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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Deskripsi Teori 

1. Pengertian Manajemen 

Istilah manajemen berasal dari bahasa Inggris management. Istilah 

ini terjadi dari akar kata manus, tangan, yang berkaitan dengan kata 

menagerie, yang berarti beternak. Kata manus dipengaruhi oleh kata 

menage yang datang dari bahasa Perancis kuno mesnage, sedangkan dari 

bahasa latin mansionaticum. Yang berarti pengelolaan rumah besar. Jadi, 

dari segi kata, manajemen berarti pengelolaan. Dalam kamus istilah 

manajemen diartikan manajemen sebagai (1) proses penggunaan sumber 

daya secara efektif untuk mencapai sasaran (2) dan pejabat pimpinan yang 

bertanggungjawab atas jalannya organisasi.
15

 

Management is also task, activities and function. Irrespective of the 

label attached to managing, the elements of planning, organizing, 

directing, and controlling are essential.
16

  

 

Manajemen adalah suatu tugas, kegiatan dan fungsi. Terlepas dari 

jenis-jenis yang melekat pada pelaksanaan unsur-unsur perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan adalah hal yang perlu 

dalam manajemen. Manajemen adalah istilah yang identik dengan suatu 

aktivitas yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengerahan 

segenap kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam organisasi.  

 

                                                                 
15

 Tadiziduhu Ndraha, 2010, Manajemen Perguruan Tinggi, (Jakarta : Bina Aksara),. 91. 
16

 Peter P Schoderbek, 2011, Management, (United State of America: Harcourt Brace 

Jovanovic),. 15. 



20 
 

 

 

Pengertian manajemen tidak mempunyai pengertian yang mutlak 

dan dapat diterima secara universal. Para ahli mendefinisikan Manajemen 

dari sudut pandang yang berbeda-beda sesuai dengan bidangnya masing-

masing. Berikut ini pengertian tentang Manajemen yang dikemukakan 

oleh para ahli: a) Marry Poker mendefinisikan Manajemen adalah sebuah 

seni untuk menyelesaikan suatu pekerjaan melalui orang lain. b) Stoner 

mendefinisikan Manajemen adalah suatu proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan dalam usaha yang 

dilakukan oleh anggota organisasi dan penggunaan sumber daya yang lain 

untuk mencapai tujuan organisasi.
17

 c) Sodang Palan Siagian 

mendefinisikan Manajemen adalah keseluruhan proses kerja sama antara 

dua orang atau lebih didasarkan oleh rasionalita untuk mencapai tujuan 

yang telah ditentukan bersama. d) Pariata Westra mendefinisikan 

Manajemen adalah rangkaian kegiatan penyelenggaraan dalam usaha 

kerjasama yang dilakukan oleh sekelompok Manusia untuk mencapai 

tujuan tertentu.
18

 

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Manajemen 

merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh sekelompok Manusia untuk 

mencapai tujuan tertentu. Adapun jika ditinjau dari fungsi pokoknya, 

pengertian Manajemen adalah memberdayagunakan dan mengkoordinasi 

                                                                 
17

T. Hani Handoko, 2003, Manajemen (Yogyakarta: BPFE),. 8 
18

Suharsimi Arkunto dan Lia Yuliana, 2008.  Manajemen Pendidikan, (Yogyakarta: 

Aditya Media Yogyakarta), 3 
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sumber daya yang ada melalui proses perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah 

ditentukan. 

2. Manajemen Kepala Madrasah 

Menurut Rohiat, Manajemen madrasah mempunyai bidang garapan 

antara lain (1) kurikulum atau pembelajaran, (2) kesiswaan, (3) 

kepegawaian; (4) sarana dan prasarana; (5) keuangan; (6) hubungan 

masyarakat; (7) layanan khusus.
19

 Dalam Manajemen modern, seorang 

pemimpin harus dapat berperan sebagai pengelola. Dilihat dari fungsi-

fungsi Manajemen, yakni planning, organizing, dan controlling, maka 

Kepala Madrasah harus dapat berperan pula sebagai supervisor pengajaran 

serta sebagai evaluator program madrasah.
20

 Dalam kebijakan pendidikan 

nasional, terdapat tujuh peran utama kepala madrasah, yaitu, sebagai (1) 

educator (pendidik); (2) Manajer; administrator; (4) supervisor ; (5) 

leader (pemimpin); (6) motivator; dan (7) novator.
21

 

Kepala Madrasah tersusun dari dua kata, yaitu “ Kepala” dan 

“Madrasah”. Kepala dapat diartikan orang atau guru yang pemimpin suatu 

Madrasah atau lembaga pendidikan formal. Sedangkan Madrasah ialah 

                                                                 
19

Rohiat, 2008,  Manajemen Madrasah; Teori dan Praktek”, (Bandung: Rafika 

Aditama),21 
20

E. Mulyasa, 2012,  Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Madrasah (Jakarta: Bumi 

Aksara), 181 
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Rosdakarya,) cet. Ke-9, 98-120 
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bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima 

dan member pelajaran.
22

 

Adapun menurut pandangan Islam Kepala Madrasah identik  

dengan kata ulil amri yang berarti orang pemegang perkara. Maksudnya 

pemegang perkara yaitu Kepala Madrasah sebagai seorang pemimpin 

tertinggi di Madrasah. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An- 

Nisa’ (4) ayat 59: 

Yang artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, ta’atlah Allah dan 

ta’atilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu 

berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah 

(Al Quran) dan Rasul ( sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman 

kepada Allah dan hari kemudian Yang demikian itu lebih utama (bagimu) 

dan lebih baik akibatnya”.
23

 

Berdasarkan ayat Al Quran mengandung makna bahwa seorang 

pemimpin Islam memiliki kedudukan untuk ditaati, selagi Kepala 

Madrasah termasuk pemimpin di dalam lembaga pendidikan yang 

memiliki wewenang untuk ditaati, sehingga sebagai peluang untuk 

mengarahkan, menuntun dan membimbing dalam mencapai tujuan 

bersama. 

Secara umum istilah Kepala Madrasah dimaksudkan berlaku untuk 

seluruh pengelola lembaga pendidikan yang meliputi Kepala Madrasah, 

                                                                 
22

 Departemen Pendidikan Nasional.2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa. 

(Jakarta: PT. Gramedia), 671, 1244. 
23

 Departemen Pendidikan Nasional.2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa, 
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direktur akademik, ketua Madrasah tinggi, rector institute atau universitas, 

kiai pesantren dan sebagainya. Mereka adalah pemimpin pendidikan atau 

lebih konkretnya sebagai pemimpin lembaga pendidikan, apapun jenis atau 

coraknya.
24

 

Kepala Madrasah merupakan seorang fungsional guru yang diberi 

tugas untuk memimpin suatu Madrasah dimana diselenggarakan proses 

belajar mengajar, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang 

member pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. 
25

 

Selanjutnya pengertian Kepala Madrasah juga dapat didefinisikan 

sebagai guru yang mempunyai kemampuan untuk  memimpin segala 

sumber daya yang ada pada suatu Madrasah, sehingga dapat 

didayagunakan secara maksimal untuk mencapai tujuan bersama.
26

 

Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa  Kepala 

Madrasah adalah guru yang memiliki kemampuan untuk memimpin segala 

sumber daya dalam lembaga pendidikan dan bertanggung jawab 

mengemban amanah terhadap keberrhasilan penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan dengan cara melalui menggerakkan para bawahan kea rah 

pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 

Kepala Madrasah dalam menjalankan Manajemen madrasah, 

Kepala Madrasah harus memiliki kompetensi. Dalam Permendiknas No. 

13 Tahun 2007 disyaratkan 5 kompetensi yang harus dimiliki kepala 

                                                                 
24

 Departemen Pendidikan Nasional.2016. Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa 
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Permasalahannya. (Jakarta : PT raja Grafindo Persada), 83 
26

 Hasan basri. 2014. Kepemimpinan Kepala Sekolah. (Bandung: CV. Pustaka Setia) 40. 
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madrasah. Lima kompetensi yang harus dikuasai oleh Kepala Madrasah 

yaitu : kompetensi kepribadian, kompetensi Manajerial, kompetensi 

kewirausaahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Kepala 

Madrasah sebagai seorang Manajer juga harus mempunyai kompetensi dan 

keterampilan utama dalam Manajerial organisasi, yaitu keterampilan 

membuat perencanaan, keterampilan mengorganisasi sumber daya, 

keterampilan melaksanakan kegiatan, dan keterampilan melakukan 

pengendalian dan evaluasi. 

a. Keterampilan melaksanakan perencanaan 

Kepala Madrasah harus dapat melaksanakan proses 

perencanaan, baik perencanaan jangka pendek, menengah, maupun 

perencanaanjangka panjang. Perencanaan jangka pendek meliputi 

perencanaan yang dibuat untuk kepentingan jangka pendek, misalnya 

untuk satu bulan hingga satu tahun ajaran. Perencanaan jangka 

menengah adalah perencanaan untuk pekerjaan yang memerlukan 

waktu 2-5 tahun, sedangkan perencanaan jangka panjang yaitu 

perencanaan sekitar 5-10 tahun. Proses dalam perencanaan menjadi 

salah satu keterampilan yang penting mengingat perencanaan yang 

baik merupakan setengah dari kesuksesan suatu pekerjaan. Prinsip 

perencanaan yang baik, akan selalu mengacu pada pertanyaan: apa 

yang dilakukan (what), siapa yang melakukan (who), kapan dilakukan 

(when), dimana dilakukan (where) dan bagaimana sesuatu dilakukan 
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(how). Perencanaan yang detail inilah yang akan menjadi kunci 

keberhasilan dalam menjalankan pekerjaan. 

b. Keterampilan melaksanakan pengorganisasian 

Lembaga pendidikan memiliki sumber daya yang cuku besar 

seperti sumber daya Manusia meliputi guru, karyawan, dan siswa, 

sumber daya keuangan, hingga fisik mulai dari gedung serta sarana 

dan prasarana yang dimiliki. Salah satu masalah yang sering terjadi 

adalah keterbatasan sumber daya. Kepala Madrasah harus dapat 

menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia dengan 

sebaik-baiknya. Walaupun terbatas, namun sumber daya yang dimiliki 

adalah modal awal dalam menjalankan pekerjaan. Karena itulah, seni 

mengelola sumber daya yang menjadi keterampilan Managerial yang 

tidak bisa ditinggalkan. 

c. Kemampuan menjalankan pekerjaan sesuai dengan perencanaan telah 

ditetapkan 

Tahapan ini Kepala Madrasah membangun prosedur 

operasional lembaga pendidikan, dengan memberikan contoh 

bagaimana bekerja, membangun motivasi dan kerjasama, serta selalu 

melakukan koordinasi dengan berbagai elemen pendidikan. Tidak ada 

gunanyaperencanaan yang baik jika dalam implementasinya tidak 

dijalankan secara sungguh-sungguh dan professional. 
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d. Kepala Madrasah harus dapat menjalankan tugas-tugas pengawasan 

dan pengendalian. 

Pengawasan (supervisi) ini terdiri dari supervisi Manajemen 

dan juga supervisi dalam bidang pengajaran. Supervisi Manajemen 

artinya melaksanakan pengawasan dalam bidang pengembangan 

keterampilan dan kompetensi administrasi dan kelembagaan, 

sementara supervisi pengajaran adalah melaksanakan pengawasan dan 

kendali terhadap tugas-tugas serta kemampuan tenaga pendidik 

sebagai guru. Karenanya Kepala Madrasah harus memiliki kompetensi 

dan kerampilan profesional sebagai guru, sehingga mampu 

memberikan supervisi yang baik untuk bawahannya. 

3. Kreteria Kepala Madrasah 

Kepala Madrasah merupakan seorang guru yang mendapat tugas 

tambahan amanat sebagai pemimpin lembaga pendidikan. Adapun untuk 

menjadi Kepala Madrasah harus memenuhi kreteria atau kualifikasi yang 

berkaitan dengan kompetensi, kepangkatan dan masa kerja. Berdasarkan 

surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

Standar Kepala Madrasah disebutkan dua dimensi kualifikasi kepala 

Madrasah/Madrasah sebagai berikut: 

1) Kualifikasi Umum 

Sebagai Kepala Madrasah disyaratkan memenuhi standard 

kualifikasi umum diantaranya yaitu: 
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a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-

IV) kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi 

yang terakreditasi. 

b) Pada waktu diangkat sebagai kepala madrasah berusia setinggi-

tingginya 56 tahun. 

c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun 

menuurut jenjang Madrasah masing-masing, kecuali di tahun 

Kanak-Kanak / Roudlotul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman 

mengajar sekurang-kurangnay tiga tahun. 

d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya IIIC bagi Pegawai Negeri 

Sipil (PNS) dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan 

yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
27

 

2) Kualifikasi Khusus 

Sebagai Kepala Madrasah Menengah Pertama/Madrasah 

Tsanawiyah ( SMP/MTs) disyaratkan memenuhi standard kualifikasi 

khusus diantaranya yaitu: 

a) Berstatus sebagai guru SMP/MTs. 

b) Memiliki sertifikasi pendidik sebagai guru SMP/MTs. 

c) Memiliki sertifikat Kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh 

lembaga yang ditetapkan pemerintah.
28
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Kepala Sekolah. 193 



28 
 

 

Mengacu pada paparan di atas bahwa Kepala Madrasah 

sebagai pemimpin lembaga pendidikan sudah selayaknya dituntut 

sesuai kualifikasi umum dan khusus. Namun, Kepala Madrasah yang 

memimpin dalam lembaga pendidikan Islam tidak cukup hal tersebut. 

Setidaknya Kepala Madrasah memiliki sifat-sifat sebagai 

kepemimpinan Islam, sebagai berikut: 

1) Memiliki keinginan untuk memimpin dan kemauan bertindak 

dengan keteguhan hati dan melakukan perundingan dalam situasi 

yang sulit. 

2) Memiliki inisiatif, proaktif dan upaya yang tinggi serta mampu 

bersikap untuk menguasai pekerjaan bukan pekerjaan yang 

menguasai. 

3) Berorentasi kepada tujuan dan memiliki rasa kejelasan yang tujuan 

tentang instruksional dan organisational. 

4) Menyadari keunikan guru dalam gaya, sikap, ketrampilan dan 

orientasi mereka dan mendukung gaya-gaya mengajar yang 

berbeda.
29

  

4. Pengertian Mutu Pembelajaran 

Pengertian mutu menurut para tokoh adalah sebagai berikut:  

a) Dalam pandangan Zamroni dikatakan bahwa peningkatan mutu 

Madrasah adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang 

                                                                 
29
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berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target Madrasah 

dapat dicapai dengan lebih efektif dan efisien.
30

 

b) Menurut Sudarwan Danim, Dalam buku Sri Minarti yang berjudul 

Manajemen Madrasah bahwa mutu pendidikan mengacu pada 

masukan, proses, luaran, dan dampaknya.
31

 

c) Menurut Garvin dan Davis dalam buku abdul hadis dan Nurhayati, 

penulis buku yang berjudul manajemen mutu pendidikan berpendapat 

bahwa Mutu adalah suatu kondisi dinamik yang berhubungan dengan 

produk, tenaga kerja, proses dan tugas serta lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi kebutuhan pelanggan.
32

 

d) Dalam konteks pendidikan pengertian mutu, dalam hal ini mengacu 

pada proses pendidikan dan hasil pendidikan. Dalam “proses 

pendidikian” yang bermutu terlibat berbagai input, seperti : bahan ajar 

(kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodelogi (bervariasi sesuai 

kemampuan guru), sarana, Madrasah, dukungan administrasi dan 

sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana 

yang kondusif.
33

 

Mutu dapat mengandung makna derajat keunggulan suatu produk 

atau hasil kerja, baik berupa barang dan jasa. Sedangkan dalam dunia 

pendidikan barang dan jasa itu mempunyai makna dapat dilihat dan tidak 
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dapat dilihat, tetapi dapat dirasakan.Mutu pendidikan adalah derajat 

keunggulan dalam pengelolaan pendidikan secara efektif dan efisien untuk 

melahirkan keunggulan akademis dan non akademis (ekstrakurikuler) pada 

peserta didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan.
34

 

Sedangkan pengertian pembelajaran menurut para tokoh adalah: Menurut 

Tahirin dalam buku yang berjudul Psikologi Pembelajaran mengemukakan 

pendapat Hamalik bahwa:  

Belajar mengandung pengertian terjadinya perubahan dari persepsi 

dan perilaku, termasuk juga perbaikan prilaku. Belajar juga dapat diartikan 

sebagai suatu proses menuju perubahan. Akan tetapi perubahan dikatakan 

belajar apabila: (a) perubahan terjadi secara sadar (b) perubahan belajar 

bersifat kontinue dan fungsional (c) perubahan dalam belajar bersifat 

positif dan aktif (d) perubahan dalam belajar bertujuan dan terarah (e) 

perubahan mencakup seluruh aspek tingkah laku.
35

 

 Menurut Hamzah dalam bukunya yang berjudul Perencanaan 

Pembelajaran mengemukakan pendapat Degeng bahwa pembelajaran atau 

pengajaran yaitu suatu disiplin ilmu menaruh perhatian pada perbaikan 

mutu/ kualitas pembelajaran.”
36

 

 Dari beberapa pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

peningkatan mutu pembelajaran yaitu suatu rangkaian proses kegiatan 

pembelajaran yang harus dikerjakan oleh pendidik dan peserta didik untuk 

memperbaiki kualitas atau mutu dari pembelajaran tersebut secara terus 
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menerus dengan tujuan pembelajaran dapat berjalan secara efektifdan 

efisien, guna memberi nilai tambah pada hasil lulusan dari suatu lembaga 

pendidikan. Proses pembelajaran tersebut terdiri atas seluruh komponen 

materi pembelajaran dan prosedur kegiatan belajar mengajar yang 

dilakukan oleh guru yang akan disampaikan kepada peserta didik untuk 

mencapai tujuan pembelajaran yang ingin dicapai.  

Adapun manfaat Mutu bagi dunia pendidikan karena, (a) 

meningkatkan pertanggung jawaban (akuntabilitas) Madrasah kepada 

masyarakat dan atau pemerintah yang telah memberikan semua biaya 

kepada Madrasah, (b) menjamin mutu lulusannya, (c) bekerja lebih 

professional, dan (d) meningkatkan persaingan yang sehat.
37

 

 Berbagai pemikiran tentang mutu pendidikan dapat ditemukan 

dalam berbagai jenis perspektif sesuai dengan sudut pandangnya. Terdapat 

tiga perspektif mengenai mutu pendidikan yaitu mutu pendidikan dalam 

aspek ekonomi, sosiologi, dan administrasi pendidikan. Mutu pendidikan 

dalam ekonomi yaitu diharapkan lulusan dari pendidikan atau madrasah 

diharapkan dapat memenuhi angkatan kerja di berbagai sektor guna 

pertumbuhan ekonomi. Mutu pendidikan dalam sosiologi yaitu lulusan 

pendidikan yang mampu menyelesaikan suatupermasalahan pada dirinya 

maupun masyarakat. Mutu pendidikan dalam administrasi pendidikan 

adalah proses pengkoordinasian sumber daya yang terdapat di madrasah 

melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 
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dalam meningkatkan mutu dalam yang diharapkan dari madrasah baik dari 

proses pembelajaran maupun ukuran atau karakteristik lulusan yang ingin 

dicapai oleh madrasah. 

Mutu adalah suatu perubahan, sehingga konsep mutu tidak dapat 

berlaku untuk selamanya, akan tetapi bersifat dinamis dan akan selalu 

berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Mutu pembelajaran lebih 

berfokus pada proses pembelajaran di madrasah dan hasil belajar yang 

mengikuti kebutuhan dan harapan stake holder pendidikan. Mutu dalam 

proses kegiatan pembelajaran dapat dikelompokan dalam mutu input, mutu 

proses, dan mutu output pembelajaran.
38

 

Definisi mutu memiliki konotasi yang bermacam-macam tergantung 

orang yang memaknainya dan dari sudut pandang mana konsep tersebut 

dipersepsikan. Bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mutu ialah 

ukuran baik atau buruk, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian, 

kecerdasan dan sebagainya)
39

  

Pengertian mutu dapat dilihat dari tiga pakar mutu yang memiliki 

pandangan beragam diantaranya yaitu, pertama Deming melihat masalah 

mutu hakikatnya terletak pada konsep manajemen, khususnya kegagalan 

senior manajer dalam proses perencanaan, adapun makna mutu ialah 

kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Kedua, Juran 

memiliki ide penting mengenai mutu, yaitu kecocokan penggunaan produk 

untuk memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan. Ketiga, Philip 
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Crosby mengungkapkan  pengertian mutu adalah gambaran dan 

karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa sesuai dengan yang 

diisyaratkan atau distandarkan.
40

 Selanjutnya, pengertian mutu dapat 

disimpulkan pada tiga unsur pokok, yaitu kesesuaian dengan standar, 

kesesuaian dengan harapan stakeholders, pemenuhan janji yang diberikan
.
 

Mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu produk 

atau jasa (services) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan, 

kepuasan (satisfaaction) pelangga (customers) yang dalam pendidikan 

dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal customer dan eksternal. 

Internal customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar dan 

eksternal customer yaitu masyarakat dan dunia industri. Mutu tidak berdiri 

sendiri artinya banyak faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara 

mutu. Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa 

pengertian mutu dalam dunia pendidikan dapat diartikan sesuatu yang 

harus diperjuangkan, diraih dan dipertahankan oleh suatu lembaga 

pendidikan untuk memperoleh kepercayaan masyarakat menyekolahkan 

putra-putrinya di lembaga pendidikan tersebut. 

Pembelajaran adalah suatu proses dimana lingkungan seseorang 

secara sengaja dikelola untuk memungkinkan ia turut serta dalam tingkah 

laku tertentu dalam kondisi-kondisi khusus atau menghasilkan respon 

terhadap situasi tertentu. Sedangkan pengertian khusus dari pendidikan, 

secara sempit pendidikan adalah Madrasah atau perMadrasahan 
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(schooling), atau pendidikan dalam arti sempit yaitu pengaruh yang 

distrategikan dan direkayasa Madrasah terhadap hubungan-hubungan dan 

tugas-tugas sosial mereka. Adapun pengertian secara luas, pendidikan 

adalah sama dengan hidup, yang merupakan segala situasi dalam hidup 

yang mempengaruhi pertumbuhan seseorang. 

Definisi pendidikan sejauh ini belum ada keseragaman formulasi 

yang dapat dipakai sebagai pegangan karena masing-masing ahli 

mengemukakan definisi yang agak berbeda satu dengan yang lainnya 

tergantung dari konsepsi pendekatannya masing-masing. Sedangkan, 

Driyarkar mendefinisikan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan atas 

individu untuk menghasilkan perubahan- peurbahan yang sifatnya 

permanen/tetap dalam tingkah laku, fikiran dan sikapnya . Jadi, 

berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa pendidikan 

berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok orang agar 

menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan yang lebih 

tinggi dalam arti mental. Selanjutnya Syaiful mengatakan bahwa 

pembelajaran mempunyai dua karakteristik, yaitu:
41

“ Pertama, dalam 

proses pembelajaran melibatkan proses berfikir. Kedua, dalam proses 

pembelajaran membangun suasana dialogis dan proses Tanya jawab terus 

menerus yang diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan 

kemampuan berpikir siswa, yang pada gilirannya kemampuan berfikir itu 
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dapat membantu siswa untuk memperoleh pengetahuan yang mereka 

kontruksi sendiri.
42

  

Dari uraian diatas, proses pembelajaran yang baik dapat dilakukan 

oleh siswa baik didalam maupun diluar kelas, dan dengan karakteristik 

yang dimiliki oleh siswa diharapkan mereka mampu berinteraksi dan 

bersosialisasi dengan teman-temannya secara baik dan bijak. 

Dengan intensitas yang tinggi serta kontinuitas belajar secara 

berkesinambungan diharapkan proses interaksi social sesame teman dapat 

tercipta dengan baik dan pada gilirannya mereka saling menghargai dan 

menghormati satu sama lain walaupun dalam perjalannya mereka saling 

berbeda pendapat yang pada akhirnya mereka saling menumbuhkan sikap 

demokratis antar sesama. 

Paradigma metodologi pendidikan saat ini disadari atau tidak telah 

mengalami suatu pergeseran dari behaviourism eke konstruktivisme yang 

menuntut guru dilapangan harus mempunyai syarat dan kompetensi untuk 

dapat melakukan suatu perubahan dalam melaksanakan proses 

pembelajaran dikelas. Guru dituntut lebih kreatif, inovatif, tidak merasa 

sebagai teacher center, menempatkan siswa tidak hanya sebagai obyek 

belajar tetapi juga sebagai subjek belajar dan pada akhirnya bermuara pada 

proses pembelajaran yang menyenagkan, bergembira, dan demokratis yang 

menghargai setiap pendapat sehingga pada akhirnya subtansi pembelajaran 

benar-benar dihayati. 
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Sejalan dengan pendapat diatas, pembelajaran menurut pandangan 

kontruktivitas adalah: “ Pembelajaran dibangun oleh manusia sedikit demi 

sedikit, yang hasilnya diperluas melalui konteks yang terbatas (sempit) dan 

tidak sekonyang-konyong. Pembelajaran bukanlah seperangkat fakta, 

konsep atau kaidah yang siap untuk diambil dan diingat. Manusia harus 

menghkontruksi pembelajaran itu dan membentuk makna melakui 

pengalaman nyata.
43

 

Implementasi pendekatan kontruktivisme dalam pembelajaran 

diwujudkan dalam bentuk pembelajaran yang berpusat pada siswa ( 

Student Center). Guru dituntut untuk menciptakan suasana belajar 

sedemikian rupa, sehingga siswa bekerja sama secara gotong royong ( 

coorperative learning ). 

Untuk menciptakan situasi yang diharapkan pada pernyataan diatas 

seorang guru harus mempunyai syarat-syarat apa saja yang harus 

diperlukan dalam mengajar dan membangun pembelajaran siswa agar 

efektif dikelas, saling bekerjasama dalam belajar sehingga tercipta suasana 

yang menyenangkan dan saling menghargai ( demokratis ), diantaranya : 

1. Guru harus lebih banyak menggunakan metode pada waktu mengajar, 

variasi metode mengakibatkan penyajian bahan lebih menarik 

perhatian siswa, mudah diterima siswa, sehingga kelas menjadi hidup, 

metode pelajaran yang selalu sama ( monoton ) akan membosankan 

siswa. 
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2. Menumbuhkan motivasi, hal ini sangat berperan pada kemajuan 

perkembangan siswa. Selanjutnya melalui proses belajar, bila motivasi 

guru tepat dan mengenai sasaran akan meningkatkan kegiatan belajar, 

dengan tujuan yang jelas maka siswa akan belajar lebih tekun, giat dan 

lebih bersemangat. 

Kita yakin pada saat ini banyak guru yang telah melaksanakan teori 

kontruktivisme dalam pembelajaran di kelas tetapi volumenya masih 

terbatas, karena kenyataan dilapangan kita masih banyak menjumpai guru 

yang dalam mengajar masih terkesan hanya melaksanakan kewajiban. Ia 

tidak memerlukan strategi, metode dalam mengajar, baginya yang penting 

bagaimana sebuah peristiwa pembelajaran dapat berlangsung. Disisi lain 

menurut Hartono Kasmadi bahwa pelaksanaan kegiatan belajar mengajar 

dimana pengajar masih memegang peran yang sangat dominan, pengajar 

banyak ceramah (telling method) dan kurang membantu pengembangan 

aktivitas murid .  

Dari uraian diatas, tidak dipungkiri bahwa dilapangan masih banyak 

guru yang masih melakukan cara seperti pendapat diatas, dan diakui 

bahwa banyaka faktor penyebabnya sehingga kita akan melihat akibat 

yang timbul pada peserta didik, kita akan sering menjumpai siswa belajar 

hanya untuk memenuhi kewajiban pula, masuk kelas tanpa persiapan, 

siswa merasa terkekang, membenci guru karena tidak suka gaya 

mengajarnya, bolos, tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru, takut 

berhadapan dengan mata pelajaran tertentu, merasa tersisihkan karena 



38 
 

 

tidak dihargai pendapatnya, hak mereka merasa dipenjara , terkekang 

sehingga berdampak pada hilangnya motivasi belajar, suasan belajar 

menjadi monoton, dan akhirnya kualitas pun menjadi pertanyaan. 

Dari permasalahan yang ada , madrasah dalam hal ini kepala 

Madrasah, guru dan stakeloders mempunyai tanggung jawab terhadap 

peningkatan mutu pembelajaran di Madrasah terutama guru sebagai ujung 

tombak dilapangan (di kelas) karena bersentuhan langsung dengan siswa 

dalam proses pembelajaran. 

Guru mempunyai tugas dan tanggung jawab yang sangat berat 

terhadap kemajuan dan peningkatan kompetensi siswa , dimana hasilnya 

akan terlihat dari jumlah siswa yang lulus dan tidak lulus.dengan demikian 

tangung jawab peningkatan mutu pendidikan di Madrasah, selalu 

dibebankan kepada guru lalu bagaimana kesiapan unsur-unsur tersebut 

dalam peningkatan mutu proses pembelajaran? 

B. Penelitian Terdahulu 

Penelitian tentang Manajemen Kepala Madrasah dalam meningkatkan 

mutu pembelajaran di MTs As-Syarifiyah Sarirejo Guntur Demak, sampai 

saat ini belum penulis temukan, akan tetapi penulis menemukan beberapa 

penelitian yang terkait dengan peran dan fungsi kepala madrasah: 

Pertama, Jurnal International Thomas G. Ryan (2011) dengan judul 

penelitian “A Review of (elementary) School Self-Assesment Processes : 

Onatiro Anag Beyond”. Penilitian ini menarik perhatian terhadap isu-isu yang 

berkaitan dengan penelitian diri madrasah. Proses ini juga telah dijalankan 
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dalam berbagai yurikdi global dalam dekade terakhir inklusi. Tinjauan ini 

mencakup pemeriksaan komponen dasar sekolas yang efektif, tujuan 

penelitian diri madrasah, keberhasilan dan tantangan di madrasah, penilaian 

diri baik lokal juga international.
44

 Hasil penelitian ini menunjukan bahwa 

dengan adanya evaluasi diri madrasah, pihak madrasah akan memahami 

kondisinya dan dapat mengembangkan madrasah dengan tepat secara lokal 

maupun international berdasarkan kondisi yang dimilikinya. 

Kedua,  tesis  Ahmad  Hariandi  (2005)  dengan  judul  

“Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

Madrsah Tsyanawiyah Ali Maksum Krapyak Yogyakarta”Penelitian ini 

mencoba membuat korelasi antara tipe dan peranan Kepala Madrasah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di madrasah tersebut, dilihat dari paradigma 

TQM (Total Quality Sarirejo Management). Tipe yang ditonjolkan adalah 

kepemimpinandemokratis dengan mengedepankan semangat keterbukaan 

bagi komunitas lembaga pendidikan.
45

 Apabila penelitian ini menggunakan 

TQM sebagai indikator untuk menjelaskan tentang mutu pendidikan, penulis 

menggunakan karakteristik Manajemen Berbasis Madrasah (MBS). 

Ketiga, Jurnal International Mark FreeMTs As-Syarifiyah Sarirejo 

Guntur Demak dan Carol Johnstone(2008) yang berjudul Improving 

Teaching and LearningTrough Dicipline-Specific Suport Model” penelitian 
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ini menggunakan metode kualitatif yang diterbitkan dalam International 

Jurnal of Management Education. Hasil dari penelitian tersebut adalah 

pertama, penelitian tersebut menemukan cara yang paling efektif untuk 

meningkatkan mutu dalam instansi pendidikan sebagai basis utama 

pendidikan adalah dengan meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidik 

beserta tenaga kependidikan (staf) secara terpadu. Kedua, workshop adalah 

salah satu kegiatan yang paling efektif untuk meningkatkan dan 

mengembangkan profesionalisme pendidik dan tenaga pendidik dalam waktu 

yang singkat. Ketiga, kemampuan penguasaan IT (Internet Technology) 

sehingga mendukung dalam proses pembelajaran.
46

 

Keempat, Tesis Noor Amirudin (2012) yang berjudul “Strategi 

Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI di SD 

Muhammadiyah 16 Surakarta tahun Pelajaran 2011/2012. Penelitian ini 

berfokus pada strategi Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran yang mana strateginya adalah meningkatkan keprofesionalan 

guru, membentuk karakter peserta didik dan meningkatkan kualitas sarana 

prasarana.
47

 Penelitian ini hanya mengkaji strategi Kepala Madrasah dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran PAI, sedangkan penulis mengkaji lebih 

luas yaitu tentang Manajemen Kepala Madrasah dalam meningkatkan mutu 
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pembelajaran dan apabila penelitian diatas hanya satu objek penelitian, 

penulis mempunyai dua objek penelitian. 

Kelima, Jurnal Internasional, Victor ia Oyedele, 2013, Using 

educational media and technology in teaching and learning processes: a case 

of traineer teachers at Africa University. Jurnal ini meneliti dan menganalisis 

di Universitas Afrika tingkat kedua yang telah menggunakan Educational 

Media dan Technology (EMT) sewaktu proses pembelajaran dan selain itu 

juga meneliti cara tujuh belas pengaplikasian peserta dalam media ini. Data 

yang didapatkan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan mixed 

methodology yaitu dengan pertanyaan, wawancara, dan observasi. Setelah 

seluruh data sudah terkumpul, peneliti menghitung dengan metode 

kuantitatif. Hasil dari penelitian tersebut menunjukan bahwa peserta didik 

menghargai peraturan dalam EMT selama proses pembelajaran, dan 

menjalankan fasilitas-fasilitas EMT sesuai fungsi dan semua fasilitas yang 

tidak sesuai dengan teknologi modern seperti peralatan pembelajaran yang 

kuno seperti buku paket sudah tidak dipergunakan lagi. Kemudian dari hasil 

perhitungan kuantitatif terdapat 66.6% peserta didik yang setuju dan 33,6 % 

yang tidak setuju dalam penerapan EMT sebagai metode yang harus 

diterapkan dalam sistem pendidikan dan lebih efektif dan efisien karena 

pendidik menggunakan ilustrasi dan demonstrasi agar proses berbeda dan 

cepat diserap serta diingat oleh peserta didik. Dalam penelitian ini terdapat 
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juga pola pembelajaran dimana pendidik selalu memberikan motivasi kepada 

peserta didik agar lebih berfungsi dan bermakna.
48

 

Dari beberapa penelitian yang ditemukan, menunjukan adanya 

perbedaan dari segi konsep dan objek penelitian dengan penelitian yang akan 

diteliti oleh peneliti. 

C. Kerangka Berpikir  

Manajemen adalah suatu tugas, kegiatan dan fungsi. Terlepas dari 

jenis-jenis yang melekat pada pelaksanaan unsur-unsur perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan adalah hal yang perlu dalam 

manajemen. Manajemen adalah istilah yang identik dengan suatu aktivitas 

yang melibatkan proses pengarahan, pengawasan dan pengerahan segenap 

kemampuan untuk melakukan suatu aktivitas dalam organisasi.  

Kepala Madrasah merupakan seorang fungsional guru yang diberi 

tugas untuk memimpin suatu Madrasah dimana diselenggarakan proses 

belajar mengajar, atau tempat terjadinya interaksi antara guru yang member 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.
49

 

Dalam pandangan Zamroni dikatakan bahwa peningkatan mutu 

Madrasah adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus 

meningkatkan kualitas proses belajar mengajar dan faktor-faktor yang 
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berkaitan dengan itu, dengan tujuan agar menjadi target Madrasah dapat 

dicapai dengan lebih efektif dan efisien.
50

 

Mutu pendidikan akan tercapai apabila kepala Madrasah melakukan 

upaya melalui berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan mutu 

pendidikan dan membangun kegiatan yang menjadi cirri khas dari lembaga 

pendidikan yang dipimpin. Keunggulan Madrasah dapat diwujudkan dalam 

bidang akademik, maupun non akademik. 

Pentingnya peningkatan mutu pembelajaran melalui menajemen 

kepala madrasah dengan melakukan tindakan-tindakan seperti: 1). 

Meningkatkan proses pembelajaran dengan menetapkan disiplin dalam 

kegiatan belajar mengajar dan peningkatan disiplin siswa. 2). Melakukan 

inovasi-inovasi pendidikan (khusus siswa), yaitu: Les tambahan mata 

pelajaran yang mengalami kesulitan seperti matematika, IPA, dan Bahasa 

Indonesia yang di ujikan pada ujian nasional untuk kelas VI. 3). Evaluasi, 

adapun evaluasi yang dilaksanakan di MTs Asy-Syarifiyah Sarirejo Guntur 

Demak melalui berbagai kegiatan: (1) mengunjungi les tambahan mata 

pelajaran dan (2) memonitor kegiatan keagamaan. 

Untuk lebih jelasnya dalam pendiskripsian tentang bagaimana alur 

manajeman kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pembelajaran di Mts 

As-Syarifiyah Sarirejo Guntur Demak peneliti sajikan dalam bentuk bagan 

sebagai berikut: 

Bagan 1 
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Kerangka Berpikir Penelitian 
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