
1  BAB I 

PENDAHULUAN 

  
A. Latar Belakang Setelah runtuhnya Rezim Orde Baru, masyarakat Indonesia sangat mengharapkan adanya perubahan pemerintahan dan demokrasi yang lebih baik. Sistem pemerintah yang sebelumnya menganut paham otoriatiran kini telah berubah dengan paham pemerintahan yang lebih demokratif dan delegatif.  Munculnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menunjukan adanya perubahan sistem kepemimpinan yang otoriter menjadi lebih delegatif. Undang-Undang tersebut mengalami perubahan yang dimana perubahan tersebut ditetapkan kedalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, 



2  pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.    Di susul oleh Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 Sisdinas juga mengamanatkan 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 bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab.1 Peran pimpinan dalam suatu pemerintah sangat menentukan dalam pencapaian tujuan organisasi atau perusahaan. Berbagai Strategi  dilakukan seorang pimpinan untuk mempengaruhi karyawan agar dapat melakukan pekerjaan sesuai     dengan     konsep     yang     telah ditentukan, diantaranya dengan memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan motivasi, dan dengan memberikan tekanan terhadap karyawan. Kepemimpinan menggambarkan hubungan antara pemimpin dengan yang dipimpin  dan  bagaimana  seorang pemimpin mengarahkan yang dipimpin. Pemimpin dapat mempengaruhi prilaku para bawahan melalui pendekatan dalam mengelola manusia. Untuk itu organisasi memerlukan pemimpin yang mampu menjadi motor penggerak perubahan organisasi dan pemimpin yang mampu menetapkan sasaran-sasaran khusus, memonitor perkembangan, dan                                                            1Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional . Bandung: Citra Umbara, 2006, h. 76. 



3  mengidentifikasi penghargaan yang diterima karyawan apabila sasaran dapat tercapai. Segala bentuk praktik pelayanan dalam bidang pendidikan tersebut tidak lepas dari adanya kontrol seorang pemimpin yang dalam kondisi ini dipimpin oleh kepala madrasah yang memiliki kuasa penuh atas jalannya birokrasi madrasah. Kepemimpinan kepala madrasah memiliki peran penting dalam meningkatan kualitas kinerja aparatur madrasah. Penempatan posisi dan jabatan aparatur juga harus madrasah sesuai dengan kriteria yang diinginkan. Agar mampu menggerakan pegawai dalam mencapai tujuan pemimpin. Dalam mengelola sekolah, kepala sekolah berperan sebagai lokomotif dan penentu arah kebijakan. Untuk mencapai mutu sekolah yang efektif, kepala sekolah harus pandai-pandai mengelola sumber daya yang ada, sumber daya itu sering disebut dengan tujuh 'M' yaitu: man (manusia), money (uang), 
material (alat-alat), method (cara), machine (guru), market (pasar), dan 
minute (waktu).2 Kepala sekolah selaku top manager dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan hendaknya melakukan kontrol terhadap program yang dijalankan oleh guru, dalam hal ini dapat dilakukan dengan mengadakan supervisi kelas minimal dua bulan sekali, agar program yang dijalankan sesuai dengan perencanaan. Tatkala seseorang berposisi sebagai top manager, sudah barang tentu di benaknya tergambar bahwa tugas yang diemban adalah harus                                                            2Huseini Usman. Manajemen teori, praktik dan riset Pendidikan. Jakarta: Bumi Aksara, 2006. h. 10 



4  memajukan lembaganya, dengan cara menggerakkan seluruh potensi yang ada guna mencapai tujuan yanag diinginkan.  Pada umumnya, para menejer sudah memahami bahwa lingkup tugas  manajerial adalah menyusun perencanaan, mengorganisasi semua kegiatan dan potensi yang ada, menyusun  anggaran, mengarahkan, mengontrol dan mengevaluasi. Selain  itu juga bagian dari tugas kepemimpinan adalah merumuskan visi, misi, dan tujuan secara jelas. Akan tetapi lagi-lagi hasil yang diperoleh tampaknya variatif, sebagian berhasil, sedangkan sebagian lainnya kurang berhasil dan bahkan ada yang selalu mengalami kegagalan.  Kepemimpinan kepala sekolah yang sukses salah satunya adalah apabila ia dapat memberdayakan guru sebagai sumber daya yang mampu melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya. Pemberdayaan (impowerment) yang dimaksudkan adalah pemberdayaan yang dilakukan melalui  pendekatan-pendekatan yang  manusiawi, saling asah, asih dan asuh. Jangan menganggap bawahan itu it akan tetapi you. Pendekatan semacam ini sangat diyakini dapat mengantarkan satuan pendidikan yang dipimpinnya  mencapai tujuan yang diinginkan.  Guru merupakan salah satu faktor penentu kesuksesan dalam proses pembelajaran di sekolah (perlu diingat salah satu bukan satu-satunya), oleh karena itu kepala sekolah seyogyanya memperhatikan dan mengembangkan profesionalitas guru, strategi  dalam menjalankan tugas  mulia ini mempunyai produktivitas yang tinggi dan penuh tanggung jawab. Seseorang (apa dia itu seorang guru atau lainnya) dalam melaksanakan tugas sangat dipengaruhi 



5  oleh dua faktor yaitu,  faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ialah di mana seseorang melakukan pekerjaan  secara maksimal didasarkan atas dorongan diri sendiri, artinya ia bekerja tanpa adanya paksaan, bekerja karena adanya kesadaran pribadi (hati nurani). Sedangkan faktor eksternal ialah di mana seseorang melakukan pekerjaan perlu adanya dorangan dari luar yang memberi spirit agar giat  bekerja.  Di sinilah kiranya kepala sekolah memposisikan dirinya sebagai top manager, bagaimana ia bisa memenej bawahannya yang mempunyai berbagai kepribadian.    Dalam sistem sosial, pendidikan merupakan organisasi internal yang dalam proses pembelajarannya  mempunyai keterkaitan dengan unsur lainnya dalam sistem sosial tersebut.3 Karena itu permasalahan apapun yang terjadi dalam dunia pendidikan  menjadi bagian dari sistem sosial yang ada, termasuk juga madrasah. Dewasa ini, setidaknya ada tiga persoalan utama isu pendidikan; pertama, belum meratanya kesempatan memperoleh pendidikan, kedua, lemahnya manajemen pendidikan, dan ketiga, rendahnya mutu dan relevansi pendidikan.4 Berangkat dari problem tersebut, maka pemerintah merumuskan kebijakan strategi  bidang pendidikan yaitu dengan memperluas kesempatan memperoleh pendidikan, membenahi manajemen pendidikan dan puncaknya adalah strategi  peningkatan mutu pendidikan.5                                                             3Peter Worsley. Introducing Sociology. England: Penguin Book. 1970.h. 180. 4Yahya Muhaimin, dalam Faisal Jalal dan Dede Supriadi (editor). Reformasi Pendidikan 
Dalam Konteks Daerah. Yogyakarta: Adicitia Karya Nusa. 2002.h. xxxi. 5E. Mulyasa. Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep Upaya dan Implementasi Bandung: Remaja Rosda Karya. 2002. h. 6. 



6  Berkaitan dengan strategi  perbaikan kualitas pendidikan ini, komponen kunci dari strategi  peningkatan mutu pendidikan adalah keberadaan pengawas madrasah, guru dan tenaga kependidikan.6 Pengawas madrasah yang sukses adalah pengawas yang selalu mampu meningkatkan kompetensi manajerial kepala Madrasah. Oleh karena itu, setiap strategi  yang dilakukan untuk membenahi dan meningkatkan mutu pendidikan harus melibatkan penataan dan pemberdayaan guru. Dalam kerangka inilah, dibutuhkan suatu Strategi  yang tepat agar para kepala madrasah dapat benar-benar tampil secara lebih profesional dalam mengembangkan tugasnya. Secara umum para kepala madrasah sekarang ini, dalam posisi belum berdaya dan lemah, setidaknya dalam empat hal, yaitu: ketidakberdayaan dalam karier; ketidakberdayaan dalam kemampuan; ketidakberdayaan secara psikologis; ketidakberdayaan dalam kesejahteraan.7 Kondisi inilah yang disinyalir menyebabkan para pengawas madrasah tidak bisa tampil secara maksimal dan lebih profesional. Madrasah Tsanawiyah  Negeri sebagai salah satu lembaga pendidikan harus turut serta mengembangkan tugas negara dalam membangun Sistem Pendidikan Nasional, yang di dalamnya terdiri dari berbagai unsur pendidikan yang saling berkaitan. Untuk menunjang keberhasilan tersebut dibutuhkan tenaga  pendidikan yang kompeten dan profesional. Seorang kepala sekolah yang bijak tentu sangat memperhatikan pengembangan tenaga kependidikan tersebut sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan dewasa ini.                                                            6 Yahya Muhaimin, Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Daerah. h. 226. 7 Yahya Muhaimin. Op. Cit. h. 341-342. 



7  Selama ini proses pembelajaran di madrasah tersebut terkesan lamban pada hal sistem pendidikan di Indonesia sudah mengalami perubahan beberapa jenis kurikulum dan strategi pembelajaran, namun sebagian guru masih tetap menjalankan strategi lama dalam penyampaian materi, ada pula yang   mengajar tidak terikat dengan silabus. Dari kondisi di atas, secara ideal harus ada Strategi  yang tersusun secara baik untuk melakukan pembenahan terhadap sektor keguruan. Semua pihak yang berkepentingan dengan problem pendidikan dan proses pencerdasan bangsa, pemerintah (birokrasi), masyarakat, manajer sekolah dan insan kependidikan sendiri harus secara terpadu melaksanakan Strategi  pemberdayaan guru. Pemerintah sebagai penentu kebijakan secara makro dalam pemberdayaan guru masih dianggap strategis. Peter Worsley mengemukakan bahwa birokrasi dapat merupakan sarana yang paling efisien dan rasional untuk mengkoordinasi sumber daya-sumber daya manusia demi mencapai tujuan-tujuan yang dikehendaki.8  Di Kabupaten Kampar Terdapat 9 madrasah dari 21 kecamatan, jumlah penduduknya 265,544. Dengan melihat potensi yang ada. Di Kabupaten terdapat 9 lembaga pendidikan yang bernuansa islam diantaranya Madrasah Tsanawiyah yang Negeri. Selama ini peran pengawas madrasah terhadap manajerial kepala madrasahnya sudah berjalan, namun belum ada terlihat perkembangan yang diharapkan, masih ada beberapa hal yang perlu                                                            8 Peter Worsley et. All. Pengantar Sosiologi Sebuah Pembanding, terj. Hartono Hadikusumo. Yogyakarta: PT. Tiara Wacana. 1992.h. 40. 



8  diperbaiki, kalau tidak akan mengganggu kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah  tersebut, fenomena itu antara lain : 1) Pengawas madrasah masih dijumpai belum menyusun program kepengaawasan pada madrasah yang dibinanya, sehingga kepala madrasah masih banyak yang malas dalam menjalankan tugasnya. 2) Pengawas madrasah yang berkunjung ke madrasah, belum melaksanakan penilaian sehingga kepala madrasah banyak yang tidak menganalisis hasil belajar siswa. 3) Pengawas madrasah masih belum melaksanakan pengawasan secara berkala ini terlihat masih adanya visi dan misi yang rancu dalam penusunannya. 4) Kepala madrasah belum mampu menggerakkan satffnya sebagai agen perubahan9. Atas dasar fenomena dari paparan-paparan tersebut, penulis perlu menganggkat permasalahan ini dalam bentuk karya ilmiyah dengan judul : “Strategi  pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah  Se- Kabupaten Kampar” 
B. Penegasan Masalah   Untuk tidak merambat ke masalah lain, dan tidak membuat bimbang dalam memahami istilah dalam judul ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul ini, sebagai berikut : 1. Strategi  adalah usaha, ikhtiar (untuk mencapai suatu maksud                                                            9Observasi di Kecamatan Tapung pada tanggal 23 Maret 2016, serta wawancara dengan ibu Misnarni  



9  memecahkan persoalan, mencari jalan keluarnya)10. Sedangkan dalam kamus praktis bahasa Indonesia, Strategi  diartikan suatu kegiatan yang mengerahkan tenaga, pikiran atau badan untuk mecapai suatu maksud.11 Jadi istilah yang dimaksud dalam penelitian ini adalah Strategi  yang harus dilakukan oleh pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se- Kabupaten Kampar. 2. Pengawas madrasah adalah guru pegawai negeri sipil yang diangkat dalam jabatan pengawas sekolah. Kewajiban dan tugas pokoknya adalah melaksanakan kegiatan kepengawasan di sekolah binaannya, baik bagi kepengawasan manajerial, maupun kepengawasan akademik12. 3. Kompetensi adalah “suatu hal yang menggambarkan kualifikasi atau kemampuan seseorang,baik yang kualitatif maupun kuantitatif.”13 
C. Permasalahan 

1. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang dan gejala-gejala yang dikemukakan di atas, penulis menemukan identifikasi masalah sebagai berikut: a. Bentuk strategi  pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri  Se- Kabupaten Kampar.                                                            10 Tim Ganesa Bandung, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Bandung; 1999.h. 107 11 Zulkarnaen. Dkk. Kamus Besar Bahasa Indonesia, Surabaya. Karya Utama. 2000.  h. 245 12Peraturan PemerintahRepublik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru  13Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002, h 14.  



10  b. Kiat yang dilakukan oleh pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se- Kabupaten Kampar. c. Faktor-faktor pendukung Strategi  pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se- Kabupaten Kampar. d. Faktor-faktor penghambat Strategi  pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se- Kabupaten Kampar 
2. Batasan Masalah Berdasarkan latar belakang di atas maka penulis membatasi penelitian ini tentang Strategi  pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah  Se- Kabupaten Kampar. 

3.  Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas penulis merumuskan masalas dalam penelitian ini yaitu : a. Bagaimanakah Strategi  pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah  Se- Kabupaten Kampar? b. Faktor-faktor apa sajakah yang mendukung Strategi  pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah  Se- Kabupaten Kampar? 



11  c. Faktor-faktor apa sajakah yang menghambat Strategi  pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah  Se- Kabupaten Kampar? 
D.  Tujuan dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh : a. Untuk mengetahui bentuk Strategi  pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri  Se- Kabupaten Kampar. b. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang mendukung Strategi  pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Se- Kabupaten Kampar c. Untuk mengetahui Faktor-faktor yang menghambat Strategi  pengawas madrasah dalam meningkatkan kompetensi manajerial kepala madrasah Di Madrasah Tsanawiyah  Negeri Se- Kabupaten Kampar 

2. Manfaat Penelitian  Dari tujuan-tujuan penelitian di atas, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis.  a. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1) Dapat mengembangkan wawasan khususnya bagi pengawas madrasah dalam membina kompetensi manajerial kepala madrasah. 



12  2) Dapat menambah khazanah ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan kinerja pengawas dalam pembinaan terhadap kompetensi manajerial kepala madrasah. 3) Dapat menyumbangkan gagasan yang berkaitan dengan problem-problem yang menjadi kendala dalam pengembangan kompetensi manajerial kepala madrasah. b. Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 1) Para pengelola lembaga pendidikan (seksi mapenda) di lingkungan Departemen Agama Kabupaten Kampar. 2) Para pengelola lembaga pendidikan di Madrasah Tsanawiyah  se-kabupaten kampar, terutama dalam Strategi  peningkatan mutu pendidikan. 3) Guru di lingkungan Madrasah Tsanawiyah  Negeri maupun Swasta, dalam Strategi  pengembangan kemampuan profesi. 
E.  Kegunaan Penelitian Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi para pihak yang berminat maupun yang terkait dalam hal kepemimpinan, khususnya kepada : 1. Sebagai masukan bagi kepala Madrasah Tsanawiyah  Se- Kabupaten Kampar. 2. Sebagai penambah wawasan tentang gaya kepemimpinan transformasional dan transaksional terhadap terhadap kinerja guru di Madrasah Tsanawiyah  Se- Kabupaten Kampar. 



13  3. Untuk memberikan motivasi kepada guru-guru dalam meningkatkan kemampuan masing-masing. 4. Sebagai sumbangan penulis kepada Pendidikan Islam UIN SUSKA Riau yang merupakan salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Pascasarjana (S2) pada Konsentrasi Manajemen Pendidikan Islam.  


