
BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang .  

Dalam sejarah perkembangan peradaban bangsa terlihat jelas bahwa 

kemajuan bangsa sangat terkait dengan pendidikan sebagai bagian yang tak 

dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Dalam kegiatan pendidikan yang 

dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya bertitik tolak pada pendidikan 

nasional sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang RI No. 20 

tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, yang berbunyi: 

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 kepada 
Tuhan YME, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan 
menjadi warga Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

 
Untuk mewujudkan hal tersebut di atas maka dalam proses 

pembangunan pendidikan terus menerus dilakukan peningkatan dan 

penyempurnaan dalam sistem penyelenggaraannya di sekolah. Dengan 

demikian diharapkan program pendidikan di sekolah senantiasa dapat 

menyesuaikan diri dengan tuntutan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan 

tidak mengesampingkan keimanan dan ketakwaan 

Mengelola dan mengembangkan sekolah menjadi maju dan bermutu 

terletak pada mutu warga sekolah, misalnya: Kepala Sekolah, guru, staf 

administrasi, siswa, masyarakat serta iklim dan kultur disekitarnya. Untuk 

mengelola sekolah, di perlukan Kepala Sekolah yang dapat mengatur seluruh 
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potensi sekolah agar berfungsi dengan baik untuk mendukung tercapainya 

tujuan sekolah. Disamping itu, Sekolah harus memiliki visi, misi dan 

manajemen yang baik untuk diaktualisasikan dalam tugas atau perannya 

sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan 

motivator. 

Sebagai pemimpin pendidikan, Kepala Sekolah bertanggung jawab 

untuk pertumbuhan guru secara continue. Dengan praktek demokratis ia harus 

mampu membantu guru untuk mengenal kebutuhan masyarakat sehingga 

tujuan pendidikan bisa memenuhi syarat tersebut dan ia harus mampu 

membantu guru untuk mengevaluasi program pendidikan dan hasil belajar 

murid. 

Kepala Sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong 

Sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi dan sasaran sekolah melalui 

program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. Oleh 

karena itu, Kepala Sekolah dituntut memiliki kemampuan manajemen dan 

pemimpin yang baik, agar mampu mengambil keputusan untuk meningkatkan 

mutu pendidikan di sekolah. 

Salah satu unsur untuk meningkatkan mutu pendidikan dan untuk 

mewujudkan tujuan pendidikan nasional lebih-lebih ditingkat sekolah maka 

pertama tidak lepas dari usaha, yaitu dengan cara-cara tertentu. Dalam suatu 

lembaga pendidikan, kepala sekolah sebagai tenaga struktural mempunyai 

peranan penting dalam mencapai tujuan pendidikan dan sekolah. Dimana 

keberhasilan kegiatan pendidikan di sekolah sangat bergantung kepada 
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peranan kepala sekolah dalam menjalankan tugas, tanggung jawab dan 

wewenangnya. Jika hal itu dilaksanakan berarti kepala sekolah dapat 

melaksanakan amanat dan tanggung jawab yang diembannya. 

Pimpinan sekolah yang merupakan bagian dari sekian banyak pihak 

yang mempunyai kepentingan terhadap sekolah, memiliki peranan yang besar 

dalam mengimplementasikan peningkatan kualitas pendidikan sekolah 

tersebut. 

Peran kepala sekolah begitu penting serta dituntut untuk mampu 

melakukan semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya tersebut. Namun 

jika tanggung jawab tersebut tidak dilaksanakan maka selain tujuan yang 

diharapkan tidak akan tercapai hal ini juga akan mendapat image yang tidak 

diinginkan. Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelenggaraan 

pendidikan, dan administrasi sekolah serta upaya pembinaan dan 

pengembangan tenaga kependidikan di dalam sekolah yang berarti kepala 

sekolah berupaya membina dan mengembangkan tenaga pendidik. Hal ini 

mempunyai makna menyangkut pembinaan, pengembangan dan peningkatan 

mutu guru yang berkaitan. 

Mulyasa (2005:90) juga mengatakan bahwa : Kepala Sekolah 

memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan dan 

menyerasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia di sekolah. 

Kepala Sekolah sebagai pimpinan sekolah bertanggung jawab atas kelancaran 

jalannya sekolah secara teknis akademis segala kegiatan, keadaan lingkungan 
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sekolah dengan kondisi dan situasinya serta hubungan dengan masyarakat 

sekitarnya.  

Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam Surat Al-An’am ayat 165 

yang menjelaskan bahwa hakikat diutusnya para rasul kepada manusia 

sebenarnya hanyalah untuk memimpin umat dan mengeluarkannya dari 

kegelapan kepada cahaya.  

               

                     

 

Artinya : “Dan Dia-lah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-
khalifah di bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian 
kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang 
diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat 
cepat memberi hukuman dan sungguh, Dia Maha 
Pengampun, Maha Penyayang”. (Q.S Al-An’am :165). 

 

Dari ayat di atas dapat di pahami bahwa adanya pemimpin pada suatu 

organisasi adalah untuk mengangkat derajat (mutu) dari organisasi tersebut. 

Sehingga Peran dari kepala sekolah berdasarkan ayat tersebut diatas sangatlah 

penting. Inisiatif dan kreatif yang mengarah kepada perkembangan dan 

kemajuan sekolah adalah merupkan tugas dan tanggung jawab kepala 

sekolah, Kepala sekolah memegang peranan yang penting dalam memacu 

kinerja semua komponen di lingkungan Sekolah dimana dilaksanakannya 

pembelajaran. 

SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember sebagai 

lokasi penelitian yang pertama termasuk lembaga yang berada diwilayah 
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pedesaan arah timur laut Kabupaten Jember yang memiliki prestasi 

keagamaan, walaupun dengan kondisi Kepala Sekolah yang masih baru tetapi 

tetap mampu prestasi keagamaan yang pada periode kepala sekolah yang 

terdahulu belum pernah diraih. Dalam konteks persaingan antar lembaga 

pendidikanpun, baik Negeri atau non Negeri lembaga ini (SDN Plalangan 05 

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember) kategori mempunyai prestasi dalam 

mutu Pendidikan Agama Islam.  

Sebagai kepala sekolah yang memiliki fungsi supervisi Kepala SDN 

Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember selalu bertanggung jawab 

membantu guru agar mengenal kebutuhan masyarakat dan mampu membantu 

guru untuk mengevaluasi program Pendidikan dan hasil belajar murid. 

Sehingga dengan kemampuannya melaksanakan fungsi administrasi dan 

fungsi supervisi SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember 

telah mampu meraih prestasi di tingkat kecamatan kalisat, baik prestasi 

akademik maupun prestasi non akademik.   

Dari pemaparan di atas peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian 

terehadap kepala sekolah di SDN Plalangan 05 dengan judul penelitian : 

Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu pendidikan Di SDN 

Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember. 

 

 

 

 



6 
 

B.  Fokus Penelitian 

Adapun fokus penelitian yang ingin diteliti berkaitan dalam judul 

penelitian ini adalah : 

1. Fokus Penelitian 

Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru 

pendidikan agama Islam Di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016? 

2. Sub Fokus Penelitian 

a. Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru PAI 

merancang pembelajaran di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016? 

b. Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru PAI 

melaksanakan pembelajaran di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016? 

c. Bagaimana peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu guru PAI 

evaluasi pembelajaran di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat 

Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam pelaksanaan 

penelitian ini dikelompokkan menjadi dua tujuan yaitu umum dan tujuan 

khusus, penjelasan tujuan penelitian sebagai berikut: 
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1. Tujuan Umum 

Untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

guru PAI di SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember 

Tahun Pelajaran 2015/2016. 

2. Tujuan Khusus 

a. Untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu guru PAI merancang pembelajaran di SDN Plalangan 05 

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016. 

b. Untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu guru PAI melaksanakan pembelajaran di SDN Plalangan 05 

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016. 

c. Untuk mendeskripsikan peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu guru PAI mengevaluasi pembelajaran di SDN Plalangan 05 

Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember Tahun Pelajaran 2015/2016. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan selain mempunyai manfaat yang bersifat 

teoritis, juga bersifat praktis. Kedua manfaat itu adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Sebagai tambahan wawasan dan pengetahuan tentang penulisan karya 

tulis ilmiah baik secara teori khususnya bagi peneliti. 

b. Menambah wawasan baru mengenai peran dan fungsi Kepala Sekolah 

sebagai pemimpin lembaga di tingkat dasar. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peneliti 

1. Menambah wawasan ilmu pengetahuan dan deskripsi tentang peran 

Kepala Sekolah dalam suatu lembaga yang sebenarnya.  

2. Memberikan konstribusi terhadap disiplin ilmu yang peneliti tekuni 

yaitu di Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Jurusan Pendidikan 

Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam. 

3. Sebagai persyaratan kelulusan Program Studi Pendidikan Agama 

Islam Jurusan Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Jember. 

b. Bagi Akademik 

Penelitian ini dapat dijadikan referensi kepustakaan bagi 

lembaga baik di SDN Pelalangan 05 Kecamatan Kalisat Kabupaten 

Jember maupun bagi Institut Agama Islam Negeri Jember. 

c. Bagi Lembaga tempat penelitiaan. 

Dapat dijadikan masukan dan bahan acuan bagi semua 

komponen lembaga. 

 

E. Definisi Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah pahaman serta menimbulkan penafsiran 

yang berbeda dalam mengartikan penelitian ini, maka peneliti perlu 

menegaskan definisi istilah tentang peran Kepala Sekolah dalam 

meningkatkan mutu guru PAI sebagai berikut: 
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1. Kepala Sekolah  

Kepala sekolah adalah orang yang memiliki tugas dan tanggung 

jawab dalam memimpin di suatu lembaga pendidikan guna membentuk 

lulusan berdasarkan tujuan yang dicanangkan.  

2. Mutu Guru  

Mutu guru adalah kemampuan guru sebagai pendidik dalam 

melaksanakan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada 

pendidikan formal, berdasarkan kompetensi guru.  

3. Pendidikan Agama Islam 

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang memberikan 

pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian, dan keterampilan peserta 

didik dalam mengamalkan ajaran agama Islam, yang dilaksanakan 

sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran pada semua jenjang 

pendidikan. 

Dari uraian singkat tentang definisi istilah di atas dapat dimengerti 

bahwa “Peran Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Guru PAI di 

SDN Plalangan 05 Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember” adalah 

serangkaian kegiatan yang dilakukan seorang kepala sekolah dengan sadar, 

sengaja dan terarah sesuai dengan kedudukan atau jabatan yang dimiliki 

dengan tujuan meningkatkan kemampuan guru dalam membentuk 

lulusannya agar memiliki kecakapan hidup yang dapat meningkatkan 

harkat dan martabatnya sebagai calon pemimpin pendidikan. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan ini penulis 

mensistematikan pembahasan dalam beberapa bab. Adapun sistematika 

pembahasannya sebagai berikut:  

Bab satu  : Pendahuluan. Bab ini merupakan pendahuluan yang terdiri dari 

latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. 

Bab dua : Kajian kepustakaan. Bab ini berisi tentang penelitian terdahulu 

kajian teori yang akan dikaji. Sajian ini dimaksudkan untuk 

memberikan penjelasan secara teoritik terhadap masalah yang 

disajikan. 

Bab tiga : Metode penelitian, dalam bab ini dibahas mengenai pendekatan 

dan jenis penelitian, lokasi penelitian, subyek  penelitian, 

teknik pengumpulan data, analisis data, keabsahan data dan 

tahap-tahap penelitian. 

Bab empat : Penyajian data dan analisis. Bab ini menjelaskan mengenai 

gambaran obyek penelitian, penyajian data dan analisis, serta 

pembahasan temuan. Bagian ini adalah pemaparan data yang 

diperoleh di lapangan dan juga untuk menarik kesimpulan 

dalam rangka menjawab masalah yang telah difokuskan. 

 

Bab lima : Penutup. Akan mendeskripsikan mengenai kesimpulan dan 
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Selanjutnya skripsi ini diakhiri dengan daftar pustaka dan beberapa 

lampiran sebagai pendukung di dalam pemenuhan kelengkapan data skripsi. 

 

 

 

saran dari skripsi ini, kesimpulan ini berisi tentang berbagai 

temuan hasil analisa dari bab-bab sebelumnya. Sedangkan 

saran-saran merupakan tindak lanjut dan bersifat konstruktif. 


