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KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH  
DAN IMPLIKASINYA TERHADAP KINERJA GURU 

 
Oleh : Kusnan∗  

Abstrak ∗ 
Kemampuan manajerial kepala madrasah merupakan faktor penting dan strategis dalam 

kerangka peningkatan kualitas dan kemajuan madrasah yang dipimpinnya. Dengan kemampuan 
manajerial, baik kemampuan teknik, kemampuan hubungan kemanusian, maupun kemampuan 
konseptual yang memadai diharapkan kepala madrasah mampu menggerakan seluruh potensi 
madrasah termasuk dapat memacu peningkatan kualitas kinerja professional para guru di madrasah 
tersebut. Dengan kinerja guru yang berkualitas, maka proses pembelajaran akan berlangsung 
dengan optimal. 
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Pendahuluan  
Seiring dengan diberlakukannya otonomi daerah, maka telah terjadi perubahan paradigma 

dalam pengelolaan  pendidikan yang  
antara lain telah memunculkan suatu model dalam manajemen pendidikan, yaitu school based 
management. Model manajemen ini pada dasarnya memberikan peluang yang sangat besar (otonomi) 
kepada sekolah untuk mengelola dirinya sesuai dengan kondisi yang ada serta memberikan 
kesempatan kepada masyarakat (stakeholders) untuk ikut berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan 
pendidikan.1 

Konsekuensi dari pelaksanaan manajemen berbasis sekolah dalam setiap satuan, jenis, dan 
jenjang pendidikan antara lain sangat diperlukan adanya kemampuan manajerial yang cukup 
memadai dari kepala sekolah dan didukung oleh adanya kinerja guru yang profesional. Konsekuensi 
ini tentunya dapat juga dilihat dan dirasakan pada penyelenggaraan pendidikan di Madrasah sebagai 
salah satu lembaga pendidikan formal dalam kerangka sistem pendidikan nasional. 
 Madrasah merupakan bagian integral dari lembaga pendidikan dalam sistem pendidikan 
nasional dengan jenjang mulai dari pendidikan dasar (MI dan MTs) hingga pendidikan menengah 
(MA). Proses penyelenggaran pendidikan di Madrasah pada dasarnya sama dengan penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah yang diselenggarakan oleh departemen pendidikan nasional atau yang lainnya. 
                                                 

∗ Penulis adalah dosen tetap pada Jurusan Tarbiyah Program Studi Pendidikan Agama Islam 
STAIN Manado, alumni Pascasarjana Universitas Negeri Manado pada Program Studi Manajemen 
Pendidikan 

1 Mulyasa,  Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi dan Implementasi  (Bandung: 
PT. RajaGrafindo Persada, 2002), h. 11. 
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Madrasah sebagai bagian integral yang tidak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional diharapkan 
mampu mewujudkan manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, serta memiliki kemampuan dan 
keterampilan yang cukup untuk melanjutkan  ke jenjang yang lebih tinggi ataupun untuk terjun ke 
dalam masyarakat.  

Secara fisik kondisi madrasah pada umumnya memiliki banyak kekurangan, baik dalam hal 
sarana, prasarana, buku-buku maupun fasilitas penunjang pembelajaran serta kekurangan guru, baik 
secara kualitas maupun kuantitas. Kekurangan tersebut tentunya berakibat pada rendahnya mutu 
pembelajaran dan outputnya. 2  Kondisi semacam itu tentunya perlu mendapat perhatian dari 
pemerintah, khususnya Departemen Agama dan berbagai pihak terkait lainnya. Hal ini dimaksudkan 
untuk menghargai partisipasi swasta yang telah memberikan sumbangan yang cukup besar dalam ikut 
serta mencerdaskan bangsa.  
 Untuk menunjang tercapainya kualitas pendidikan di madrasah telah dikeluarkan  Surat 
Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri dan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 6/1975, 036/U/1975, dan 037/U/1975 yang antara lain 
menyatakan bahwa Ijazah madrasah nilainya sama dengan sekolah umum, lulusannya dapat 
melanjutkan atau berpindah ke sekolah umum yang setingkat. 3  Kemudian terbit lagi SKB dua 
menteri, yaitu Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 299 tahun 1984 yang 
mengatur tentang pembakuan kurikulum sekolah umum dan madrasah.4  
 Dalam rangka penyelenggaraan pendidikan selanjutnya terutama dalam kaitannya dengan 
optimalisasi otonomi sekolah/madrasah, paling tidak ada dua aspek penting yang perlu mendapatkan 
perhatian, yaitu kemampuan manajerial kepala madrasah dan kinerja profesional para gurunya.  

Pertama, kemampuan (skill) kepala madrasah dalam membuat perencanaan, mengorganisir, 
memimpin, memotivasi, mengendalikan dan mengevaluasi seluruh sumber daya yang ada di 
madrasah merupakan hal penting dan startegis dalam upaya pencapaian kemajuan suatu madrasah. 
Madrasah sebagai suatu sistem sosial, mempunyai dimensi yang sangat kompleks sehingga tidak 
dapat terlepas dari berbagai permasalahan yang menuntut adanya pemecahan yang komprehensif dan 
dapat diterima oleh semua pihak. Oleh sebab itu, diperlukan adanya seorang pemimpin (kepala 
madrasah) yang memiliki kemampuan manajerial yang memadai sehingga diharapkan dapat terwujud 
kondisi madrasah yang dinamis dan kondusif dalam rangka meningkatkan kualitas madrasah yang 
bersangkutan. 
 Namun, hingga saat ini penguasaan konsep administrasi dan manajerial serta regulasi-
regulasi yang relevan dengan tugas kependidikan madrasah tampaknya belum banyak dipahami oleh 
kepala madrasah. Mereka cenderung bekerja secara apa adanya dengan mengandalkan pengalaman 
mereka sejak diangkat menjadi guru, wali kelas, dan pembantu kepala madrasah hingga diangkat 
menjadi kepala madrasah.  Selain itu, banyak di antara mereka yang karena tidak dipersiapkan secara 
khusus, maka pemahaman terhadap perubahan yang terjadi di luar sistem pendidikan sangatlah 

                                                 
2  Depag RI, Landasan, Program dan  Pengembangan Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 

(Jakarta: Ditjen Bimbagais, 2002), h. 11. 
3 Abuddin Nata, Kapita Selekta Pendidikan Islam (Bandung: Penerbit Angkasa, 2003), h. 

49. 
4 Hasballah, Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan (Jakarta: Penerbit PT. RajaGrafindo Persada, 

1999), h. 163. 
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rendah sehingga akhirnya kemampuan untuk memotivasi dan mengatur bawahan juga menjadi sangat 
minim.5 
 Kedua, kinerja atau unjuk kerja guru di madrasah merupakan suatu hal utama yang perlu 
mendapatkan perhatian semua pihak terutama dari para kepala sekolah, supervisor/ pengawas, dan 
stakeholders lainnya. Hal ini dapat dipahami karena dengan adanya kinerja guru yang profesional 
akan dapat menunjang tercapainya proses dan output pendidikan yang lebih berkualitas. Namun 
demikian, masalah kinerja guru bukanlah masalah yang sederhana, melainkan merupakan 
permasalahan yang sangat kompleks karena melibatkan banyak unsur yang saling terkait 
(interrelation), saling mempengaruhi (interaction), dan saling ketergantungan (interdependence) satu 
dengan yang lainnya.  
 Berdasarkan pemikiran tersebut di atas, maka dalam tulisan ini yang menjadi permasalahan 
utama adalah “Bagaimanakah implikasi kemampuan manajerial kepala madrasah terhadap kinerja 
para gurunya? Dengan pembahasan ini diharapkan dapat memberikan masukan dan sumbangan yang 
berguna bagi pihak-pihak terkait seperti kepala madrasah, para guru, dan pengawas serta stakeholders 
lainnya dalam rangka peningkatan kualitas kinerja guru dan kemajuan prestasi para siswanya. 
 
Kemampuan Manajerial 

Dalam Kamus Inggris-Indonesia karya Echols dan Shadily6 disebutkan bahwa keterampilan 
sepadan dengan kata kecakapan, dan kepandaian yang disebut dengan skill. Sedangkan, manajerial 
merupakan kata sifat yang berhubungan dengan kepemimpinan dan pengelolaan. Dalam banyak 
kepustakaan, kata manajerial sering disebut sebagai asal kata dari management yang berarti melatih 
kuda atau secara harfiah diartikan sebagai to handle yang berarti mengurus, menangani, atau mengen-
dalikan. Sedangkan, management merupakan kata benda yang dapat berarti pengelolaan, tata 
pimpinan atau ketatalaksanaan.7 

Pada prinsipnya pengertian mana-jemen mempunyai beberapa karakteristik sebagai berikut: 
(1) ada tujuan yang ingin dicapai; (2) sebagai perpaduan ilmu dan seni; (3) merupakan proses yang 
sistematis, terkoordinasi, koperatif, dan terintegrasi dalam memanfaatkan unsur-unsurnya; (4) ada 
dua orang atau lebih yang bekerjasama dalam suatu organisasi; (5) didasarkan pada pembagian kerja, 
tugas dan tanggung jawab; (6) mencakup beberapa fungsi; (7) merupakan alat untuk mencapai 
tujuan.8 

Manajemen merupakan suatu proses pengelolaan sumber daya yang ada mempunyai empat 
fungsi yaitu perencanaan, peng-organisasian, penggerakan, dan pengawasan. Hal ini sesuai dengan 
pendapat Terry dalam Sutopo yang menyatakan bahwa fungsi manajemen mencakup kegiatan 

                                                 
5  Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan: Dalam Upaya Peningkatan Profesionalisme 

Tenaga Kependidikan (Bandung: Penerbit Pustaka Setia, 2002), h. 133. 
6 John M. Echols dan Hasan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia: An English-Indonesian 

Dictionary (Jakarta: Penerbit PT. Gramedia, 1997), h. 530. 
7 Ulbert Silahahi, Studi tentang Ilmu Administrasi: Konsep, Teori, dan Dimensi (Bandung: 

Sinar Baru Algensindo, 2002), h. 135. 
8 Malayu SP. Hasibuan, Manajemen: Dasar, Pengertian, dan Masalah Jakarta: Penerbit 

Bumi Aksara, 2001), h. 3. 
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perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pe-ngawasan yang dilakukan untuk mencapai 
sasaran yang telah ditetapkan melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya.9   

Tugas dan tanggung jawab kepala madrasah adalah merencanakan, mengorgani-sasikan, 
mengarahkan, mengkoordinasikan, mengawasi dan mengevaluasi seluruh kegiatan madrasah, yang 
meliputi bidang proses belajar mengajar, administrasi kantor, administrasi siswa, administrasi 
pegawai, administrasi perlengkapan, administrasi keuangan, administrasi perpustakaan, dan 
administrasi hubungan masyarakat.10 

Oleh sebab itu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional, kepala madrasah pada 
dasarnya mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan perencanaan, peng-organisasian, 
penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh sumber daya yang ada dan kegiatan-kegiatan yang 
dilakukan di madrasahnya. 

Perencanaan (Planning), merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara 
matang tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka mencapai 
tujuan yang telah ditentukan.11  

Di dalam perencanaan ini dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas lembaga yang 
menyangkut apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, di mana dikerjakan, kapan akan 
dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan bagaimana hal tersebut dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan 
dalam perencanaan dapat meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi, dan pengembangan rencana 
untuk meng-koordinasikan kegiatan. Kepala madrasah sebagai top manajemen di lembaga pendidikan 
madrasah mempunyai tugas untuk membuat perencanaan, baik dalam bidang program pembelajaran 
dan kurikulum, kepegawaian, kesiswaan, keuangan maupun perlengkapan.12 

Pengorganisasian (organizing), me-nurut Terry sebagaimana ditulis oleh Ulbert Silalahi13 
adalah pembagian pekerjaan yang direncanakan untuk diselesaikan oleh anggota kelompok 
pekerjaan, penentuan hubungan-hubungan pekerjaan di antara mereka dan pemberian lingkungan 
pekerjaan yang sepatutnya. Pengorganisasian merupakan salah satu fungsi manajemen yang perlu 
mendapatkan perhatian dari kepala madrasah. Fungsi ini perlu dilakukan untuk mewujudkan struktur 
organisasi madrasah, uraian tugas tiap bidang, wewenang dan tanggung jawab menjadi lebih jelas, 
dan penentuan sumber daya manusia dan materil yang diperlukan.  

Menurut Robbins, bahwa kegiatan yang dilakukan dalam pengorganisasian dapat mencakup 
(1) menetapkan tugas yang harus dikerjakan; (2) siapa yang mengerjakan; (3) bagaimana tugas itu 
dikelompokkan; (4) siapa melapor ke siapa; (5) di mana keputusan itu harus diambil.14 

                                                 
9 Sutopo, Administrasi, Manajemen dan Organisasi (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara, 

1999), h. 14. 
10  Burhanuddin, Analisis Administrasi, Mmanajemen dan Kepemimpinan Pendidikan 

(Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1994), h. 29. 
11 Sondang P Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial (Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 1992), h. 

50. 
12 Ngalim Purwanto, Administrasi dan Supervisi Pendidikan (Bandung: Penerbit PT. Remaja 

Rosdakarya, 1998), h. 107. 
13  Ulbert Silalahi, Op. Cit., h. 170. 
14 Stephen R. Robbins, Perilaku Organisas Jilid I, Terjemahan Tim Indeks, (Jakarta: PT. 

Ineks Kelompok Gramedia, 2003), h. 5. 
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Penggerakan (actuating), adalah aktivitas untuk memberikan dorongan, pengarahan, dan 
pengaruh terhadap semua anggota kelompok agar mau bekerja secara sadar dan suka rela dalam 
rangka mencapai suatu tujuan yang ditetapkan sesuai dengan perencanaan dan pola organisasi.  

Masalah penggerakan ini pada dasarnya berkaitan erat dengan unsur manusia sehingga 
keberhasilannya juga ditentukan oleh kemampuan kepala madrasah dalam ber-hubungan dengan para 
guru dan karyawannya. Oleh sebab itu, diperlukan kemampuan kepala madrasah dalam 
berkomunikasi, daya kreasi serta inisiatif yang tinggi dan mampu mendorong semangat dari para 
guru/ karyawannya.15  

Untuk dapat menggerakan guru atau anggotanya agar mempunyai semangat dan gairah kerja 
yang tinggi, maka perlu memperhatikan beberapa prinsip berikut: 
a. Memperlakukan para pegawai dengan sebaik-baiknya; 
b. Mendorong pertumbuhan dan pengem-bangan bakat dan kemampuan para pegawai tanpa 

menekan daya kreasinya; 
c. Menanamkan semangat para pegawai agar mau terus berusaha meningkatkan bakat dan 

kemampuannya; 
d. Menghargai setiap karya yang baik dan sempurna yang dihasilkan para pegawai; 
e. Menguasahan adanya keadilan dan bersikap bijaksana kepada setiap pegawai tanpa pilih kasih.; 
f. Memberikan kesempatan yang tepat bagi pengembangan pegawainya, baik kesempatan belajar 

maupun biaya yang cukup untuk tujuan tersebut; 
g. Memberikan motivasi untuk dapat mengembangkan potensi yang dimiliki para pegawai melalui 

ide, gagasan dan hasil karyanya.16 
Pengawasan (controlling), dapat diartikan sebagai salah satu kegiatan untuk mengetahui 

realisasi perilaku personel dalam organisasi pendidikan dan apakah tingkat pencapaian tujuan 
pendidikan sesuai dengan yang dikehendaki, kemudian apakah perlu diadakan perbaikan.. 
Pengawasan dilakukan untuk mengumpulkan data tentang penyelenggaraan kerja sama antara guru, 
kepala madrasah, konselor, supervisor, dan petugas madrasah lainnya dalam institusi satuan 
pendidikan.  

Pada dasarnya ada tiga langkah yang perlu ditempuh dalam melaksanakan pengawasan, 
yaitu (1) menetapkan alat ukur atau standar, (2) mengadakan penilaian atau evaluasi, dan (3) 
mengadakan tindakan perbaikan atau koreksi dan tindak lanjut. Oleh sebab itu, kegiatan pengawasan 
itu dimaksudkan untuk mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pekerjaan, menilai proses dan 
hasil kegiatan dan sekaligus melakukan tindakan perbaikan.   

Deskripsi tugas dan tanggung kepala madrasah dapat dilihat dari dua fungsi, yaitu kepala 
madrasah sebagai administrator dan sebagai supervisor.17 Kepala madrasah sebagai administrator di 
madrasah mempunyai tugas dan tanggung jawab atas seluruh proses manajerial yang mencakup 
perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan terhadap seluruh bidang garapan yang 
menjadi tanggung jawab madrasah. Bidang garapan manajemen tersebut dapat meliputi bidang 
personalia, siswa, tata usaha, kurikulum, keuangan, sarana dan prasarana, hubungan madrasah dan 

                                                 
15  Soewadji Lazaruth, Kepala Sekolah dan Tanggung Jawabnya (Yogyakarta: Penerbit 

Kanisius, 1994), h. 4. 
16 Nunung Chomzanah dan Atingtedjasutisna, Dasar-Dasar Manajmen (Bandung: Penerbit 

Armico, 1994), h. 56. 
17  Ngalim Purwanto, Op. Cit., h. 106. 
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masyarakat serta unit penunjang lainnya. Sedangkan, kepala madrasah sebagai supervisor berkaitan 
dengan kegiatan–kegiatan pelayanan terhadap peningkatan kemampuan profesionalisme guru dalam 
rangka mencapai proses pembelajaran yang berkualitas.   

Untuk dapat melakukan tugas dan tanggung jawab tersebut, kepala madrasah perlu memiliki 
berbagai kemampuan yang diperlukan. Menurut Katz sebagaimana dikutip oleh Sudarwan Danim18 
bahwa kemampuan manajerial itu meliputi technical skill (kemampuan teknik), human skill 
(kemampuan hubungan kemanusiaan), dan conceptual skill (kemampuan konseptual).   

Kemampuan teknik adalah kemam-puan yang berhubungan erat dengan penggunaan alat-
alat, prosedur, metode dan teknik dalam suatu aktivitas manajemen secara benar (working with 
things).  Sedangkan, kemampuan hubungan kemanusiaan merupakan kemampuan untuk menciptakan 
dan membina hubungan baik, memahami dan mendorong orang lain sehingga mereka bekerja secara 
suka rela, tiada paksaan dan lebih produktif (working with people).  Kemampuan konseptual adalah 
kemampuan mental untuk mengkoordinasikan, dan memadukan semua kepentingan serta kegiatan 
organisasi. Dengan kata lain, kemampuan konseptual ini terkait dengan kemampuan untuk membuat 
konsep (working with ideas) tentang berbagai hal dalam lembaga yang dipimpinnya. 

Seiring dengan perubahan paradigma desentralisasi pendidikan dan otonomisasi 
sekolah/madrasah dengan diberlakukannya suatu model manajemen school based management, maka 
kepala madrasah sebagai top manajemen di madrasah mempunyai kedudukan yang sangat penting 
dan strategis. Bahkan menurut hasil studi dari Lipham19 disebutkan bahwa keberhasilan suatu sekolah 
(madrasah) sangat ditentukan oleh kemampuan kepala madrasah/sekolah dalam mengelola dan 
memimpin lembaganya.   

Dalam kaitannya dengan pengem-bangan personalia di madrasah, menurut Wiles 
sebagaimana ditulis oleh Sahertian bahwa ada sejumlah keterampilan yang perlu dimiliki oleh 
seorang pemimpin pendidikan yaitu keterampilan dalam memimpin, menjalin hubungan kerja dengan 
sesama, menguasai kelompok, mengelola administrasi personalia, dan keterampilan dalam 
penilaian.20  

Selain itu, seorang kepala madrasah dalam melaksanakan tugasnya hendaknya mempunyai 
tiga kecerdasan, yaitu kecerdasan pesonal, kecerdasan profesional, dan kecerdasan manajerial.21 
Kecerdasan personal adalah kemampuan, skil dan keterampilan untuk melakukan hubungan sosial 
dalam konteks tata hubungan profesional maupun sosial.  Sedangkan, kecerdasan profesional 
merupakan kecerdasan yang diperoleh melalui pendidikan yang berupa keahlian tertentu di 
bidangnya. Adapun kecerdasan manajerial adalah kecerdasan yang berkaitan dengan kemampuan 
untuk melakukan kerja sama dengan mengerjakan sesuatu melalui orang lain, baik kemampuan 
mencipta, membuat perencanaan, pengorganisasian, komunikasi, memberikan motivasi, maupun 
melakukan evaluasi. 
 
Kinerja Guru 
                                                 

18  Sudarwan Danim, Op. Cit., h. 134. 
19 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah: Tinjauan Teoritik dan Permasalahannya. 

(Jakarta: Penerbit PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 4. 
20  Sahertian, Konsep Dasar dan Teknik Supervisi Pendidikan: Dalam Rangka 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (Jakarta: Penerbit Rineka Cipta, 2000), h. 18. 
21 Dede Rosyada, Paradigma Pendidikan Demokratis: Sebuah Model Pelibatan Masyarakat 

dalam Penyelenggaraan Pendidikan (Jakarta: Penerbit Kencana, 2004), h. 239. 



                      Kusnan  

IQRA’   7Volume 3  Januari - Juni 2007 

Kinerja (performance) merupakan aktivitas seseorang dalam melaksanakan  tugas pokok 
yang dibebankan kepadanya. 22  Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab tersebut merupakan 
pengekspresian seluruh potensi dan kemampuan yang dimiliki seseorang serta menuntut adanya 
kepemilikan yang penuh dan menyeluruh. Dengan demikian, munculnya kinerja seseorang 
merupakan akibat dari adanya suatu pekerjaan atau tugas yang dilakukan dalam kurun waktu tertentu 
sesuai dengan profesi dan job deskcription individu yang bersangkutan. 

Sebutan guru dapat menunjukkan suatu profesi atau jabatan fungsional dalam bidang 
pendidikan dan pembelajaran, atau seseorang yang menduduki dan melaksanakan tugas dalam bidang 
pendidikan dan pembelajaran. Dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Indonesia Pasal  39 ayat 3 dinyatakan bahwa pendidik yang mengajar pada satuan 
pendidikan dasar dan menegah disebut guru. Sementara itu, tugas guru sebagaimana disebutkan 
dalam Pasal 39 ayat 2 adalah merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil 
pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian 
kepada masyarakat.23 Hal ini berarti bahwa selain mengajar atau proses pembelajaran, guru juga 
mempunyai tugas melaksanakan pembimbingan maupun pelatihan pelatihan bahkan perlu melakukan 
penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sekitar.  

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, maka seorang guru harus 
mempunyai sejumlah kompetensi atau menguasai sejumlah pengetahuan, sikap, dan keterampilan 
yang terkait dengan bidang tugasnya. Kompetensi yang harus dimiliki oleh guru dapat mencakup 
kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional.24 

 Kompetensi pedagogik adalah berkaitan dengan kemampuan mengelola pem-belajaran, 
sedang kompetensi kepribadian adalah kemampuan pribadi yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan 
berwibawa serta menjadi teladan peserta didik. Kompetensi sosial berkaitan dengan kemampuan 
hubungan antar pribadi dan dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan, kompetensi professional 
adalah kemampuan dalam penguasaan materi pembelajaran dan bidang keahliannya. 

Guru yang mempunyai kompetensi profesional akan terlihat dalam pelaksanaan tugas dan 
tanggung jawabnya di sekolah/ madrasah tempat ia bekerja. Menurut Muhaimin25, seorang guru 
dikatakan telah mempunyai kemampuan profesional jika pada pada dirinya melekat sikap dedikatif 
yang tinggi terhadap tugasnya, sikap komitmen terhadap mutu proses dan hasil kerja, serta sikap 
continous improvement, yakni selalu berusaha memperbaiki dan memperbaharui model-model atau 
cara kerjanya sesuai dengan tuntutan jaman yang dilandasi oleh kesadaran yang tinggi bahwa tugas 
mendidik adalah tugas menyiapkan generasi penerus yang akan hidup pada jamannya dimasa yang 
akan datang. 

                                                 
22  Patricia King, Performance Planning and Appraisal (New York: McGraw-Hill Book 

Company, 1993), h. 19. 
23 Republik Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia No. 14 Tahun 2005 Tentang 

Guru dan Dosen serta UU No. 20 Tahun 2003 Tentang SISDIKNAS (Bandung: Penerbit Citra 
Umbara, 2006), h. 26. 

24  Ibid. h. 8. 
25  Muhaimin, Paradigma Pendidikan Islam: Upaya mengefektifkan Pendidikan Agama 

Islam di Sekolah (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2001), h. 63. 
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Dalam konteks proses pembelajaran di kelas, guru yang mempunyai kemampuan profesional 
berarti yang bersangkutan dapat melaksanakan proses pembelajaran secara efektif. Menurut Davis 
dan Thomas dalam Suyanto26, guru yang efektif mempunyai ciri-ciri sebagai berikut: 

Pertama, mempunyai pengetahuan yang terkait dengan iklim belajar di kelas yang 
mencakup (1) memiliki keterampilan interpersonal khususnya kemampuan untuk menunjukkan 
empati, penghargaan terhadap peserta didik, dan ketulusan, (2) menjalin hubungan yang baik dengan 
peserta didik, (3) mampu menerima, mengakui dan memperhatikan peserta didik secara ikhlas, (4) 
menunjukkan minat dan antusias yang tinggi dalam mengajar, (5) mampu menciptakan atmosfir 
untuk tumbuhnya kerjasama dan kohesivitas dalam dan antar kelompok peserta didik, (6) mampu 
melibatkan peserta didik dalam mengorganisir dan merencanakan kegiatan pembelajaran, (7) mampu 
men-dengarkan peserta didik dan menghargai haknya untuk berbicara dalam setiap diskusi, (8) 
mampu meminimalkan friksi-friksi di kelas. 

Kedua, kemampuan yang terkait dengan strategi  manajemen pembelajaran, yang mencakup 
(1) mempunyai kemampuan untuk menghadapi dan menanggapi peserta didik yang tidak mempunyai 
perhatian, suka menyela, mengalihkan perhatian, dan mampu memberikan transisi substansi bahan 
ajar dalam proses pembelajaran; (2) mampu bertanya atau memberikan tugas yang memerlukan 
tingkatan berpikir yang berbeda untuk semua peserta didik. 

Ketiga, mempunyai kemampuan yang terkait dengan pemberian umpan balik (feed back) 
dan penguatan (reinforcement), yang terdiri atas (1) mampu memberikan umpan balik yang positif 
terhadap respon peserta didik; (2) mampu memberikan respon yang bersifat membantu terhadap 
peserta didik yang lamban dalam belajar; (3) mampu memberikan tindak lanjut terhadap jawaban 
peserta didik yang kurang memuaskan; (4) mampu memberikan bantuan profesional kepada peserta 
didik jika diperlukan. 

Keempat, mempunyai kemampuan yang terkait dengan peningkatan diri yang mencakup (1) 
mampu menerapkan kurikulum dan metode mengajar secara inovatif; (2) mampu memperluas dan 
menambah pengetahuan mengenai metode-metode pembelajaran; (3) mampu memanfaatkan 
perencanaan guru secara berkelompok untuk menciptakan dan mengembangkan metode 
pembelajaran yang relevan. 
 
Kemampuan Manajerial dan Kinerja Guru 

Dalam konteks paradigma baru pendidikan yakni dengan adanya desentralisasi dan otonomi 
pendidikan, maka madrasah mempunyai wewenang yang sangat besar untuk mengatur dan mengelola 
sekolahnya sendiri. Otonomi yang lebih besar dari institusi sekolah ini menuntut adanya kemauan 
dan kemampuan seluruh personel sekolah yang lebih berkualitas. Hal ini berkaitan erat dengan 
implementasi berbagai prinsip dan paradigma baru manajemen pendidikan, yang perlu diperhatikan 
seperti transparansi, akuntabilitas, fleksibilitas, efektivitas dan efisiensi, partisipasi seluruh warga dan 
stakeholders, penyederhanaan birokrasi, dan penyaluran aspirasi dengan sistem bottom up, serta 
penerapan manajemen terbuka (open management).  

Oleh sebab itu, kedudukan kepala madrasah sangat penting dan strategis dalam mengelola 
dan mencapai tujuan institusi sekolah yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan kepala sekolah sebagai 
pemimpin puncak (top leader) di sekolah mempunyai otoritas penuh untuk mengelola sekolah dan 
sekaligus bertanggung jawab atas keberhasilan sekolah yang bersangkutan. Namun demikian, bukan 

                                                 
26 Suyanto. “Guru yang Profesional dan Efektif”. Harian Kompas, Jumat, 16 Februari 2001. 
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berarti komponen lain yang terkait di sekolah diabaikan, melainkan sebagai satu kesatuan yang utuh 
dan tidak terpisahkan dalam upaya mencapai fungsi tertentu sebagaimana diharapkan.  

Dengan demikian, dalam kerangka pelaksanaan otonomisasi pendidikan khususnya di 
madrasah, paling tidak ada dua hal penting yang perlu mendapatkan perhatian secara signifikan, yaitu 
kemampuan manajerial kepala madrasah dan kinerja profesional para guru. 

Kemampuan manajerial kepala madrasah merupakan kecakapan (skills) yang dimiliki oleh 
seorang kepala madrasah dalam melaksanakan tugas pengelolaan terhadap seluruh sumber daya yang 
ada di madrasahnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditatapkan. Kemampuan manajerial 
kepala madrasah ini erat kaitannya dengan tugas dan tanggung jawabnya di sekolah, baik sebagai 
administrator dan supervisor di madrasah yang dipimpinnya.  

Tugas dan tanggung jawab kepala madrasah tersebut dapat mencakup implementasi kegiatan 
atau pelaksanaan fungsi-fungsi manajerial, baik perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, 
maupun pengawasan terhadap seluruh bidang garapan lembaga madrasah yang bersangkutan. Bidang 
garapan lembaga pendidikan di madrasah meliputi bidang kesiswaan, personalia, keuangan, 
ketatalaksanaan, kurikulum, hubungan sekolah dan masyarakat, dan unit-unit penunjang lainnya yang 
ada di sekolah tersebut seperti unit kantin, poliklinik, asrama siswa, koperasi, dan lain-lain.  

Untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, kepala madrasah dituntut 
menguasai sejumlah kecakapan atau kemampuan manajerial. Kemampuan yang harus dimiliki oleh 
kepala madrasah dalam melaksanakan tugas pengelolaan di sekolah dapat mencakup kemampuan 
teknis, kemampuan hubungan manusia, dan kemampuan konseptual. Kemampuan manajerial yang 
dimiliki oleh seorang kepala sekolah dalam mengelola institusinya secara keseluruhan, akan turut 
menentukan kinerja guru di madrasah yang bersangkutan. 

Menurut hasil penelitian, ada hubungan yang positif dan signifikan antara kemampuan 
manajerial kepala madrasah dengan kinerja profesional para gurunya. 27  Adanya hubungan yang 
positif dan signifikan ini berarti semakin tinggi tingkat kemampuan manajerial kepala sekolah, 
semakin tinggi pula tingkat kinerja profesional para guru di lingkungan madrasah. 

Hasil penelitian dari Moedjiarto menyebutkan kepemimpinan kepala sekolah pada SMA 
Swasta di Surabaya yang tergolong unggul ternyata dinilai cukup baik dalam arti kepala sekolah 
mempunyai pemahaman yang baik terhadap visi dan misi sekolahnya, melaksanakan kontrol terhadap 
siswa dan proses pembelajaran terutama tugas para gurunya.28  

Sedangkan di Gorontalo, hasil penelitian Lamatenggo29 menunjukkan bahwa ada korelasi 
yang positif dan meyakinkan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah dengan kinerja guru 
Sekolah Dasar di Daerah Gorontalo. Hal ini berarti semakin tinggi tingkat perilaku kepemimpinan 
kepala sekolah, semakin tinggi pula kinerja para gurunya. 

                                                 
27  Utari Malik, “Kemampuan manajerial dan Hubungannya dengan Kinerja Guru pada 

Madrasah Aliyah di Kota Manado”  Laporan Hasil Penelitian (Manado: t.p. 2007), h. 59. 
28 Moedjiarto, Sekolah Unggul: Metodologi untuk Meningkatkan Mutu Pendidikan (Jakarta: 

Duta Graha Pustaka, 2001), h. 90. 
29  Lamatenggo, “Kinerja Guru: Korelasi antara Persepsi Guru terhadap Perilaku 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, Motivasi Kerja dan Kinerja Guru SD di Gorontalo” Tesis.  Jakarta: 
Universitas Negeri Jakarta, 2001), h. 98. 
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Internal Guru: 
• Bakat 
• Minat/perhatian 
• Sikap Kerja 
• Kepribadian 
• Kondisi keluarga 
• Dan lain-lain 

Kemampuan manajerial 
Kepala Madrasah: 
• Kemampuan Konseptual 
• Kemampuan Hubungan Manusia 
• Kemapuan Teknik 

Lingkungan : 
• Kondisi keluarga 
• Fasilitas Madrasah 
• Letak geografis Madrasah 
• Keamanan dan ketertiban 
• Lingkungan masyarakat 

KINERJA 
GURU: 
• Pembelajaran 
• Pengembangan 

Profesi 

Output : 
• Mutu Lulusan 
• Efektivitas 

Sekolah 

Selain itu, tingkat kualitas kinerja guru di madrasah memang banyak faktor yang turut 
mempengaruhi, baik faktor internal guru yang bersangkutan maupun faktor yang berasal dari guru 
seperti fasilitas madrasah, peraturan dan kebijakan yang berlaku, kualitas manajerial dan 
kepemimpinan kepala madrasah, dan kondisi lingkungan lainnya.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tingkat kualitas kinerja guru ini   selanjutnya   akan  turut    menentukan   kualitas lulusan 

yang dihasilkan serta pencapaian lulusan yang dihasilkan serta pencapaian keberhasilan 
sekolah/madrasah secara keseluruhan.  

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka implikasi kemampuan manajerial kepala madrasah 
terhadap kinerja guru di madrasah dapat digambarkan sebagai berikut: 
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Oleh sebab itu, kecakapan administratif dan kemampuan manajerial dalam mengelola 

institusi (sekolah) merupakan hal yang utama dan pertama yang harus dimiliki oleh setiap kepala 
sekolah. Dengan memiliki kemampuan tersebut, kepala sekolah diharapkan mampu mengelola 
institusinya secara efektif dan efisien sehingga akan terwujud suatu instistusi sekolah sebagai 
lembaga pendidikan yang berkualitas. 
 
Penutup 

Kemampuan manajerial kepala madrasah merupakan salah satu asset yang penting dan 
strategis dalam kerangka pengembangan madrasah yang berkualitas. Dalam era otonomi pendidikan, 
madrasah mempunyai kewenangan yang luas dalam mengelola institusinya. Hal ini berarti kemajuan 
dan kemunduran madrasah ada pada warga madrasah yang bersangkutan yang dalam hal ini kepala 
madrasah, para guru, karyawan, dan siswa serta stakeholder lainnya. 
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Untuk dapat mencapai keunggulan dan kualitas institusi, diperlukan kemampuan manajerial 
kepala madrasah yang memadai sehingga dapat memimpin dan menggerakkan semangat kerja dan 
performance para guru dan seluruh komponen madrasah secara lebih optimal. Dengan demikian, 
kualitas proses pendidikan dan pembelajaran akan menjadi lebih efektif, efisien, dan produktif yang 
pada  akhirnya akan dapat mencapai tingkat keunggulan (excellence) yang diharapkan. 
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