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PENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

Setiap negara se!aku berusaha melakukan pcmbenahan didalam bcrbagai 

bidang kehidupan dan salah satu di antaranya bidang pendidikan, maka peranan 

kepala sekolah sebagai seorang rnanajer diharapkan dapat menggerakkan, rnembina 

dan memotivasi sumber daya (resources) yang ada dengan seoptimal mungkin guna 

mencapai sekolah yang cfcktif dan efesien. Dan salah satu indikator keberhastlan 

suatu sekolah adalah : tingginya nilai hasil belajar sisv.·a/sis'v\i dilihat dari hasil ujian 

nasional (UN). Sedangkan indikator di sckolah menengah umum (SMU) Plus AI 

Azhar Medan menitik beraikan kepada persentasi yang lulus masuk perguruan tinggi 

negeri dan dapal terjun ditengah-tengah masyarakat sebagai insan muslim yang 

intelektual. Untuk medapatkan hal tersebut diatas, tidak mudah akan tetapi 

rnemerlukan proses yang sangat panjang dan sistem manajemen yang tepat. 

Penyelengaraan pendidikan dapat dicapai dengan baik, hila pemberdayaan 

sumber daya manusia (SDM) yang ada dapat dimanfaatkan dengan tepat. Salah satu 

aspek yang perlu diperhatikan dalam penydesaian pendidikan adalah sistem 

manajemen pendidikan disekolah yang dapat menentukan keberhasilan dalam 



pencapaian tujuan-tujuan atau program pendidikan d.i sekolah. Sistem man~1emen 

sekolah bcrvariasi scsu~.ti dcngan vJsJ, misi dan ruj uan sekolah tcrscbut. lJntuk itu 

kepala sekolah diha:-apkan mcmpunyai sistem inanajcmcn dan strategi manaJemen 

yang handal untuk dapat memhina ke~jasama, sehingga tujuan sekolah dapat dicapai 

sccara optimal. Alat yang paling utama dimiliki olch scorang kepala sckolah 

mcnetapkan t~juan Jan snsaran yang berorit:ntasi k~ masa dcpan. Dcngan demikian 

tentunya mempergunakan s istem dan stratcgi, yang mampu mempengaruhi 

bawahannya agar mau dengan sukarela mclakasanakan tugas-tugasnya sesuai dengan 

ilmu dan fungsinya masing-masing 

Untuk itu kcpala sckolah harus mampu mcnanamkan rasa keterikatan kepada 

bawahannya secara moral dan cara ingin mcngembangkan kemampuannya dalam 

pencapaian tujuan sekolah, dan kcpala sekolah harus mampu mengkordinasikan jenis 

kegiatan yang akan diembnn olch para staf dan guru-guru untuk mcncapai tujuan 

sekolah. Hal ini mcmerlukan suatu proses dalam pengolahan sistem manajemen dan 

strategi manajemcn d1 suatu sckolah. 

Begitu juga parameter kualitas pcndidikan. bail.. dilihat dari segi input, proses, 

maupun output sclalu berubah dari waktu ke waktu. Oleh scbab itu pcndidikan 

nasional secara terus-mcnerus perlu dit ingkatkan kualitasnya mclalui sistcm 

manajemen yang mengarah kepada pcrubahan dan peningkatan mutu pendidikan, 

agar mampu mempcrsiupkan gencrasi pencrus yang memiliki kcunggulan yang 

kompetitif dalarn menjawab dan mcmccahkan Lantangan masa depan bangsa di era 

global ini. 



Dalarn menjawab lanlangan era global isasi di pcrlukan adunya sumber daya 

manusia yang cerdas, aktif, kreatif, trampil, jujur, berdisplin dan bem1oral tinggi, 

demokratis, toleran, dan mengutamakan kepen~ingan bangsa. Mutu sekolah perlu 

mendapat perhatian kepala sekolah dengan menyiapkan dukungan sistcm manajemen 

yang handal di dalam Junia pcndidikan, lerrnasuk sistcm manaj~mcn sckolah yang 

dapat menentukan keberhasilan dalam mencapai tujuan pendidikan pada suatu 

sekolah (Visi, Misi dan Tujuan). 

Kcberha.silan pendidikan dipengaruhi oleh pdaksanaan sistem manajemen 

sekolah yang baik, yang pelaksana pcran utama adalah kepala sekolah. Peran utama 

kepala sekolah dalam sislem manajcmennya adalah :( I ) pcrbaikan manajcmen 

sekolah, (2) pcrsediaan tanaga pendidik yang profesional, (3) perubahan budaya 

sekolah (Visi, Misi dan Tujuan), (4) pcningkatan pembcrdayaan pendidikan, (5) 

pengoptimalan dukungan masyarakat terhadap dunia pendidikan. Hal mt 

menggambarkan adanya hubungan antara personil yang bekerja sama sebagai inti dari 

proses manajemen pendidikan yang dilakukan oleh manajer (kcpala sckolah, 

sehingga program kerja organisasi dalam bidang pendidikan dapat terwujud, melalui 

proses belajar mengajar, administrasi pendidikan, pcmhinaan siswa dan evaluasi 

pendidikan. 

Sistem marwjemcn yang digunakan di SMU Pl us AI Azhar Medan diarahkan 

kepada format manajemen sekolah cfektif. Diperkirakan bcrbagai faktor membentuk 

nilai-nilai dan budaya yang menycbabkan sistem manajemen terscbut dijalankan 

dalam mencapai visi, misi dan tujuan sckolah tcrsebut. Pal ing tidak, SMU Plus AI 
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Azhar telah mcnjadi salah satu pilihan sekolah berkualitas bagi orang tua yang ingm 

melanjutkan anak-anaknya ~·ang tema! SL TP/MTs ke ~ckolah mencngah berk ualitas. 
'· 

Para siswa/siswi yang mcmiliki kcniampuan unggul dan berbakat (tulc:nied 

gified students) rnerupakan milik (aset) bangsa yang sangat berharga dalarn 

mcnghadapi era globali:x1si yang pcnuh tantangan dan pcrsaingan yang dihadapi pada 

saat ini. Olch karena itu pownsi yang ada pada siswa/siswi SMU Plus AI Azhar perlu 

dibina dan diti ngkatkan dengan tidak meninggalkan kodratnya scbagai insan 

beragama (insan muslimi untuk mencapai muslim intelektua!. Di sini ada dua 

muatan ilmu dan satu ciri khas yaitu ( 1 l Bcrmuatan iman dan taqwa di dalam 

qalbunya, (2) Bcrmuatan llmu dan teknologi dalarn akal dan pikirannya. Sedangkan 

ciri khasnya adalah bcrakhlakul karimah dalam mengamalkan Jwhluminallah 

(hubungan dengan Allah) dan hah!uminanos (hubungan dengan manusia). 

Untuk mencapai tujuan terscbut SMU Plus Pcrguruan Al A:Lhar Mcdan 

memakai dua kurikulum yaitu kunkulum dari Depdiknas dan kurikulum dari 

Departemen /\garna (Depag) yang kc:<.l uanya sama-sarna dioptimalkan yang dischut 

istilah {two in one) artinya dua dalam satu. Dalam pelaksanaan kedua kurikulum 

tersebut, kepala sekolah memberdayakan sumber daya yang ada di lingkungan 

sekolah·sepcrti guru.guru pcgawai dun lingkungan senn masyarakat. 

Bagaimanapun, sistern manajcmcn sekolah mcrupakan rangakaian dari 

beberapa sub sistem (kepala sekolah, staf, guru-guru, komite sekolah, orang tua 

siswa, kurikulum, sarana, dan prasarana) yang tidak dapat dipisahkan satu sama Jain 

dalam mencapai 1ltjuan SMU Plus AI /\zhar. Scmua sumbcr daya terscbut 
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dimanfaatkan seoplimal mtmgkin sehingga 
. . 

masmg-masmg bcrfungsi dan 

bekerjasama dalam mencapai tujuan yang dinginkan. 

Keberhasilan SMlJ Plus AI Azhar M<:dan tcntu tidak luput dari pengaruh 

sistem manajemcn sckolah dan s(ratcgi manajcrncn kcpala sckolah dalam pcningkatan 

mutu, dan adanya suatu kc~ja sarna yang kuat di anl<lra rmra aktor yang tcrdiri dari, ' 

kepala sekolah, guru~guru para siswa/siswi, orangtua siswa dan masyarakat. 

Berdasarkan gejala-gejala umum hasil Grand 1ow· beberapa kali SMU Plus 

Perguruan AI Azhar Mcdan, dapat dmmbil fokus penelitian ini adalah sistem 

manajemen yang digunakan di SMU Plus AI Azhar dalam peningkatan mutu 

pendidikan. Organisasi sekolah adalah salah satu system. 

Dalam organisasi sekolah, komponcn-komponcn yang ada di dalamnya 

termasuk gcdung, mana_icmcn, kurikulum, fasilitas. pcrkarangan, guru-guru dan siswa 
---M 

scrta masyarakat, J..:cscluruhan komponcn adalah suatu sistcm yang masing-masing 

mcmbcri kontribusi tcrhadap pcncapaian lujuan yaitu : mcnjadi sekolah yang cfcktif 

yang berarti sekolah yang dcktif adalah sekolah yang mencapai tujuan dengan 

melahirkan lulusan yang berkualitas scsuai dcngan harapan pelanggan dan 

masyarakat. 

Peneliti tertarik dengan sistcm manajcmen yang digunakan di SMU Plus AI 

Azhar Medan yang bcrhasil meningkatkan kualitas lulusannya, dengan sistern 

kurikulum two in one sebagai alat atau sarana dalam mencapai muslim intelektual 

dan strategi manajemcn pcmbclajaran tidak luput dari sistern bcrasrama (boarding 

school) 



sehingga dengan sistcm manaJcmen tcrsebut SMU Plus A1 Azhar Mcdan dapat 

mencapai tujuan dalam skala nasional dan internasional. 

B. Pcrtanyaan Pcnclitian 

Atas dasar fokus yang dikemukakan terdahulu, pertanyaan penelitian ini 

adalah: 

l. Sistem rnanajcmcn yang bagaimana digunakan olch kepala sekolah dalam 

meningkatkan rnutL1 pendidikan SMU Plus al Azhar Medan? 

2. Bagaimana pelaksanaan manajemcn peningkatan mutu SMU Plus AI Azhar 

Medan? 

C. Tujuan Penclitian 

Berdasarkan pertanyaan pcnelitian di atas, maka tujuan pcnelitian ini adalah 

ingin mengungkapkan: 

1. Sistcm manajcmen yang dikrapkan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan 

kualitas St-vn; Plus /\I Azhar Medan. 

2. Pelaksanaan manqjemen pcningkatan mutu dalarn peningkatan kualitas di 

SMU Plus Pcr<.!uruan AI i\zhar Mcdan .. ·-; 
~ / 
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D. Kegunaan Penclitian 

Hasil pcnchtian ini diharapkan dapat berguna bagi: 

1. Para kepala SMU hernuansa agama Islam (muslim) khususnya sebagai 

masukan pemikiran dalam peningkatan mutu pendidikan yanag dipimpinnya 

melalui manajemcn scsuai dengan h-:auaan sdcmpat 

2. Guru-guru scbagai masukan untuk mempctahankan dan meningkatkan prestasi 

kerja dalam kegiatan bclajar mengajar (KBM) dalam rangka pcningkatan mutu 

pendidikan. 

3. Dinas Pendidikan kota Mcdan schagai masukan dalam bidang pcngembangan 

sekolah unggulan untuk dapat dijadtbn clan aplikasi pcrbaikan manajemen 

pada sckolah lainny·a. 

4. Sebagai pcnamhah khazanah ilmu pengetahuan tentang yang diteliti, 

khususnya bidang mana.Jemcn sekolah yang baik. 
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