
 

16 
 

BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Deskripsi Teori 

1. Hasil Belajar Tahfidzul Al-Qur‟an 

a. Pengertian Hasil Belajar 

Untuk memberikan pengertian tentang hasil belajar maka akan 

diuraikan terlebih dahulu dari segi bahasa. Pengertian ini terdiri dari 

dua kata „hasil‟ dan „belajar‟. Dalam KBBI hasil memiliki beberapa 

arti: 1) Sesuatu yang diadakan oleh usaha, 2) pendapatan; perolehan; 

buah. Sedangkan belajar adalah perubahan tingkah laku atau tanggapan 

yang disebabkan oleh pengalaman.
1
 

Secara umum Abdurrahman menjelaskan bahwa hasil belajar 

adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah melalui kegiatan 

belajar.menurutnya juga anak-anak yang berhasil dalam belajar ialah 

berhasil mencapai tujuan-tujuan pembelajaran atau tujuan 

instruksional.
2
 

Lebih luas lagi Subrata mendefenisikan belajar adalah 1) 

membawa kepada perubahan, 2) Bahwa perubahan itu pada pokoknya 

adalah didapatkanya kecakapan baru, 3) Bahwa perubahan itu terjadi 

karena usaha dengan sengaja.
3
 Dari beberapa defenisi di atas terlihat 

                                                             
1
 Tim Penyusun Pusat Bahasa (Mendikbud), 2007, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

Jakarta: Balai Pustaka, Ed. 3, cet. 4, hlm. 408 & 121 
2
 Mulyono Abdurrahman, 2009, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta: 

Rineka Cipta, hlm. 38 
3
 Sumadi Surya Subrata, 2005, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Raja Grafindo Persada: 

hlm. 249 
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para ahli menggunakan istilah “perubahan” yang berarti setelah 

seseorang belajar akan mengalami perubahan. 

Untuk lebih memperjelas Mardianto memberikan kesimpulan 

tentang pengertian belajar: 

1) Belajar adalah suatu usaha, yang berarti perbuatan yang dilakukan 

secara sungguh-sungguh, sistematis, dengan mendayagunakan semua 

potensi yang dimiliki, baik fisik maupun mental. 

2) Belajar bertujuan untuk mengadakan perubahan di dalam driri antara 

lain perubahan tingkah laku diharapkan kearah positif dan kedepan. 

3) Belajar juga bertujuan untuk mengadakan perubahan sikap, dari 

sikap negatif menjadi positif, dari sikap tidak hormat menjadi hormat 

dan lain sebagainya. 

4) Belajar juga bertujuan mengadakan perubahan kebiasaan dari 

kebiasaan buruk, menjadi kebiasaan baik. Kebiasaan buruk yang 

dirubah tersebut untuk menjadi bekal hidup seseorang agar ia dapat 

membedakan mana yang dianggap baik di tengah-tengah masyarakat 

untuk dihindari dan mana pula yang harus dipelihara. 

5) Belajar bertujuan mengadakan perubahan pengetahuan tentang 

berbagai bidang ilmu, misalnya tidak tahu membaca menjadi tahu 

membaca, tidak dapat menulis jadi dapat menulis. Tidak dapat 

berhitung menjadi tahu berhitung dan lain sebagainya. 
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6) Belajar dapat mengadakan perubahan dalam hal keterampilan, 

misalnya keterampilan bidang olahraga, bidang kesenian, bidang 

teknik dan sebagainya.
4
 

Hasil belajar merupakan kemampuan yang diperoleh individu 

setelah proses belajar berlangsung, yang dapat memberikan perubahan 

tingkah laku baik pengetahuan, pemahaman, sikap dan keterampilan 

peserta didik sehingga menjadi lebih baik dari sebelumnya.
5
 Hasil 

belajar merupakan salah satu indikator dari proses belajar. Hasil belajar 

adalah perubahan perilaku uyang diperoleh peserta didik setelah 

mengalami aktivitas belajar.
6
 Salah satu indikator tercapai atau tidaknya 

suatu proses pembelajaran adalah dengan melihat hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik. 

Hasil belajar merupakan tingkat penguasaan yang dicapai oleh 

peserta didik dalam mengikuti program belajar mengajar, sesuai dengan 

tujuan yang ditetapkan. Menurut Dimyati dan Mudjiono, dapat 

dipahami bahwa yang dimaksud dengan hasil belajar merupakan suatu 

proses untuk melihat sejauh mana peserta didik dapat menguasai 

pembelajaran setelah mengikuti kegiatan proses belajar mengajar, atau 

keberhasilan yang dicapai seorang peserta didik setelah mengikuti 

kegiatan pembelajaran yang ditandai dengan bentuk angka, huruf, atau 

simbol tertentu yang disepakati oleh pihak penyelenggara pendidikan.
7
 

                                                             
4
 Mardianto,  2012, Psikologi  Pendidikan,  Medan: Perdana Publishing, hlm. 39-40 

5
 M. Ngalim Purwanto, 2002, Psikologi Pendidikan, Bandung: Remaja Rosda Karya, 

2002), hlm. 82 
6
 Catharina Tri Anni, 2004, Psikologi Belajar, Semarang: IKIP Semarang Press, hlm. 4 

7
 Dimyati dan Mudjiono, 2006, Belajar dan Pembelajaran, Jakarta: Rineka Cipta, cet. 3, 

hlm. 3 
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Dari beberapa teori di atas tentang pengertian hasil belajar, 

maka hasil belajar adalah (perubahan tingkah laku: kognitif, afektif dan 

psikomotorik) setelah selesai melaksanakan proses pembelajaran 

dengan strategi pembelajaran information search dan metode resitasi 

yang dibuktikan dengan hasil evaluasi berupa nilai. 

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Hasil Belajar 

Berhasil atau tidaknya seseorang dalam belajar disebabkan 

beberapa faktor yang mempengaruhi pencapaian hasil belajar yaitu 

yang berasal dari dalam peserta didik yang belajar (faktor internal) dan 

ada pula yang berasal dari luar peserta didik yang belajar (faktor 

eksternal). 

Menurut Slameto, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar 

yaitu:
8
 

1) Faktor internal terdiri dari: faktor jasmaniah dan faktor psikologis. 

2) Faktor eksternal terdiri dari: faktor keluarga, faktor sekolah, dan 

faktor masyarakat. 

Menurut Muhibbin Syah, faktor-faktor yang mempengaruhi 

belajar peserta didik yaitu:
9
 

1) Faktor internal meliputi dua aspek yaitu: aspek fisiologis dan aspek 

psikologis. 

2) Faktor eksternal meliputi : faktor lingkungan dan faktor nonsosial. 

 

                                                             
8
 Slameto, 2003, Belajar dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya (Jakarta: Rineka 

Cipta, hlm. 3 
9
 Muhibbin Syah, 2011, Psikologi Belajar, Jakarta: Bumi Aksara, hlm. 132 
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Faktor utama yang mempengaruhi hasil belajar peserta didik 

antara lain: 

1) Faktor internal yakni keadaan/kondisi jasmani dan rohani peserta 

didik. 

2) Faktor eksternal (faktor dari luar peserta didik), yakni kondisi 

lingkungan di sekitar peserta didik misalnya faktor lingkungan. 

3) Faktor pendekatan belajar, yakni jenis upaya belajar peserta didik 

yang meliputi strategi dan metode yang digunakan untuk melakukan 

kegiatan mempelajari materi-materi pembelajaran.
10

 

Faktor yang mempengaruhi hasil belajar diantaranya faktor 

jasmani dan rohani peserta didik, hal ini berkaitan dengan masalah 

kesehatan peserta didik baik kondisi fisiknya secara umum, sedangkan 

faktor lingkungan juga sangat mempengaruhi. Hasil belajar peserta 

didik di madrasah 70 % dipengaruhi oleh kemampuan peserta didik dan 

30 % dipengaruhi oleh lingkungan. 

Menurut Chalijah Hasan bahwa faktor-faktor yang 

mempengaruhi aktivitas belajar antara lain: 

1) Faktor yang terjadi pada diri organisme itu sendiri disebut dengan 

faktor individual adalah faktor kematangan/pertumbuhan, 

kecerdasan, latihan, motivasi dan faktor pribadi. 

2) Faktor yang ada diluar individu yang kita sebut dengan faktor sosial, 

faktor keluarga/keadaan rumah tangga, guru dan cara mengajarnya, 

alat-alat yang digunakan atau media pengajaran yang digunakan 

                                                             
10

 Muhibbin Syah, 2011, Psikologi Belajar, hlm. 132 
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dalam proses pembelajaran, lingkungan dan kesempatan yang 

tersedia dan motivasi sosial.
11

 

Faktor-faktor yang mempengaruhi proses dan hasil belajar 

peserta didik secara garis besar terbagi dua bagian, yaitu faktor internal 

dan eksternal.
12

 

1) Faktor internal peserta didik 

(a) Faktor fisiologis peserta didik, seperti kondisi kesehatan dan 

kebugaran fisik, serta kondisi panca inderanya terutama 

penglihatan dan pendengaran. 

(b) Faktor psikologis peserta didik, seperti minat, bakat, intelegensi, 

motivasi, dan kemampuan-kemampuan kognitif seperti 

kemampuan persepsi, ingatan, berpikir dan kemampuan dasar 

pengetahuan yang dimiliki. 

2) Faktor-faktor eksternal peserta didik 

(a) Faktor lingkungan peserta didik. Faktor ini terbagi dua, yaitu 

pertama, faktor lingkungan alam atau non sosial seperti keadaan 

suhu, kelembaban udara, waktu (pagi, siang, sore, malam), letak 

madrasah, dan sebagainya. Kedua, faktor lingkungan sosial 

seperti manusia dan budayanya. 

(b) Faktor instrumental. Yang termasuk faktor instrumental antara 

lain gedung atau sarana fisik kelas, sarana atau alat 

                                                             
11

 Chalijah Hasan, 2004, Dimensi-Dimensi Psikologi Pendidikan, Surabaya: Al-Ikhlas, 

hlm. 94 
12

 M. Alisuf Sabri, 2010, Psikologi Pendidikan, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, cet. 5, hlm. 

59-60 
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pembelajaran, media pembelajaran, guru, dan kurikulum atau 

materi pelajaran serta strategi pembelajaran. 

Tinggi rendahnya hasil belajar peserta didik dipengaruhi banyak 

faktor-faktor yang ada, baik yang bersifat internal maupun eksternal. 

Faktor-faktor tersebut sangat mempengaruhi upaya pencapaian hasil 

belajar peserta didik dan dapat mendukung terselenggaranya kegiatan 

proses pembelajaran, sehingga dapat tercapai tujuan pembelajaran. 

c. Manfaat Hasil Belajar 

Hasil belajar pada hakekatnya adalah perubahan tingkah laku 

seseorang yang mencakup kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor 

setelah mengikuti suatu proses belajar mengajar tertentu.
13

 Pendidikan 

dan pengajaran dikatakan berhasil apabila perubahan-perubahan yang 

tampak pada peserta didik merupakan akibat dari proses belajar 

mengajar yang dialaminya yaitu proses yang ditempuhnya melalui 

program dan kegiatan yang dirancang dan dilaksanakan oleh guru 

dalam proses pengajarannya. Berdasarkan hasil belajar peserta didik, 

dapat diketahui kemampuan dan perkembangan sekaligus tingkat 

keberhasilan pendidikan. 

Hasil belajar harus menunjukkan perubahan keadaan menjadi 

lebih baik, sehingga bermanfaat untuk: 1) menambah pengetahuan, 2) 

lebih memahami sesuatu yang belum dipahami sebelumnya, 3) lebih 

mengembangkan keterampilannya, 4) memiliki pandangan yang baru 

atas sesuatu hal, 5) lebih menghargai sesuatu daripada sebelumnya. 

                                                             
13

 Nana Sudjana dan Ibrahim, 2009, Penelitian dan Penilaian Pendidikan, Bandung: 

Sinar Baru Algesindo, hlm. 3 
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Dapat disimpulkan bahwa istilah hasil belajar merupakan perubahan 

dari peserta didik sehingga terdapat perubahan dari segi pegetahuan, 

sikap, dan keterampilan. 

Berdasarkan pemaparan kajian teori diatas, peneliti dalam hal ini 

sangat tertarik dengan judul tesis ini dikarenakan peneliti akan mencoba 

meneliti strategi dan metode pembelajaran tersebut. Peneliti 

berpendapat bahwa apakah strategi pembelajaran information search 

dan metode resitasi ini sangat cocok dengan pembelajaran Alquran 

Hadis dan apakah hasil belajar dapat meningkat. 

d. Pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an 

1) Pengertian Tahfidzul Al-Qur‟an 

Tahfidzul Al-Qur‟an terdiri dari dua suku kata, yaitu Tahfidz 

dan Al-Qur‟an yang mana keduanya mempunyai arti yang berbeda. 

Yaitu Tahfidz yang berarti menghafal.  Menghafal dari kata dasar 

hafal yang dari bahasa arab hafidza-yahfadzu-hifdzan, yaitu lawan 

dari lupa, yaitu selalu ingat dan sedikit lupa.
14

 

Sedangkan menurut Abdul Aziz Abdul Rauf definisi 

menghafal adalah “proses mengulang sesuatu baik dengan membaca 

atau mendengar.” Pekerjaan apapun jika sering diulang, pasti 

menjadi hafal.
15

 

Seseorang yang telah hafal Al-Qur‟an secara keseluruhan di 

luar kepala, bisa disebut dengan juma’ dan huffazhul Qur’an. 

Pengumpulan Al-Qur‟an dengan cara menghafal (Hifzhuhu) ini 

                                                             
14

 Mahmud Yunus,2000,  Kamus Arab-Indonesia, Jakarta: Hidakarya Agung, hlm. 105
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 Abdul Aziz Abdul Rauf, 2004, Kiat Sukses Menjadi Hafidz Qur’an Da’iyah, Bandung: 

Pt Syaamil Cipta Media, Cet. 4, hlm. 49
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dilakukan pada masa awal penyiaran agama Islam, karena Al-Qur‟an 

pada waktu itu diturunkan melalui metode pendengaran. Pelestarian 

Al-Qur‟an melalui hafalan ini sangat tepat dan dapat 

dipertanggungjawabkan, mengingat  Rasulullah  SAW  tergolong  

orang  yang ummi.
16

 

Allah berfirman QS. Al a‟raf 158: 

تِ  وّٰ مّٰ يَعْا الَِّذى ََلُملُك السَّ ِو اَِليُكم َجَِ  ُقل يّٰٰۤاَي َُّها النَّاُس ِاِّنى َرُسوُل اللّّٰ
ِو َوَرُسوِلِو النَِّبى    اَلٰۤ اِلَّٰو ِاالَّ ُىَو ُُيى َوُُيِيتُ   َوااَلرضِ   َفاِّٰمُنوا بِاللّّٰ  
ِتو َواتَِّبُعوهُ   ِو وََكِلمّٰ ىى الَِّذى يُؤِمُن بِاللّّٰ َلَعلَُّكم ََتَتُدونَ  االُمى  

 

Artinya : “Katakanlah: "Hai manusia Sesungguhnya aku 

adalah utusan Allah kepadamu semua, Yaitu Allah yang mempunyai 

kerajaan langit dan bumi; tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) 

selain Dia, yang menghidupkan dan mematikan, Maka berimanlah 

kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, Nabi yang Ummi yang beriman 

kepada Allah dan kepada kalimat-kalimat-Nya (kitab-kitab-Nya) dan 

ikutilah Dia, supaya kamu mendapat petunjuk".
17

 

 

Rasulullah amat menyukai wahyu, Ia senantiasa menunggu 

penurunan wahyu dengan rasa rindu, lalu menghafal dan 

memahaminya, persis seperti dijanjikan Allah. Allah berfirman QS. 

Al-Qiyamah 17: 

 ِانَّ َعَليَنا ََجَعو َوقُراّٰنَو

Artinya : “Sesungguhnya atas tanggungan kamilah 

mengumpulkannya (di dadamu) dan (membuatmu pandai) 

membacanya”.
18
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 Muhammad Nor Ichwan, 2001, Memasuki Dunia Al-Qur’an, Semarang: Effhar Offset 

Semarang, hlm. 99
 

17
 Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur‟an dan Terjemahannya, Bandung : CV. Penerbit 

Jumanatul Ali 
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 Departemen Agama RI, 2005, Al-Qur‟an dan Terjemahannya 
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Oleh sebab itu, Ia adalah hafidz (penghafal) Qur‟an pertama 

merupakan contoh paling baik bagi para sahabat dalam 

menghafalnya. Setiap kali sebuah ayat turun, dihafal dalam dada dan 

ditempatkan dalam hati, sebab bangsa arab secara kodrati memang 

mempunyai daya hafal yang kuat. Hal itu karena pada umumnya 

mereka buta huruf, sehingga dalam penulisan berita-berita, syair-

syair dan silsilah mereka dilakukan dengan catatan hati mereka.
19

 

Al-Qur‟an itu ialah kitab suci yang diwahyukan Allah SWT 

kepada Nabi Muhammad SAW sebagai rahmat dan petunjuk bagi 

manusia dalam hidup dan kehidupannya, menurut harfiah, Qur’an 

itu berarti bacaan.
20

  

Kebenaran Al-Qur‟an dan keterpeliharaannya sampai saat ini 

justru semakin terbukti. Dalam beberapa ayat Al-Qur‟an Allah SWT 

telah memberikan penegasan terhadap kebenaran dan 

keterpeliharaannya.
21

 Keistimewaan yang demikian ini tidak dimiliki 

oleh kitab-kitab yang terdahulu, karena kitab-kitab itu diperuntukkan 

bagi satu waktu tertentu. 

Dengan demikian jelaslah, bahwa kalam Allah SWT, yang 

disebut “Al-Qur‟an) itu hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad 

SAW, karena kalam Allah SWT, yang diturunkan kepada Nabi-Nabi 

yang lain seperti Taurat diturunkan kepada Nabi Musa, Injil Nabi 

Isa, Zabur Nabi Dawud, namun selain itu semua, ada juga kalam 

                                                             
19

 Manna‟ Khalil Al-Qattan, 2012, Studi Ilmu-Ilmu Al-Qur’an, Pent: Mudzakir, 

(Surabaya: Halim Jaya, hlm. 179-180
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 Nasrudin Razak, 2000, Dienul Islam, Bandung: PT. Alma‟arif, hlm. 86

 

21
 Ahsin W. Al-Hafidz, 2005, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, Jakarta: Bumi 

Aksara, hlm. 1
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Allah SWT, yang tidak disebut dengan Al-Qur‟an sebagaimana yang 

telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan orang yang 

membacanyapun tidak di anggap sebagai ibadah, yaitu yang disebut 

dengan hadits Qudsi.
22

 

2) Tujuan Pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an 

Adapun tujuan pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟ansecara 

terperinci yakni sebagai berikut : 

a) Peserta didik dapat memahami dan mengetahui arti penting dari 

kemampuan dalam menghafal Al-Qur‟an. 

b)  Peserta didik dapat terampil menghafal ayat-ayat dari surat-surat 

tertentu dalam juz „amma yang menjadi materi pelajaran. 

c)  Peserta didik dapat membiasakan menghafal Al-Qur‟an dan 

supaya dalam berbagai kesempatan ia sering melafadzkan ayat-

ayat Al-Qur‟an dalam aktivitas sehari-hari.
23

 

Selain itu juga tujuan yang terpenting yakni untuk 

menumbuhkan, mengembangkan serta mempersiapkan bakat hafidz 

dan hafidzah pada anak, sehingga nantinya menjadi generasi 

cendekiawan muslim yang hafal Al-Qur‟an. 

3) Indikator Hasil Belajar Tahfidz Al-Qur‟an 

a) Tahfidz 

Penilaian tahfidz difokuskan terhadap kebenaran susunan 

ayat yang dihafal, kelancaran dalam melafalkan ayat, dan 
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 Mujadidul Islam Mafa, Jalaluddin Al-Akbar, 2010, Keajaiban Kitab Suci Al-Qur’an, 

(Sidayu: Delta Prima Press, hlm, 14
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kesempuranaan hafalan. Dengan kata lain, tidak ada satu huruf, 

bahkan ayat Al-Qur‟an yang terlewatkan dalam hafalan. 

b) Tajwid 

Indikator tajwid difokuskan dalam menilai kesempurnaan 

bunyi bacaan Al-Qur‟an menurut aturan hukum tertentu. Aturan 

tersebut meliputi tempat keluarnya huruf (makhorijul huruf), 

aturan panjang pendekanya suatu bacaan Al-Qur‟an (mad), dan 

hukum bagi penentuan berhenti atau terusnya suatu bacaan 

(waqof). 

c) Kefasihan dan Adab 

Indikator kefesihan dan adab dalam menghafal Al-Qur‟an 

difokuskan dalam menilai bacaan dengan memperhatikan 

ketepatan berhenti dan memulai bacaan sesuai dengan hukumnya, 

serta menilai bacaan yang dilantunkan secara tartif dengan 

memperhitungkan suara yang indah.
24

 

4) Syarat Menghafal Al-Qur‟an 

a)  Mampu mengosongkan benaknya dari pikiran-pikiran dan teori-

teori, atau permasalahan-permasalahan yang sekiranya akan 

mengganggunya 

b) Harus membersihkan diri dari segala sesuatu perbuatan yang 

kemungkinan dapat merendahkan nilai studinya, kemudian 

menekuni secara baik dengan hati terbuka, lapang dada dan 

dengan tujuan yang suci. Kondisi seperti ini akan tercipta apabila 

                                                             
24

 Mukhlisoh Zawawie, 2011, P-M3 Al-Qur’an Pedoman Membaca, Mendengar dan 
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kita mampu mengendalikan diri dari perbuatan-perbuatan yang 

tercela, seperti ujub, riya’, dengki, iri hati, tidak qonaah, tidak 

tawakkal dll. 

c)  Niat yang ikhlas, niat mempunyai peranan penting dalam 

melakukan sesuatu, antara lain: sebagai usaha dalam mencapai 

sesuatu tujuan. Disamping itu juga berfungsi sebagai pengaman 

dari penyimpangnya sesuatu proses yang sedang dilakukannya 

dalam rangka mencapai cita-cita, termasuk dalam menghafal Al-

Qur‟an. 

d)  Memiliki keteguhan dan kesabaran, keteguhan dan kesabaran 

merupakan faktor yang sangat penting bagi orang yang sedang 

dalam proses menghafal Al-Qur‟an. Ini disebabkan karena dalam 

proses menghafal Al-Qur‟an akan banyak sekali ditemui berbagai 

macam kendala, seperti jenuh, gangguan batin atau karena 

menghadapi ayat-ayat tertentu yang mungkin dirasakan sulit 

menghafalnya, terutama dalam rangka menjaga kelestarian 

menghafal Al-Qur‟an. 

e) Istiqamah, yang dimaksud istiqomah yaitu konsisten, yakni tetap 

menjaga keajekan dalam proses menghafal Al-Qur‟an dengan 

kata lain, seorang penghafal Al-Qur‟an harus senantiasa menjaga 

kontinuitas dan efisiensi terhadap waktu. Begitu berharganya 

waktu, kapan saja dan dimana saja ada waktu luang, intuisinya 

segera mendorong untuk segera kembali kepada Al-Qur‟an. 



29 
 

 

f) Menjauhkan diri dari maksiat dan sifat-sifat tercela, ketika 

menghafal Al-Qur‟an seseorang wajib menunaikan semua 

kewajiban tepat pada waktunya dan harus menjauhi segala 

kemaksiatan yang dapat mendatangkan murka Allah. Jika dia 

terlanjur melakukan kemaksiatan, maka bersegeralah untuk 

bertaubat. Ketahuilah bahwa Al-Qur‟an tidak diberikan kepada 

orang-orang yang bermaksiat. 

g) Mampu membaca dengan baik, sebelum seorang penghafal 

melangkah pada periode menghafal, seharusnya ia terlebih dahulu 

meluruskan dan memperlancar bacaannya. Sebagian besar ulama‟ 

bahkan tidak memperkenankan anak didik yang diampunya untuk 

menghafal Al-Qur‟an sebelum terlebih dahulu ia mengkhatamkan 

Al-Qur‟an bin-nadzar (dengan membaca). Hal ini dimaksudkan, 

agar calon penghafal benar-benar lurus dan lancar membacanya, 

serta ringan lisannya, untuk mengucapkan fonetik arab.
25

 

5) Etika Menghafal Al-Qur‟an 

Etika seseorang dalam menghafal Al-Qur‟am diantaranya 

adalah: 

a) Harus bertingkah laku terpuji dan mulia, yakni berakhlak Al-

Qur‟an. 

b) Melepaskan jiwanya dari segala yang merendahkan dirinya 

terhadap orang-orang yang ahli keduniaan. 

c) Khusyu’, sakinah dan waqar. 
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d) Memperbanyak shalat malam. 

e) Memperbanyak membaca Al-Qur‟an pada malam hari, 

sebagaimana banyak dilakukan oleh para sahabat Rasulullah 

SAW.
26

 

6) Metode Menghafal Al-Qur‟an 

Dalam menghafal Al-Qur‟an memiliki metode diantaranya : 

a) Metode (Thariqah) Menghafal Al-Qur‟an 

Ada beberapa metode yang mungkin bisa dikembangkan 

dalam rangka mencari alternatif terbaik untuk menghafal Al-

Qur‟an, dan bisa memberikan bantuan kepada para penghafal 

dalam mengurangi kepayahan dalam menghafal Al-Qur‟an. 

Metode itu diantaranya:  

(1) Metode Wahdah 

Yaitu menghafal satu persatu terhadap ayat-ayat yang 

hendak dihafalnya. Untuk mencapai hafalan awal, setiap ayat 

bisa dibaca sebanyak sepuluh kali, atau dua puluh kali atau 

lebih sehingga proses ini mampu membentuk pola dalam 

bayangannya. Dengan demikian penghafal akan mampu 

mengkondisikan ayat-ayat yang dihafalkannya bukan saja 

dalam bayangannya, akan tetapi hingga benar-benar 

membentuk gerak refleks pada lisannya. Setelah benar- benar 

hafal barulah dilanjutkan pada ayat-ayat berikutnya dengan 

                                                             
26

 Ahsin W. Al-Hafidz, 2005, Bimbingan Praktis Menghafal Al-Qur’an, hlm. 48-55
 



31 
 

 

cara yang sama, demikian seterusnya hingga mencapai satu 

muka. 

(2) Metode kitabah 

Kitabah artinya menulis. Metode ini memberikan 

alternatif lain daripada metode yang pertama. Pada metode 

ini penulis terlebih dahulu menulis ayat-ayat yang akan 

dihafalnya pada secarik kertas yang telah disediakan 

untuknya. Kemudian ayat-ayat tersebut dibacanya hingga 

lancar dan benar bacaannya, lalu dihafalkannya. 

(3) Metode sima’i 

Sima’i artinya mendengar. Yang dimaksud dengan 

metode ini ialah mendengarkan sesuatu bacaan untuk 

dihafalkannya. Metode ini akan sangat efektif bagi penghafal 

yang punya daya ingat ekstra, terutama bagi penghafal tuna 

netra, atau anak-anak yang masih dibawah umur yang belum 

mengenal tulis baca Al-Qur‟an. Metode ini dapat dilakukan 

dengan dua alternatif: 

(a) Mendengar dari guru pembimbingnya, terutama bagi 

para penghafal tunanetra, atau anak-anak. 

(b) Merekam terlebih dahulu ayat-ayat yang akan 

dihafalkannya kedalam pita kaset sesuai dengan 

kebutuhan dan kemampuannya. Kemudian kaset diputar 

dan didengar secara seksama sambil mengikuti secara 

perlahan. 
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(4) Metode gabungan 

Metode ini merupakan metode gabungan antara 

metode pertama dan metode kedua, yakni metode wahdah 

dan metode kitabah. Hanya saja kitabah (menulis) disini lebih 

memiliki fungsional sebagai uji coba terhadap ayat-ayat yang 

telah dihafalnya.
27

 

(5) Metode jama’ 

Yang dimaksud dengan metode ini, ialah cara 

menghafal yang dilakukan secara kolektif, yakni ayat-ayat 

yang dihafal dibaca secara kolektif, atau bersama-sama, 

dipimpin oleh seorang instruktur. Pertama, instruktur 

membacakan satu ayat atau beberapa ayat dan peserta didik 

menirukan secara bersama-sama. Kedua, instruktur 

membimbingnya dengan mengulang kembali ayat-ayat 

tersebut dan peserta didik mengikutinya. Setelah ayat-ayat itu 

dapat mereka baca dengan baik dan benar, selanjutnya 

mereka mengikuti bacaan dengan sedikit demi sedikit 

mencoba melepaskan mushaf (tanpa melihat mushaf) dan 

demikian seterusnya sehingga ayat-ayat yang sedang 

dihafalnya itu benar-benar sepenuhnya masuk dalam 

bayangannya.
28
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b) Metode Menghafal Al-Qur‟an 

(1) Metode klasik dalam menghafal Al-Qur‟an 

(a) Talqin : yaitu cara pengajaran hafalan yang dilakukan 

oleh seorang guru dengan membaca satu ayat, lalu 

ditirukan sang murid secara berulang-ulang sehingga 

nancap di hatinya. 

(b) Talaqqi : presentasi hafalan sang murid kepada gurunya. 

(c) Mu‟aradhah : saling membaca secara bergantian, dalam 

praktiknya, tidak ada perbedaan diantara ketiga cara 

tersebut. Tergantung instruksi sang guru yang biasanya 

lebih dominan menentukan metode. Barangkali, teknik 

mengajar dengan metode talqin lebih cocok untuk anak-

anak. Adapun talaqqi dan mu’aradhah, lebih cepat untuk 

orang dewasa (sudah benar dan lancar membaca). 

(2) Metode modern dalam menghafal Al-Qur‟an 

(a) Mendengar kaset murattal melalui tape recorder, MP3/4, 

handphone. Komputer dan sebagainya. 

(b) Merekam suara kita dan mengulangnya dengan bantuan 

alat-alat modern 

(c) Menggunakan program software Al-Qur‟an penghafal 

(d) Membaca buku-buku Qur’anic Puzzle (semacam teka 

teki yang diformat untuk menguatkan daya hafalan kita). 

Metode menghafal satu halaman mushaf setiap harinya. 

Lalu, melakukan muraja’ah hafalan sebanyak empat halaman 
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setiap harinya sebelum menambah halaman hafalan 

berikutnya. Contoh: 

(1) Pada hari senin, misalnya seseorang akan menghafal 

halaman 15 dari mushaf Al-Qur‟an. Sebelum menghafal 

halaman tersebut, terlebih dahulu dia harus melakukan 

muraja’ah pada halaman 11, 12, 13, dan 14. 

(2) Selanjutnya pada hari selasa dia akan menghafal halaman 

16. Sebelum menghafal halaman tersebut, terlebih dahulu 

dia harus melakukan muraja’ah pada halaman 12, 13, 14, 

dan 15. 

Ketika hafalannya bertambah banyak murabbi telah 

menambahkan daftar muraja’ah yang harus dia lakukan setiap 

bulannya. Hal itu bertujuan agar hafalan yang diperoleh dalam 

bulan tersebut tetap terjaga. 

c) Metode Maudhawi Ma’arif 

Metode ini memiliki tiga prinsip diantaranya adalah 

sebagai berikut : 

(1) Prinsip pertama adalah persiapan (isti’dad) 

Persiapan ini mewajibkan penghafal Al-Qur‟an agar 

menghafalkan satu halaman Al-Qur‟an setiap harinya, 

dengan tepat dan benar serta memilih waktu yang tepat 

untuk menghafal. 
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(2) Prinsip kedua adalah pengesahan (Taskhih atau setor) 

Setelah melakukan persiapan sebaik mungkin, 

dengan selalu mengingat-ingat satu halaman tersebut, 

langkah berikutnya taskhihkan (setorkan) hafalan tersebut 

kepada ustadz atau ustadzah. 

(3) Prinsip ketiga adalah pengulangan 

Pengulangan (muraja’ah atau penjagaan) dilakukan 

setelah para santri menyetor hafalan kepada ustadz atau 

ustadzah. Setelah para santri menyetor, tidak diperbolehkan 

untuk meninggalkan kelas (majlis tahfidz) sebelum hafalan 

yang telah disetorkan diulang beberapa kali (sesuai dengan 

anjuran ustadz atau ustadzah). 

7) Kaidah-Kaidah Penting untuk Menghafal Al-Qur‟an 

a) Memperperbaiki bacaan dan ucapan 

Hal ini bisa dilakukan dengan cara mendengar dari 

seorang Qori’ yang bagus atau penghafal sempurna. 

b) Menentukan persentase 

Bagi orang yang ingin membaca Al-Qur‟an, wajib 

menentukan batasan hafalan yang disanggupinya setiap hari. 

c) Jangan melampaui kurikulum harian hingga bagus hafalannya 

secara sempurna tidak boleh berpindah kepada kurikulum baru 

dalam hafalan kecuali jika ia telah menyelesaikannya secara 

sempurna hafalan yang lama. Tujuannya adalah agar hafalan 

menjadi mantap dalam ingatan. 
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d) Konsisten dengan satu rasm mushaf hafalan 

Termasuk yang bisa membantu hafalan secara sempurna 

adalah jika seorang penghafal menjadikan satu mushaf khusus, 

tidak diganti-ganti secara mutlak. 

e) Pemahaman adalah cara menghafal 

Diantara bantuan terbesar dalam menghafal adalah 

pemahaman terhadap ayat-ayat yang dihafal dalam mengetahui 

aspek keterkaitan antara bagian ayat dengan yang lainnya. 

f) Jangan melampaui surat hingga terkait atau terikat antara awal 

dan akhir surat 

Setelah menyelesaikan suatu surat, seorang penghafal 

jangan berpindah pada surat lain terlebih dahulu kecuali setelah 

menyempurnakan hafalannya dan mengikat awal surat dengan 

akhirnya, serta lidahnya dapat mengucapkannya dengan mudah, 

tanpa susah-susah berpikir atau berusaha mengingat ayat dan 

mengikuti bacaan. 

g) Memperdengarkan secara rutin 

Penghafalan Al-Qur‟an berbeda dengan yang lain karena 

Al-Qur‟an cepat hilang dari pikiran. Oleh karena itu, ketika 

penghafal Al-Qur‟an meninggalkannya sedikit saja, maka Al-

Qur‟an akan kabur darinya. Dan ia akan melupakannya dengan 

cepat. 

Untuk menguatkan hafalan, hendaknya kita mengulangi 

halaman yang sudah kita hafal sesering mungkin, jangan sampai 
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kita merasa sudah hafal satu halaman, Untuk menguatkan hafalan, 

hendaknya kita mengulangi halaman yang sudah kita hafal 

sesering mungkin, jangan sampai kita merasa sudah hafal satu 

halaman tersebut.
29

 

2. Kepemimpinan Kepala Madrasah 

a. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan diterjemahkan dari bahasa Inggris 

“Leadership”. Dalam Ensiklopedia umum diartikan sebagai hubungan 

yang erat antara seorang dan kelompok manusia, karena ada 

kepentingan yang sama. Hubungan tersebut ditandai oleh tingkah laku 

yang tertuju dan terimbing dari pemimpin dan yang dipimpin.
30

   

Sutrisno dalam buku Muhyidin Albarobis menyatakan bahwa 

Kepemimpinan merupakan suatu proses yang melibatkan pemimpin dan 

para pengikutnya, dimana sang pemimpin mempengaruhi mereka untuk 

melakukan apa yang diinginkannya.
31

 Dalam Islam istilah 

kepemimpinan dikenal dengan istilah khalifah dan ulil amri. Kata 

khalifah mengandung makna ganda. Di satu pihak khalifah diartikan 

sebagai kepala negara dalam pemerintahan, di lain pihak khalifah 

diartikan sebagai wakil Tuhan di muka bumi. Yang dimaksud wakil 

Tuhan itu bisa dua macam, pertama yang diwujudkan dalam jabatan. 
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Kedua fungsi manusia itu sendiri di muka numi sebagai ciptaan 

Tuhan.
32

 

b. Pengertian Kepala Madrasah 

Kepala madrasah dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga 

fungsional yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar.
33

 Pemimpin yang dalam 

bahasa Inggris disebut leader dari akar kata to lead yang terkandung 

arti yang saling erat berhubungan : bergerak lebih awal, berjalan di 

depan, mengambil langkah pertama, berbuat paling dulu, memelopori, 

mengarahkan pikiran-pendapat-tindakan orang lain, membimbing, 

menuntun, menggerakkan orang lain melalui pengaruhnya. Selanjutnya, 

penulis akan menjelaskan definisi kepemimpinan menurut para ahli. 

Definisi kepemimpinan yang dikemukakan oleh para ahli berbeda-beda 

antara yang satu dengan yang lain. Hoy dan Miskol, sebagaimana 

dikutip Purwanto mengemukakan bahwa definisi kepemimpinan hampir 

sebanyak orang yang meneliti dan mendefinisikannya.
34

  

Kepemimpinan adalah suau kegiatan dalam membimbing, 

sesuatu kelompok sedemikian rupa, sehingga tercapailah tujuan dari 

kelompok itu.
35

 

Kepala madrasah terdiri dari dua kata yaitu “kepala” dan 

“madrasah”. Kata “kepala” dapat diartikan “ketua” atau “pemimpin” 
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dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedang “madrasah 

(sekolah)” adalah sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima 

dan memberi pelajaran.
36

 Menurut Wahjosumidjo, secara sederhana 

kepala madrasah (sekolah) dapat didefinisikan sebagai seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah 

(sekolah) dimana diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat 

dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid 

menerima pelajaran.
37

 

Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa kepala madrasah 

merupakan seseorang yang diberi tugas oleh bawahannya untuk 

memimpin suatu madrasah dimana di dalam madrasah diselenggarakan 

proses belajar mengajar. Di dalam menjalankan tugasnya kepala 

madrasah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia 

yang ada. Hal ini bertujuan agar mereka mampu menjalankan tugas-

tugas yang telah diberikan kepada mereka. Selain itu seorang kepala 

madrasah juga bertanggung jawab tercapainya pendidikan. Ini 

dilakukan dengan menggerakkan bawahan ke arah tercapainya tujuan 

pendidikan yang telah ditetapkan. 

c. Peran Kepala Madrasah 

Kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk 

melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan 

kepemimpinan pendidikan dengan sebaik mungkin, termasuk di 
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dalamnya sebagai pemimpin pengajar.
38

 Harapan yang segera muncul 

dari para guru, peserta didik, staf administrasi, pemerintah dan 

masyarakat adalah agar kepala madrasah dapat melaksanakan tugas 

kepemimpinannya dengan seefektif mungkin untuk mewujudkan visi, 

misi, dan tujuan yang diemban dalam mengoptimalkan madrasah, selain 

itu juga memberikan perhatian kepada pengembangan individu dan 

organisasi. 

Peran seorang pemimpin, akan sangat menentukan kemana dan 

akan menjadi apa organisasi yang dipimpinnya. Sehingga dengan 

kehadiran seorang pemimpin akan membuat organisasi menjadi salah 

satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang dan tumbuh 

menjadi lebih besar. Begitu juga dengan kepala madrasah sebagai 

pemimpin lembaga pendidikan formal mempunyai peran yang sangat 

penting dalam pemberdayaan tenaga kependidikan. Dalam 

melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin formal suatu lembaga 

pendidikan, kepala madrasah sedikitnya harus mampu berfungsi 

sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, 

dan motivator. 

1) Kepala madrasah sebagai educator (pendidik) 

Dalam melaksanakan fungsinya sebagai educator, kepala 

madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di madrasahnya. Menciptakan 

iklim yang kondusif, memberikan dorongan kepada warga 
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madrasah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga 

kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik. 

Dalam peranan sebagai pendidik, kepala madrasah harus 

berusaha menanamkan, memajukan dan meningkatkan sedikitnya 

empat macam nilai yaitu pembinaan mental, moral, fisik, dan 

artisitk bagi para guru dan staf di lingkungan kepemimpinannya.
39

 

a) Pembinaan mental yaitu membina para tenaga kependidikan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin dan watak. 

Dalam hal ini kepala madrasah harus mampu menciptakan iklim 

kondusif agar setiap tenaga kependidikan dapat melaksanakan 

tugas secara profesional. 

b) Pembinaan moral yaitu membina para tenaga kependidikan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik buruk 

mengenai suatu perbuatan, sikap, dan kewajiban sesuai dengan 

tugas masing-masing tenaga kependidikan. Kepala madrasah 

harus selalu berusaha memberi nasehat kepada seluruh warga 

madrasah. 

c) Pembinaan fisik yaitu membina para tenaga kependidikan 

tentang hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau 

badan, kesehatan, dan penampilan mereka secara lahiriah. 

Kepala madrasah profesional harus mampu memberikan 

dorongan agar para tanaga kependidikan terlibat secara aktif dan 
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kreatif dalam berbagai kegiatan olahraga, baik yang 

diprogramkan di madrasah maupun diselenggarakan oleh 

masyarakat sekitar. 

d) Pembinaan artistik yaitu membina tenaga kependidikan tentang 

hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni 

keindahan. Hal ini biasanya dilakuka setiap akhir tahun ajaran. 

2) Kepala madrasah sebagai manajer 

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses 

merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan 

upaya organisasi dengan segala aspeknya agar tujuan organisasi 

tercapai secara efektif dan efisien.
40

 Kepala madrasah sebagai 

manajer mempunyai peran yang menentukan dalam pengelolaan 

manajemen madrasah, berhasil tidaknya tujuan madrasah dapat 

dipengaruhi bagaimana kepala madrasah menjalankan fungsi-

fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen tersebut adalah 

planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating 

(penggerakan), dan controlling (pengontrol).
41

 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

manajer, kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerjasama atau 

kooperatif, memberi kesempatan kepada para tenaga kependidikan 

untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan 
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seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang 

menunjang program madrasah. 

3) Kepala madrasah sebagai administrator 

Peranan kepala madrasah sebagai administrator pendidikan 

pada hakikatnya, kepala madrasah mempunyai pengetahuan yang 

cukup tentang kebutuhan nyata masyarakat serta kesediaan dan 

ketrampilan untuk mempelajari secara kontinyu perubahan yang 

sedang terjadi di masyarakat sehingga sekolah melalui program-

program pendidikan yang disajikan senantiasa dapat menyesuaikan 

diri dengan kebutuhan baru dan kondisi baru.
42

 

Kepala madrasah sebagai administrator memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan 

administrasi yang bersifat pencatatan, penyususnan, pendokumenan 

seluruh program madrasah. Secara spesifik, kepala madrasah harus 

memiliki kemampuan untuk mengelola kurikulum, mengelola 

administrasi peserta didik, mengelola administrasi sarana 

prasarana, mengelola administrasi personalia, mengelola 

administrasi keuangan dan mengelola administrasi kearsipan. 

Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien agar 

dapat menunjang produktivitas madrasah. 

4) Kepala madrasah sebagai supervisor 

Salah satu tugas kepala madrasah sebagai supervisor adalah 

mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. 
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Kepala madrsah sebagai supervisor harus diwujudkan dengan 

kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi 

pendidikan, serta manfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun 

program supervisi pendidikan harus diwujudkan dalam penyusunan 

program supervisi kelas, pengembangan program supervisi untuk 

kegiatan ekstrakurikuler, pengembangan program supervisi 

perpustakaan, laboratorium dan ujian. 

Supervisi pendidikan merupakan bantuan yang sengaja 

diberikan supervisor kepada guru untuk memperbaiki dan 

mengembangkan situasi belajar mengajar termasuk menstimulir, 

mengkoordinasi dan membimbing secara berlanjutan pertumbuhan 

guru-guru secara lebih efektif dalam tercapainya tujuan 

pendidikan.
43

 

5) Kepala madrasah sebagai leader 

Kepala madrasah sebagai leader harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan 

tugas. 

Kepemimpinan yang efektif harus mengedepankan 

ketrampilan kepemimpinan, meningkatkan kualitas kepemimpinan. 

Oleh sebab itu kepemimpinan pemimpin secara efektif merupakan 

kunci untuk menjadi seorang menajar yang efektif. Esensi 

kepemimpinan adalah kepengikutan (followship), kemauan orang 
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lain atau bawahan untuk mengikuti keinginan pemimpin, itulah 

yang menyebabkan seseorang menjadi pemimpin. Dengan kata lain 

pemimpin tidak akan terbentu apabila tidak ada bawahan. 

Kepribadian kepala madrasah sebagai leader akan tercermin 

dalam sifat-sifat : 1) jujur, 2) percaya diri, 3) tanggungjawab, 4) 

berani mengambil resiko dan keputusan, 5) berjiwa besar, 6) emosi 

yang stabil, dan 7) teladan.
44

 

6) Kepala madrasah sebagai inovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

inovator kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

menjalani hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari 

gagasan baru, mengintregasikan setiap kegiatan, memberikan 

teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di madrasah, dan 

mengembangkan model-model pembelajaran inovatif. 

Kepala madrasah sebagai inovator akan tercermin dari cara-

cara ia melakukan pekerjaan secara a) Konstruktif, dimaksudkan 

bahwa dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan 

di sekolah, kepala sekolah harus berusaha memberikan saran, 

mendorong dan membina setiap tenaga kependidikan agar dapat 

berkembang secara optimal dalam melakukan tugas-tugas yang 

diembannya. b) Kreatif, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah 

harus berusaha mencari gagasan dan cara-cara baru dalam 
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melaksanakan tugasnya. c) Delegatif, dimaksudkan bahwa dalam 

meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, 

kepala sekolah harus berupaya mendelegasikan tugas kepada 

tenaga kependidikan sesuai dengan deskripsi tugas, jabatan serta 

kemampuan masing-masing. d) Integratif, dimaksudkan bahwa 

dalam meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di 

sekolah, kepala sekolah harus berusaha mengintegrasikan semua 

kegiatan, sehingga dapat menghasilkan sinergi untuk mencapai 

tujuan sekolah secara efektif, efisien dan produktif. e) Rasional dan 

obyektif, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme 

tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah harus berusaha 

bertindak berdasarkan pertimbangan rasio dan obyektif. f) 

Pragmatis, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah 

harus berusaha menetapkan kegiatan atau target berdasarkan 

kondisi dan kemampuan nyata yang dimiliki oleh setiap tenaga 

kependidikan, serta kemampuan yang dimiliki oleh sekolah. g) 

Keteladanan, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah 

harus berusaha memberikan teladan dan contoh yang baik. h) 

Adabtabel dan fleksibel, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah 

harus mampu beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi situasi 

baru, serta berusaha menciptakan situasi kerja yang menyenangkan 



47 
 

 

dan memudahkan para tenaga kependidikan untuk beradaptasi 

dalam melaksanakan tugasnya. 

7) Kepala madrasah sebagai motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah harus memiliki strategi 

yang tepat untuk memberikan motivasi kepada para tenaga 

kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan fungsinya. 

Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan 

fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan 

secara efektif, dan penyediaan pusat sumber belajar melalui 

pengembangan pusat sumber belajar.
45

 

Pertama, pengaturan lingkungan fisik. Lingkungan yang 

kondusif akan menumbuhkan motivasi tenaga kependidikan dalam 

melaksanakan tugasnya. Oleh karena itu kepala sekolah harus 

mampu membangkitkan motivasi tenaga kependidikan agar dapat 

melaksanakan tugasnya secara optimal. Pengaturan lingkungan 

fisik tersebut antara lain mencakup ruang kerja yang kondusif, 

ruang belajar, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, bengkel, 

serta mengatur lingkungan sekolah yang nyaman dan 

menyenangkan. 

Kedua, pengaturan suasana kerja. Suasana kerja yang 

tenang dan menyenangkan juga akan membangkitkan kinerja para 

tenaga kependikan. Untuk itu, kepala sekolah harus mampu 

menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan para tenaga 
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kependidikan, serta menciptakan lingkungan sekolah yang aman 

dan menyenangkan. 

Ketiga, disiplin. Disiplin dimaksudkan bahwa dalam 

meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, 

kepala sekolah harus berusaha menanamkan disiplin kepada semua 

bawahannya. Melalui disiplin ini diharapkan dapat tercapai tujuan 

secara efektif dan efesien, serta dapat meningkatkan produktifitas 

sekolah. 

Keempat, dorongan. Keberhasilan suatu organisasi atau 

lembaga dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik faktor dari dalam 

maupun dari lingkungan. Dari berbagai faktor tersebut, motivasi 

merupakan suatu faktor yang cukup dominan dan dapat 

menggerakkan faktor-faktor lain kearah efektifitas kerja, bahkan 

motivasi sering disamakan dengan mesin dan kemudi mobil, yang 

berfungsi sebagai penggerak dan pengarah. 

Kelima, penghargaan. Penghargaan (reward) ini sangat 

penting untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan. 

Melalui penghargaan ini para tenaga kependidikan dapat 

dirangsang untuk meningkatkan profesionalisme kerjanya secara 

positif dan produktif. Pemberian penghargaan dapat dikaitkan 

dengan prestasi tenaga kependidikan secara terbuka, sehingga 

mereka memiliki peluang untuk meraihnya.
46
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Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan memungkinkan 

setiap guru lebih termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya secara 

optimal, yang disertai usaha untuk meningkatkan kompetensinya. 

Oleh karena itu, dalam upaya menciptakan budaya dan iklim kerja 

yang kondusif, kepala sekolah hendaknya memperhatikan prinsip-

prinsip sebagai berikut: a) para guru akan bekerja lebih giat apabila 

kegiatan yang dilakukannya menarik dan menyenangkan, b) tujuan 

kegiatan perlu disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada 

para guru sehingga mereka mengetahui tujuan dia bekerja, para 

guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut, 

pemberian hadiah lebih baik dari hukuman, namun sewaktu-waktu 

hukuman juga diperlukan, dan c) usahakan untuk memenuhi 

kebutuhan sosio-psiko-fisik guru, sehingga memperoleh kepuasan. 

d. Kompetensi Kepala Madrasah 

Menurut kamus besar bahasa Indonesia istilah “Kompetensi” 

adalah “kewenangan (kekuasaan) untuk menentukan (memutuskan) 

sesuatu.
47

 Sagala menyatakan bahwa  kompetensi adalah “seperangkat 

pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki oleh 

kepala madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya.
48

 

Sejalan dengan itu Syah mengemukakan “pengertian dasar kompetensi 

adalah kemampuan atau kecakapan”.
49

 Usman mengemukakan 
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kompetensi berarti suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau 

kemampuan seseorang baik yang kualitatif maupun kuantitatif.
50

 

Berdasarkan beberapa definisi di atas maka dapat disimpulkan 

bahwa kompetensi merupakan semua pengetahuan, keterampilan, nilai 

dan sikap dasar yang dimiliki dan direfleksikan dalam kebiasaan 

berpikir dan bertindak yang bersifat dinamis, berkembang, dapat 

diraih dan dilaksanak setiap waktu. Kebiasaan berpikit dan beritandak 

secara konsisten dan terus-menerus memungkinkan seseorang menjadi 

kompeten, dalam arti memiliki pengetahuan, keterampilan, nilai, dan 

sikap-sikap dasar dalam melakukan sesuatu. Kebiasaan berpikir dan 

bertindak itu didasari oleh budi pekerti yang luhur baik dalam 

kehidupan  pribadi,sosial, kemasyarakatan, keberagamaan, dan 

kehidupan berbangsa dan bernegara. 

Secara norma kepala madrasah adalah seorang fungsional guru 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid menerima 

pelajaran.  

Kepala madrasah adalah seorang tenaga profesional atau guru 

yang diberikan tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana 

madrasah menjadi tempat interaksi atau guru dan peserta didik, guru 

yang bertugas memberi pelajaran dan peserta didik yang menerima 

pelajaran. 
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Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

kompetensi kepala madrasah adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampulan, dan nilai-nilai dasar yang dikuasai dan dimiliki oleh 

seorang kepala madrasah dan direfleksikan atau diterapkan dalam 

pekerjaan atau jabatannya. 

e. Jenis-Jenis Kompetensi Kepala Madrasah 

Seseorang dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika 

menguasai kecakapan bekerja sebaagi suatu keahlian selaras dengan 

bidangnya. Kepala madrasah dalam mengelola satuan pendidikan 

diisyaratkan menguasai ketrampilan dan kompetensi tertentu yang dapat 

mendukung pelaksanaan tugasnya. Suhertin dalam Wahyudi 

mengartikan kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan sesuatu 

yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan.
51

 Kompetensi diperoleh 

melalui berbagai macam pendidikan dan pelatihan (diklat) yang diikuti 

sesuai dengan standar dan kualitas tertentu dengan tugas yang akan 

dilaksanakan. 

Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik 

Indonesia Nomor 13 Tahun 2007, tentang Standar Kepala 

Sekolah/Madrasah, bahwa kepala sekolah/madrasah harus memiliki 

standar kompetensi 1) kompetensi kepribadian, 2) kompetensi 

manajerial, 3) kompetensi kewirausahaan, 4) kompetensi supervisi, dan 

5) kompetensi sosial”.
52
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1) Kompetensi Kepribadian 

Ketika seseorang membicarakan mengenai kepribadian 

tentunya harus dilihat dari sudut pandang psikologi dan harus 

dianalisis melalui psikologi kepribadian. Kepribadian merupakan 

suatu masalah yang abstrak, hanya dapat dilihat lewat penampilan, 

tindakan, ucapan, dan cara berpaikaian seseorang. Setiap orang 

memiliki kepribadian yang berbeda. 

Identitas pribadi seseorang menurut Erikson dalam Sagala 

yaitu tumbuh dan terbentuk melalui perkembangan proses krisis 

psikososial yang berlangsung dari fase ke fase. Erikson berasumsi 

bahwa setiap individu yang sedan tumbuh dipaksa harus menyadari 

dan berinteraksi dengan lingkungan sosialnya yang berkembang 

makin luas. Jika individu bersangkutan mampu mengatasi krisis 

dalam krisis yang akan muncul dengan suatu kepribadian yang sehat 

dan ditandai dengan kemampuannya menguasai lingkungannya, 

fungsi-fungsi psiko fisiknya terintegrasi, dan memahami dirinya 

secara optimal.
53

 

Oleh karena itu kompetensi kepribadian merupakan suatu 

performansi pribadi (sifat-sifat) yang harus dimiliki seseorang. 

Dimensi kompetensi kepribadian kepala madrasah dalam Sagala 

dijabarkan sebagai berikut : 

a) Memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin. 
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b) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai 

kepala madrasah. 

c) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi. 

d) Mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam 

pekerjaan sebagai kepala madrasah. 

e) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin 

pendidikan.
54

 

2) Kompetensi Manajerial 

Seorang kepala madrasah di samping harus mampu 

melaksanakan proses manajemen yang merujuk pada fungsi-fungsi 

manajemen, juga dituntut untuk memahami sekaligus menerapkan 

seluruh substansi kegiatan pendidikan. 

Kompetensi manajerial yang tertuang dalam Lampiran 

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

Tanggal 17 April 2007 adalah sebagai berikut : 

a) Mampu menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk 

berbagai tingkat perencanaan. 

b) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan 

kebutuhan. 

c) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan 

sumber daya sekolah/madrasah secara optimal. 
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d) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/ madrasah 

menuju organisasi pembelajar yang efektif guru dan staf dalam 

rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal. 

e) Menciptakan budaya iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan 

inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

f) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber 

manusia secara optimal. 

g) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal. 

h) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam 

rangka pencairan dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan 

sekolah/madrasah. 

i) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik 

baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta 

didik. 

j) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan arah dan tujuan sekolah sesuai dengan standar 

pengawasan yang berlaku.
55

 

3) Kompetensi Kewirausahaan 

Kewirausahaan (entrepreneurship) adalah proses 

menciptakan sesuatu yang beru dan berani mengambil resiko dan 

mendapatkan keuntungan. Para ahli sepakat bahwa yang dimaksud 

dengan kewirausahaan menyangkut tigas prilaku yaitu: a) kreatif, b) 
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komitmen (motivasi tinggi dan penuh tanggungjawab), c) berani 

mengambil resiko dan kegagalan. 

Dimensi kompetensi kewirausahaan kepala madrasah dalam 

Wahyudi diajabarkan sebagai berikut : 

a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah. 

b) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah. 

c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah. 

d) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. 

e) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan 

produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.
56

 

4) Kompetensi Supervisi 

Untuk mencapai hasil yang diinginkan atau yang akan 

direncanakan, kepala madrasah dalam mengelola kegiatan perlu 

melakukan pembinaan dan penilaian. Pembinaan lebih kearah 

memberi bantuan kepada guru-guru dan personel lainnya sedangkan 

penilaian lebih kearah mengukur dengan cara melakukan audit mutu 

tentang prosedur kerja dan instruksi kerja yang telah ditetapkan 

secara bersama-sama dapat tercapai atau tidak. 

Oleh karena itu kepala madrasah harus mempunyai 

kemampuan mensupervisi dan mengaudit kinerja guru dan personel 

lainnya di madrasah dengan kegiatan sebagai berikut: 
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a) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka 

peningkatan kinerja guru. 

b) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan 

menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. 

c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam 

rangka peningkatan kinerja guru.
57

 

5) Kompetensi Sosial 

Pakar psikologi pendidikan menyebut kompetensi sosial itu 

sebagai social intellegence atau kecerdasan sosial. Kecerdasan sosial 

merupakan salah satu dari sembilan kecerdasan (logika, bahasa, 

musik, raga, ruang, pribadi, alam, dan kuliner). Semua kecerdasan 

itu dimiliki oleh seseorang, hanya mungkin beberapa diantaranya 

menonjol dan yang lain biasa saja atau kurang. Uniknya beberapa 

kecerdasan tersebut bekerja secara terpadu dan simultan ketika 

seseorang berpikir dan atau mengerjakan sesuatu. Menurut Ramly 

kepala sekolah/madrasah merupakan suatu cermin. Kepala 

sekolah/madrasah sebagai cermin memberikan gambaran (pantulan 

diri) bagaimana dia memandang dirinya, masa depannya, dan profesi 

yang ditekuninya.
58

 

Berdasarkan uraian tersebut, yang dimaksud dengan 

kompetensi sosial merupakan suatu kemampuan seorang kepala 

sekolah/madrasah dalam hal berkomunikasi dan bergaul secara 
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efektif dengan orang-orang yang terkait dalam dunia pendidikan. 

Seorang kepala sekolah/madrasah harus mampu berkomunikasi 

secara efektif, empatik, dan santun dengan siapa saja dan mampu 

bersikap kooperatif, bertindak objketif, serta tidak diskriminatif 

karena perimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar 

belakang keluarga dan status sosial ekonomi, dan pada akhirnya 

mampu beradaptasi di tempat tugas dengan keberagaman sosial 

budaya yang berbeda. 

Dimensi kompetensi sosial kepala madrasah dalam Wahyudi 

dijabarkan sebagai berikut : 

a) Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah. 

b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. 

c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.
59

 

f. Pengertian Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah 

Istilah kompetensi berasal dari bahasa Inggris yaitu Competency 

yang berarti kecakapan, kemampuan dan wewenang. Seorang 

dinyatakan kompeten di bidang tertentu jika menguasai kecakapan 

bekerja sebagai suatu keahlian selaras dengan bidangnya. Kepala 

madrasah dalam mengelola satuan pendidikan disyaratkan menguasai 

keterampilan dan kompetensi tertentu yang dapat mendukung 

pelaksanaan tugasnya. Kompetensi sebagai kemampuan melaksanakan 
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sesuatu yang diperoleh melalui pendidikan dan latihan dengan standar 

dan kualitas tertentu sesuai dengan tugas yang akan dilaksanakan.
60

 

Kompetensi juga diartikan sebagai seperangkat kemampuan 

untuk melaksanakan suatu jabatan, dan bukan semata-mata 

pengetahuan saja. Kompetensi menurut kemampuan kognitif, kondisi 

efektif, nilai-nilai dan keterampilan tertentu yang khas dan spesifik 

berkaitan dengan karakteristik jabatan atau tugas yang dilaksanakan. 

Spesifikasi kemampuan tersebut dimaksudkan agar kepala madrasah 

dapat melaksanakan tugas secara baik dan berkualitas. Kepala madrasah 

yang memenuhi kriteria dan persyaratan suatu jabatan berarti 

berwenang atas jabatan atau tugas yang diberikan dengan kata lain 

memenuhi persyaratan kompetensi.
61

 

Dengan demikian kompetensi kepala madrasah adalah 

pengetahuan, keterampilan dan nilai-nilai dasar yang direfleksikan 

kepala madrasah dalam kebiasaan berfikir dan bertindak secara 

konsisten yang memungkinkannya menjadi kompeten atau 

berkemampuan dalam mengambil keputusan tentang penyediaan, 

pemanfaatan dan peningkatan potensi sumber daya untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan di sekolah.
62

 

Menurut A. Sudrajat, manajerial merupakan kata sifat dari 

manajemen yang berarti pengelolaan dengan baik. Manajerial berarti 
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bagaimana membuat proses, keputusan dan menjalankan suatu kegiatan 

untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian, kompetensi 

manajerial adalah kemampuan seseorang dalam mengelola sumber daya 

organisasi berdasarkan kompetensi yang ditetapkan dalam rangka 

mencapai tujuan yang telah ditentukan.
63

 

Kepala sekolah yang baik, akan berperan sebagai manajer 

efektif bagi sumber daya yang ada di sekolahnya. Menurut Robert L. 

Katz dalam Winardi terdapat tiga macam keterampilan manajer yaitu : 

1) Technical Skill, yaitu kemampuan untuk menggunakan peralatan, 

prosedur atau teknik-teknik dari suatu bidang tertentu. 

2) Human Skill, yaitu kemampuan untuk bekerja dengan orang lain, 

memahami dan memotivasi serta mendorong orang lain baik sebagai 

individu atau kelompok, seperti anggota organisasi, para relasi dan 

terutama bawahan sendiri. 

3) Conceptual Skill, yaitu kemampuan mental para manajer untuk 

mengkoordinasi dan mengintegrasikan seluruh kepentingan dan 

kegiatan organisasi sehingga organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu 

yang utuh.
64

 

Dengan demikian, dapat diketahui bahwa dalam upaya penting 

peningkatan kompetensi kepemimpinan pada seorang manajer harus 

memiliki tiga kecakapan yaitu kecakapan konseptual, kecakapan 

kemanusiaan dan kecakapan teknis. Kecakapan konseptual yaitu 
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kemampuan seorang pemimpin dalam kebijakan organisasi secara 

keseluruhan. Kecakapan kemanusiaan yaitu kemampuan seorang 

pemimpin untuk berkomunikasi dan membangun koordinasi di dalam 

kelompok atau kelompok lain. Kecakapan teknis yaitu kemampuan 

seorang pemimpin berupa kemampuan metode, proses, prosedur, dan 

teknik melaksanakan pekerjaan dalam hal ini khusunya dalam bidang 

pendidikan. Ketiga keterampilan tersebut harus dimiliki oleh para 

manajer (top management, middle management, dan low management). 

Berdasarkan lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, 

Nomor 13, Tahun 2007, tanggal 17 April 2007, tentang Standar Kepala 

Madrasah, seorang kepala madrasah harus mempunyai kompetensi atau 

kemampuan dengan lima dimensi kompetensi yaitu: kompetensi 

kepribadian; kompetensi manajerial; kompetensi kewirausahaan; 

kompetensi supervisi; dan kompetensi sosial. Uraian dimensi 

kompetensi manajerial kepala sekolah sebagai berikut :  

1) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan 

perencanaan. 

2) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan 

kebutuhan. 

3) Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber 

daya sekolah/madrasah secara optimal. 

4) Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju 

organisasi pembelajaran yang efektif. 
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5) Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan 

inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

6) Mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

manusia secara optimal. 

7) Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal. 

8) Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam 

rangka pencarian dukungan ide sumber belajar dan pembiayaan 

sekolah/madrasah. 

9) Mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik 

baru, penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik. 

10) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran 

sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. 

11) Mengelola keuangan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang 

akuntabel, tranasparan, dan efisien. 

12) Mengelola ketatausahaan dalam mendukung pencapaian tujuan 

sekolah/madrasah. 

13) Mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam 

mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di 

sekolah/madrasah. 

14) Mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan keputusan. 

15) Memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan 

pembelajaram dan manajemen sekolah/madrasah. 



62 
 

 

16)  Melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan 

program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat 

serta merencanakan tindak lanjutnya.
65

 

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa 

kemampuan manajerial kepala madrasah adalah kepasitas yang dimiliki 

oleh seorang kepala madrasah dalam mengelola organisasi dan sumber 

daya yang ada, guna mencapai tujuan organisasi yang mencakup : 

1) Kemampuan merencanakan dengan indikator yaitu mampu 

menyusun dan menerapkan strategi, dan mampu mengefektifkan 

perencanaan. 

2) Kemampuan mengorganisasikan dengan indikator yaitu mampu 

melakukan departementalisasi, membagi tanggung jawab dan 

mampu mengelola personil. 

3) Kemampuan dalam pelaksanaan dengan indikator yaitu mampu 

mengambil keputusan, dan mampu menjalin komunikasi. 

4) Kemampuan mengadakan pengawasan dengan indikator yaitu 

mampu mengelola, dan mampu mengendalikan operasional. 

Peran kepala madrasah di masa mendatang akan menjadi lebih 

kompleks yang meliputi multi tugas dan tanggung jawab. Kepala 

sekolah tidak hanya mengelola peserta didik, guru, sarana prasarana 

pembelajaran, orangtua, bahkan para pemangku kepentingan, di 

samping juga memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran.
66
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Pemimpin pembelajaran secara umum adalah kepala sekolah sehingga 

perlu menetapakan suatu misi sekolah, mengelola program 

pembelajaran, dan mempromosikan iklim belajar yang positif.
67

 

Mengusahakan situasi iklim sekolah yang positif meliputi 

menyediakan dana bagi guru yang berprestasi, melindungi waktu 

belajar, memelihara dan memperbaiki kinerja, mengupayakan 

pengembangan profesional, dan menyediakan dana untuk proses 

pembelajaran. Penetapan misi sekolah yang jelas, berpusat pada 

pengembangan akademik, memberdayakan sumber daya secara 

maksimal, melakukan pembiayaan yang tranpasran, dan menyusun 

program pembelajaran sekolah secara berama-sama serta dikomunikasi 

kepada seluruh warga sekolah. Mengelola program pembelajaran yaitu 

melakukan supervisi dan melakukan evaluasi pembelajaran, 

mengkoordinasikan kurikulum, dan memantau perkembangan peserta 

didik.
68

 

Kepala madrasah sebagai pemimpin pembelajaran memiliki 

ketugasan sebagai berikut 1) meningkatkan kompetensi guru dan tenaga 

tata usaha, 2) menyelaraskan hubungan kerja, 3) pengembangan 

sekolah berbasis data, dan 4) memberi motivasi kepada warga 

sekolah.
69

 Ketugasan kepala sekolah itu akan menjadi lebih jelas 

apabila dideskripsikan yaitu pengambilan keputusan untuk menentukan 
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visi dan misi sekolah berbasis data. Sedangan mengelola proses 

pembelajaran diartikan dengan menyelaraskan hubungan kerja. 

Hubungan kerja yang baik antara guru dengan tenaga tata usaha akan 

menumbuhkan peluang untuk meningkatkan kompetensi, sehingga akan 

terbentuk budaya atau iklim pembelajaran yang positif di sekolah.
70

 

Apabila budaya positif di sekolah dilakukan dengan memotivasi 

warga sekolah, maka sangat mudah untuk mengembangkan sekolah. 

Dampaknya akan berpengaruh terhadap proses belajar peserta didik 

menjadi meningkat. Sebagai seorang pemimpin harus memfasilitasi dan 

membuat suasana menjadi lebih nyaman, damai, kondusif sehingga 

terbentuk pembiasaan yang positif pada sekolah.
71

  

Kompetensi Manajerial merupakan kegiatan berpikir strategi, 

menginspirasi, memotivasi, menggerakkan, menetapkan visi, dan 

memberi jalan keluar terbaik bagi tim kerja atau organisasinya. 

Seseorang akan mengalami kesuksesan harus melaksanakan wewenang 

dan tanggung jawabnya sesuai prosinya. Kebutuhan akan kompetensi 

manajerial semakin mendesak khususnya dalam masa menghadapi 

ketidak pastian kondisi politik yang terus berubah, faktor ekonomi, dan 

kebutuhan konstan untuk berbuat lebih banyak. 

Menurutu Permendikbud Nomor 28 Tahun 2010 bahwa Kepala 

sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan memimpin taman 

kanak-kanak/raudhotul athfal (TK/RA), taman kanak-kanak luar biasa 
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(TKLB), sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah dasar 

luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah 

(SMP/MTs), sekolah menengah luar biasa (SMPLB), sekolah 

menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK), sekolah 

menengah atas/ madrasah aliyah (SMA/MA), atau sekolah menengah 

atas luar biasa (SMALB) yang bukan sekolah bertaraf internasional 

(SBI) atau yang tidak dikembangkan menjadi sekolah bertaraf 

internasional (SBI).
72

 

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kompetensi 

manajerial kepala madrasah adalah kemampuan kepala madrasah dalam 

mengelola dan mengatur perencanaan, pengembangan organisasi, 

mengoptimalkan sumberdaya sekolah, mengatur perubahan dan 

pengembangan pembelajaran yang efektif, menciptakan iklim yang 

kondusif dan inovatif, pemberdayaan sarpras, mengelola hubungan 

masyarakat dan warga sekolah, pengembangan kurikulum, pengelolaan 

keuangan yang akuntabel, dan pemanfaatan teknologi informasi dan 

komunikasi (TIK). 

Agar mampu menjalankan tupoksinya terkait dengan 

manajemen sekolah, maka kepala sekolah harus memiliki beberapa 

kompetensi manajerial. Adapun kompetensi manajerial yang harus 

dimiliki seorang kepala madrasah menurut Permendiknas No. 13 tahun 

2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah/Madrasah 

diantaranya adalah sebagai berikut : 
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1) Kemampuan menyusun perencanaan madrasah untuk berbagai 

tingkatan. 

a) Menguasai teori perencanaan dan seluruh kebijakan pendidikan 

sebagai landasan dalam perencanaan madrasah. 

b) Mampu menyusun rencana strategis pengembangan madrasah 

berlandaskan kebijakan pendidikan nasional. 

c) Mampu menyusun rencana operasional pengembangan 

madrasah. 

d) Mampu menyusun rencana anggaran belanja madrasah 

berdasarkan rencana kerja tahunan. 

e) Mampu menyusun rencana tahunan pengembangan madrasah. 

f) Mampu menyusun perencanaan program kegiatan. 

g) Mampu menyusun proposal kegiatan. 

2) Mampu mengembangkan organisasi madrasah sesuai kebutuhan. 

a) Menguasai teori dan kebijakan pendidikan nasional dalam 

pengorganisasian kelembagaan madrasah. 

b) Mampu mengembangkan struktur organisasi formal 

kelembagaan madrasah sesuai kebutuhan. 

c) Mampu mengembangkan deskripsi tugas pokok dan fungsi 

setiap unit kerja. 

d) Menempatkan personalia yang sesuai dengan kebutuhan. 

e) Mampu mengembangkan standar opersional prosedur 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi setiap unit kerja. 
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f) Mampu melakukan penempatan pendidik dan tenaga 

kependidikan sesuai dengan prinsip-prinsip yang tepat. 

g) Mampu mengembangkan aneka ragam organisasi informal 

madrasah. 

3) Mampu memimpin guru dan staf dalam rangka pendayagunaan SDM 

secara optimal. 

a) Mampu mengkomunikasikan visi, misi, tujuan, sasaran, dan 

program strategis madrasah kepada seluruh guru dan staf. 

b) Mampu mengkoordinasikan guru dan staf dalam merealisasikan 

seluruh rencana untuk menggapai visi dan sasaran madrasah. 

c) Mampu mengarahkan dana memotivasi guru dan staf. 

d) Mampu mengembangkan kerja sama tim dalam memajukan 

madrasah. 

e) Mampu melengkapi guru dan staf dengan keterampilan yang 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta untuk kemajuan 

madrasah. 

f) Mampu memimpin rapat yang aspiratif dan persuasif dengan 

guru-guru, staf, dan komite madrasah. 

g) Mampu mengambil keputusan dengan penuh pertimbangan. 

h) Mampu menerapkan manajemen konflik. 

4) Mampu mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan SDM 

secara optimal. 

a) Mampu merencanakan kebutuhan guru dan staf berdasarkan 

rencana pengembangan madrasah. 
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b) Mampu melaksanakan rekrutmen dan seleksi guru dan staf 

sesuai dengan kewenangan madrasah. 

c) Mampu mengelola kegiatan pembinaan dan pengembangan 

profesional guru dan staf. 

d) Mampu mengelola pemberian kesejahteraan kepada guru dan 

staf. 

5) Mampu mengelola sarana dan prasarana madrasah. 

a) Mampu merencanakan kebutuhan fasilitas madrasah sesuai 

dengan rencana pengembangan madrasah. 

b) Mampu mengelola pengadaan fasilitas. 

c) Mampu mengelola pemeliharaan fasilitas. 

d) Mampu mengelola kegiatan inventaris sarana dan prasarana 

madrasah. 

e) Mampu mengelola penghapusan barang inventaris madrasah. 

f) Mampu mengelola hubungan sekolah-masyarakat dalam rangka 

pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan 

madrasah. 

g) Mampu mengelola penerimaan peserta didik, penempatan 

peserta didik, dan pengembangan kapasitas peserta didik. 

h) Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar 

mengajar sesuai arah dan tujuan pendidikan nasional. 

i) Mampu mengelola keuangan madrasah sesuai dengan prinsip 

pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien. 
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j) Mampu mengelola ketatausahaan madrasah dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di madrasah. 

k) Mengelola unit layanan khusus madrasah dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di madrasah. 

l) Mampu menerapkan prinsip-prinsip kewirausahaan dalam 

menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan 

madrasah. 

m) Mampu menciptakan budaya dan iklim kerja yang kondusif bagi 

pembelajaran peserta didik. 

n) Terampil dalam memanfaatkan kemajuan tekonlogi informasi 

bagi peningkatan pembelajaran dan menajemen madrasah dalam 

mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan. 

o) Mampu terampil dan mengelola kegiatan produksi/jasa sebagai 

sumber belajar peserta didik dan untuk mendukung sumber 

pembiayaan madrasah.
73

 

g. Kompetensi Manajerial Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran  

Secara umum untuk meningkatkan mutu pendidikan harus 

diawali dengan startegi peningkatan pemerataan pendidikan, dimana 

unsur makro dan mikro pendidikan ikut terlibat, untuk menciptakan 

(Equality dan Equity), mengutip pendapat Indra Djati Sidi bahwa 

pemerataan pendidikan harus mengambil langkah sebagai berikut : 
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1) Pemerintah menanggung biaya minimum pendidikan yang 

diperlukan anak usia sekolah baik negeri maupun swasta yang 

diberikan secara individual kepada peserta didik. 

2) Optimalisasi sumber daya pendidikan yang sudah tersedia, antara 

lain melalui double shift. 

3) Memberdayakan sekolah-sekolah swasta melalui bantuan dan 

subsidi dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran peserta didik 

dan optimalissi daya tampung yang tersedia. 

4) Melanjutkan pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan Ruang 

Kelas Baru (RKB) bagi daerah-daerah yang membutuhkan dengan 

memperhatikan peta pendidikan di tiap-tiap daerah sehingga tidak 

menganggu kebedaraan madrasah swasta. 

5) Memberikan perharian khusus bagi anak usia madrasah dari keluarga 

miskin, masyarakat terpencil, masyarakat terisolasi, dan daerah 

kumuh. 

6) Meningkatkan partisipasi anggota masyarakat dan pemerintah daerah 

untuk ikut serta menangani penuntasan wajib belajar pendidikan 

dasar 9 tahun.
74

 

Sedangkan peningkatan mutu madrasah secara umum diambil 

satu strategi dengan membantu akuntabilitas pendidikan dengan pola 

kepemimpinan seperti kepemimpinan kepala madrasah yang 

menyarankan : 
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1) Untuk memperkuat tim-tim sebagai bahan pembangun yang 

fundamental dalam struktur perusahaan. 

2) Menggabungkan aspek-aspek positif individual dengan berbagai 

manfaat dari konsumen. 

3) Berfokus pada detail dalam mengimplementasikan gambaran besar 

tentang perusahaan. 

4) Menerima tanggung jawab pribadi untuk selalu mengidentifikasikan 

akar penyebab masalah. 

5) Membangun hubungan antar pribadi yang kuat. 

6) Menjaga agar pemikiran tetap terbuka terhadap kritik dan nasihat 

yang konstruktif. 

7) Memelihara sikap yang progresif dan berpandangan ke masa depan. 

8) Bangga dan menghargai prestasi kerja. 

9) Bersedia menerima tanggung jawab dan mengikuti pelatihan.
75

 

Dari paparan diatas dapat diambil suatu kesimpulan bahwa mutu 

pembelajaran dapat dilakukan dengan meningkatkan dan memperkuat 

manajemen oleh kepala madrasah dengan memperkuat aspek-aspek 

yang ada di lingkungan madrasah sehingga semuanya mendukung 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran khususnya yang ada di 

madrasah tersebut. Selain itu kepala madrasah juga dapat membuat tim-

tim yang dapat merencanakan bagaimana proses pembelajaran yang 

baik dan bermutu dapat dilaksanakan sehingga akan menghasilkan 

mutu pembelajaran dan lulusan yang berkualitas. 
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B. Penelitian Terdahulu 

Untuk menunjukkan posisi dalam penelitian ini belum ada, maka 

peneliti akan memaparkan tulisan yang sudah ada. Dari sini nantinya peneliti 

jadikan teori dan sebagai perbandingan dalam mengupas berbagai 

permasalahan penelitian ini, sehingga memperoleh penemuan baru yang 

otentik. Di antaranya peneliti paparkan sebagai berikut: 

1. Tesis Ali Masykuri, IAIN Surakarta tahun 2016, yang berjudul “Peran 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Peningkatan Mutu Pembelajaran 

Tahfidz Al-Qur’an di SMP Islam Terpatu Nur Hidayah Surakarta”. Hasil 

penelitian ini adalah kepala sekolah telah menjalankan perannya sebagai 

manajer dan supervisor dengan baik. Hal ini terlihat dari bagaimana kepala 

sekolah dalam memanaj dan mensupervisi tim Tahfidz Al-Qur‟an dalam 

kegiatan pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an di SMP IT Nur Hidayah 

Surakarta, yang hasilnya peserta didik berhasil mencapai kompetensi yang 

sudah ditentukan bahkan melampuinya. SDM Guru Tahfidz kompeten 

dalam menjalankan proses kegiatan belajar mengajar Tahfidz Al-Qur‟an, 

penerapan metode UMMY, proporsi waktu cukup, adanya wisuda Tahfidz 

Al-Qur‟an. Input peserta didik, adanya Standar Kelulusan di SMP IT Nut 

Hidayah Surakarta yakni peserta didik wajib tuntas sesuai dengan program 

yang telah ditetapkan oleh kepala sekolah, faktor penghambat : orang tua 

kurang memperhatikan hafalan anaknya ketika di rumah, berkurangnya 

motivasi peserta didik untuk menghafal ketika sudah mencari target yang 

sudah ditentukan oleh sekolah, selain itu juga ada guru yang kurang 
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disiplin.
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 Kesamaan tesis diatas dengan penelitian yang akan diteliti 

adalah sama-sama membahas mengenai peningkatan mutu pembelajaran 

Tahfidzul Al-Qur‟an. Sementara perbedaannya adalah tesis diatas 

membahas mengenai peran kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an, sedangkan 

penelitian yang akan diteliti lebih fokus pada kepemimpinan kepala 

madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an. 

2. Tesis Ahmad Khoiri, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 

tahun 2020, yang berjudul “Strategi Kepala Madrasah dalam 

Mengimplementasikan Program Tahfidzul Qur’an”. Hasil penelitian ini 

adalah 1) perencanaan program Tahfidz Al-Qur‟an yaitu melakukan kerja 

sama dengan berbagai pihak baik dari dalam maupun dari luar madrasah, 

menentukan pembina tahfidz yang sudah hafidz 30 juz. 2) Proses 

pelaksanaan program Tahfidz dilaksanakan setiap pekan pada jam 06:50-

07:30 WIB di dalam kelas masing-masing dengan menggunakan metode 

muroja‟ah dan tikrar, proses penyetoran dapat dilakukan pada pembina 

atau asisten pembina putra dan putri. 3) Implikasi yang dirasakan dari 

program Tahfidz Al-Qur‟an yaitu meningkatkan mutu madrasah, 

banyaknya hafalan peserta didik yang melebihi target dan prestasi peserta 

didik dibidang Tahfidz Al-Qur‟an.
77

 Kesamaan tesis diatas dengan 

penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai 
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pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an. Sementara perbedaannya adalah tesis 

diatas membahas mengenai strategi kepala madrasah dalam 

mengimplementasikan program Tahfidzul Al-Qur‟an, sedangkan 

penelitian yang akan diteliti lebih fokus pada kepemimpinan kepala 

madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an. 

3. Tesis Asri Nur Halimah, Universitas Muhammadiyah Surakarta tahun 

2019, yang berjudul “Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan melalui Program Tahfidz di SMP Muhammadiyah 1 Gatak 

Tahun Pelajaran 2018/2019”. Hasil penelitian ini adalah terlihat adanya 

peningkatan prestasi baik akademik maupun non akademik. 

Pengembangan dibidang tenaga kerja juga dapat dilihat hasilnya dari 

kemampuan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran, pada bidang 

sarana dan prasarana kepala sekolah berhasil membangaun beberapa 

sarpras yaitu merenovasi masjid, membangun ruangan khusus tahfidz, 

merenovasi gedung, dan merenovasi ruang perpustakaan.
78

 Kesamaan tesis 

diatas dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas 

mengenai pembelajaran Tahfidz Al-Qur‟an. Sementara perbedaannya 

adalah tesis diatas membahas mengenai strategi kepala madrasah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan melalui program Tahfidz  Al-Qur‟an, 

sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus pada kepemimpinan 

kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran Tahfidzul Al-

Qur‟an. 
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4. Jurnal penelitian Bilqisti Dewi, Volume 3, Nomor 1, Tahun 2018, dalam 

Jurnal Islamic Education Manajemen, yang berjudul “Peran Kepala 

Madrasah dalam Meningkatkan Program Unggulan Madrasah”. Hasil 

penelitian ini adalah program unggulan MTs adalah Tahfidz Al-Qur‟an. 1) 

peran kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan program 

unggulan madrasah ini dituangkan melalui kebijakan kepala madrasah 

dalam meningkatkan program unggulan madrasah, kebijakan tersebut 

memberikan peluang jumlah waktu khusus bagi Tahfidz Al-Qur‟an yakni 

selama 10 jam untuk 2016-2017. Dan secara ekstrakurikuler diadakan 

program mufrodat Bahasa Arab dan Bahasa Inggris dan ini termasuk 

kebijakan kepala madrasah dalam memberikan peluang untuk 

mempertajam bahasa dalam rangka menyokong hapalan Qur‟an, karena 

Bahasa Arab dengan ejaan Al-Qur‟an sama. Dan ini di kelola oleh bidang 

ekstrakurikuler. 2) Manajemen peningkatan program unggulan madrasah 

terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. 

3) Faktor penunjang pada madrasah ini yaitu segala keterbatasan fasilitas 

akan tetapi mampu bersaing dengan madrasah lain yang lebih lengkap 

fasilitasnya dalam hal program unggulan yakni Tahfidz Al-Qur‟an. 

Sedangkan faktor penghambatnya adalah masih banyak peserta didik yang 

belum lancar membaca Al-Qur‟an. 4) Keberhasilan kepemimpinan kepala 

madrasah dalam meningkatkan program unggulan madrasah ini adalah 

berdasarkan tingkatannya atau jenjang kelasnya hapalan yang diwajibkan 

yakni 1 Juz untuk setiap tingkatannya bahkan tingkat 1 sudah bisa 
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menghapal 3 Juz tergantung kemampan hapalan peserta didik tersebut.
79

 

Kesamaan jurnal diatas dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-

sama membahas mengenai peningkatan mutu pembelajaran Tahfidzul Al-

Qur‟an. Sementara perbedaannya adalah jurnal diatas membahas mengenai 

peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pembelajaran Tahfidzul 

Al-Qur‟an, sedangkan penelitian yang akan diteliti lebih fokus pada 

kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran 

Tahfidzul Al-Qur‟an. 

5. Jurnal Cut Fitriani, Murniati AR, Nasir Usman, Volume 5, Nomor 2, 

Tahun 2017, dalam Jurnal Magister Administrasi Pendidikan, yang 

berjudul “Kompetensi Profesional Guru dalam Pengelolaan 

Pembelajaran di MTs Muhammadiya Banda Aceh”. Hasil penelitian ini 

adalah: a. kompetensi yang dimiliki guru dalam merencanakan 

pembelajaran dalam menyusun RPP, penyusunan silabus, merencanakan 

media dan sumber pembelajaran serta merencanakan media dan sumber 

pembelajaran serta merencakan evaluasi pembelajaran sesuai dengan 

petunjuk yang ditetapkan, tetapi ada beberapa guru mengajar tidak 

membuat perencanaan pembelajaran. b. Strategi profesional guru dalam 

mengimplementasikan pembelajaran yautu menguasai materi, struktur, 

konsep dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang 

diajarkan. c. Evaluasi pembelajaran yang diberikan guru sesuai dengan 

tujuan pembelajaran yang ditetapkan, yaitu mencakup nilai karakter 

peserta didik, penilaian kemampuan memahami konsep, nilai keterampilan 
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peserta didik dan nilai sikap dalam proses pembelajaran. Evaluasi 

dilakukan setiap selesai satu meteri pokok bahasan pelajaran.
80

 Kesamaan 

jurnal diatas dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama 

membahas mengenai kompetensi profesional. Sementara perbedaannya 

adalah jurnal diatas membahas mengenai kompeensi profesional guru 

dalam pengelolaan pembelajaran, sedangkan penelitian yang akan diteliti 

lebih fokus pada kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an. 

 

C. Kerangka Berpikir 

Madrasah merupakan pendidikan yang notabenya bergerak dalam 

bidang agama Islam. Akan tetapi saat ini madrasah sudah mulai berkembang 

seiring dengan perubahan zaman, Sesusi tantangan masa kontemporer dan 

tantangan masa depan berbeda dengan masa lalu maka madrasah harus 

mempersiapkan diri dalam menyongsong masa depan yang tetap eksis di 

tengah-tengah arus globalisasi, madrasah dituntut untuk selalu berupaya 

memberdayakan segala kemampuan yang dimiliki dalam meningkatkan mutu 

madrasah. Namun tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap madrasah 

sebagai second class sehingga madrasah harus mengubah pola pikir tersebut 

melalui unjuk prestasi dan unjuk bukti. Untuk mewujudkan hal itu, maka 

diperlukan strategi-strategi yang ahrus dikembangkan oleh madrasah dalam 

upaya meningkatkan kualitas madrasah. 
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Madrasah merupakan lembaga formal yang bernuansa keislaman dan 

juga memuat kurikulum K-13, selain sama dengan lembaga pendidikan umum 

seperti SD, SMP, dan SMA. Sebagai lembaga pendidikan Islam, madrasah 

mempunyai peran dan tugas dalam merealisasikan cita-cita umat Islam yang 

telah menjadi tujuan mereka untuk mendidik menjadi manusia yang beriman 

dan bertaqwa serta mempunyai pengatahuan. Madrasah adalah pendidikan 

Islam yang mempunyai pengaruh pada penerus bangsa yang bersistem nilai dan 

kepercayaan, pengetahaun dan norma serta tradisi dalam berbagai perilaku 

tradisional yang telah membudaya terhadap satu penerus ke penerus 

selanjutnya.
81

 

Salah satu pembelajaran yang dapat meningkatkan potensi peserta didik 

untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, berupa kecerdasan akhlak mulia 

adalah mengupayakan peserta didik untuk belajar mencintai Al-Qur‟an sebagai 

pedoman hidup penganut Agama Islam. Diantara implementasi dari upaya 

tersebut salah satunya adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk 

memiliki kekuatan spirtual keagamaan serta mengembangkan potensi 

kecerdasan yang dimiliki peserta didik yaitu dengan upaya mempelajari Al-

Qur‟an. 

Al-Qur‟an mempunyai pengaruh yang sangat kuat terhadap jiwa 

manusia secara umum yang akan mampu menggerakkan jiwa manusia. 

Demikian pula terhadap jiwa anak-anak. Semakin jernih suatu jiwa, maka 

semakin bertambah pula kecerdasan spiritualnya, serta berkomunikasi langsung 

dengan Allah dapat memberikan ketenangan jiwa yang bersifat rohani. Oleh 
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karena itu, Al-Qur‟an sangat penting diajarkan di madrasah atau sekolah, 

karena banyak yang yang bermanfaat bagi peserta didik apabila mempelajari 

Al-Qur‟an. Mengingat kandungannya yang penuh petunjuak dalam kehidupan. 

Sehingga dalam diri peserta didik akan tertanam nilai-nilai luhur dari Al-

Qur‟an yang kemudian mereka jadikan sebagai pedoman hidup dan petunjuk 

bagi kehidupan mereka. Selain dibacam di fahami, di amalkan pada kehidupan, 

dianjurkan juga untuk menghafalkannya. 

Sehubungan dengan pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an ini sebenarnya 

sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW. Metode ini sangat efektif diterapkan 

pada zaman itu, karena pada masa itu masyarakat Arab masih Ummi, yakni 

tidak memiliki pengetahuan tentang bacaan dan tulisan, akan tetapi memiliki 

daya hafal yang sangat kuat. Sehingga metode ini diterapkan untuk menghafal 

Al-Qur‟an dan juga Hadits pada masa itu. 

Pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an pada masa sekarang ini mengalami 

kemunduran penerapannya dan jarang sekali diterapakan di sekolah atau 

madrasah-madrasah formal, dan lebih sering diterapkan di pondok-pondok 

pesantren. Pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an ini sudah dianggap kuno jika 

dibanding dengan pembelajaran lainnya, padahal pembelajaran ini sangat 

efektif digunakan di madrasah atau sekolah formal lainnya. Karena dengan 

belajar dengan cara menghafal merupakan cara yang paling sederhana dan 

mudah. 

Untuk meningkatkan mutu pembelajaran Tahfidzul Al-Qur‟an ini 

perlunya peran dari kepala madrasah sebagai pengendali suatu madrasah. 

Kepala madrasah memiliki peranan yang sangat mempengaruhi dalam 
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mengkoordinasikan, menggerakkan, dan menyerasikan semua sumber daya 

pendidikan yang tersedia di sekolah. Kepemimpinan kepala madrasah 

merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong madrasah untuk dapat 

mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran madrasahnya melalui program-

program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Kepala madrasah 

dituntut untuk mempunyai kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang 

memadai agar mampu mengambil insiatif dan prakarasa untuk meningkatkan 

mutu sekolah. 

Untuk mencapai peningkatan mutu pada pembelajaran Tahfidzul Al-

Qur‟an, kepala madrasah harus memiliki kompetensi manajerial. Kepala 

madrasah, yang memiliki kompetensi tinggi mutlak dibutuhkan untuk 

membangun madrasah berkualitas, sekolah efektif, karena kepala madrasah 

sebagai pemegang otoritas dalam pelaksanaan pendidikan di madrasah perlu 

memahami proses pendidikan di madrasah serta menjalankan tugasnya dengan 

baik, sehingga proses penyelenggaraan pendidikan di madrasah dapat berjalan 

sesuai dan sejalan dengan upaya-upaya pencapaian tujuan pendidikan secara 

efektif dan efisien. Maju mundurnya suatu madrasah tidak terlepas dari peran 

kepala madrasah karena kepala madrasah berperan sebagai pemegang peran 

sentral yang mewujudkan organisasi madrasah yang efektif dibutuhkan kepala 

madrasah yang tidak hanya sebagai figur personifikasi madrasah, tapi juga 

paham tentang tujuan pendidikan, punya visi masa depan serta mampu 

mengaktualisasikan seluruh potensi yang ada menjadi suatu kekuatan yang 

bersinergi guna mencapai tujuan pendidikan.
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Untuk lebih jelasnya dalam pendiskripsian tentang bagaimana alur 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Hasil Pembelajaran 

Muatan Lokal Tahfidzul Al-Qur‟an pada Madrasah Aliyah Negeri 1 Pati Tahun 

Pembelajaran 2020/2021, peneliti sajikan dalam bentuk bagan sebagai berikut:   

Bagan 1 

Kerangka Berpikir Penelitian 
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