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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa 

perubahan dihampir semua aspek kehidupan manusia dimana berbagai 

permasalahan hanya dapat dipecahkan kecuali dengan upaya penguasaan dan 

peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbicara mengenai kualitas 

sumber daya manusia, pendidikan memegang peran yang sangat penting 

dalam proses peningkatan kualitas sumber  daya manusia. 

Pendidikan berusaha mengembangkan potensi individu agar mampu 

berdiri sendiri. Untuk itu individu perlu diberi berbagai kemampuan dalam 

mengembangkan berbagai hal, seperti konsep, prinsip, kreatifitas, tanggung 

jawab dan keterampilan. Dengan kata lain perlu mengalami perkembangan 

aspek kognitif dan psikomotor. 

Pendidikan adalah proses yang terencana untuk menghantarkan manusia 

memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta mengembangkan 

potensi yang ada pada individu.1 Melalui pendidikan yang terarah 

perkembangkan seluruh kepribadian untuk menuju kearah kedewasaan. 

Usaha pemerintah untuk memajukan pendidikan telah ditempuh  melalui 

berbagai bidang pendidikan, Pada umumnya sikap dan kepribadian anak didik 

ditentukan oleh pendidikan, pengalaman, dan latihan-latihan, yang dilalui 

sejak kecil. Pendidikan merupakan kebutuhan hidup dan tuntutan kejiwaan.  

                                                        
1 Kementerian Pendidikan Nasional, 2010, Pedoman Pendidikan Karakter, Jakarta, Puskur, 

hlm.16 
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Keberhasilan sebuah pendidikan tidak serta merta diukur dengan ukuran 

materi dan tingginya teknologi tetapi juga keluhuran moral dan kematangan 

sikap. Eksistensi pendidikan pada dasarnya untuk membangun pribadi 

manusia terdidik, namun demikian pendidikan itu akan menjadi lebih 

fungsional, apabila berbagai macam persoalan yang menjadi penghambat 

pendidikan ditiadakan.  

Madrasah merupakan suatu lembaga pendidikan formal yang 

menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar sebagai upaya mewujudkan 

tercapainya suatu tujuan pendidikan. Untuk mewujudkan tercapainya 

pendidikan yang diharapkan sesuai yang diinginkan, diperlukan manajemen 

kepemimpinan  dengan baik. 

Madrasah  merupakan lembaga pendidikan yang menampung peserta 

didik untuk dibina agar mereka memiliki kemampuan, kecerdasan, dan 

keterampilan. Dalam proses pendidikan diperlukan pelatihan secara 

terkoordinasi dan terarah sehinga sesuai dengan yang dicita-citakan dari 

sebuah lembaga pendidikan. 

Manajemen adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara Bersama-sama 

oleh dua orang atau lebih yang didasarkan atas aturan tertentu dalam rangka 

mencapai suatu tujuan.2 Herujito mengemukakan bahwa manajemen adalah 

pengelolaan suatu pekerjaan untuk memperoleh hasil dalam rangka 

pencapaian tujuan yang telah ditentukan dengan cara menggerakkan orang-

orang lain untuk bekerja.3 Menurut Mulyono Manajemen adalah sebuah 

proses yang khas terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 
                                                        

2 Ali Imron,2011, Manajemen Peserta Didik Berbasis Madrasah ,Jakarta: PT Bumi Aksara, 
hlm. 5 

3 Yayat M. Heru Jito,2016, Dasar-Dasar Manajemen, Cetakan Kelima : Grasindo, hlm. 2  
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dan pengawasan serta evaluasi yang dilakukan pihak pengelola organisasi 

untuk mencapai tujuan Bersama dengan memberdayakan sumberdaya 

manusia dan sumberdaya lainya.4 

Upaya meningkatkan mutu sumberdaya manusia  Indonesia, Departemen 

Pendidikan Nasional yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 

Depdiknas 2005–2009 menekankan bahwa perspektif pembangunan 

Pendidikan tidak hanya untuk mengembangkan aspek instektual saja 

melainkan juga watak, moral, sosial dan fisik peserta didik atau dengan kata 

lain menciptakan manusia Indonesia seutuhnya. Semua jenjang Lembaga 

Pendidikan formal (Madrasah) mempunyai tugas untuk mensintesa itu 

semua.5  

Kepemimpinan atau leadership adalah kemampuan seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain agar bekerjasama sesuai dengan rencana demi 

tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian 

kepemimpinan memegang peranan yang sangat penting dalam manajemen, 

bahkan dapat dinyatakan, kepemimpinan adalah inti dari managemen. 

Di dalam kenyataan, tidak semua orang yang menduduki jabatan 

pemimpin memiliki kemampuan untuk memimpin atau memiliki 

‘kepemimpinan’, sebaliknya banyak orang yang memiliki bakat 

kepemimpinan tetapi tidak pernah mendapat kesempatan untuk menjadi 

pemimpin dalam arti yang sebenarnya. Sedang pengertian ‘kepala’ 

menunjukan segi formal dari jabatan pemimpin saja, maksudnya secara 

yuridis-formal setiap orang dapat saja diangkat mengepalai sesuatu usaha atau 
                                                        

4 Mulyono,2010, Pendidikan Bagi Anak Berkesulitan Belajar, Jakarta: Rineka Cipta,, hlm. 18 
5 Depdiknas, 2005, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 19  Tahun  2005  tentang 

Standar Nasional Pendidikan,, Jakarta: Dep Dik Nas, hlm. 15 
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bagian (berdasarkan surat keputusan atau surat pengangkatan), walaupun 

belum tentu orang yang bersangkutan mampu menggerakan mempengaruhi 

dan membimbing bawahannya serta (memimpin) memiliki kemampuan 

melaksanakan tugas-tugas untuk mencapai tujuan. 

Selain sebagai pemimpin, kepala madrasah juga merupakan manajer, 

yang dituntut memiliki kemampuan manajerial terkait dengan terwujudnya 

madrasah efektif. Karena itu, kedudukan kepala madrasah tidak bisa dipegang 

oleh sembarang orang. Kepala madrasah harus memenuhi kompetensi 

minimal seperti telah disebutkan sebelumnya. Perilaku kepemimpinan 

merupakan tindakan-tindakan spesifik seorang dalam mengarahkan dan 

mengkoordinasikan kerja anggota kelompok. 

Sebagai pemimpin yang mempunyai pengaruh, ia berusaha agar nasehat, 

saran dan jika perlu perintahnya di ikuti oleh guru-guru. Dengan demikian ia 

dapat mengadakan perubahan-perubahan dalam cara berfikir, sikap, tingkah 

laku yang dipimpinnya.  

Pada sistem organisasi madrasah , kepala madrasah merupakan 

pemimpin bagi masyarakat madrasah lainnya baik guru, karyawan, dan 

peserta didik. Sebagai pemimpin, maka perilaku kepala madrasah akan 

berpengaruh terhadap perilaku masyarakat madrasah lainnya. Perilaku positif 

dari kepala madrasah akan memacu guru dan karyawan memberikan perilaku 

yang positif dalam mencapai tujuan pendidikan. Sebaliknya, perilaku kepala 

madrasah yang negatif merupakan awal dari gagalnya penyelenggaran 

pendidikan di madrasah tersebut. 
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Peran kepala madrasah sebagai sentral kepemimpinan sekolah/madrasah 

sangat menentukan arah sekolah/madrasah tersebut, maju atau mundurnya 

sekolah/madrasah tergantung bagaimana kepala madrasah memainkan 

perannya sebagai pemimpin. Seorang pemimpin dituntut untuk dapat 

mengorganisasikan lembaga maupun institusinya. Sehingga manajemen 

kepemimpinan kepala madrasah sangat berpengaruh besar dalam 

mengembangkan kualitas baik-buruknya suatu madrasah.  

Berangkat dari itu penulis tertarik menelaah dalam sebuah penelitian 

yang berjudul “MANAJEMEN KEPEMIMPINAN KEPALA MADRASAH  

DALAM MENGEMBANGKAN TRADISI MEMBACA AL-QUR’AN 

PADA MADRASAH IBTIDAIYAH  MATHOLIUL ULUM 2 MENCO 

WEDUNG DEMAK TAHUN PELAJARAN 2019/2020 ”. 

B. Rumusan Masalah 

Berangkat dari latar belakang di atas maka dapat peneliti kemukakan 

permasalahan sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi serta 

tundak lanjut manajemen kepemimpinan kepala madrasah dalam 

mengembangkan tradisi membaca Al-Qur’an pada madrasah Ibtidaiyyah 

Matholiul Uum 2 Menco Wedung Demak Tahun Pelajaran 2019/2020 ? 

2. Faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung dan penghambat 

manajemen kepemimpinan kepala madrasah dalam mengembangkan 

tradisi membaca Al-Qur’an pada Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 

Menco Wedung Demak Tahun Pelajaran 2019/2020  ? 
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3. Sejauh mana hasil pengembangan tradisi membaca Al-Qur’an pada 

Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak Tahun 

Pelajaran 2019/2020? 

C. Tujuan Penelitian 

Sebuah penelitian sangatlah perlu menentukan tujuan yang hendak 

dicapai, oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk : 

1. Mendeskripsikan proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

evaluasi serta tindak lanjut kegiatan  manajemen kepala madrasah dalam 

mengembangkan tradisi membaca Al-Qur’an pada Madrasah Ibtidaiyyah 

Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak Tahun Pelajaran 2019/2020. 

2. Mendeskripsikan faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat 

dalam mengembangkan tradisi membaca Al-Qur’an pada Madrasah 

Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak Tahun Pelajaran 

2019/2020. 

3. Mendeskripsikan hasil pengembangan tradisi membaca Al-Qur’an pada 

Madrasah Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak Tahun 

Pelajaran 2019/2020. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini adalah : 

1. Secara teoritis 

a. Sebagai bahan referensi kepada pengelola Pendidikan tentang 

pentingnya pelaksanaan manajemen ekstrakurikuler yang baik pada 
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suatu lembaga dalam meningkatkan prestasi dan kualitas Pendidikan di 

masa mendatang.  

b. Hasil penelitian dapat menjadi inspirasi bagi pihak-pihak yang ingin 

melakukan penelitian berikutnya dengan menjadikan konteks yang 

berbeda.  

2. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat: 

a. Bagi madrasah: Dapat memberikan masukan dalam upaya 

meningkatkan kualitas manajemen kepala madrasah dalam 

mengembangkan tradisi membaca Al-Qur’an pada Madrasah 

Ibtidaiyyah Matholiul Ulum 2 Menco Wedung Demak. 

b. Bagi peserta didik: menumbuhkan kesadaran peserta didik, bahwa 

kegiatan ekstrakurikuler sangat penting untuk diikuti, karena sangat 

bermanfaat bagi dirinya sendiri maupun dalam pengembangan potensi 

diri dan nantinya juga akan memberikan dampak pada kehidupan 

peserta didik itu sendiri dan meningkatkan minat peserta didik untuk 

meningkatkan prestasinya, khususnya dalam tradisi membaca Al-

Qur’an. 

c. Bagi guru: memberikan masukan terhadap pelaksanaan kegiatan tradisi 

membaca Al-Qur’an, sehingga menjadi bahan pertimbangan untuk 

perbaikan manajemen kepala madrasah dalam mengembangkan tradisi 

membaca Al-Qur’an. 
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E. Penegasan Istilah 

Untuk memperjelas kajian yang dibahas dalam penelitian ini dan 

sekaligus sebagai batasan istilah yang digunakan dalam penelitian ini maka 

dipaparkan beberapa definisi istilah dibawah ini: 

a. Tradisi Membaca Al-Qur’an 

Belajar Al-Qur’an adalah  proses perbuatan yang dilakukan dengan 

sengaja, yang kemudian menimbulkan perubahan, yang keadaannya 

berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya dengan pendekatan 

firman Allah SWT., karena Alquran ini kitab yang dikenal yang isinya 

harus diamalkan oleh semua umat Islam.  

Al-Qur’an adalah Firman Allah SWT yang disampaikan kepada 

RasulNya Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril, dengan cara 

berangsur-angsur akan disampaikan kepada umatnya dengan mutawatir 

dan sebagai tanda kerasulan Nabi Muhammad SAW.6   

Al-Qur’an merupakan sumber utama ajaran Islam dan pedoman hidup 

bagi setiap muslim. Al-Qur’an bukan sekedar memuat petunjuk tentang 

hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan manusia 

dengan sesamanya (hablum min Allah wa hablum min an-nas), serta 

manusia dengan alam sekitarnya. Untuk memahami ajaran Islam secara 

sempurna (kaffah), diperlukan pemahaman terhadap kandungan Alquran 

dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari secara sungguh-

sungguh dan konsisten. 

Firman Allah SWT dalam Q.S Al An’am ayat 155 ; 

                                                        
6
  Supian, 2012, Ilmu-Ilmu Alquran Praktis, Jakarta: Gaung Persada Press, hlm. 2. 
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  "Dan Al-Qur’an itu adalah kitab yang Kami turunkan yang diberkati, 
maka ikutilah dia dan bertakwalah agar kamu diberi rahmat.(QS. Al 
An’am; 155)”.7  

 
Al-Qur’an merupakan peraturan bagi umat dan sekaligus sebagai way 

of life yang kekal hingga akhir zaman. Sedangkan kewajiban umat Islam 

adalah menaruh perhatian terhadap Al-Qur’an baik dengan cara 

membacanya, menuliskannya, menghafalkannya, maupun menafsirkannya. 

Dalam kitab Al-Qur’an tidak terkandung sedikit pun kebatilan, karena itu 

wajib bagi manusia untuk menghormatinya, dan menjaga kelestariannya.  

Al-Qur’an merupakan pedoman bagi seluruh umat muslim, akan tetapi 

kini tradisi membaca Al-Qur’an mulai memudar karena kemajuan 

teknologi.8 Al-Qur’an merupakan pedoman bagi seluruh umat muslim, 

akan tetapi kini tradisi membaca Al-Quran mulai memudar karena 

kemajuan teknologi.  

Tradisi membaca Al-Qur’an adalah sebagian dari pondasi karakter 

peserta didik. Dengan ditradisikan membaca Al-Qur’an maka peserta didik 

akan lebih dekat dengan agama karena Al-Qur’an merupakan dasar hukum 

pertama dari agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang 

bertujuaan untuk merubah akhlak manusia. Oleh karena itu dengan 

membaca Al-Qur’an secara langsung merupakan pendidikan akhlak bagi 

peserta didik karena didalam Al-Qur’an menjelaskan beberapa kisah-kisah 

                                                        
7 Mujtama’ Al Malik Fahd Li Thiba’at Mush-haf Al Mush-haf Asy Syarif Medinah 

Munawaroh, 1971,  Al-Qur’an dan Terjemar. Jakarta: hlm. 215 
8 As-Sirjani, Raghib, 2009, Mukzizat Menghafat Alquran. Terj. Buldan T.M. Fatah. Jakarta: 

Zikrul Hakim, hlm. 29 
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para nabi dan sahabat yang memiliki akhlak yang wajib diteladani oleh 

ummat Islam khususnya para penerus atau generasi bangsa dan Negara 

yang diawali dari bangku Madrasah. 

Banyak dari kalangan remaja yang lebih memilih untuk membuka 

telepon genggam dari pada membuka Al-Qur’an. Ini merupakan salah satu 

contoh bahwa adat membaca dan mempelajari Al-Qur’an harus kembali 

ditingkatkan, agar peserta didik dapat mengetahui kitab suci umat muslim 

dan mereka memiliki motivasi baru untuk selalu membaca dan 

mempelajari Al-Qur’an. Dan tradisi ini pasti akan sangat membutuhkan 

bimbingan dari guru selaku orang tua dan pendidik yang di ada di lembaga 

pendidikan.  

Kegiatan tradisi membaca Al-Qur’an  merupakan salah satu cara 

madrasah dalam melakukan pembinaan akhlak secara berkelanjutan. Oleh 

karena itu peserta didik diharapkan agar tetap konsisten berpegang teguh 

pada Al-Qur’an dan senantiasa membacanya setiap saat. 

Dalam tradisi membaca Al-Qur’an ada beberapa metode, diantaranya; 

metode Tahsin.  Dinamakan metode Tahsin berarti suatu jalan atau cara 

yang dilakukan untuk memperbagus, memperbaiki, memantapkan bacaan 

Al-Qur’an agar sesuai haq dan mustahaqnya. 

Metode Tahsin adalah salah satu cara untuk tilawah Al-Qur’an yang 

menitikberatkan pada makhroj (tempat keluarnya huruf), sifat-sifat huruf 

dan ilmu tajwid. Metode ini melalui talaqqi (bertemu langsung) dan 

musyafahah (pembetulan bibir saat membaca) berhadapan langsung 
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dengan guru atau syaikh yang sanadnya bersambung sampai kepada 

Rasulullah SAW 

Melalui kegiatan membaca dengan metode Tahsin kita telah membuka 

jendela dunia kita. Lewat membaca, banyak ilmu membaca Al-Qur’an 

yang bisa kita dapat. Selain itu, masih terdapat banyak manfaat yang bisa 

kita dapat hanya dengan meluangkan waktu untuk membaca, seperti 

mencegah dari penyakit pikun, melatih kemampuan berpikir otak, serta 

dapat mengurangi resiko stress. 

b. Manajemen  

Manajemen merupakan serangkaian merencanakan, 

mengorganisasikan, menggerakkan, mengendalikan, dan mengembangkan 

segala upaya dalam mengatur dan mendayagunakan sumber daya manusia, 

sarana, dan prasarana secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan.  

Manajemen adalah “ Seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, 

pengarahan, pemotivasi, dan pengendalian terhadap orang dan mekanisme 

kerja untuk mencapai tujuan”.9 

Manajemen sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, 

pengorganisasian menggerakkan dan pengawasan serta evaluasi yang 

dilakukan pihak pengelola organisasi untuk mencapai tujuan Bersama 

dengan memberdayakan sumber daya manusia dan sumber daya lainya. 

Manajemen dapat diartikan sebagai suatu proses dengan 

menggunakan sumber daya manusia dan sumber daya lainya intuk 

                                                        
9 Siswanto H. B, 2005,”Pengantar Manajemen”, Bandung: PT. Bumi Aksara. Hlm.12 
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mencapai suatu tujuan, sedangkan manajemen sebagai ilmu dan seni 

mengatur proses pendayagunaan sumber manusia dan sumber daya lainya 

secara efisien, efektif dan produktif dalam mencapai tujuan. 

Berdasarkan pengertian diatas, kita bisa memetakan pengertian 

manajemen kepada tiga hal, yaitu : Pertama, manajemen sebagai ilmu 

pengetahuan bahwa manajemen memerlukan ilmu pengetahuan. Kedua, 

manajemen sebagai seni dimana manajer harus memiliki seni atau 

keterampilan me-manage. Ketiga, manajemen sebagai profesi, bahwa 

manajer yang profesional bisa memanage secara efektif dan efisien. 

c. Kepemimpinan  

Kepemimpinan  adalah  proses  mempengaruhi aktivitas individu atau 

group untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dalam situasi yang telah 

ditetapkan. Dalam mempengaruhi aktifitasnya individu pemimpin  

menggunakan kekuasaan, kewenangan, pengaruh, sifat dan karakteristik, 

dan tujuannya adalah meningkatkan produktivitas dan moral kelompok.  

Kepemimpinan adalah kesanggupan menggerakkan sekelompok 

manusia kearah tujuan bersama sambil menggunakan daya-daya badani 

dan rohani yang ada dalam kelompok tersebut. Lebih lanjut dimenjelaskan 

bahwa kepemimpinan merupakan unsur dinaMI yang sanggup mengkaji 

masa lampau, menelaah masa kini dan menyoroti masa depan, untuk 

kemudian berani mengambil keputusan yang di tuangkan dalam tindakan. 

Kepemimpinan adalah kekuatan penting dalam rangka pengelolaan, 

oleh sebab itu kemampuan memimpin secara efektif merupakan kunci 
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untuk menjadi seorang pemimpin yang berhasil dalam sebuah kelompok 

organisasi. 

Kepemimpinan merupakan inti dari manajemen. Apabila dianalisis 

lebih dalam lagi akan tergambar bahwa manusia merupakan faktor penentu 

sukses atau tidaknya kepemimpinan dari sebuah organisasi.  Karena itu, 

sumberdaya manusia ini  tidak bisa diabaikan dan tidak bisa diberlakukan 

sama dengan sumberdaya non manusia.   

Kepemimpinan  adalah seni dan kemampuan untuk mempengaruhi 

orang lain baik kelompok atau individu untuk melakukan sesuatu dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan. Dari banyak uraian di atas jika 

dihubungkan dengan kepemimpinan kepala sekolah  sebagai   jabatan  

formal   yang diangkat oleh pejabat berwenang dengan terlebih dahulu 

diseleksi melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan serta  didasarkan 

pada kriteria-kriteria tertentu yang merupakan bahan pertimbangan dalam 

proses pengangkatannya sebagai pejabat formal tentunya kepala madrasah  

mempunyai otoritas dalam mengelola sekolahnya  yang dipimpinnya. 

Namun bila hanya otoritas yang  merupakan pijakan kepala madrasah 

dalam menjalankan tugasnya, niscaya kepemimpinanya tidak akan 

berhasil, dia harus mendapatkan pengakuan (acceptability) dari seluruh 

komponen yang ada di sekolah tersebut, bahkan masyarakat. Acceptability 

merupakan syarat bagi kepala sekolah. Untuk menjadikanya pemimpin 

yang berhasil. 

Kemampuan  untuk  mendorong atau mempengaruhi orang lain 

(bawahannya) untuk  melakukan  sesuatu  dilaksanakan  dengan  seni 
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kepemimpinanya, bukan dengan otoritas sebagai penguasa di sekolah. 

Sekolah sebagai sebuah organisasi yang kompleks, tentunya membutuhkan 

kepemimpinan yang efektif sehingga pemilihan kepala sekolah seperti 

yang dijabarkan dalam konsep School Based Management dilakukan 

dengan melalui pemilihan yang sangat selektif dan memenuhi kriteria-

kriteria yang ditetapkan dengan dipilih melalui dewan sekolah yang 

kemudian disahkan oleh pejabat formal kepala madrasah.  

Pemimpin yang baik memahami bahwa keteladanan merupakan alat 

bantu yang efektif dalam menjalankan roda kepemimpinannya, 

keteladanan yang diberikannya berdaya pengaruh jauh lebih hebat 

dibandingkan bila ia hanya mongkhotbahkannya.10 

d. Kepala madrasah  

 Di lingkungan madrasah , Kepala madrasah  merupakan pemimpin 

puncak yang menentukan keberhasilan madrasah  tersebut untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Dari kata pemimpin itulah kemudian muncul 

kepemimpinan setelah melalui proses yang sangat Panjang. 11 

Kepala  madrasah sebagai seorang manajer meliputi pengelolaan 3 M, 

yaitu pertama, manusia sebagai faktor penggerak utama aktivitas sekolah, 

kedua, money yaitu sebagi modal aktivitas, ketiga, method sebagai alat 

untuk mengarahkan manusia dan uang menjadi efektif dalam mencapai 

tujuan. 

                                                        
10 Wahjosumidjo, 2000, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan 

Permasalahannya,  Jakata : PT Raja Grafindo Persada).hlm.6 .  
11  Veithzal Rivai, 2003, Kepemimpinan Dan Perilaku Organisasi, Jakarta : PT Raja 

Grafindo Persada, hlm. 1 
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Kepala Madrasah adalah orang yang memiliki kekuasaan serta 

pengaruh dalam menentukan kegiatan belajar mengajar dimadrasah  itu, 

kehidupan di madrasah  diatur dengan sedemikiaan rupa melalui 

kepemimpinan seorang kepala madrasah. 

Kepemimpinan kepala madrasah  akan berhasil apabila mereka 

memahami keadaan madrasah  sebagai organisasi yanng kompleks dan 

unik serta mampu melaksanakan peraanan kepala madrasah  sebagai 

seorang yang diberikan tanggung jawab untuk memimpin madrasah. 

Kepala madrasah  adalah orang yang memiliki kekuasaan serta 

pengaruh dalam menentukan kegiatan belajar mengajar dimadrasah  itu, 

kehidupan di madrasah  diatur dengan sedemikiaan rupa melalui 

kepemimpinan seorang kepala madrasah. Kepemimpinan kepala madrasah  

akan berhasil apabila mereka memahami keadaan madrasah  sebagai 

organisasi yanng kompleks dan unik serta mampu melaksanakan peranan 

Kepala madrasah  sebagai seorang yang diberikan tanggung jawab untuk 

memimpin madrasah. 

Kepemimpinan bermanfaat bagi setiap pemimpin menjalankan 

perannya sebagai pemimpin pendidikan yaitu antara lain berperan sebagai, 

educator, manajer, administrator, supervisor, leader, 

enterpreneur,motivator, climator, and organizer.12 

Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa kepemimpinan 

kepala madrasah  adalah upaya yang dilakukan kepala madrasah  sebagai 

leader mempengaruhi banyak orang (guru, tenaga administrasi, peserta 

                                                        
12 E. Mulyasa,2003,  Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, hlm.97-98. 
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didik, stakeholders) melalui komunikasi untuk mencapai tujuan madrasah . 

Indikatornya adalah kepala madrasah  mampu menggerakkan semua warga 

madrasah  untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan. 

F. Sitematika Penulisan Tesis 

Untuk lebih memudahkan dalam memahami, peneliti akan menjabarkan 

kerangka penulisan sebagai berikut : 

1. Bagian muka 

Pada bagian muka memuat halaman judul, halaman persetujuan 

pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyatan, halaman motto, 

halaman persembahan, kata pengantar, halaman daftar isi, abstrak, daftar 

tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran.  

2. Bagian isi  

Pada bagian isi terdiri dari ( lima) bab, meliputi : 

Bab I   : Pendahuluan, memuat tentang : latar belakang masalah 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

sistematika penulisan.  

Bab II  : Landasan Teori, memuat tentang : Deskripsi teori, penelitian 

terdahulu, kerangka berpikir. 

Bab III : Metode Penelitian, memuat tentang : Pendekatan dan Jenis 

penelitian, lokasi dan waktu penelitian, data dan sumber data, 

teknik pengumpulan data, uji keabsahan data, teknik analisis 

data. 

Bab IV:  Hasil Penelitian dan pembahasan, terdiri dari :  Sejarah Singkat 

Berdirinya Sekolah/madrasah, Visi dan MIi Sekolah/madrasah, 
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Kondisi Objektif Sekolah, Analisis Perencanaan 

pengorganisasian, pelaksanaan pengawsan Kegiatan 

Ekstrakurikuler, keterbatasan penelitian 

Bab V : penutup, berisi kesimpulan, saran dan penutup. 

3. Bagian Akhir 

Terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat pendidikan dan lampiran-

lampiran 

 


