
 
 
 

1. PENDAHULUAN 
 
 

 
 
A. Latar Belakang Masalah 

 
Madrasah, dalam konteks ini Institusi Pendidikan formal yang berbasis Agama 

Islam merupakan harapan masa depan umat. Sebab munculnya Madrasah 

sangat mewarnai bangsa Indonesia dalam berbagai sektor, apalagi dalam segi 

etika dan estitika. Sehingga Madrasah dikala itu merupakan alternatif utama 

bagi masyarakat untuk memasukan putra-putrinya ke Institusi ini. 

 
Namun akhir-akhir ini, paradigma yang muncul dikalangan masyarakat luas, 

bahwa Madrasah adalah Institusi Pendidikan Islam yang dianggap rendah dan 

tidak berkualitas. Pernyataan ini bukan merupakan sebuah asumsi, akan tetapi 

merupakan fakta. Sebagai bukti konkritnya adalah sangat kurangnya wali 

murid yang tertarik untuk memasukan putra-putrinya ke Madrasah. 

 
Madrasah dikatakan berkualitas, jika sistem pengelolaannya ditangani oleh 

pemimpin yang memiliki kinerja yang baik dan komitmen terhadap apa yang 

telah diprogramkan. Pernyataan ini tentunya merupakan sebuah sistem yang 

saling menopang satu sama lain dalam perspektif manajerial kepemimpinan. 

Kepala sekolah dalam konteks ini sebagai power figure harus mampu 

memenej secara professional, sehingga terjadi interaksi komunikatif-baik 

dalam perspektif-proses pembelajaran maupun sistem birokrasi dan 
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administrasi madrasah yang tertib. Ekspresi ini sesuai dengan UU No. 20 

Tentang Sisdiknas, Pasal 39 ayat (1) bahwa “Tenaga kependidikan bertugas 

melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan 

pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan 

pendidikan”. Artinya kepala sekolah sebagai motor di dalam meningkatkan 

kualitas madrasah. 

 
Kepala sekolah yang memiliki kinerja yang baik memang tidak mudah,  

banyak hal yang harus difahami, banyak masalah yang harus dipecahkan, dan 

banyak strategi yang harus dikuasai. Sangat kurang adil, jika pengangkatan 

kepala sekolah berdasarkan senioritas, demikian pula dengan masa jabatan  

menjadi kepala sekolah seumur hidup. Perlu dicermati bahwa untuk 

menumbuhkan iklim demokratis di Madrasah yang akan menciptakan iklim 

kondusif bagi terciptanya kualitas pembelajaran optimal untuk 

mengembangkan seluruh potensi peserta didik, maka sangat penting adanya 

kepala sekolah yang baik. Hanya dengan kinerja Kepala Sekolah yang 

maksimal akan memunculkan visi menjadi aksi dalam paradigma baru 

manajemen pendidikan yang berkualitas. 

 
Selanjutnya selain berkualitas, madrasah merupakan organisasi yang komplek, 

sehingga memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. Oleh sebab itu kepala 

sekolah yang berhasil, adalah kepala sekolah yang dapat mencapai tujuan 

madrasah, serta tujuan dari pada individu yang ada di dalam lingkungan 

madrasah. Kepala sekolah harus memahami dan menguasai peranan organisasi 

dan hubungan kerjasama antar individu. 
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Kepala sekolah tidak dapat berbuat apa-apa tanpa adanya dukungan dari 

berbagai sektor, seperti tenaga edukatif (guru), tenaga administrasi, serta 

sarana prasarana yang mendukung pengenbangan madrasah, di samping 

kesejateraan mereka yang sangat diprioritas untuk dipikirkan secara 

professional. 

 
Disisi lain untuk mengembangkan madrasah, dalam konteks ini Madrasah 

Tsanawiyah Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, maka kepala 

sekolah memiliki aneka kinerja yang harus dilakukannya, diantaranya adalah 

kinerja managerial kepala MTsn 1 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara, 

kinerja pengembangan madrasah, kinerja didalam memotivasi Guru dan 

Karyawan. Untuk mencapai kinerjanya yang baik, maka ada dua faktor yang 

mempengaruhinya, yaitu faktor internal dan faktor eksternal.  

 
Faktor Internal dimaksud adalah kepala sekolah tidak boleh kaku dan 

monoton, akan tetapi harus pro aktif, sehingga ia harus memposisikan dirinya 

sebagai edukator, manajer, administrator, leader, supervisor, innovator dan 

motivator. Sedangkan faktor eksternal adalah faktor yang ada relevansinya 

dengan kinerja guru, administrasi, proses pembelajaran, dukungan masyarakat 

dan finansial. 

 
Dari pernyataan diatas, dapat dipahami secara tegas bahwa untuk memiliki 

kinerja yang baik bagi kepala sekolah, sangat berat dan tidak semudah 

membalikan telapak tangan, ia membutuhkan proses dan perjalanan panjang 

yang harus dilalui. Tugas kepala sekolah dalam konteks ini adalah 

Mengarahkan, Mengkoordinasikan, dan Memotivasi kearah keberhasilan 
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pekerjaan bagi semua staf, disamping ia mampu menciptakan iklim yang baik 

didalam organisasi madrasah, menjalin hubungan yang harmonis dengan 

masyarakat setempat, menyusun perencanaan, mengatur jadwal, memberikan 

solusi konfliks yang muncul antara sesama guru dan lain-lain.  

 
Persoalan yang dihadapi hingga saat ini adalah kinerja kepala sekolah secara 

mayoritas didalam meningkatkan kualitas madrasahnya masih belum 

maksimal. Hal ini berimplikasi kepada tidak mampunya kepala sekolah dalam 

menjalankan kinerjanya secara profesional. Efek lanjutan dari belum 

maksimalnya kinerja kepala sekolah dimaksud berakibat tertinggalnya 

kemajuan Pendidikan Islam dalam perspektif proses pembelajaran. Bahkan 

inovasi dalam berbagai bidang, seperti Kurikulum, Sarana-Prasarana, Pola 

Pendidikan dan lain sebagainya tidak dapat memberikan arti tanpa 

kemampuan ketiga perspektif handal (Pembelajaran, Manajerial dan 

Administratif) yang memadai dari para pengelolanya. 

 
Untuk mengimplementasikan manajemen berbasis sekolah secara efektif dan 

efisien, kepala sekolah perlu memiliki pengetahuan kepemimpinan, 

perencanaan, dan pandangan yang luas tentang sekolah dan pendidikan  

 
Berdasarkan aneka persoalan diatas maka peneliti mencoba mengangkat judul 

skripsi ini yang berjudul “Tinjauan Tentang Kinerja Kepala Sekolah Dalam 

rangka  Meningkatkan Kualitas Mtsn 1 Kotabumi Kabupaten Lampung 

Utara“. 
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B. Identifikasi Masalah 

 
Hal-hal yang berkaitan dengan masalah tersebut diatas, maka dapat di 

identifikasi sebagai berikut: 

1. Tinjauan tentang Kinerja Kepala MTs Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten 

Lampung Utara dalam meningkatkan kualitas Madrasah. 

2. Faktor-faktor yang mendukung dan manghambat kinerja kepala MTs 

Negeri 1 Kotabumi di kabupaten Lampung Utara dalam meningkatkan 

kualitas Madrasah. 

3. Teknik kepala sekolah didalam mengimplementasikan peningkatan 

kualitas MTs Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara. 

4. Aktualisasi manajemen kinerja kepala sekolah dalam meningkatkan 

kualitas Mts Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten lampung Utara. 

5. Pihak-pihak yang terlibat dalam meningkatkan kualitas MTs Negeri 1 

Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara. 

 
C. Pembatasan Masalah 

 
Berdasarkan masalah-masalah yang telah dikembangkan dalam identifikasi 

masalah maka dalam penelitian ini peneliti membatasi masalahnya pada 

Tinjauan Tentang Kinerja Kepala Sekolah dalam rangka meningkatkan 

kualitas MTs Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara. 
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D. Rumusan Masalah 

 
Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan masalah 

diatas maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai berikut : 

Bagaimanakah Kinerja Kepala Sekolah dalam rangka meningkatkan kualitas 

MTs negeri 1 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara. 

 
E. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

 
1. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah 

untuk menjelaskan dan menganalisis tentang kinerja kepala sekolah dalam  

rangka meningkatkan kualitas MTs Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten 

lampung Utara. 

 
2. Kegunaan Penelitian 

a. Kegunaan Teoritis 

Penelitian ini secara teoritis berguna untuk memperkaya konsep-

konsep ilmu pendidikan khususnya Pendidikan kewarganegaraan 

dalam bidang kajian pendidikan Kewarganegaraan tentang kinerja 

Kepala Sekolah. 

b. Kegunaan Praktis 

Penelitian ini berguna sebagai sumbangan untuk kepala Sekolah untuk 

menjadikan hasil penelitian sebagai acuan dalam meningkatkan 

kualitas MTs Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten lampung Utara. 
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F. Ruang Lingkup Penelitian 

 
1. Ruang Lingkup Ilmu 

Penelitian ini termasuk dalam ruang lingkup ilmu pendidikan 

kewarganegaraan yang membahas Tentang Kinerja Kepala Sekolah dalam  

rangka meningkatkan kualitas Mts Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten 

Lampung Utara. 

 
2. Ruang Lingkup Objek 

Objek penelitian ini adalah MTs Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten 

Lampung Utara. 

 
3. Ruang Lingkup Subyek 

Subyek penelitian ini adalah Kepala Sekolah, Dewan Guru, dan Kepala 

TU MTs Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten Lampung Utara. 

 
4. Ruang Lingkup Wilayah 

Penelitian ini dilaksanakan di MTs Negeri 1 Kotabumi di Kabupaten 

Lampung Utara. 

 
5. Ruang Lingkup Waktu 

Penelitian ini dilaksanakan sesuai dengan surat izin penelitian 

pendahuluan yang telah di keluarkan oleh Dekan Fakultas Keguruan dan 

Ilmu Pendidikan Universitas Lampung sampai dengan selesainya 

penelitian ini. 


