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A. Latar Beblumg Masalah 

Madrasah sebagai lem~ pendidikan., eksistensinya tidak dapat 

diabaikan. Madmsab merupakan n-ctdah penyelenggarakan peodidikan di 

bidang intelekmal memikul beban yang ber.lt dalam upaya mewujudkan 

tujuan pendJdiKan seOOgaimana tenuaog daJam Undang-Undang S!Slem 

Pendidikan Nomor 20 tahWJ 2003. Namun Fenomena hari ini menunjukkan 

bahwa pennasalaban yang dibadapi Madrasah yang klan lama .semaJcin 

kompleks, diantara permasalahan tersebut adalah lematmya manajemen 

kelembagaan, lrurangnya kualitas summ daya pendukung., minimnya sar.ma 

dan prasa:rana, kinerja yang rendah,. b!sejahteraan guru yang belum mendapat 

z perhatian serius dari pemerittt.ah. mutu lulusan yang kmang bedrualltas dan 

segudang permasa1ahan lain. 

Pemerintah., pakar dan pelaku pendidikan terns berupaya mencari solusi 

dengan menelwkan berbagai kebijakan yang patut dicermati lebih lanjut 

Kebijakan yang dimaksud diao1aranya dengan melakukan otonomi 

pendidikan lengkap dengan pelaksanaan dan pengeJolaannya melalu.i 

kebijakan Manajemen Berbasis Madrasab (MBS), disusuJ dengan Kurikulum 

Berbasis Koperensi (K.BK ). 
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Kebijakan penting yang diambil dalam kaitan pendidikan in\. saxu hai 

yang patut dikedapankan adalah bab"'3 Madrasah dengan perangkat 

didalarnnya yakni kepala Madrasah.. guru., pegawai. siswa., dan masyarnkat 

diharapbn memilik:i peran smuegis lebih-lebih dalam menyikapi dan me

minimalisir permasalaha:n yang sedang dihadapi saa1 ini. Keberadaan kepala 

Madrasah .sebaga.i pelaku yang paling berperan daJam proses manajemen 

harus dapat menciptak.an sitoasi yang kondusif sehingga proses belajar dan 

mengajar dapat mencapai rujuan ~"3Jlg diharapkan. KepaJa Madiasah 

merupakan sosok. seorang pemimpin dan sekaligus bertindak sebagai seorang 

arsitektur di Jembaga pendjdikan. Artin}'a. sebagai seorang pemimpin, kepala 

Madrasah barns dapat membina ba\\aban dan membawa k.e arah yang lebih 

baik sehingga timbuJ etos kerja yang baik, sedangk:m sebagai seonmg 

arsitektur. kepala Madrnsah mempun~-ai tanggung jawab besar untuk. 

mengubah sikap, perilaku. dan peWualan bawahan. Perubahan-perubahan 

tersebut akan mempunyal dampak yang besar dalam satu kesatuan sistem 

pendidikan yang akan bermuara pada lulusan yang berkualitas. 

Kepala Madrasah sebagai saJah satu komponen yang signiflkan dalam 

lernbaga pendidikan. secara eksplisit dituntut untuk memiliki sikap 

keprofesionalisme daJam menangani segala perrnasaJahan pendidikan. 

Profesionalisme yang dirnaksud mempunyai makna yang luas. bail ahli 

(expert) terbadap tugas yang dibebankan kepadanya. seperti tanggung jawab 
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mornl. tanggung jawab imelektlla.L dan bahkan metmliki rasa kesejawatan 

antara satu dengan lainnya_ 

K.epala Madrasah juga merupakan sosok. yang memihki karnkteristik. 

tertentu yang bekerja dalam bidang pendidilrnn sehingga memlliki t.anggung 

jawab bersar bagi pencapala:n haslt (orllpul) yang baik. Oteh sebab itu., k.epala 

Madrasah tidak cuJmp memllik.i .kemampuan manajerial daJam meoopang 

kinerjanya, tetapi juga hams memahami faktor-faktor lain, dalam hal ini 

mernpunyai kemampuan da1am mengaktualkan potensi-potensi yang 

dlmilik.inya. T idak sedikit orang ~tang mempunyai kemampuan tetlpi tidak 

dapat mewujudkannya. Kalau sudah begitu, secara otomatis kinerja pWl akan 

buruk dan pada akhimya abo mempengaruhi semua k:omponen-komponen 

yang berkaitan dalam sistem pendidikan. 

Kepala Madrasah barns mampu mengaktualkan potensi-polensi }<mg 

dimilild dalam menjalanka.n tugas-tugasrt}'a Tanggung jawab, percaya diri. 

merupakan seOOgian faktor-faktor yang mempengaruhi dalam mewujudkan 

harapan itu. Hubungan dengan bah\\'-ahannya hendaknya dibina deng.an bai~ 

sehingga hams men)1ldari akan posisi yang dijabatnya sebagai suatu 

kesempatan agar tujuan-tujuan yang sudah ditetapkan bersama dapal tercapai 

Di samping itu kemampu.an manajerial tidak kalah pentingnya. Kepa]a 

Madrasah sebagai manajer hams dapat menge1ola dan memanfaatkan sumber

surnber daya yang tersedia yang mencaJ.:up manusia, dana, fasiliras, dan waktu 

_ .. 



z 

serta diarallkan menuju tercapainya tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Kualitas kinelja kepala Madrasah me\\'amai kualitas kinelja lromponen

k.omponen \ainnya Pada akhi~'a akan menentukan kualitas lulusan 

Madrasah. Dengan demi.k:ian lrepala Madmsah ber:peran sebagai lromponen 

utama dalam sistem pendidikan di Madrasah yang menentukan leberhasilan 

M~. 

Sehubungan dengan waian terdabulu., kepala Madrasah ditunnn untuk 

menjalankan rugas yang dibebankan kepadanya secara profesional 

Kepala Madrasah harus memperlihatbn upaya-upaya yang lebib maju dan 

konkret Wltuk menciptakan proses manajemen dan lingkungan keJja yang 

lrondusif seb.ingga tercapai tujuan ~cmg diha:rapbrL Da1am kondisi yang 

demikian, kepa)a Madrnsah harus nxmberilan kontribusi yang besar bagi 

pengembang.an profesi ~-.mg diem~-a Konnibusi yang dirnaksud dapat 

dibukrikan dengan memperlihatkan prestasi kelja yang baik kepada dunia 

pendidikan. Kinerja yang baik me~ tolak ukur tingkat keberhasilan 

kepala Madrasah dalam menjalank.an tugasnya 

Tingkat keberhasilan kepala Madrnsah dalam menjalankan tugas 

dengan diJaihnya kinerja yang baik. temyata dipengaruhi ban:yak faktor. Di 

antara faktor yang mempengaruhi kinerja kepa]a Madrasah adaJab sikap 

ioovati( HaJ ini sesuai dengan bas.iJ temuan penelitian terdabulu yang 



dilak:ukan Hasnur (2004:60) ~ menemukan I:Yclbwa stk:ap umovalitX 

memberibn koruribusi bagi peningbtan bnelja sebesar 21,5 %. 

Semen1ara faklor yang lain ~"311g juga dianggap berkonuibusi bagl 

penin,gl-ataL-ao kinelja guru ada1ah t3bor kemampuan maoajerial yang 

dimitikin~-a guna mendukung dalam lllC'Jijalankan tugas yang diembannya Hal 

ini senada dengan temuan penelitian }'ang diJakukan Nwmadiah (2003:86} 

menemu.kan bahwa faktor temampoan manajerial memberikan k.ontribmi 

sebe:sar 95~.-o bag.i peningkalan kincrja kepala SLIP. 

Ber.mgbl dari pemikiran dialas., pmeliti tertarik untuk melakubn 

penelirian deugan mengangbt juduJ ~ Kontribun .-.,lkap Jnoml~f dan 

K'~ ~tmajerial Terhadap K.int:r]a Kepala Madra.~ T.vmaK·tJah 

Se Kabupo1en Aceh T enggaro ". 

Jdarbf".akui Mualab 

Pembinaan kepala Madrasah serus meojadi pematian yang serius oleb 

pemerin1ah. Sebagai asset kepala Madi3S3h memiliki peran str.negis karma 

mempakan sa1ah satu komponen pe:ndukung dalam set.iap rencana yang 

ditetapk.an pemerintab berkaJtan ~ kebijakan pe.ndidikan yang diambiL 

Dengan demikian kepala Madrasab harus rupabatikan kedudukamya dalam 

or~isasi Jebih-Jebih daJam ka.itan pening)tatan Madr.lsah se~ sebuab 

organ1sas1. OaJam kairan peningkaDm L:inefja kepala Madrasah lni. cutup 
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banyak fakt.or yang dianggap mempengaruhinya. Adapun faktor-faktor yang 

dipertrirakan mempengaruhi lrinetja lrrepala Madt'$3h adalah: (l) Pengetahuao. 

Manajemen., (2) Kemampuan manajerial. (3) Pendidikan dan Pengalaman 

Kerja, (4) Gaya Kepemimpioan. (5) Kemampuan manajerial pimp~ (6) 

Kemampuan manajerial. (7) Sikap ioovatif.. (8) Lingk.ungan ke~ (9) lnsentif 

atau gaji. dan ( 1 0) Hubungan interpeGOOal 

Pada penelitian ini variabel-variabel yang akan diteliti dibatasi hanya 

pada dua variabel yalmi variabel bebas dan wriabeJ tenl.:at Variabel bebas 

penelitian ini adalah sikap inovarif sebagai variabel bebas penama (Xl) dan 

kemampu3Jl manajeriaJ sdlagai ~-ariabeJ bebas kedua (X2), Sedangkan 

variabel terikatn~-a adalah kinerja kepala ~ (Y)_ Penelitian ini 

dilakukan di Tsanawl~'3h di Kabupatcu Aceh Tenggara 

D. Rumusan Masalab 

Berdasarkan batasan variabel penelitian. rnasalah penelitian 101 

dirumuskan sebagai berik-ut : 

I. Apakah terdapat kontnbusi yang signifikan sikap inovatif terhadap 

kinerja kepala Madrasah Tsanawi~'Clb dJ Kabupaten Aceh Tenwra 1 
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2. Apakah terdapat k.onuibusi yang signifikan kemampwm manajcrial 

terhadap k:inetja lrepala Madmsah Tsanawiyah di Kabupalen Aceh 

Tenggara ? 

3. Apakah terdapat kontribusi yang signifikan sikap inovatif dan kemampuan 

manjerial telhadap LineJja kepaJa MadJasah Tsana"'iyah di Kabupaten 

Aceh Tenggara ? 

Tujuan penelirian ini adalah untuk mengbji : 

l . desk:ripsi ket~ variabel penetitian., yaitu : sikap inovatif. kemampuan 

manajerial, dan JUnerja kepala Madrasah T sanawiyah di Kabupaten Aceb 

Tenggara . 

.., besamya kontribusi : 

a) slkap inovatif terhadap kinerja kepala Madrasah Tsana"'iyah di 

Kabupaten Aceh Tenggara 

b) kemampuan rnanajeriaJ den~ kinerja kepala 

di Kabupaten Aceh T enggara. 

c) sikap inovatif dan L:::emampuan manajerial secara bersama-sama 

terhadap k1netja kepala Madrasah Tsanawiyah di Kabupaten Aceh 

Tenggara. 

I 
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F. KeguBUJJ Pmditian 

Hasil penelirian ini dibarnpkan berguna bogi 

l. kepala Madarsah T sannriyah di Kabu.paten Aceh Tenggara, ~ umpan 

batit bag:aimaoa keberbasilan tugas mereta selama ini.. dan bebetapa sano 

KantDr Depanemeo Agama .Kabupaten Aceh Tenggara dan segeaap 

jajaran )1mg tedait, sebagai masnkao bagi rekrutmen. pembinaan dan 

pengernbang;an kepala Madrasall T sanawi}·ah di Kabupalen AcdJ 

Tenggara 

Kepala Kantor Wilayah Oepanemen Agama Provinsi Nanggroe Aah 

petbaikan dan pengembangan 

Cl z )1. 
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