses belajar 

mengajar dituntut untuk memiliki kompetensi yang mamadai sebagai seorang 

manajer yang profesional. Kemampuan manajerial dan kompetensi guru yang baik 

akan dapat mendorong terciptanya proses pembelajaran yang efektif dan efisien, 
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yang pada gililannya nanti akan menghasilkan out-pu maupun out-come yang 

baik.  Untuk   itu penulis   merasa   perlu   untuk  melakukan    penelitian   tentang 

“ PENGARUH KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH DAN 

KOMPETENSI GURU TERHADAP PENINGKATAN KUALITAS  

PENDIDIKAN DI MADRASAH ALIYAH   KOTA TANGERANG ” 

B. Rumusan Masalah 

Pokok permasalahan yang akan diteliti adalah mengenai keterkaitan 

antara Peningkatan Kualitas Pendidikan dengan faktor-faktor yang 

mempengaruhinya, dengan dibatasi pada faktor Kemampuan Manajerial 

Kepala Madrasah dan Kompetensi Guru. Adapun permasalahan yang ingin 

dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1) Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah terhadap Peningkatan 

Kualits Pendidikan di MAN dan MAS Kota Tangerang. 

2) Pengaruh Kompetensi  Guru terhadap Peningkatan Kualits Pendidikan di 

MAN dan MAS Kota Tangerang. 

3) Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah terhadap Kompetensi  

Guru  MAN dan MAS  Kota Tangerang. 

4) Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dan Kompetensi  

Guru kedua-duanya terhadap Peningkatan Kualits Pendidikan di MAN dan 

MAS Kota Tangerang. 
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C. Tujuan 

1) Tujuan umum 

Tujuan penelitian ini secara umum adalah untuk mengetahui gambaran 

yang objektif Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah Aliyah dan 

Kompetensi Guru terhadap kualitas pendidikan di MAN dan MAS Kota 

Tangerang.  

2) Tujuan Khusus 

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan 

khusus penelitian ini adalah:   

a) Untuk mengetahui Bagaimana Kemampuan Manajejerial Kepala 

Madrasah, Kompetensi  Guru dan Peningkatan Kualitas Pendidikan di 

MAN dan MAS Kota Tangerang. 

b) Untuk mengetahui sejauhmana Kemampuan Manajerial Kepala 

Madrasah berpengaruh terhadap Peningkatan Kualits Pendidikan di 

MAN dan MAS Kota Tangerang. 

c) Untuk mengetahui sejauhmana Kompetensi  Guru berpengaruh 

terhadap Peningkatan Kualits Pendidikan di MAN dan MAS Kota 

Tangerang. 

d) Untuk mengetahui sejauhmana Kemampuan Manajerial Kepala 

Madrasah berpengaruh terhadap Kompetensi  Guru di MAN dan MAS 

Kota Tangerang. 

e) Untuk mengetahui sejauhmana Kemampuan Manajerial Kepala 

Madrasah dan Kompetensi  Guru secara bersama-sama berpengaruh 
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terhadap Peningkatan Kualits Pendidikan di MAN dan MAS Kota 

Tangerang. 

D. Manfaat 

a) Dari segi akademik. 

Ingin mengungkap dan mengkaji secara empiris tentang sebagian faktor-

faktor yang mempengaruhi peningkatan kualitas pendidikan, khusunya 

dalam proses pembelajaran di kelas, dimana hasil penelitiannya nanti 

diharapkan dapat berguna, baik dari seggi teoritis maupun dari segi 

praktis. Untuk itu penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

berdasarkan bukti-bukti empiris tentang bagaimana peningkatan kualitas 

pendidikan dipengaruhi oleh faktor Kemampuan Manajerial Kepala 

Madrasah yang melatarbelakanginya dan juga dipengaruhi oleh faktor 

Kemampuan  Guru. 

b) Dari segi praktis. 

Penelitian ini nanti diharapkan dapat memberi masukan bagi pihak-pihak 

yang berwenang sebagai bahan pertimbangan dalam penentuan kebijakan 

dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan, serta peningkatan Kompetensi  

guru dalam mengelola kelas  

E. Kerangka Pikir  

Untuk mencapai tujuan Pendidikan Nasional Pemerintah Republik 

Indonesia melalui Departemen Pendidikan Nasional berupaya mengadakan 

perbaikan dan pembaharuan sistem pendidikan di Indonesia, yaitu dalam 

bentuk pembaharuan kurikulum, penataan guru, peningkatan manajemen 
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pendidikan, serta pembangunan sarana dan prasarana pendidikan. Dengan 

pembaharuan ini diharapkan dapat dihasilkan manusia yang kreatif yang 

sesuai dengan tuntutan jaman, yang pada akhirnya mutu pendidikan di 

Indonesia meningkat. 

Peningkatan mutu pendidikan akan tercapai apabila proses belajar  

mengajar  yang diselenggarakan di kelas benar-benar efektif dan berguna 

untuk mencapai kemampuan pengetahuan, sikap dan ketrampilan yang 

diharapkan. Karena pada dasarnya proses belajar mengajar merupakan inti 

dari proses pendidikan secara keseluruhan, di antaranya guru merupakan salah 

satu faktor yang penting dalam menentukan berhasilnya proses belajar 

mengajar di dalam kelas. Oleh karena itu guru dituntut untuk meningkatkan 

peran dan kompetensinya, guru yang kompeten akan lebih mampu 

menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan akan lebih mampu 

mengelola kelasnya sehingga hasil belajar siswa berada pada tingkat yang 

optimal. Adam dan Decey (dalam Usman, 2003) mengemukakan peranan guru 

dalam proses belajar mengajar adalah sebagai berikut: (a) guru sebagai 

demonstrator, (b) guru sebagai pengelola kelas, (c) guru sebagai mediator dan 

fasilitator dan (d) guru sebagai evaluator.   

Sebagai tenaga profesional, seorang guru dituntut mampu mengelola 

kelas yaitu menciptakan dan mempertahankan kondisi belajar yang optimal 

bagi tercapainya tujuan pengajaran. Menurut Amatembun (dalam Supriyanto,  

1991:22) “Pengelolaan kelas adalah upaya yang dilakukan oleh guru dalam 
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menciptakan dan mempertahankan serta mengembang tumbuhkan motivasi 

belajar untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan”. Sedangkan menurut 

Usman (2003:97) “Pengelolaan kelas yang efektif merupakan prasyarat 

 mutlak bagi terjadinya proses belajar mengajar yang efektif”. Pengelolaan 

dipandang sebagai salah satu aspek penyelenggaraan sistem pembelajaran 

yang mendasar, di antara sekian macam tugas guru di dalam kelas. 

Kegiatan belajar mengajar merupakan inti dari proses pendidikan dan 

guru merupakan pelaksana dan pengembang utama kurikulum di sekolah. 

Kepala sekolah yang menunjukkan komitmen tinggi dan fokus terhadap 

pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar di sekolahnya tentu 

saja akan sangat memperhatikan tingkat kompetensi yang dimiliki gurunya, 

sekaligus juga akan senantiasa berusaha memfasilitasi dan mendorong agar 

para guru dapat secara terus menerus meningkatkan kompetensinya, sehingga 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan efektif dan efisien. 

Dalam mengelola tenaga kependidikan, salah satu tugas yang harus 

dilakukan kepala sekolah adalah melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi para guru. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya 

dapat memfasiltasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada para guru 

untuk dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai 

kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah, seperti: 

MGMP/MGP tingkat sekolah, in house training, diskusi profesional dan 

sebagainya, atau melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar sekolah, 



10 
 

 
 

seperti: kesempatan melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai kegiatan 

pelatihan yang diselenggarakan pihak lain. 

Berdasarkan uraian di atas, maka fungsi kepala sekolah dan guru 

sangat mendasar sekali dalam meningkatkan kualitas pendidikan di madrasah. 

Kepala Madrasah sebagai manajer dan guru sebagai ujung tombak pendidikan 

akan sangat menentukan arah dan kualitas suatu lembaga pendidikan, yang 

pada gilirannya akan memberikan umpan balik (feedback) peningkatan 

sumber daya manusia.  

Secara konseptual kerangka pikir penelitian dapat digambarkan 

sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompetensi Guru 
Madrasah 

(X2) 

Peningkatan 
Kualitas 

Pendidikan 
(Y) 

Kemampuan 
Manajerial Kepala 

Madrasah 
(X1) 

Sumber Daya 
Manusia 

 

ADMINISTRASI 
PENDIDIKAN 

FENOMENA 
- Kemampuan Manajerial 

Kepala Madrasah 
Rendah 

- Kepala Madrasah kurang 
menguasi dasar-dasar 
manajemen pendidikan 

- Guru kurang menguasai 
dasar-dasar paedagogik 

- Guru kurang mampu 
menguasi kelas 

- Pembelajaran di kelas 
tidak efektif 

- Kualitas Pendidikan 
tidak kompetitif 

Gambar 1. 1 Kerangka Pikir Penelitian 
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F. Hipotesis Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, dapat dirancang hipotesis 

sebagai berikut: 

1) Ada pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah terhadap 

Peningkatan Kualits Pendidikan di MAN dan MAS Kota Tangerang. 

2) Ada pengaruh Kompetensi  Guru terhadap Peningkatan Kualits Pendidikan 

di MAN dan MAS Kota Tangerang. 

3) Ada pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah terhadap 

Kompetensi  Guru di MAN dan MAS Kota Tangerang. 

4) Ada pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dan Kompetensi  

Guru secara bersama-sama terhadap Peningkatan Kualits Pendidikan di 

MAN dan MAS Kota Tangerang. 


