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ABSTRAK
Erdin. Nim. 13010103027, dengan judul skripsi “Peran Kepala Madrasah Dalam
Meningkatkan Profesionalisme Guru Melalui Menajemen Kerja Berbasis Religius di
MAN 1 Wakatobi”, dibimbing oleh Dr. H. Pairin, MA

Suatu yang luar biasa adalah hasil dari kerja yang luar biasa juga, dunia
pendidikan yang ada saat ini hampir tidak ada perbedaan antara sekolah umum
dengan sekolah berbasis madrasah dilihat dari guru dan pegawainya sebagai
stakeholders di sebuah lembaga pendidikan tersebut. Lembaga pendidikan Islam
tidaklah lengkap jika pengetahuan tentang keagamaan pendidik (guru) dan pegawai
masih minim. Disinilah letak peran kepala madrasah dalam meningkatkan
profesionalisme guru melalui menajemen kerja berbasis religius. Berdasarkan hal
tersebut,  melalui penelitian ini penulis ingin mengungkapkan “peran kepala
madrasah dalam meningkatkan profesionalisme guru melalui menajemen kerja
berbasis religius di MAN 1 Wakatobi”.

Permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini adalah peran
perencanaan, pengawasan dan evaluasi kepala madrasah dalam meningkatkat
profesionalisme guru melalui menajemen kerja berbasis religius di MAN 1 Wakatobi.

Penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif sumber data yang digunakan adalah
sumber data Primer dan Sekunder. Pengumpulan data dengan menggunakan teknik
observasi, wawancara, dan dokumentasi. Menganalisis data dengan pola reduksi,
display, dan verifikasi data.

Hasil penelitian ini ditemukan bahwa dalam upaya peningkatan
profesionalisme guru melalui menajemen kerja berbasis religius di MAN 1 Wakatobi,
kepala madrasah berusaha menjalankan perannya, diantaranya adalah: Peran
Perencanaan, yang ditunjukan dengan kemampuan menyusun program, menyusun
personalia, menggerakkan staf, guru, dan karywan berdasarkan visi, misi, tujuan
madrasah, dan kebutuhan madrasah. Peran Pengawasan, meliputi: Melakukan
supervisi, menetapkan alat ukur serta melakukan penilaian.  Peran Evaluasi,
dilakukan dengan mendorong keikutsertaan guru dalam gugus madrasah melalui
musyawarah guru mata pelajaran (MGMP), serta mendorong guru dalam
mengembangkan wawasan dalam kegiatan diklat/ pelatihan-pelatihan bagi guru.

Kepala madrasah dalam upaya menjalankan perannya meningkatkan
profesionalisme guru melalui menajemen kerja berbasis religius yang meliputi  peran
perencanaan, pengawasan dan evaluasi adalah dengan melakukan pendekatan suri
teladan kepada seluruh warga madrasah antara lain yaitu, pelaksanaan sholat
berjamaah, baca tulis al-qur’an (BTQ), kuliah tujuh menit (KULTUM), kebersihan
lingkungan, dan berbicara sopan kepada yang lebih dewasa.

Tingkat keberhasilan yang dicapai Kepala MAN 1 Wakatobi dalam
meningkatkan profesionalisme guru melalui menajemen kerja berbasis religius di
MAN 1 Wakatobi sangat baik. Hal ini telah ditunjukan dengan kemampuan dalam
pelaksanaan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi kepala madrasah dalam
meningkatkan profesionalisme guru melalui menajemen kerja berbasis religius di
MAN 1 Wakatobi.
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era tahun 2016 adalah era modern, tidak heran sesuatu yang luar biasa hasil dari

kerja yang luar biasa juga, dunia pendidikan saat ini hampir tidak ada perbedaan antara

sekolah umum dengan madrasah dilihat dari guru dan pengawainya sebagai stakeholders

disebuah lembaga pendidikan tersebut. Lembaga pendidikan Islam tidaklah lengkap ketika

pengatahuan keagamaan para pendidik (guru) dan pegawai masih minim. Peran kepala

madrasah memiliki kaitan yang sangat erat dalam kemajuan suatu lembaga karena dia

sebagai pemimpin yang mempunyai tanggung jawab penuh untuk mengurus suatu lembaga

pendidikan. Adapun lembaga pendidikan saat ini di nilai baik oleh masyarakat umum apabila

input banyak ketika PPDB (penerimaan peserta didik baru) dan outputnya mendapat nilai

baik dan lulus sumua ketika ujian nasional (UN). Hal tersebut telah dilabelkan oleh

masyarakat bahwa termasuk lembaga pendidikan yang unggul.

Bagi seorang pengamat pendidikan atau seorang intelektual, input atau output

bukanlah penentu sebuah lembaga pendidikan baik atau suksesnya seorang kepala madrasah

dalam memimpin sebuah lembaga, bisa saja sebuah lembaga dalam melakukan inputnya asal

memasukkan siswa yang penting bisa memperoleh siswa yang banyak tanpa mengikuti

prosedur yang ada.

Dalam outpun juga banyak yang kita dengar atau kita lihat realitas yang ada, dimana

semua siswa yang ada dituntut harus lulus semua 100% ketika UN, sehingga pihak madrasah

harus meluluskan demi menjaga nama baik madrasahnya. Input dan output tidaklah lengkap

tanpa adanya proses yang baik dan yang punya peran dalam proses ini adalah kepala

madrasah sebagai pemimpin dalam lembaga tersebut.


