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ABSTRAK 

WAHYU BAIDLOWI NOOR (NIM:31501602451). “IMPLEMENTASI MANAJEMEN 

ADMINISTRATIF KEPALA SEKOLAH DALAM MENINGKATKAN MUTU 

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SMP ISLAM SULTAN AGUNG 1 

SEMARANG,2020. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui (1) Manajemen 

administratif kepala sekolah di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang, (2) mutu 

pendidikan PAI di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. (3) Implementasi/Penerapan 

manajemen administratif kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama 

islam di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang 

 

Jenis penelitian ini bersifat kualitatif deskriptif, dengan metode pengumpulan data 

meliputi wawancara/interview, metode dokumentasi, dan metode observasi/pengamatan. 

Sedangkan teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif 

yaitu mendeskripsikan  kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, 

kemudian menganalisisnya dengan bukti kebenaran data yang ada. Dalam hal ini analisis 

penulis memfokuskan pada perencanaan , pengorganisasian, pelaksanaan, evaluasi, 

motivasi, fasilitas, serta pemberdayaan pendidikan di SMP Islam Sultan Agung 1 

Semarang. serta Manajemen administratif  kepala sekolah dalam rangka meningkatkan 

mutu pendidikan khususnya PAI.  

 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Manajemen administratif yang 

dilakukan kepala sekolah terkait dengan mutu pendidikan di SMP Islam Sultan Agung 1 

Semarang. sudah dilaksanakan secara optimal, hal ini dapat dilihat pada: 1) Manajemen 

administratif di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang yang sangat baik,mulai dari 

(a)mengelola data dan keterangan secara lengkap,(b)menampilkan laporan dan catatan 

penting yang sesuai,(c)memberikan laporan yang relevan dan terbaru. 2) mutu pendidikan 

SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang dilakukan dengan beberapa langkah sebagai 

berikut: (a) meningkatnya kualitas guru yaitu dengan keikutsertaan para guru untuk 

mengikuti pelatihan maupun kursus, melaksanakan kegiatan sosialisasi K13,yaitu Adanya 

BUSI(Budaya Islam)yang sangat terstuktur, serta melaksanakan MGMP, (b) ditetapkan 

Hidden Curriculum, dilakukan dengan pengadaan jam tambahan untuk membaca Al-

Qur’an, memaksimalkan mushola sebagai tempat kegiatan keagamaan, serta 

berpartisipasi dalam PHBI.3)implementasi manajemen administratif kepala dalam 

meningkatkan mutu pendidikan agama islam di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang 

sangat relevan karena kepala sekolah memiliki peran yang sangat berpengaruh dalam 

membentuk administratif dan ke struktural lembaga, dalam upaya memaksimalkan 

pendidikan yang ada di SMP Islam Sultan Agung 1 Semarang. 

Kata kunci : Kepala Sekolah,Manajemen Administratif, dan Mutu Pendidikan Agama 

Islam 

 

 

 

 

 


