
BAB .l 

A. Latar lklabng \bsalah 

Madrasah maju dan be:rmutu bergantnng pada kepaJa madrasah, guru_ pegawai 

administrasi dan s.iS\'-"3 scbagai warganya, di .samping perlJatian dan partisipas.i yang 

dihcrikan mas)arakat terbadap kegiatan~ }·ang dilakukan madrasah dalam 

mcwujudkan rujuasmya. Dalam u~·a mencapai tujuan madra.~, guru merupakan 

unsur utama yang diharapkan meuujudkarm~<1- HaJ ini dapat dimaldwni karma penn 

dan tug-as yang diembanuya yakni sebagai edokatoc leader-, in0''3t0r sekaligtL~ 

motivator. 

herlmbullgan dengan penanganan pers.oalan~ ~;mg bersifat td..~is. Pman_ganan 

persoa.Jan yang bcrsifa1 teknis cenderung diupayakan untuk nronperm ud.ah, 

memelibara alau rnemperbaih SC1!3la benluk. pel"soalan pengajaran Y31lt! dihadapi 

sehing~ tujuan pengajar.m sec;ua khusus dan pendidikan s.ccara ummn dapat tercapai. 

Pada umumnya kcbahasilan gwu ~·ak dipengaruhi oleh kernampuan pribadi 

dan didukwag oJch kecjasama dengan warga ~Udrasah. Dalam up~·a menciptakan 

kualitas pengajaran yang baik.. berbagai m.aha tclah dilakuk.an pemerintah melalui 

Departemen Pcndidikan Nasiooal dan l}cpaitcmen Agatn~ antara lain membckali guru 

dengan mengadakan Pendidikan dan Lat.ihan CDIKLA T) Namun usaha ini di lapangan 

temyata tidak memberika.o basil yang d.iharapl.:an.. proses yang begiru panjang han~·a 



mcnual persoalan-persoalan bcrupa rendahya inisiarif hal mi ditandai deagan 

scnantiasaoya guru melaksaoakan tugas mcuungg.u penmjuk, eros keJja.. dan .kinelja 

merupakan fenomena di Madrasab secara umum tennasu.k di beberapa tingkatan 

pendidikan di Kabupaten Acch Tenggara. Koodlsi ini terus berlangsong dan imbasnya 

mengarah pada melemahnya sisrem dan kinerja "-.ga Madrasah ( Kepala madrasah. 

guru. pegawai dan siswa). Lemabnya kioctja "'alP Madrasah. terutama guru. diyakini 

disebabkan berbag.aj faktOJ", dj antara faktoc ~i111g dimaksudkan daJam hal iai adalah 

melemahnya pelaksanaan supervisi. l-lasil penelitian yang dilakukan Asrol (1003:51) 

meuyimpulkan bahwa faktor ~2S30 a1311 supenm menjadi sa.lah satu fakro.- yang 

turut mempengaruhi kepuasan k:erja ~ dengan bcsar pengaruh 62" 7 % . Ot samping 

itu kemampuan koordinac;i dari kq.ala madrasah juga turut memberik.an koouibusi 

melalui Manajcmcn Berbasis Madrasab (MPMB) dcogan meletal'br.1 kemaodirian dan 

kinoja )"3JJg efel..-rif dan efisien dari kcpala madrasab di)'akini akao meogalamt 

kegagalan. 

Karena pentin.gnya kinefja guru ini, pclaks:anaan supervisi dan kemampuan 

koocdinas i kepala madrasah meropakan kcmampuao atan potensi yang harus dimiliki 

kepala madrasab. Begitu pentingnya k.edua aspek In~ maka kedua Yariabel ini perlu 

dijadikan objek. penelirian. Untuk melakukan peuguji.an secara emplris, dua variabel 

tersebut akan diteliti tingkat kon1ribusinya terbad:ilp prestasi kerja Guru Madr.lsah 

Aliyah Negcri se - Kabupatm Acch T CDggara. 



B. Perumoun MasabJI 

DaJam penclit.ian ini d.inunuskao riga masalah, yaih1 

I_ Adakah kontribusi yang signifikan pelaksanaan supervisi temadap presaasl kerja 

guru Madarasah Aliyah Negeri se-Kabupaten Aoeh T eo.ggara '! 

2 . Adakab kootribusi yang slgniilkan kemampuan koordinasi terhadap p-estasi k.e(ja 

i!1JIU Madarasah AJiyah Negcri se-Kabupatc:n Aceh T engg.ara '! 

J. Adakah konlribusi yang sig:nifikan pelali.sanaan supervisi dan kcmampuan 

koc.dinasl kepala madrasab. secara ba-sarna-sama tttb.adap prestasi k.aja guru 

Madarasab Ali~"ab Negeri se-Kabupaten Acdl Teoggara? 

C. Tujuaa Ptttditiaa 

Sejalao rwnusao masalab. mjuao peoditian ini adalab untuk mmgkaji 

I. kontribusi pelakS3naan supcn1si peugajann terlladap presla.Si kaja 

Madrasah Ali~-ab Negeri sc-Kabupaten Acch Teaggara. 

konmbu~; k.emampuan kooroinast kepala madrasab ternadap prestasi L:erja guru 

Madtas.ah Aliyah Neyeri se-K.abupaten Acd:t Tcnggara.. 

3. koou-ibusi pelak..c;anaan supenrisi peugajar.m dan kemampuan koordi.n.asi kepala 

madrasah secara bef-sama-sama terbadap prestasi kerja gum Madrasah Ali.yah 

Ney:eri se-Kabupatcn Aceb Tettggara. 

_, 



T emuan pcnclit.ian mi dibar.lpkao dapai bennanfaat bag] : 

I. menambab cakrawala dan kbasanah limn ~huao baik yang ber3.1f3l teornis 

maopun praktis IDCilgetW pelaksanaan ~isl, kemampuan k.oordinasl, maupuo 

2. pCDpmbiJ kebijakan bagi KaJN,il Propinsi Nan~ Aceb Darussalam claD 

4. landasao empiris arau ker.tngb acti3D hagl pcoditi berilrutnya yang sejmis dengaa 

paditiaD ini. 


