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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Secara historis pertumbuhan dan perkembangan pendidikan Islam di 

Indonesia hampir sama dengan usia kedatangan Islam ke Nusantara. Dalam 

proses sosialisasi Islam melalui proses pendidikan tersebut, selain dilakukan oleh 

masyarakat sendiri, juga didukung oleh pemerintah.  

Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pendidikan 

Islam telah dilakukan. Dalam konteks madrasah, telah diterbitkan Surat 

Keputusan Bersama (SKB) yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan serta Menteri Agama Republik Indonesia pada tahun 1975, Undang-

Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang 

kemudian disempurnakan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 beserta 

berbagai Peraturan Pemerintah yang menyertainya. Namun demikian, hal itu 

belum cukup untuk memacu kualitas penyelenggaraan pendidikan Islam. Ada 

banyak faktor yang menyebabkan kondisi ini terjadi baik yang eksternal maupun 

internal. 

Kelahiran madrasah itu sendiri dilatarbelakangi oleh keinginan untuk 

memberlakukan secara berimbang antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan 

umum dalam kegiatan pendidikan di kalangan umat Islam. Madrasah sebagai 

salah satu lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menghimpun ilmu 

pengetahuan umum dan ilmu pengetahuan agama Islam. Di madrasah siswa 

diharapkan memadukan ketinggian ilmu pengetahuan dan teknologi serta 

kedalaman iman dan takwa. Madrasah diharapkan menjadi benteng kokoh dan 

mampu melakukan terobosan-terobosan baru dalam menghadapi tantangan dan 

modernisasi berkat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Tantangan yang dihadapi oleh madrasah cukup berat, di antaranya adalah 

terjadinya perubahan orientasi masyarakat dalam hal pendidikan. Persiapan 

menuju era industrialisasi telah menyebabkan orientasi pendidikan masyarakat 

berubah dari ”belajar mencari ilmu” menjadi ”belajar sebagai persiapan untuk 

memperoleh pekerjaan”. Perubahan orientasi ini membuat sekolah umum lebih 

menarik minat orangtua dari pada madrasah atau pesantren yang menurut 

anggapan mereka tidak memberikan kontribusi sebagaimana yang mereka 

harapkan. 

Anwar Arifin mengakui bahwa mutu pendidikan di Indonesia sangat 

terpuruk sehingga memengaruhi kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai 

modal pembangunan bangsa di masa datang, dan kalah bersaing dengan negara 

tetangga seperti Malaysia dan Singapura. Hal ini sungguh sangat ironis, karena 

sebelumnya Malaysia meminta bantuan guru dari Indonesia untuk mengajar di 

sekolah-sekolah dan universitas di Malaysia. Namun demikian, sekarang justru 

banyak mahasiswa Indonesia yang melanjutkan studinya ke universitas-

universitas di Malaysia. Hal ini tidak terlepas dari minimnya dana yang 

dialokasikan. Pendapatan Indonesia memang sangat kurang dan lebih banyak 

tergantung pada bantuan atau pinjaman luar negeri. Padahal Indonesia adalah 

negara yang makmur, memiliki sumber daya alam yang luar biasa, tetapi tidak 

dikelola dengan baik dan profesional. Sumber daya alam Indonesia lebih banyak 

dikelola oleh orang asing dan perusahaan luar negeri, sehingga pendapatan yang 

berlimpah tersebut lebih banyak dinikmati oleh mereka. Kasus ini terjadi 

misalnya pada Exxon Mobil di Nangroe Aceh Darussalam atau Freefort di 

Papua. 

Ada beberapa masalah atau hambatan yang dihadapi dalam upaya 

peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia, selain masalah paradigma 

pendidikan, yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan, di antaranya 

adalah rendahnya kualitas sarana dan prasarana yang dimiliki oleh madrasah, 

rendahnya kualitas pendidikan dan kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, 
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kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, rendahnya relevansi pendidikan 

dengan kebutuhan, serta mahalnya biaya pendidikan terutama bagi sekolah 

unggulan. Perbincangan tentang madrasah telah dilakukan di berbagai tempat 

dan kesempatan berbeda-beda, tidak terkecuali menyangkut aspek 

manajemennya.  

Pengamatan serta analisis tajam telah banyak dihasilkan. Begitu pula 

pikiran-pikiran cerdas untuk membangun konsep dan rancangan pengembangan 

madrasah sudah banyak dipublikasikan. Madrasah diyakini menjadi lembaga 

pendidikan yang mampu mengantarkan peserta didik pada ranah yang lebih 

komprehensif, meliputi aspek-aspek intelektual, moral, spiritual, dan 

keterampilan secara terpadu. Madrasah diyakini mampu mengintegrasikan 

kematangan religius dan keahlian ilmu modern kepada peserta didik sekaligus. 

Itulah yang sesungguhnya menjadikan orang-orang yang memahami dunia 

madrasah menjadi begitu gigih memperjuangkan eksistensi madrasah. Selain itu, 

para peminat lembaga pendidikan madrasah juga didorong oleh nilai-nilai 

idealisme.  

Semestinya madrasah mampu menampilkan diri sebagai representasi ajaran 

Islam yang agung, indah, dan sempurna. Akan tetapi, pada kenyataannya, 

madrasah masih sangat jauh dari idealisme itu. Konsep-konsep ideal Islam, 

seperti suasana kebersamaan, kerja keras, disiplin, optimisme yang menjauhkan 

dari sifat putus asa, mudah menyerah, selalu menjaga kebersihan baik lahir 

maupun batin, ternyata belum terwujud dalam aktivitas madrasah. Sebagian besar 

madrasah masih diliputi oleh suasana dan semangat tradisional, seperti 

manajemen seadanya, kurang disiplin, bahkan juga tampak kurang bersih, 

menerima apa adanya dan seterusnya. Akibatnya, madrasah tidak menghasilkan 

citra dan out-put sebagaimana yang diharapkan sebagai representasi atau 

personifikasi ajaran Islam itu. 

Mutu pendidikan merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk 

mencapai kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa. Karena alternatif mutu 
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pendidikan akan mempengaruhi sumber daya manusia yang ada. Mulyasa (2012: 

158) menjelaskan “Masalah mutu pendidikan merupakan salah satu isu sentral 

dalam pendidikan nasional, terutama berkaitan dengan rendahnya mutu 

pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan, terutama pada jenjang 

pendidikan dasar dan menengah”. Sementara Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

menegaskan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan 

dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi 

peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa terhadap Tuhan 

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

menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Salah satu 

upaya untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan sistem dan iklim pendidikan 

nasional yang bermutu yang diupayakan pemerintah mulai dari tingkat kebijakan 

pusat sampai pada tingkat satuan pendidikan. 

Peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan tertentu, dapat 

dilihat dari mutu input, proses, dan output-nya. Ketersediaan input yang 

memadai, terlaksananya proses yang efektif, dan output yang memenuhi 

kebutuhan dan harapan senantiasa diupayakan kepala madrasah sebagai 

pemimpin pendidikan melalui suatu strategi yang dapat meningkatkan ketiga 

indikator mutu tersebut. 

Pengertian dari Kepala madrasah adalah guru yang diberikan tugas 

tambahan dalam memimpin madrasah. Yaitu untuk menduduki jabatan struktural 

(kepala sekolah) di sekolah. Ia adalah pejabat yang ditugaskan untuk mengelola 

sekolah. 
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B. Identifikasi Masalah 

Memperhatikan kenyataan tersebut, menimbulkan pertanyaan: bagaimana 

strategi kepala madrasah sebagai pemimpin dalam meningkatkan mutu 

pendidikan yang dilihat dari input, proses, dan output pendidikan madrasah. 

Dengan demikian, menarik untuk dipelajari tentang strategi kepala madrasah 

sebagai pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah untuk 

dijadikan bahan kajian kepala sekolah atau madrasah dan mutu pendidikan di 

masa mendatang. 

 

C. Rumusan Masalah 

Fokus penelitian tersebut dapat dikaji melalui pertanyaan penelitian berikut:  

1. Bagaimana konsep manajemen dan kepemimpinan madrasah? 

2. Bagaimana strategi kepala madrasah sebagai pemimpin dalam meningkatkan 

mutu input, proses, dan output  pendidikan di Madrasah? 

 

D. Pembatasan Masalah 

Penelitian ini difokuskan pada: “Strategi kepala madrasah sebagai 

pemimpin dalam meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah” 
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BAB II 

KAJIAN TEORITIK 

 

A. Pengertian Kepemimpinan Kepala Pendidikan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

 Kepemimpinan adalah hubungan antar orang, dimana pemimpin 

mempengaruhi orang lain ke arah kemauan bersama dalam hubungannya 

dengan tugas-tugas untuk memperoleh sesuatu yang diinginkan pemimpin. 

Kepemimpinan sangat menentukan keberhasilan atas manajemen, dan lebih 

dari itu adalah menentukan keberhasilan administrasi. Ini berarti bahwa akan 

menentukan tercapai atau tidaknya tujuan. Kepemimpinan adalah kemampuan 

dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk dapat mempengaruhi, mengajak, 

menuntun, menggerakan dan kalau perlu memaksa orang lain agar ia 

menerima pengaruh itu, selanjutnya berbuat sesuatu yang dapat membantu 

pencapaian suatu maksud atau tujuan tertentu. 

 Kepemimpinan adalah sebuah proses dimana sesorang tidak 

memperoleh pengikut karena status. Kemampuan seorang pemimpin 

dibuktikan pertama dari bagaimana dia mampu meyakinkan orang-orang yang 

dipimpinya untuk memahami visi dan misi organisasi untuk kemudian mau 

bersama-sama mengupayakan tujuan organisasi tersebut. Seorang pemimpin 

berbeda dengan manajer. Pemimpin mempunyai kekuasaan 

atas pengikutnya bukan karena jabatannya tetapi karena kemampuan personal, 

sikap, tingkah laku yang kemudian memunculkan wibawa. Sedangkan 

manajer memiliki kekuasaan karena jabatan yang dimilikinya. Dia bisa 

memberi komando karena struktur dan birokrasi, tetapi saat dia sudah tidak 

lagi menjabat maka tidak satupun "bekas" bawahanya mau dia perintah. 

Perbedaan mendasar antara pemimpin dan manajer adalah dari pola pikir dan 
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cara bekerja. Seorang pemimpin memiliki visi jauh kedepan, sanggup 

mengadopsi perubahan sedangkan manajer berfikir untuk jangka pendek.  

 

2. Pengertian Kepemimpinan Pendidikan 

Kepemimpinan pendidikan adalah kemampuan untuk menggerakkan 

pelaksanaan pendidikan, sehingga tujuan pendidikan yang telah ditetapkan 

dapat tercapai secara efektif dan efisien. 

   

B. MODEL KEPEMIMPINAN PENDIDIKAN 

1. Model KepemimpinanKontinum (Otokratis – Demokratis) 

Pemimpin memengaruhi pengikutnya melalui beberapacara, yaitu dari 

cara yang menonjolkan sisi ekstrem yang disebut dengan perilaku otokratis 

sampai dengan cara yang menonjolkan sisi ekstrem lainnya yang disebut 

dengan perilaku demokratis. Perilaku otokratis pada umumnya bersifat 

negatif, ketika sumber kuasa atau wewenang bersal dari adanya pengaruh 

pimpinan. Jadi, otoritas berada di tangan pemimpin karena pemusatan 

kekuatan dan pengambilan keputusan ada pada dirinya serta memegang 

tanggungjawab penuh, sedangkan bawahannya dipengaruhi melalui ancaman 

dan hukuman. Selain bersifat negatif, gaya kepemimpinan ini mempunyai 

manfaat, antara lain pengambilan keputusan cepat, dapat memberikan 

kepuasan pada pimpinan serta memberikan rasa aman dan keteraturan bagi 

bawahan. Selain itu, orientasi utama dari perilaku otokratis ini adalah pada 

tugas dan selalu memberikan arahan kepada bawahannya. 

2. Model Kepemimpinan Ohio 

Dalam penelitiannya universitas Ohio melahirkan teori dua factor 

tentang gaya kepemimpinan yaitu stuktur inisiasi dan konsiderasi. Struktur 

inisiasi mengacu pada perilaku pemimpin dalam menggambarkan hubungan 
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antara dirinya dengan anggota kelompok kerja dalam upaya membentuk pola 

organisasi, saluran komunikasi, dan metode atau prosedur yang ditetapkan 

dengan baik. Adapun konsiderasi mengacu kepada perilaku yang menunjukan 

persahabatan, kepercayaan timbal balik, rasa hormat, dan kehangatan dalam 

hubungan antara pemimpin dengan anggota staffnya (bawahan).  

3. Model Kepemimpinan Likert (Likert’s Management System) 

Likert  mengembangkan  suatu  pendekatan  penting  untuk  memahami 

perilaku  pemimpin. Ia  mengembangkan  teori kepemimpinan  dua dimensi, 

yaitu orientasi  tugas  dan  individu. Melalui  penelitian  ini  akhirnya  Likert  

berhasil merancang  empat  system  kepemimpinan seperti yang 

diungkapan oleh Thoha, yang dikutipoleh E. Mulyasa, yaitu system otoriter, 

otoriter yang bijaksana, konsultatif, dan partisipatif. 

a. Sistem otoriter (sangat otokratis) 

b. Sistem otoriter bijak (otokratis paternalistik) 

c. Sistem konsultatif 

d. Sistem partisipatif 

 

C. Fungsi Kepemimpinan Pendidikan 

Secara operasional fungsi kepemimpinan dapat dibedakan dalam lima 

fungsi pokok, yaitu: 

1. Fungsi Instruksi 

Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator 

merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bilamana, dan di mana 

perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. 

Kepemimpinan yang efektif memerlukan kemampuan untuk menggerakan dan 

memotivasi orang lain agar mau melaksanakan perintah. 
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2. Fungsi Konsultasi 

Fungsi ini bersifat komunikasi dua arah. Pada tahap pertama dalam usaha 

menetapkan keputusan, pemimpin kerapkali memerlukan bahan pertimbangan 

yang mengharuskannya berkonsultasi dengan orang-orang yang dipimpinnya 

yang dinilai mempunyai berbagai bahan informasi yang diperlukan dalam 

menetapkan keputusan. Tahap berikutnya konsultasi dari pimpinan pada 

orang-orang yang dipimpin dapat dilakukan setelah keputusan di tetapkan dan 

sedang dalam pelaksanaan. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh 

masukan berupa umpan balik (feed back) untuk memperbaiki dan 

menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan 

dilaksanakan. 

3. Fungsi Partisipasi 

Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang 

yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun 

dalam melaksanakannya. Partisipasi tidak berarti bebas melakukan semuanya, 

tetapi dilakukan secara terkendali dan terarah berupa kerja sama dengan tidak 

mencampuri atau mengambil tugas pokok orang lain. Keikutsertaan pemimpin 

harus tetap dalam fungsi sebagai pemimpin dan bukan pelaksana. 

4. Fungsi Delegasi 

Fungsi Delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang 

membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa 

persetujuan dari pimpinan. Fungsi delegasi pada dasarnya berarti kepercayaan. 

Orang-orang penerima delegasi itu harus diyakini merupakan pembantu 

pemimpin yang memiliki kesamaan prinsip, persepsi, dan aspirasi. 

5. Fungsi Pengendalian 

Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses (efektif) 

mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dan dalam koordinasi 

yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara 
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maksimal. Fungsi pengendalian dapat diwujudkan melalui kegiatan 

bimbingan, pengarahan, koordinasi, dan pengawasan. 

Seluruh fungsi kepemimpinan tersebut diselenggarakan dalam aktivitas 

kepemimpinan secara integral, yaitu pemimpin berkewajiban menjabarkan 

program kerja, mampu memberikan petunjuk yang jelas, berusaha 

mengembangkan kebebasan berfikir dan mengeluarkan pendapat, 

mengembangkan kerja sama yang harmonis, mampu memecahkan masalah 

dan mengambil keputusan masalah sesuai batas tanggung jawab masing-

masing, menumbuhkembangkan kemampuan memikul tanggung jawab, dan 

pemimpin harus mendayagunakan pengawasan sebagai alat pengendali. 
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BAB III 

KONDISI OBJEKTIF 

 

 

A. Kondisi Objektif Pendidikan di Indonesia 

 

Globalisasi yang berkembang sekarang ini berwajah fundamentalisme 

pasar bebas dengan berbagai isntrumen pendukungnya jelas tidak 

menguntungkan negara sedang berkembang, namun globalisasi seperti itulah 

yang justru "dipaksakan" kepada negara-negara berkembang oleh negara maju 

melalui gurita pasar bebas yaitu IMF, Bank Dunia dan WTO.  

Dampak globalisasi di bidang pendidikan jelas menguntungkan Negara-

negara maju. Menurut Sofyan Effendi (2007) tiga negara yang paling 

mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika 

Serikat, Inggris, dan Australia. Pada 2000 ekspor jasa pendidikan Amerika 

mencapai USD 14 miliar atau 126 triliun rupiah. Di Inggris sumbangan 

pendapatan dari ekspor jasa pendidikan mencapai 4 % dari penerimaan sektor 

jasa negara tersebut. Sebuah publikasi rahasia berjudul Intelligent Eksport 

mengungkapkan bahwa pada 1993 sektor jasa telah menyumbangkan 20% pada 

PDB Australia, menyerap 80 % tenaga kerja dan merupakan 20 % dari ekspor 

total negeri kanguru tersebut. 

Negeri-negeri muslim di seluruh dunia yang berpenduduk ± 1, 3 milyard 

jiwa, merupakan salah satu negara-negara tujuan eksport jasa pendidikan dan 

pelatihan dari Negara-negara maju. Hal ini di sebabkan karena, pertama, 

perhatian umat Islam dan pemerintah negera-negara di dunia muslim terhadap 

bidang pendidikan masih rendah. Kedua, secara umum mutu pendidikan negeri-

negeri muslim dari sekolah dasar sampai peguruan tinggi, jauh tertinggal dari 

standar mutu internasional. 

Kedua alasan tersebut sering menjadi alasan untuk "mengundang" 

masuknya penyedia jasa pendidikan dan pelatihan luar negeri ke negeri-negeri 
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muslim. Untuk lebih meningkatkan ekspor jasa pendidikan ke negara-negara 

berkembang, intervensi pemerintah dalam sektor jasa tersebut harus dihilangkan. 

Liberalisasi semacam itulah yang hendak dicapai melalui General Agreement on 

Trade in Services (GATS). 

Khusus di Indonesia, hingga saat ini, enam negara telah meminta Indonesia 

untuk membuka sektor jasa pendidikan yakni Australia, Amerika Serikat, Jepang, 

China, Korea, dan Selandia Baru. Subsektor jasa yang ingin dimasuki adalah 

pendidikan tinggi, pendidikan seumur hayat, dan pendidikan vocational dan 

profesi. Pendidikan dari perspektif industri tersier memiliki makna ganda: 

ekonomi, politik, budaya dan bahkan ideologis. Yang melatarbelakangi para 

provider pendidikan (negara-negara maju) untuk membangun pendidikan di 

Indonesia tidak bisa dilepaskan dari motif-motif tersebut. Dampak negatif dari 

hal ini adalah: banyaknya pendidikan dalam negeri –terutama swasta Islam- yang 

kalah bersaing dan kemungkinan mengakibatkan gulung tikar. Secara politik, 

ekonomi, budaya, nasionalisme dan islamisme anak-anak Indonesia bisa saja 

akan mengalami persoalan.  

Sebagaimana kita ketahui bahwa pendidikan mempunyai tiga tugas pokok, 

yakni ; 

1. Nation and character building atau civic mission. Pendidikan sangat vital 

peranannya dalam mentransfer nilai-nilai dan jati diri bangsa;  

2. Empowering of human resource melalui upaya mempreservasi, 

mentransfer, dan mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan 

budaya; dan  

3. Dalam konteks Islam, pendidikan merupakan salah satu media dakwah 

yang paling efektif.  
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Karena itu, setiap upaya untuk menjadikan pendidikan dan pelatihan 

sebagai komoditas yang tata perdagangannya diatur oleh lembaga internasional, 

bukan oleh otoritas suatu negara, perlu disikapi dengan semangat nasionalisme 

dan Islamisme yang tinggi serta dengan kritis oleh masyarakat negara 

berkembang. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

A. Konsep Manajemen dan Kepemimpinan Madrasah  

Kemimpinan dalam suatu organisasi sangat dibutuhkan untuk 

berlangsunnya kegiatan organisasi secara efektif. Fungsi kepemimpinan 

pendidikan adalah pencapaian visi dan misi lembaga pendidikan termasuk 

madrasah yang dilihat dari mutu pembelajaran yang dicapai. 

Para pimpinan lembaga pendidikan memerlukan kemampuan berpikir 

kreatif dalam menjalankan kepemimpinannya dan salah satu peranan utamanya 

ialah pengambilan keputusan pendidikan secara efektif. Cara kerja kepala 

madrasah dan cara memandang peranannya dipengaruhi oleh kepribadiannya, 

persiapan, dan pengalaman profesionalnya serta ketetapan yang dibuat oleh 

madrasah mengenai peranan kepala madrasah di bidang pendidikan. 

Kepemimpinan pendidikan bertugas meningkatkan kinerja yang tinggi 

menjalankan kebijakan pemerintah. Karena itu, karakteristik kepemimpinan 

pendidikan yang efektif yaitu memberi pengarahan, menciptakan inspirasi, 

membangun tim kerja, menjadi teladan (uswah hasanah), dan menciptakan 

penerimaan di kalangan personil. 

Kepemimpinan pendidikan ialah kemampuan untuk mempengaruhi dan 

menggerakkan orang lain untuk mencapai tujuan pendidikan secara terarah. 

Kepemimpinan pendidikan juga diartikan sebagai: 

Suatu kemampuan dan proses mempengaruhi, mengoordinir dan 

menggerakkan orang-orang lain yang ada hubungan dengan pengembangan 

ilmu pendidikan dan pelaksanaan pendidikan serta pembelajaran agar supaya 

kegiatan-kegiatan yang dijalankan dapat lebih efisien dan efektif di dalam 

pencapaian tujuan pendidikan dan pengajaran. 

Kepemimpinan pendidikan di madrasah harus dilandasi konsep 

demokratisasi, spesialisasi tugas, pendelegasian wewenang, profesionalitas, dan 
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integrasi tugas untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang 

berlangsung pada lembaga pendidikan berarti menjalankan proses kepemimpinan 

yang sifatnya memengaruhi sumber daya personil pendidikan (pendidik dan 

tenaga kependidikan) agar melakukan tindakan bersama guna mencapai tujuan 

pendidikan. Kepemimpinan pendidikan di madrasah itu dijalankan oleh seorang 

kepala madrasah. 

Sebagai seorang pemimpin, tugas-tugas kepala madrasah sebagai seorang 

pemimpin lembaga pendidikan masa depan tidak cukup hanya sekadar 

melakukan peran-peran yang berkenaan dengan perencanaan, 

mengkomunikasikan, mengkoordinasikan, memotivasi, mengendalikan, 

mengarahkan dan memimpin. Lebih dari itu, wilayah tugas pemimpin masa 

depan, termasuk pemimpin madrasah, harus disempurnakan dengan kegiatan-

kegiatan yang membuat orang yang dipimpin mampu, memperlancar, tempat 

berkonsultasi, membangun kerjasama, membimbing, membagi cinta kasih, 

mensejahterakan dan mendukung. Dengan demikian, terlihat bahwa hubungan 

pemimpin dan yang dipimpin, tidak sebagaimana hubungan buruh dan 

majikannya, patron dan kliennya, melainkan terjalin hubungan kolegial di antara 

orang-orang yang masing-masing memiliki tanggung jawab atau integritas 

pengabdian yang tinggi. 

Penulis dapat menyimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah 

kepemimpinan kepala madrasah itu sendiri. Kepemimpinan tersebut harus 

dijalankan sebagai suatu proses memengaruhi personil yang terlibat dalam 

pengelolaan madrasah dan kegiatan pembelajaran dalam rangka pencapaian 

tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Di sinilah peranan kepala madrasah 

bertindak sebagai manajer atau pimpinan lembaga pendidikan untuk melakukan 

perubahan sebuah organisasi formal pendidikan. 

Menghadapi masa depan yang masih penuh tantangan dan persaingan maka 

setiap organisasi pendidikan khususnya pendidikan madrasah, perlu 
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mempersiapkan diri dengan menata organisasi, administrasi dan manajemen 

sebagai salah satu perangkat untuk memperkuat daya saing ke depan.  

Pengelola madrasah, jika dilihat dari sisi etos kerja, memiliki semangat 

atau motivasi yang tinggi. Dalam hal membangun madrasah, bagi masyarakat 

tertentu, mereka tidak pernah membayangkan akan memperoleh keuntungan 

yang bersifat materi. Bahkan mereka mampu menunjukkan kesadaran betapa 

pentingnya lembaga pendidikan Islam ini melalui pengorbanan berupa apa saja 

yang mereka miliki. Tidak jarang ditemui, orang yang bersedia menjual tanah 

atau hewan ternak untuk membiayai pembangunan madrasah. Jiwa berkorban 

seperti ini agaknya sulit ditemui di lingkungan masyarakat yang menamakan diri 

telah memasuki dunia modern. Jiwa berkorban yang tinggi juga tidak jarang 

ditunjukkan oleh pendidik. Selain mereka bersedia menjalankan tugas-tugas 

kependidikan semampunya, mereka sanggup menambah pengetahuan dengan 

biaya sendiri dengan cara patungan. Hal itu berbeda dengan mereka yang berjiwa 

pegawai, baru mau menambah dan atau mengimplementasikan konsep baru jika 

telah tersedia dana proyek yang dibutuhkan. Nyata sekali bahwa pada satu sisi, 

madrasah sekalipun kondisinya memprihatinkan tetapi menyandang jiwa pejuang 

namun di tengah-tengah banyak pihak berkekurangan itu justru tumbuh sebagian 

orang yang pada diri mereka tumbuh jiwa pegawai.  

Oleh karena itu nyata sekali bahwa dalam manajemen pendidikan di tanah 

air ini terjadi diskriminasi, ketidakadilan dan kurang mencerminkan kebhinekaan 

yang seharusnya dijunjung tinggi. Hal itu mengakibatkan sebagian lembaga 

pendidikan yang kebanyakan berstatus swasta, dalam hal ini madrasah, 

mengalami keterpurukan. 

Madrasah sebagai salah satu bagian sistem pendidikan nasional tentu 

memerlukanperhatian dan pengelolaan secara serius. Karena itu, manajemen dan 

kepemimpinan madrasah ke depan dengan perubahan masyarakat yang semakin 

cepat dan terbuka menuntut kemampuan yang lebih kreatif, inovatif dan dinamis. 

Kepala madrasah yang sekadar bergaya menunggu dan terlalu berpegang pada 
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aturan-aturan birokratis dan berpikir secara struktural dan tidak berani melakukan 

inovasi untuk menyesuaikan tuntutan masyarakatnya, akan ditinggalkan oleh 

peminatnya. Pada masyarakat yang semakin berkembang demikian cepat dan di 

dalamnya terjadi kompetisi secara terbuka selalu dituntut kualitas pelayanan yang 

berbeda dengan masyarakat sebelumnya.  

Perlu disadari bahwa ciri khas masyarakat maju adalah pemegang kendali 

bukan lagi produsen melainkan konsumen, pilihan-pilihan sudah semakin banyak 

dan beragam, mereka menuntut kualitas dan pelayanan prima. Tuntutan semacam 

ini hanya dapat dipenuhi oleh kepala madrasah yang berdaya (empowered), 

kreatif, memiliki kemampuan leadership dan manajerial yang tangguh, tidak 

mengenal lelah dan tak kenal putus asa. Apalagi madrasah sudah terintegrasi ke 

dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional sebagai suatu pengakuan bahwa madrasah adalah bagian 

dari sistem pendidikan nasional walaupun pengelolaannya masih dilakukan oleh 

Kementerian Agama. Manajemen kepemimpinan di madrasah selama ini pada 

umumnya bercorak alami. Baik pengembangan madrasah maupun proses 

pembinaan calon pimpinan yang akan menggantikan pimpinan yang ada, belum 

memiliki bentuk yang teratur dan menetap. Banyak hal yang dapat ditunjuk 

sebagai sebab belum menetapnya pola kepemimpinan di madrasah selama ini. 

Sebab yang paling utama adalah watak kharismatik yang dimilikinya. Pada 

tahap-tahap pertama berkembangnya suatu madrasah memang diperlukan 

kepemimpinan dengan sifat-sifat sedemikian itu, tetapi pada tahap selanjutnya 

banyak kerugian yang ditimbulkan.  

Pertama, munculnya ketidakpastian dalam perkembangan madrasah yang 

bersangkutan, karena semua hal bergantung pada keputusan pribadi sang 

pemimpin. 

Kedua, pola pergantian pimpinan berlangsung secara tiba-tiba dan tidak 

direncanakan, sehingga lebih banyak ditandai oleh sebab-sebab alami seperti 

meninggalnya sang pemimpin secara mendadak.  
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Ketiga, terjadinya pembaharuan dalam tingkat-tingkat kepemimpinan di 

madrasah, antara tingkat lokal, regional, dan nasional. Sebelum sampai kepada 

persoalan kepemimpinan dalam pengembangan madrasah, terlebih dahulu akan 

dikemukakan beberapa hal sebagai latar belakang kebutuhan terhadap 

pengembangan itu sendiri, dan perlunya perumusan tentang integrasi madrasah 

ke dalam pendidikan nasional beserta proyek-proyek rintisannya.  

Kenyataan seperti ini menunjukkan bahwa hingga saat ini masalah porsi 

agama semakin lama semakin menurun dengan membawa akibat mentahnya 

lulusan yang dihasilkan oleh madrasah, tidak menjadi agamawan yang 

berpengetahuan agama yang mendalam, dan juga tidak menjadi ilmuan 

nonagama yang cukup tinggi kualitasnya. 

Yang terjadi adalah pembaharuan (akulturasi) yang tidak memperlihatkan 

identitas yang jelas. Mungkin menghadapi kenyataan seperti itu, sebagian 

pemimpin madrasah cenderung untuk kembali pada "cara salaf", di mana porsi 

pelayanan pada komponen nonagama dalam kurikulumnya hampir tidak ada. 

Tujuan pengembangan madrasah adalah integrasi antara pengetahuan 

agama dan nonagama sehingga lulusan yang dihasilkan akan memiliki 

kepribadian yang utuh dan bulat, yang menggabungkan dalam dirinya unsur-

unsur keimanan yang kuat dan penguasaan atas pengetahuan secara berimbang. 

Manusia seperti itu memiliki cakrawala pemikiran yang luas, pandangan hidup 

yang matang, dan pendekatan yang praktis dan berwatak multi sektoral dalam 

memecahkan persoalan yang dihadapi. 

Program pengembangan madrasah yang sedang dijalankan, baik oleh 

kalangan madrasah sendiri secara internal maupun oleh kalangan eksternal yang 

bekerja sama dengan madrasah tertentu. Madrasah harus mampu menerapkan 

dan menjalankan konsep manajemen berbasis masyarakat atau juga manajemen 

berbasis sekolah atau kalau di lingkungan madrasah disebut manajemen berbasis 

madrasah (school based management).  
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Jika manajemen berbasis masyarakat itu diartikan sebagai pengelolaan 

lembaga pendidikan dikembalikan pada masyarakat, maka sesungguhnya 

madrasah merupakan potret lembaga pendidikan yang menerapkan konsep itu.  

Pada kenyataannya, belajar dari kasus kehidupan madrasah, terdapat 

korelasi yang amat signifikan antara tingkat ekonomi masyarakat dengan 

kemajuan lembaga pendidikannya. Bagi masyarakat yang sudah berekonomi 

cukup maju dan peduli pada madrasah, maka lembaga pendidikan Islam akan 

berkembang. Artinya, lembaga pendidikan itu akan mampu mengembangkan diri 

dalam arti mampu menyediakan tenaga guru yang memenuhi syarat, sarana dan 

prasarana pendidikan, kurikulum, membangun manajemen yang kokoh dan 

lainnya. Akan tetapi, jika masyarakatnya lemah, sekalipun mereka memiliki 

kepedulian terhadap pendidikan yang tinggi tetapi tidak akan mampu menyangga 

kebutuhan lembaga pendidikan secara memadai. 

Jika konsep manajemen berbasis masyarakat diterapkan untuk 

pengembangan pendidikan dalam pengertian sepenuhnya, maka hasilnya akan 

seperti yang dialami madrasah selama ini. Pengelolaan pendidikan di negara 

berkembang seperti Indonesia ini rupanya justru mengharuskan pemerintah 

menanggung seluruh biaya pendidikan tingkat dasar dan menengah, tanpa 

memandang status negeri atau swasta, secara cukup. Pembedaan perlakuan hanya 

dimungkinkan pada tingkat pendidikan tinggi. Alasannya, bahwa seluruh warga 

negara, secara adil tanpa diskriminatif seharusnya mengenyam pendidikan pada 

tingkat dasar. Jika sekelompok masyarakat tidak mengenyam pendidikan dasar 

maka akan menjadi kekuatan penghambat terhadap kemajuan secara keseluruhan 

yang diinginkan bersama.  

Selama ini disadari atau tidak, telah tumbuh perlakuan kurang adil dalam 

melakukan penilaian terhadap lembaga pendidikan madrasah. Madrasah yang 

berjumlah tidak kurang dari 15 % dari total lembaga pendidikan yang ada, dan 

menurut catatan tidak kurang dari 90 % berstatus swasta selalu dibandingkan 

dengan sekolah umum dalam mencapaian prestasinya. 
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Membandingkan dua hal yang tidak sebanding adalah merupakan langkah 

yang kurang adil. Sekolah umum yang pada umumnya berstatus negeri dan 

dengan statusnya itu seluruh pembiayaan, ketenagaan, semua kebutuhan fasilitas 

tercukupi oleh pemerintah dibandingkan dengan prestasi madrasah yang pada 

umumnya berstatus swasta dan tidak memperoleh fasilitas sebagaimana yang 

diterima oleh sekolah umum pada umumnya. Tambahan lagi, bahwa madrasah 

dan sekolah umum memiliki karakteristik dan orientasi yang membawa 

konsekuensi beban berbeda. Madrasah untuk membangun ciri khasnya, mereka 

menambah beban dengan cara memberi penguatan pada aspek keagamaan 

(Islam) yang sesungguhnya merupakan kekuatan tersendiri, akan tetapi tidak 

pernah memperoleh penghargaan lebih tatkala membandingkan di antara 

keduanya. Ketika pada umumnya orang gelisah dengan fenomena maraknya 

perkelahian antar-siswa, merebaknya kasus-kasus penggunaan obat terlarang di 

kalangan siswa, pergaulan bebas dan seterusnya, fenomena madrasah jauh dari 

citra buruk seperti itu. Pengamatan selama ini sedikit sekali ditemukan kasus-

kasus negatif seperti itu di madrasah, lantaran kekuatan spiritual yang dikembang 

manajemen Dan kepemimpinan. Kenyataan ini belum pernah memperoleh 

pengakuan semestinya. Perbandingan antara madrasah dan sekolah umum selama 

ini hanya sebatas hasil akhir ujian nasional atau UN dan menghasilkan 

kesimpulan bahwa prestasi UN pada masing-masing jenjang madrasah lebih 

rendah dari sekolah umum. Sedangkan prestasi membangun akhlak atau budi 

pekerti dari kedua jenis lembaga pendidikan tersebut tidak pernah dilihat, 

sehingga seolah-olah aspek itu dipandang kurang penting. Padahal, yang 

sesungguhnya tatkala bangsa tidak memiliki karakter, akhlak atau kepribadian 

maka segala-galanya akan tidak bermakna, sekalipun mereka menyandang 

intelektualitas yang tinggi. Kata kunci dalam mengelola pendidikan semestinya 

harus mengedepankan kebersamaan, kesemestaan, keadilan, dan dijauhkan 

perlakuan diskriminasi, maka madrasah akan mampu bersaing dan akan survival 

dengan konsep dan kekuatan yang disandang. 
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B. Strategi Kepala Madrasah Sebagai Pemimpin Dalam Meningkatkan Mutu 

Input, Proses, Dan Output  Pendidikan Di Madrasah 

 

1. Strategi Kepala Madrasah sebagai Pemimpin dalam Meningkatkan Mutu 

Input Pendidikan 

Strategi kepala madrasah dalam meningkatkan input pendidikan 

berupa sumber daya, perangkat lunak, dan harapan sebagai berikut: 

a. Strategi Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Sumber Daya 

Madarasah yang terdiri dari  

(1) Sumber Daya Manusia : Sumber daya manusia di madrasah dapat 

berupa tenaga pendidik dan kependidikan yang mempunyai 

pengaruh dominan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 

madrasah. Strategi yang diterapkan kapala madrasah dalam 

memberdayakan tenaga pendidik dan kependidikan adalah 

membangun motivasi kerja dan mengoptimalkan partisipasi 

mereka. Sementara aspek yang menjadi prioritas kepala madrasah 

dalam hal ini adalah tenaga pendidik dan kependidikan agar dapat 

membiasakan diri untuk melaksanakan tugas dengan disiplin;  

(2) Sumber Daya Finansial: Madarasah merupakan unit organisasi 

pendidikan pada tingkat operasional. Ini mengisyaratkan bahwa 

operasional madrasah dalam menjalankan proses pendidikan 

memerlukan dana. Strategi kepala madrasah dalam meningkatkan 

sumber daya finansial di Madrasah melalui komunikasi efektif 

dengan komite dan orang tua siswa, sehingga finansial madrasah 

tidak hanya bersumber dari bantuan pemerintah tetapi juga 

sumbangan suka rela dari orang tua siswa secara rutin;  

(3) Sumber Daya Fisik: Sumber daya fisik madrasah berupa sarana 

dan prasarana pendidikan yang mencakup bangunan, ruang kelas, 

dan perlengkapan madrasah. Strategi kepala madrasah dalam 
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menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan 

di Madrasah melalui pemberdayaan, keterlibatan, dan kepedulian 

warga madrasah, yayasan, orang tua siswa, dan komite;  

(4) Sumber Informasi: Informasi yang terkait perkembangan, 

kebijakan, dan perubahan pendidikan harus diperoleh setiap satuan 

pendidikan termasuk madrasah. Pada Madrasah, strategi kepala 

madrasah dalam mengembangkan sumber informasi diperoleh 

melalui optimalisasi partisipasi aktif dan koordinasi madrasah 

terhadap pihak dan lembaga yang terkait pendidikan;  

b. Strategi Kepala Madrasah dalam Menyediakan Perangkat Lunak: 

perangkat lunak yang harus disediakan madrasah berupa susunan 

struktur organisasi madrasah, deskripsi tugas, dan rencana program 

yang dilaksanakan, serta pedoman operasional. Pada Madrasah, 

strategi kepala madrasah dalam menetapkan unsur pimpinan madrasah 

didasarkan atas kemampuan di bidang masing-masing, yang 

sebelumnya diminta kesiapan atau persetujuan dari personal yang akan 

ditunjuk. Sedangkan dalam pembagian tugas disesuaikan dengan 

keahliannya;  

c. Strategi Kepala Madrasah dalam Menetapkan Harapan: Setiap 

madrasah didasari dengan visi, misi, dan tujuan masing-masing. 

Strategi kepala Madrasah dalam menetapkan harapan berupa visi, misi, 

dan tujuan madrasah berdasarkan hasil analisa keadaan madrasah yang 

hasilnya didesiminasikan kepada warga madrasah dan komite yang 

selanjutnya ditetapkan sebagai keputusan bersama.  

2. Strategi Kepala Madrasah sebagai Pemimpin dalam Meningkatkan Mutu 

Proses Pendidikan yang terdiri dari:  

a. Strategi Kepala Madrasah dalam Mempimpin Warga Madrasah: 

Kepala madrasah sebagai pemimpin harus kreatif dan mempunyai 

strategi tertentu dalam menciptakan perubahan guna merespon 
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tuntutan pendidikan yang juga terus berubah. Hal ini dapat dilakukan 

melalui penerapan kepemimpinan efektif. Strategi kepala madrasah 

dalam memimpin tenaga pendidik dan kependidikan saat sekarang 

melalui self management perubahan yang didukung komunikasi efektif 

dan penerapan gaya kepemimpinan partisipatif dan delegatif;  

b. Strategi Kepala Madrasah dalam Mengambil Keputusan : Keputusan 

yang diambil kepala madrasah menentukan efektivitas kegiatan dan 

program dalam mencapai tujuan. Pada Madrasah, strategi kepala 

madrasah dalam mengambil keputusan melalui tindakan yang bersifat 

kondisional, tergantung dengan sifat permasalahan yang akan 

diselesaikan;  

c. Strategi Kepala Madrasah dalam Mengelola Kelembagaan : Madrasah 

sebagai satuan pendidikan swasta diupayakan untuk meningkatkan 

nilai tambah dan nilai jual sehingga diperhitungkan masyarakat. 

Strategi kepala madrasah dalam hal ini adalah menerapkan 

interpreunership serta hubungan dan kerjasama dengan pihak-pihak 

berwenang dalam pendidikan;  

d. Strategi Kepala Madrasah dalam Mengelola Program Madrasah: Setiap 

madrasah memiliki program yang dapat diaplikasikan dalam poses 

pendidikan madrasah. Strategi kepala madrasah dalam mengelola 

program madrasah melalui implementasi program madrasah yang 

berorientasi pada penanaman akhlak dan pengetahuan dasar siswa. Hal 

ini dilakukan dengan membangun partisipasi dan kerja sama di antara 

pihak yang terkait;  

e. Strategi Kepala Madrasah dalam Mengelola Proses Pembelajaran : 

Setiap madrasah diberikan kebebasan untuk menentukan pendekatan, 

strategi, metode, dan teknik yang akan diaplikasikan dalam proses 

pembelajaran di kelas. Mutu proses pembelajaran banyak ditentukan 

tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan siswa di dalam 
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kelas. Strategi kepala madrasah dalam mengelola proses pembelajaran 

dilakukan dengan kreativitas dan kerja sama intensif antara kepala 

madrasah dan tenaga pendidik melalui prosedur dan tindakan efektif. 

Sedangkan proses pembelajaran di dalam kelas dilaksanakan tenaga 

pendidik melalui pendekatan yang berorientasi pada siswa dengan 

strategi pembelajaran aktif dan disertai dengan media atau alat peraga 

yang relevan;  

f. Strategi Kepala Madrasah dalam Melaksanakan Monitoring dan 

Evaluasi Madrasah: Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terdiri dari 

monitoring dan evaluasi internal dan monitoring dan evaluasi 

eksternal. Strategi kepala madrasah dalam monitoring dan evaluasi 

selama ini, dilakukan melalui refleksi kegiatan dan proses pendidikan 

dalam periode tertentu, yang hasilnya dikomunikasikan kepada 

pengurus komite dan orang tua siswa. Keadaan tersebut sebaiknya 

ditindak lanjuti kepala madrasah dengan mengadakan berbagai bentuk 

perbaikan dan peningkatan dalam kepemimpinannya, seperti 

mengoptimalkan partisipasi warga madrasah dan dukungan instansi 

atau pihak terkait dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan 

madrasah yang lebih efektif;  

3. Strategi Kepala Madrasah sebagai Pemimpin dalam Meningkatkan Mutu 

Output Pendidikan meliputi:  

Mutu output pendidikan dapat dilihat dari pencapaian prestasi siswa 

yang terdiri dari prestasi akademik (prestasi belajar) dan prestasi non-

akademik (kesenian, pramuka, olahraga, sikap) yang harus dicapai dalam 

setiap tahun pelajaran, semester, dan bulanan. Strategi kepala madrasah 

dalam meningkatkan mutu output pendidikan dilakukan dengan 

mengoptimalkan proses pembelajaran dan menyelenggarakan kegiatan 

ekstra kurikuler melalui pola belajar sambil bermain. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A. Simpulan 

Dari uraian pembahasan makalah tersebut, penulis mengambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Aktivitas manajemen mencakup spektrum yang sangat luas, sebab dimulai 

dari menentukan arah organisasi di masa depan, menciptakan kegiatan 

organisasi, mendorong terbinanya kerjasama antara sesama anggota 

organisasi, serta mengawasi kegiatan dalam mencapai tujuan dan 

manajemen memiliki peranan yang sangat strategis dalam mengefektifkan 

usaha organisasi, terutama untuk membantu pencapaian yang lebih baik 

dalam mendayagunakan peralatan, lahan, kantor, produk, pelayanan, dan 

hubungan manusia dalam organisasi. 

2. Kepemimpinan pendidikan di madrasah harus dilandasi konsep 

demokratisasi, spesialisasi tugas, pendelegasian wewenang, profesionalitas, 

dan integrasi tugas untuk mencapai tujuan bersama. Kepemimpinan yang 

berlangsung pada lembaga pendidikan berarti menjalankan proses 

kepemimpinan yang sifatnya mempengaruhi sumber daya personil 

pendidikan (pendidik dan tenaga kependidikan) agar melakukan tindakan 

bersama guna mencapai tujuan pendidikan. Kepemimpinan pendidikan di 

madrasah itu dijalankan oleh seorang kepala madrasah. 

3. Manajemen madrasah dan pelaksanaan kepemimpinan di madrasah harus 

mampu mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan semua 

komponen dalam interaksi (proses) pembelajar baik antara guru, siswa dan 

sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas; baik konteks kurikuler 

maupun ekstrakurikuler, baik dalam lingkup substansi yang akademis 

maupun yang non-akademis dalam suasana yang mendukung proses 

pembelajaran sehingga madrasah mampu eksis di tengah tuntutan zaman. 
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4. Strategi kepala madrasah sebagai pemimpin dalam meningkatkan mutu 

input pendidikan di Madrasah melalui pemberdayakan keterlibatan dan 

kepedulian warga madrasah dan organisasi atau instransi terkait melalui 

komunikasi dan koordinasi yang baik;  

5. Strategi kepala madrasah sebagai pemimpin dalam meningkatkan mutu 

proses pendidikan di Madrasah melalui self management perubahan dan 

sikap interpreunership dengan menerapkan kepemimpinan partisipatif dan 

delegatif;  

6. Strategi kepala madrasah sebagai pemimpin dalam meningkatkan mutu 

output pendidikan diklasifikasikan sebagai berikut:  

(1) Prestasi akademik, dilakukan kepala madrasah dengan memotivasi 

kerja dan meningkatkan disiplin tengan pendidik dalam 

mengoptimalkan proses pembelajaran;  

(2) Prestasi non-akademik, dilakukan kepala madrasah dengan 

mengikutsertakan dan saling bekerja sama dengan tenaga pendidik 

dan kependidikan dalam menerapkan pendekatan pembiasaan dalam 

membentuk prilaku siswa dan melaksanakan kegiatan ekstra berupa 

private membaca Al-Quran dan pramuka. 

 

B. Saran 

Berdasarkan temuan dan simpulan penelitian, ada beberapa hal yang 

disarankan sebagai berikut:  

1. Strategi kepala madrasah dalam sebagai pemimpin dalam meningkatkan 

mutu input pendidikan:  

a. sebaiknya kepala madrasah membangun motivasi, partisipasi, dan 

disiplin kerja tenaga pendidik dan kependidikan dengan menumbuhkan 

kesadaran dari dalam diri mereka;  

b. sebaiknya kepala madrasah dalam membuat peraturan dan rencana 

program dengan melibatkan tenaga pendidik dan kependidikan secara 
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utuh, yang akan dilanjutkan dengan kesepakatan pihak komite, 

pengawas, dan Seksi Pendidikan Islam Kantor Kementerian Agama;  

c. sebaiknya kepala madrasah dalam menetapkan pembagian tugas 

dengan mempertimbangkan kapabilitas personal dan efektivitas kerja.  

2. Strategi kepala madrasah dalam sebagai pemimpin dalam meningkatkan 

mutu proses pendidikan sebaiknya kepala madrasah ikut terlibat atau 

mempunyai jam pelajaran tertentu di kelas, sehingga dapat merasakan dan 

mengalami langsung proses pembelajaran yang selama ini dilaksanakan 

tenaga pendidik.  

3. Strategi kepala madrasah sebagai pemimpin dalam meningkatkan mutu 

output pendidikan melalui kegiatan tertentu sebaiknya mempertimbangkan 

aspek psikologis siswa. 
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