PERAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH
LABORATORIUM KOTA JAMBI

SKRIPSI

DODI KURNIAWAN
NIM. TK.151133

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2019

PERAN KEPALA MADRASAH DALAM MENINGKATKAN
MUTU PENDIDIKAN DI MADRASAH TSANAWIYAH
LABORATORIUM KOTA JAMBI

SKRIPSI
Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana
Pendidikan

DODI KURNIAWAN
NIM. TK.151133

PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI
2019

PERSEMBAHAN

Sujud syukur ku persembahkan pada ALLAH SWT yang maha kuasa,
Berkat dan rahmat detak jantung, denyut nadi, nafas dan putaran roda kehidupan
yang diberikan-Nya hingga saat ini saya dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai
persyaratan memperoleh gelar sarjana pendidikan pada program studi Manajemen
Pendidikan Islam Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
Skripsi ini tak lupa pula ku persembahkan
pada orang-orang tersayang:
Kedua orang tuaku Ayahanda tercinta (Muhammad) dan Ibundaku (Rts Nurma) yang
tak pernah lelah membesarkanku dengan penuh kasih sayang, serta member
dukungan, perjuangan, motivasi dan pengorbanan dalam hidup ini.
Terima kasih buat Ayah dan Ibu.
Kakakku (Awai Karni, S.Pd) dan adikku (Zikrillah) yang selalu memberikan
dukungan, semangat dan selalu mengisihari-hariku dengan canda tawa dan kasih
sayangnya. Terima kasih buat kakak dan adikku.
My lovely yang selalu menyemangatiku, member motivasi dan dukungan, Doa serta
rasa sayang dan cintanya yang begitu indah buatku.
Sahabat-sahabat saya yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu yang
selalu mendukung dan membagi canda tawa dan kesedihan saat bersama. Temanteman seperjuanganku (seluruh anggota kelas MPI.A) yang selalu memberi semangat
dan dukungan serta canda tawa yang sangat mengesankan selama masa perkuliahan,
susah senang dirasakan bersama dan sahabat-sahabat seperjuanganku yang lain yang
tidak bisa disebutkan satu-persatu.
Terima kasih buat kalian semua.

vi

MOTTO

    

            

“Sesungguhnya allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum, sebelum kaum itu
sendiri yang mengubah apa yang ada pada diri mereka” (Q.s. Ar-Ra’d, ayat 11).

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq dan
hidayah-Nya, sehingga pada kesempatan ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna memperoleh
gelar Sarjana Pendidikan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud
tanpa adanya suatu usaha, bimbingan serta bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena
itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:
1. Bapak Dr. H. Hadri Hasan, MA selaku Rektor UIN Sulthan Thaha Saifuddin
Jambi.
2. Ibu Dr. Hj. Armida, M. Selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN
Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Ibu Dr. Rusmini, S.Ag, M.Pd.I selaku kepala Prodi Manajemen Pendidikan Islam
dan Bapak Aris Dwi Nugroho, M.Pd.I., M.SHS selaku sekretaris Prodi Manajemen
Pendidikan Islam UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Prof. Dr. H. Lias Hasibuan, MA selaku pembimbing I dan Bapak Dr
Najmul Hayat, M.Pd.I selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan
mencurahkan pemikirannya demi mengarahkan penulis dalam menyelesaikan
skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen Jurusan Manajemen Pendidikan Islam yang selama ini telah
tulus dan ikhlas mengajar kami.
6. Bapak Kepala Madrasah, guru, dan siswa Madrasah Tsanawiyah Laboratorium
Kota Jambi yang telah memberikan kemudahan kepada penulis

viii

ABSTRAK

ix

Nama
Jurusan
Judul

: Dodi Kurniawan
: Manajemen Pendidikan Islam
: Peran Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di
Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi

Skripsi ini membahas tentang peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu
pendidikan di Madrasah tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi. Penelitian ini
merupkan penelitian kualitatif deskriptif dengan fokus penelitian tentang peran kepala
madrasah dalam meningkatkan mutu pndidikan, kendala dalam meningkatkan mutu
pendidikan, upaya yng dilakukan untuk mengatasi kendala yang terjadi dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi.
Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Subjek penelitian dalam penelitian ini adalah kepala
madrasah, guru, dan siswa. Berdasarkan hasil penelitian bahwa peran kepala
Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi sudah berjalan dengan baik, hal ini
dapat dilihat dari salah satu buktinya yaitu adanya suatu tindakan baru yang dilakukan
untuk menghadapi siswa yang terlambat.
Kata Kunci: Peran Kepala Madrasah, meningkatkan mutu pendidikan.
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ABSTRACT
Name
Department
Title

: Dodi Kurniawan
: Islamic Education Management
: Role of Principals in Improving Education Quaity at Madrasah
Tsanawiyah Laboratorium Jambi City

This thesis discusses the role of the head of the madrasa in improving the quality of
education in the Madrasah tsanawiyah Laboratorium Jambi City. This research is a
descriptive qualitative study with a research focus on the role of the head of the
madrasah in improving the quality of education, the obstacles in improving the quality
of education, the efforts made to overcome the obstacles that occur in improving the
quality of education in the Jambi City Tsanawiyah Laboratory. Data collection
methods used in this study are observation, interviews, and documentation. The
research subjects in this study were principals, teachers, and students. Based on the
results of the research that the role of head of the Jambi City Madrasah Tsanawiyah
Laboratorium has been going well, this can be seen from one of the proofs, namely
the existence of a new action taken to deal with students who are late.

Keywords: Role of Madrasah Heads, improve education quality.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Pendidikan merupakan bekal manusia dalam mengarungi kehidupan di
dunia ini.Sejak awal manusia dilahirkan di dunia telah merasakan nikmat pendidikan,
sebab dengan bekal pendidikan manusia dapat membangun pengetahuan, memperluas
wawasan dan membentuk kepribadiannya.Nabi Muhammad SAW pertama kali
menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril diperintahkan untuk membaca.
Membaca mengandung makna untuk mengamati, menelaah dan memahami, serta
mengamalkannya merupakan cara untuk mencapai pengetahuan sebagai bagian dari
tujuan pendidikan.
Islam telah mewajibkan bagi umatnya baik laki-laki maupun wanita untuk
menuntut ilmu (pendidikan), sekalipun dalam menuntut ilmu tersebut walaupun di
tempat yang jauh untuk diperoleh.Dalam posisi menuntut ilmu Allah telah
memposisikan manusia yang memiliki ilmu pengetahuan pada derajat yang tinggi
sebagaimana firman Allah dalam Al- Qur‟an Surah al-Mujadilah ayat 11 sebagai
berikut:




Artinya: “Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu, "Berlapanglapanglah dalam majelis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi
kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah,
niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orangorang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui
apa

yang

kamu

kerjakan”

(Q.S.Al-Mujadalah

1

Ayat

11).

2

Berdasarkandalil

tentang

kewajiban

menuntut

ilmu

tersebut,

pendidikan menjadi kebutuhan yang penting dalam kehidupan manusia. Tanpa
ilmu pengetahuan manusia berjalan bagaikan tersesat dalam kegelapan tanpa
cahaya, sehingga ilmu ibarat cahaya yang mampu menerangi kehidupan
manusia. Kaitannya dengan kehidupan manusia, bahwa pendidikan memiliki
peran utama untuk membangun generasi bangsa, sebab bangsa ini akan
semakin lemah apabila insan cendekiawan semakin punah. Untuk itu, pemuda
mengemban amanah sebagai generasi penerus yang memegang tongkat estafet
perjuangan bangsa.Apabila zaman dahulu memerangi para penjajah, namun
tantangan saat ini ialah memerangi kebodohan.Disinilah pendidikan menjadi
sarana untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.
Pengertian pendidikan sebagaimana dicantumkan dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional, Pasal 1 Ayat 1, menyatakan bahwa pendidikan adalah:
“Usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses
pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya
untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian,
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan bagi dirinya,
masyarakat dan Negara”.
Berdasarkan

definisi

pendidikan

tersebut

bahwa

pendidikan

sebagaiusaha membantu manusia untuk berkembang baik fisik, mental, spiritual
sertamembantu manusia agar mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan
sertatuntutan kehidupan. Tuntutan kehidupan pada era globalisasi saat ini
tengahdihadapkan pada persaingan yang ketat, apabila generasi bangsa
tanpamenganyam

pendidikan

maka

memposisikan

dirinya

semakin

tersingkirkan.Sebab dalam dunia kerja dituntut dengan Sumber Daya Manusia
yang unggul dipersyaratkan kualifikasi akademik yang diperoleh melalui
pendidikan.
Dalam usaha untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia yang
lebih unggul, sebagaimana telah dikemukakan dalam Bab II Pasal 3 Undang
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Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional disebutkan bahwa:
“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan pembentukan
watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan
kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar
menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,
berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi wargaNegara
yang demokratis serta bertanggung jawab”.Dengan demikian, pendidikan
merupakan salah satu cara mewujudkan pembangunan Nasional.
Apabila generasi bangsa ini memiliki semangat juangyang tinggi untuk menuntut
ilmu, maka sumber daya manusia akan lebihberkualitas. Untuk itu, pendidikan
menjadi tumpuan menaruh harapan besar,karena untuk mencetak Sumber Daya
Manusia

yang

berkualitas,

makapendidikan haruslah berkualitas pula.

Pendidikan berkualitas dapat diperolehpada sekolah yang bermutu.
Sekolah yang bermutu merupakan suatu lembaga pendidikan yang
membangun kepercayaan masyarakat untuk memilih lembaga pendidikan tersebut
sebagai tempat untuk menuntut ilmu bagi putra-putrinya.Oleh sebab itu, setiap
lembaga pendidikan dituntut untuk selalu meningkatkan mutu pendidikannya.
Sebab mengacu pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun
2005 Standar Nasional Pendidikan, Pasal 91 Ayat 1 dan 2 menyatakan bahwa:
“Setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib melakukan
penjaminan

mutu

pendidikan.Penjaminan

mutu

pendidikan

sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memenuhi atau melampaui Standar
Nasional Pendidikan”.Dengan demikian sekolah yang merupakan lembaga
pendidikan

formal

diarahkan

untuk

melakukan

peningkatan

mutu

pendidikan.Menurut Abuddin Nata, yang dimaksud dengan mutu pendidikan ialah
pendidikan yang seluruh kompenen serta berbagai perangkat pendukung lainnya
dapat memuaskan peserta didik, pimpinan, guru dan masyarakat pada umumnya.
Kompenen yang bermutu tersebut antara lain terkait dengan kurikulum atau
pelajaran yang diberikan, proses belajar mengajar, tenaga pendidik, sarana dan
prasarana, lingkungan, pengelolaan Namun pada kenyataannya, saat ini sebagian

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

4

sekolah/Madrasah

di

kota

masih

mengalami

mutu

pendidikan

yang

memprihatinkan. Beberapa sekolah mutu pendidikan masih rendah kondisi ini
dapat dinilai dari segi sarana prasarana, kurikulum, program, media dan alat untuk
mendukung kesiapan dalam mencapai mutu pendidikan.Apabila hal tersebut tidak
terpenuhi maka mutu pendidikan di beberapa lembaga pendidikan dasar ataupun
menengah masihrendah. Sehingga akan berpengaruh pada kesulitan untuk
memperoleh peserta didik baru di tahun pelajaran baru (Nata, 2013.51).
Permasalahan mutu pada suatu lembaga pendidikan Islam merupakan
permasalahan yang paling serius.Rata-rata, lembaga pendidikan Islam masih
banyak yang belum berhasil merealisasikan mutu pendidikan. Padahal mutu
pendidikan ini menjadi cita-cita bersama seluruh pemikir dan praktisi pendidikan
Islam, bahkan telah diupayakan melalui berbagai cara, metode, pendekatan,
strategi dan kebijakan (Qomar, 2007.204).
Kebermutuan suatu sekolah terlihat dari sejumlah ciri yang menyertai
baik dari masukan (input), proses, maupun hasil (output). Adapun sekolah sebagai
lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila memenuhi beberapa
karakteristik diantaranya memiliki visi dan misi yang jelas, memiliki kepala
sekolah yang profesional, memiliki guru yang profesional, memiliki lingkungan
sekolah yang kondusif untuk belajar, memiliki kurikulum yang luas dan
berimbang, tinggi dalam melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengelola
sekolah (Triatna, 2015. 53).
Dalam mewujudkan pendidikan yang bermutu diperlukan seorang
pemimpin dan pengelola lembaga pendidikan.Kepala sekolah sebagai pemimpin
dalam lembaga pendidikan mempunyai andil yang sangat dominan dalam
meningkatkan mutu pendidikan, oleh karena itu diperlukan seorang kepala
sekolah yang profesional yang mampu mengelola seluruh sumber daya sekolah
agar dapat berfungsi dengan baik, untuk mendukung tercapainya tujuan sekolah
yang diharapkan. Karena berhasil tidaknya tujuan sekolah sangat dipengaruhi
bagaimana kepala sekolah menjalankan tugasnya Kepala sekolah merupakan
pemimpin tertinggi di sekolah yang sangat berpengaruh, bahkan sangat
menentukan terhadap mutu pendidikan di sekolah. Melalui kepemimpinan kepala
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sekolah tersebut sebagai cara atau usaha kepala sekolah dalam mempengaruhi,
mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakkan guru, staf, siswa,
orang tua dan pihak lain yang terkait untuk bekerja, berperan serta guna mencapai
tujuan yang telah ditetapkan (Zazin, 2014:214).
Makna kepala sekolah dalam mengarahkan sebagaimana tersebut di
atas adalah kepala sekolah memiliki kedudukan sebagai pemimpin yang
mempunyai wewenang dan tanggung jawab dalam menjalankan fungsinya untuk
mengendalikan baik kegiatan yang terkait dengan pendidikan, pembinaan
terhadap guru, staff dan siswa serta berusaha menciptakan lingkungan, sarana dan
prasarana yang kondusif dalam kegiatan belajar mengajar untuk mewujudkan visi
dan misi yang telah ditetapkan guna meningkatkan mutu pendidikan.Merujuk
pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 13
Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah atau Madrasah, bahwa kepala
sekolah

minimal

harus

mampu

berfungsi

sebagai

educator,

manajer,

administrator, supervisor, leader, inovator, motivator dan entrepreneur (Danim
dan Khairil, 2010:79).
Mutu pendidikan akan tercapai apabila kepala madrasah melakukan
upaya melalui berbagai kegiatan yang menunjang peningkatan mutu pendidikan
dan membangun keunggalan yang menjadi ciri khas dari lembaga pendidikan
yang dipimpin. Keunggulan sekolah dapat diwujudkan dalambidang akademik,
ekstrakurikuler, tenaga pendidik, kedisiplinan, sarana dan prasarana untuk
kegiatan belajar mengajar.
Seperti halnya Kepala Madrasah Tsanawiyah (MTs) Laboratorium Kota
Jambi melakukan beberapa peran dalam meningkatkan mutu pendidikan, namun
dalam melaksanakan beberapa peran untuk meningkatkan mutu pendidikan
mengalami kendala terkait kurang optimalnya penyediaan alat atau media
pendukung untuk kegiatan pembelajaran.Hal ini didasari bahwa dalam proses
kegiatan pembelajaran dituntut tersedianya alat atau media pendukung dengan
harapan mencapai pembelajaran yang lebih efektif.
Berdasarkan hasil observasi yang telah dilakukan oleh peneliti di MTs
Laboratorium Kota jambi didapat keterangan bahwa MTs Laboratorium Kota
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Jambi merupakan lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Fakultas dan
keguruan UIN STS Jambi yang termasuk sekolah swasta. Selain itu, MTs
Laboratorium Kota jambi termasuk bagian dari lembaga pendidikan yang tengah
berkembang dan bersaing dengan beberapa lembaga pendidikan di kota jambi.
Kondisi ini menuntut untuk selalu berusaha meningkatkan mutu pendidikan,
karena MTs Laboratorium Kota jambi juga mengalami masa di mana bersaing
untuk memperoleh kepercayaan menerima peserta didik baru dengan berbagai
cara untuk meningkatkan mutu pendidikan baik input, proses dan output. Adapun
peran kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan terkait dengan
masukan (input) diarahkan untuk memaksimalkan dalam penyediaan dan
pembinaan

tenaga

pendidik

agar

lebih

profesional

untuk

kepentingan

penyelenggaraan pendidikan.Selain hal di atas gelar akademik yang dimiliki oleh
kepala madrasah, serta adanya kebjikan yang unik juga membuat peneliti lebih
menarik untuk meneliti di MTs Laboratorium Kota Jambi.
Bersumber dari latar belakang masalah diatas, mendorong penulis
untuk melakukan penelitian di MTs Laboratorium Kota Jambi dengan judul
“Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah
Tsanawiyah (MTs) Laboratorium Kota jambi”

B. Fokus Penelitian
Agar pembahasan yang dipaparkan oleh penulis lebih terfokus, maka
penulis membatasi permasalahan yang akan di teliti, dan untuk menghindari
terwujudnya kesalahpahaman dari ruang lingkup penelitian, serta terbatasnya
kemampuan yang dimiliki penulis, maka penulis memfokuskan. Maka penulis
memfokuskan penelitian ini pada peran kepala madrasah dalam meningkatkan
mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota jambi.
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C. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, permasalahan yang
akan di teliti dalam penelitian ini adalah:
1. Bagaimana peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di
MTs Laboratorium Kota jambi?
2. Bagaimana kendala yang dihadapi oleh kepala madrasah dalam meningkatkan
mutu pendidikan di MTs Laboratorium Kota Jambi?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam mengatasi kendala
yang dihadapi?

D. Tujuan dan Kegunaan
Tujuan yang ingin di capai dari penelitian adalah:
1) Mendeskripsikan peran yang dibuat kepala madrasah dalam meningkatkan
mutu pendidikan di MTs Laboratorium Kota Jambi.
2) Mendeskripsikan

kendala

yang

diahadapi

kepala

madrasah

dalam

meningkatkan mutu pendidikan di MTs Laboratorium kota jambi.
3) Mendeskripsikan upaya yang dilakukan kepala madrasah untuk mengatasai
kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Laboratorium Kota
Jambi.

Kegunaan dari penelitian ini adalah:
1. Kegunaan Teoris
Dapat menambah ilmu pengetahuan sebagai hasil dari pengamatan langsung
serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu yang diperoleh selain pelajaran
di perguruan tinggi.
2. Kegunaan Praktis
Sebagai bahan pertimbangan dan sumbangan pemikiran guna meningkatkan
lagi

peran

kepala

madrasah

di

MTs

Laboratorium

Kota

Jambi.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teoretik
Untuk menegaskan arahan proposal skripsi ini, maka penulis membahas
teori yang berkaitan degnan permasalahan yangakan di bahas dan menjadi
landasan dasar dalam penelitian penulis.
1. Pengertian
a. Kepala Madrasah
Kepala madrasah tersusun dari dua kata, yaitu “kepala” dan
“madrasah”.Kepala dapat diartikan orang atau guru yang pemimpin suatu
madrasah atau lembaga pendidikan formal.Sedangkan Madrasah ialah
bangunan atau lembaga untuk belajar dan mengajar serta tempat menerima dan
memberi pelajaran (KBBI, 2016. 671).
Adapun menurut pandangan Islam kepala madrasah identik dengan kata
ulil amri yang berarti orang pemegang perkara.Maksudnya pemegang perkara
yaitu

kepala

sekolah

sebagai

seorangpemimpin

tertinggi

di

sekolah.Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa‟ ayat 59





Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah
Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan
pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Qur'an)
dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari
kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”
(Q.S. An-Nisa’ Ayat 59).
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Berdasarkan ayat Al-Qur‟an di atas mengandung makna bahwaseorang
pemimpin Islam memiliki kedudukan untuk ditaati, selagiperintah atau
aturan tersebut tidak menentang syari‟at Islam. MakaKepala sekolah termasuk
pemimpin di dalam lembaga pendidikanyang memiliki wewenang untuk
ditaati,

sehingga

sebagai

peluanguntuk

mengarahkan,

menuntun

dan

membimbing dalam mencapaitujuan bersama.
Secara

umum

istilah

kepala madrasah dimaksudkan

berlakuuntuk

seluruh pengelola lembaga pendidikan yang meliputi kepalasekolah, kepala
madrasah, direktur akademik, ketua sekolah tinggi,rektor institut atau
universitas,

kiai

pesantren

dan

sebagainya.

Merekaadalah

pemimpin

pendidikan atau lebih konkretnya sebagai pemimpinlembaga pendidikan,
apapun jenis atau coraknya (Qomar, 2007. 285-286).
Kepala sekolah merupakan seorang tenaga fungsional guru yang diberi
tugas untuk memimpin suatu sekolahan dimana diselenggarakan proses belajar
mengajar, atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan
murid yang menerima pelajaran (Wahjosumidjo, 2013. 83).
Selanjutnya, pengertian kepala sekolah juga dapat didefinisikan sebagai
guru yang mempunyai kemampuan untuk memimpin segala sumber daya yang
ada pada suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk
mencapai tujuan bersama (Basri, 2014. 40).
Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala
sekolah adalah guru yang memiliki kemampuan untuk memimpin segala
sumber daya dalam lembaga pendidikan dan bertanggung jawab mengemban
amanah terhadap keberhasilan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dengan
cara melalui upaya menggerakkan para bawahan ke arah pencapaian tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan.

b. Kompetensi Kepala Madrasah
Kompetensi merupakan perpaduan dari pengetahuan, keterampilan nilai
dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak.Selain itu,
istilah kompetensi juga dapat bermakna gambaran hakikat kualitatif dari
perilaku seseorang (Hasanah, 2012. 39).
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Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kompetensi
merupakan bekal kemampuan yang dimiliki oleh seseorang dan tergambarkan
dalam perilaku seseorang. Sehingga, seseorang yang telah memiliki kompetensi
tidak cukup mengetahui, akan tetapi juga memahami dan menghayati. Untuk
itu, sebagai kepala sekolah dalam mengemban amanat maupun tanggung jawab
amatlah penting untuk memiliki kompetensi.
Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia
No. 13 Tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Kepala Sekolah harus
memiliki lima standar kompetensi sebagai berikut:
1) Kompetensi Kepribadian
Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam dimensi kompetensi
kepribadian antara lain:
a) Berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia dan
menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah/madrasah.
b) Memiliki integritas kepribadian yang kuat sebagai pemimpin.
c) Memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala
sekolah/madrasah.
d) Bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
e) Mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai
kepala sekolah/madrasah.
f) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

2) Kompetensi Manajerial
Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam dimensi kompetensi
manajerial antara lain:
a)

Menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan
perencanaan.

b) Mengembangkan organisasi sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan.
c)

Memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya
sekolah/madrasah secara optimal.

d)

Mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju
organisasi pembelajar yang efektif.
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e)

Menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan
inovatif bagi pembelajaran peserta didik.

f)

Mengelola guru-guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya
manusia secara optimal.

g)

Mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka
pendayagunaan secara optimal.

h)

Mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka
pencarian

dukungan

ide,

sumber

belajar,

dan

pembiayaan

sekolah/madrasah.

3) Kompetensi Kewirausahaan
Kompetensi

yang

harus

dimiliki

kepala

sekolah

dalamdimensi

kompetensi kewirausahaan antara lain:
a)

Menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah.

b)

Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai
organisasi pembelajaran yang efektif.

c)

Memiliki motivasi yang kuat unutk sukses dalam melaksanakan tugas
pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah

d)

Pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi
kendala yang dihadapi sekolah/madrasah.

e)

Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa
sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.

4) Kompetensi Supervisi
Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam
dimensi kompetensi supervisi antara lain:
a) Merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan
profesional guru.
b) Melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan
pendekatan dan teknik supervisi yang tepat.
c) Menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka
peningkatkan profesionalisme guru.
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5) Kompetensi Sosial
Kompetensi yang harus dimiliki kepala sekolah dalam
dimensi kompetensi sosial antara lain:
a) Bekerjasama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah.
b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain (Muhaimin
dkk, 2010. 42-44).

c. Kriteria Kepala Madrasah
Kepala sekolah merupakan seorang guru yang mendapat tugas
tambahan amanat sebagai pemimpin lembaga pendidikan.Adapun untuk
menjadi kepala sekolah harus memenuhi kriteria atau kualifikasi yang
berkaitan dengan kompetensi, kepangkatan dan masa kerja. Berdasarkan
surat keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007
Standar Kepala Sekolah disebutkan dua dimensi kualifikasi kepala sekolah
sebagai berikut:

1) Kualifikasi Umum
Sebagai kepala sekolah/madrasah diisyaratkan memenuhi standar
kualifikasi umum diantaranya yaitu:
a) Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV)
kependidikan atau non kependidikan pada perguruan tinggi yang
terekreditasi.
b) Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya
56 tahun.
c) Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun menurut
jenjang

sekolah

masing-masing,

kecuali

di

taman

Kanak-

Kanak/Raudhatul Athfal (TK/RA) memiliki pengalaman mengajar
sekurang-kurangnya tiga tahun.
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d) Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/C bagi Pegawai Negeri Sipil
(PNS) dan bagi non-PNS disertakan dengan kepangkatan yang
dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang (Danim dan
Suparno, 2009. 192).

2) Kualifikasi Khusus
Sebagai
Tsanawiyah

kepala Sekolah Menengah Pertama/madrasah
(SMP/MTs) diisyaratkan

memenuhi

standar

kualifikasi khusus diantaranya yaitu:
a) Berstatus sebagai guru SMP/MTs.
b) Memiliki sertifikat pendidik sebagai guru SMP/MTs.
c) Memiliki sertifikat kepala SMP/MTs yang diterbitkan oleh lembaga
yang ditetapkan pemerintah (Danim dan Suparno, 2009:193).
Mengacu pada paparan di atas bahwa kepala sekolah sebagai
pemimpin lembaga pendidikan sudah selayaknya dituntut sesuai kualifikasi
umum dan khusus.Namun, kepala sekolah yang memimpin dalam lembaga
pendidikan Islam tidak cukup hal tersebut. Setidaknya kepala sekolah
memiliki sifat-sifat sebagai kepemimpinan Islam, sebagai berikut:
1) Memiliki keinginan untuk memimpin dan kemauan bertindak dengan
keteguhan hati dan melakukan perundingan dalam situasi yang sulit.
2)

Memiliki inisiatif, proaktif dan upaya yang tinggi serta mampu bersikap
untuk menguasai pekerjaan bukan pekerjaan yang menguasai

3)

Berorientasi kepada tujuan dan memiliki rasa kejelasan yang tajam
tentang tujuan instruksional dan organisasional.

4) Menyadari keunikan guru dalam gaya, sikap, keterampilan dan orientasi
mereka dan mendukung gaya-gaya mengajar yang berbeda.
5) berbeda (Sulistyorini, 2009:195).
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d. Fungsi dan Peran Kepala Madrasah
Fungsi utama kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan ialah
menciptakan situasi belajar mengajar sehingga para guru dapat mendidik
peserta didik dengan baik.Adapun sebagai pemimpin pendidikan, kepala
sekolah bertanggung jawab membantu para guru untuk mengenal kebutuhan
masyarakat, membantu guru membina kurikulum yang sesuai dengan
kebutuhan peserta didik.
Kepala sekolah memerankan banyak fungsi, dalam perspektif
kebijakan Departemen Pendidikan Nasional yang saat ini telah berganti
nama menjadi Kementrian Pendidikan Nasional mengembangkan paradigma
baru.

Jika

merujuk

pada

Peraturan

tentang

Standar

Kepala

Sekolah/Madrasah harus mampu memerankan diri berfungsi sebagai
educator,

manajer,

administrator,

supervisor,

leader,

innovator,

entrepreneur dan motivator (Danim dan Khairil 2010. 79).Berikut ini
dijabarkan fungsi Kepala Sekolah/Madrasah, yaitu:
1) Kepala Sekolah Sebagai Educator (pendidik)
Sebagai educator kepala sekolah memiliki tiga sasaran utama yaitu,
guru atau tenaga fungsional yang lain, tenaga administratif (staf) dan
kelompok para siswa atau peserta didik.Ketiga unsur tersebut memiliki
unsur kejiwaan dan fisik yang berbeda-beda antara manusia yang satu
dengan yang lain. Untuk itu, sebagai educator kepala sekolah bertugas
melaksanakan proses pengajaran secara efektif dan efisien (Basri, 2014. 51)
Tidak ketinggalan diuraikan nilai pokok kepala sekolah dalam
menjalankan fungsi sebagai educator harus berusaha menanamkan,
menunjukkan dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai yaitu,
pembinaan mental, moral, fisik dan artistik bagi para guru dan staf di
lingkungan kepemimpinannya (Shulhan, 2013. 49-50).
Jadi, berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kepala
sekolah sebagai educator mencakup perilaku yang menjadi sasaran ialah
para tenaga fungsional, staf dan peserta didik harus mampu memajukan dan
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meningkatkan paling tidak empat macam nilai, yaitu mental, moral, fisik dan
artistik sebagai usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan.
2) Kepala Madrasah Sebagai Manager
Manajemen
merencanakan,

pada

hakekatnya

mengorganisasikan,

merupakan

melaksanakan,

suatu

proses

memimpin

dan

mengendalikan usaha para anggota organisasi serta mendayagunakan
seluruh sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah
ditetapkan (Wahjosumidjo, 2002.94).
Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manager,
kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untukmemberdayakan
tenaga kependidikan melalui kerja sama yang kooporatif, memberi
kesempatan kepada para tenaga kependiddikan untuk meningkatkan
profesinya dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam
berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah (Shulhan, 2013. 51).
Kepala sekolah harus mampu mengoptimasi dan mengakses sumber
daya sekolah untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuannya.Hal tersebut dapat
diwujudkan dengan penyusunan program, mendayagunakan sumber daya
guru dan tenaga kependidikan, serta mendayagunakan sumber daya sekolah
secara unggul. Dalam hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat
memfasilitasi dan memberikan kesempatan yang luas kepada guru untuk
dapat melaksanakan kegiatan pengembangan profesi melalui berbagai
kegiatan pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan di sekolah
seperti MGMP/MGP tingkat sekolah, in house training, diskusi profesional
dan sebagainya. Dapat juga melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan di
luar sekolah, seperti kesempatan untuk melanjutkan pendidikan atau
mengikuti berbagai kegiatan pelatihan yang diselenggarakan pihak lain
(Daryanto, 2011. 31).
Adapun tugas kepala sekolah selaku manager yaitu, melakukan
penyusunan rencana; mengorganisasikan kegiatan; mengarahkan atau
mengendalikan kegiatan; mengkoordinasikan
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kegiatan; melaksanakan pengawasan; menentukan kebijaksanaan;
mengadakan rapat dalam mengambil keputusan; mengatur proses belajar
mengajar; mengatur administrasi ketatausahaan, kesiswaan, ketenagaan,
sarana prasarana dan keuangan (Basri, 2014. 51).
Jadi, berdasarkan uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
kepala sekolah sebagai manager harus mampu mengelola manajemen
pendidikan yang meliputi kurikulum dan pengajaran, manajemen kelas,
peserta didik, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, keuangan dan
keterlibatan masyarakat dalam pendidikan, serta mengoptimalisasi dan
mengakses sumber daya sekolah untuk mesujudkan visi, misi dan mencapai
tujuannya.
3) Kepala Madrasah Sebagai Administrator
Hakekatnya kepala sekolah sebagai administrator pendidikan
bahwa kepala sekolah mampu mempunyai pengetahuan yang cukup tentang
kebutuhan nyata masyarakat serta kesediaan dan keterampilan untuk
mempelajari secara kontinyu perubahan yang sedang terjadi di masyarakat
sehingga sekolah melalui program-program pendidikan yang disajikan
senantiasa dapat menyesuaikan diri dengan kebutuhan baru dan kondisi baru
(Sulistyorini, 2009. 180).
Sedangkan menurut Syarif Hidayat dan Asroi peran kepala sekolah
sebagai administrator ialah mengatur sekolah yang dalam keadaan tenang
atau bersifat rutin.Jenis-jenis administrasi yaitu pengajaran, kesiswaan,
kepegawaian, keuangan, humas, sarana dan prasarana (Hidayat dan Asroi,
2013. 56).
Adapun tugas pokok kepala sekolah dalam menyelenggarakan
administrasi meliputi, perencanaan; pengorganisasian; pengarahan dan
pengendalian;

pengoordinasian;

pengawasan;

evaluasi;

kurikulum;

kesiswaan; ketatausahaan; ketenagaan; kantor; keuangan; perpustakaan;
laboratorium; ruang keterampilan dan kesenian; bimbingan konseling; UKS;
OSIS (Basri, 2014. 51).
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Jadi, dari uraian di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa peran kepala
sekolah sebagai administrator meliputi perencanaan, pengorganisasian,
pengkoordinasian, pengelolaan kepegawaian.Kegiatan-kegiatan itu harus
dilaksanakan secara efektif dan efisien agar dapat menunjang produktivitas
sekolah.
4) Kepala Madrasah Sebagai Supervisor
Supervisi adalah suatu aktivitas pembinaan yang direncanakan
untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan
pekerjaan mereka secara efektif. Supervisi ini sebagai salah satu fungsi
pokok dalam administrasi pendidikan, bukan hanya merupakan tugas
pekerjaan para pengawas, tetapi juga kepala sekolah terhadap guru-guru dan
pegawai sekolahnya (Sulistyorini, 2009. 183)
Kegiatan utama pendidikan di sekolah dalam rangka mewujudkan
tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga seluruh aktivitas
organisasi sekolah bermuara pada pencapaian efisiensi pembelajaran.Karena
itu, salah satu tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu
mensupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga kependidikan (Shulhan,
2013. 52).
Selaku Supervisor, kepala sekolah bertugas menyelenggarakan
supervisi dalam, proses belajar mengajar; kegiaran bimbingan; kegiatan
ekstrakurikuler; kegiatan kerja sama dengan masyarakat/instansi lain;
kegiatan ketatausahaan; koperasi sekolah; kehadiran guru, pegawai dan
siswa (Basri, 2014. 52).
Jadi, berdasarkan uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
salah satu tugas kepala sekolah yaitu sebagai supervisor, sehingga kepala
sekolah dituntut harus mampu meningkatkan kinerja tenaga kependidikan,
pengawasan dan pengendalian juga merupakan tindakan preventif untuk
mencegah agar para tenaga kependidikan tidak melakukan penyimpangan
dan lebih berhati-hati dalam melaksanakan pekerjaannya.
5) Kepala Sekolah Sebagai Leader (Pemimpin)
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Kepala sekolah sebagai leader, yaitu kepala sekolah sebagai
seorang pimpinan yang terus melakukan sesuatu yang baik sehingga menjadi
tauladan yang ditiru bawahannya (Hidayat dan Asroi, 2013. 55).
Selanjutnya, kepala sekolah sebagai pemimpin harus mampu:
a)

Mendorong timbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan
percaya diri pada guru, staf dan siswa dalam melaksanakan tugas
masing-masing.

b) Memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf dan para
siswa serta memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan demi
kemajuan dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan
(Sulistyorini, 2009. 175).
Jadi, berdasarkan uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
peran kepala sekolah sebagai leader yaitu, harus mampu memberikan
petunjuk dan pengawasan, serta meningkatkan kemampuan dan kemauan
guru untuk meningkatkan mutu pendidikan.
6) Kepala Madrasah Sebagai Intrepreneur
Kepala sekolah harus menjadi wirausaha atau entrepreneur.Istilah
wirausaha di sini merujuk kepada usaha dan sikap mental, tidak selalu dalam
tafsir komersial.Kemampuan wirausaha ini sangat dipentingkan dalam
rangka mencari terobosan baru pengembangan sekolah.Wirausaha esensinya
adalah usaha unutk menciptakan nilai lewat pengakuan terhadap peluang
bisnis (Danim dan Khairil, 2010. 83).
Kepala

sekolah

seyogyanya

dapat

menerapkan

prinsip-prinsip

kewirausahaan dihubungkan dengan peningkatan kompetensi guru untuk
menciptakan pembaharuan, keunggulan,komparati serta memanfaatkan
berbagai peluang (Daryanto, 2011. 33).
Jadi, berdasarkan uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
kepala sekolah dengan memiliki sikap kewirausahaan yang kuat akan berani
melakukan perubahan-perubahan yang inovatif di sekolahya, termasuk
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perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan proses pembelajaran
siswa beserta kompetensi gurunya. Sejauh mana kepala sekolah dapat
mewujudkan peran-peran di atas, secara langsung maupun tidak langsung
dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan kompetensi guru, yang
pada gilirannya dapat membawa efek terhadap penigkatan mutu pendidikan
di sekolah.
7.) Kepala Madrasah Sebagai Innovator
Fungsi kepala sekolah sebagai innovator, yaitu untuk berperan
menjadi

motor

yang

menggerakkan

perubahan

dan

inovasi

guru

memperbaiki situasi saat ini menjadi situasi yang lebih baik di masa
mendatang (Hidayat dan Asroi, 2013. 55).
Kepala sekolah yang bermutu selalu melakukan inovasi secara
berkelanjutan. Inovasinya diarahkan untuk memenuhi tuntutan mutu masa
depan, sesuai kebutuhan masyarakat, lokal dan global. Tindakan inovatif
kepala sekolah dilakukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang
dimiliki atau dapat diperoleh dari lingkungan (Danim dan Khairil, 2010. 82).
Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi
kepala sekolah sebagai inovator ialah mampu mencari dan menemukan
gagasan baru dalam kegiatan pembelajaran dan menciptakan inovasi yang
ditujukan untuk memeniuhi tuntutan masa depan dan sesuai kebutuhan
masyarakat.
8) Kepala Madrasah Sebagai Motivator
Pelaksanaan penghargaan dapat dikaitkan dengan prestasi guru dan
staf.Hal ini dilakukan secara terbuka, sehingga guru dan staf memiliki
peluang untuk meraihnya.Karenanya, kepala sekolah harus berusaha
memberikan

penghargaan secara

tepat,

efektif dan efisien untuk

menghindari dampak negatif yang ditimbulkan (Danim dan Khairil, 2010.
83).
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Kepala sekolah sebagai sosok yang mampu menggerakkan dan
mendorong setiap bawahan untuk bekerja secara optimal mencapai visi dan
misi yang ditetapkan (Hidayat dan Asroi, 2013.56).
Selanjutnya selainmemiliki fungsi kepala madrasah juga memiliki
peran yang harus dilakukan agar dapat meningkatnya mutu pendidikan,
Peranan kepala madrasah/sekolah menurut Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia, nomor 13 tentang standar kepala madrasah adalah sebagai:
pribadi, manajer, supervisor, social, dan entrepreneur ( Usman, 2014. 2).
Jadi, berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi
kepala sekolah sebagai motivator yang penting ialah untuk membangkitkan
semangat seluruh staff. Peran pembangkit semangat kerja dalam bentuk
pemberian dukungan bisa dilakukan melalui kalimat sugesti dan dapat di
wujudkan dalam bentuk pemberian perhatian, dorongan, menciptakan
suasana lingkungan kerja yang nyaman, memberikan penghargaan bagi guru
berprestasi, memelihara persahabatan antar sesama rekan kerja
mendiskusikan setiap permasalahan yang ada, menanamkan sikap
untuk bekerja sungguh-sungguh, serta menciptakan suasana kompetitif
dalam bekerja.

2. Mutu Pendidikan
a. Pengertian Mutu Pendidikan
Definisi

mutu

memiliki

konotasi

yang

bermacam-macam

tergantung orang yang memaknainya dan dari sudut pandang mana konsep
tersebut dipersepsikan.Bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia mutu
ialah ukuran baik atau buruk, keadaan, taraf atau derajat (kepandaian,
kecerdasan dan sebagainya) (Depdiknas, 2002. 677).
Pengertian mutu dapat dilihat dari tiga pakar mutu yang memiliki
pandangan beragam diantaranya yaitu, pertama Deming melihat masalah
mutu hakikatnya terletak pada konsep manajemen, khususnya kegagalan
senior manajer dalam proses perencanaan, adapun makna mutu ialah
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kesesuaian dengan kebutuhan pasar atau konsumen. Kedua, Juran memiliki
ide penting mengenai mutu, yaitu kecocokan penggunaan produk untuk
memenuhi kebutuhan dan kepuasan pelanggan.Ketiga, Philip Crosby
mengungkapkan pengertian mutu adalah gambaran dan karakteristik
menyeluruh dari barang atau jasa sesuai dengan yang diisyaratkan atau
distandarkan.Selanjutnya, pengertian mutu dapat disimpulkan pada tiga
unsur pokok, yaitu kesesuaian dengan standar, kesesuaian dengan harapan
stakeholders, pemenuhan janji yang diberikan (Mulyadi, 2010. 38).
Mutu adalah kemampuan (ability) yang dimiliki oleh suatu
produk atau jasa (services) yang dapat memenuhi kebutuhan atau harapan,
kepuasan (satisfaaction) pelangga (customers) yang dalam pendidikan
dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal customer dan eksternal. Internal
customer yaitu siswa atau mahasiswa sebagai pembelajar dan eksternal
customer yaitu masyarakat dan dunia industri.Mutu tidak berdiri sendiri
artinya banyak faktor untuk mencapainya dan untuk memelihara mutu
(Nanang Fatah, 2013. 2).
Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
pengertian mutu dalam dunia pendidikan dapat diartikan sesuatu yang harus
diperjuangkan, diraih dan dipertahankan oleh suatu lembaga pendidikan
untuk memperoleh kepercayaan masyarakat menyekolahkan putra-putrinya
di lembaga pendidikan tersebut.
Sedangkan pengertian khusus dari pendidikan, secara sempit
pendidikan adalah sekolah atau persekolahan (schooling), atau pendidikan
dalam arti sempit yaitu pengaruh yang diupayakan dan direkayasa sekolah
terhadap hubungan-hubungan dan tugas-tugas sosial mereka. Adapun
pengertian secara luas, pendidikan adalah sama dengan hidup, yang
merupakan segala situasi dalam hidup yang mempengaruhi pertumbuhan
seseorang (Kompri, 2015.44).
Definisi pendidikan sejauh ini belum ada keseragaman formulasi
yang dapat dipakai sebagai pegangan karena masing-masing ahli
mengemukakan definisi yang agak berbeda satu dengan yang lainnya
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tergantung

dari

konsepsi

pendekatannya

masing-masing.Sedangkan,

Driyarkar mendefinisikan pendidikan dipengaruhi oleh lingkungan atas
individu

untuk

menghasilkan

perubahan-peurbahan

yang

sifatnya

permanen/tetap dalam tingkah laku, fikiran dan sikapnya (Fatah, 2013. 4)
Pendidikan merupakan kebutuhan pokok bagi manusia, karena
manusia ketika dilahirkan tidak mengetahui sesuatu apapun, sebagaimana
firman Allah di dalam al-Qur‟an.QS.An-Nahl: 78.



Artinya: “Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan
tidak mengetahui sesuatupun, dan Dia memberi kamu pendengaran,
penglihatan dan hati, agar kamu bersyukur“ (Q.S. An-Nahl, Ayat 78).
Ayat Al-Qur‟an di atas mengandung makna bahwa insan manusia
sebagai hamba Allah dibekali dengan pendengaran, pengelihatan dan
hati.Adapun dengan pendengaran, pengelihatan dan hati dapat digunakan
untuk memperoleh pengetahuan dan memahami. Maka, awalnya manusia
dari keadaan tidak mengetahui sesuatupun hingga dapat mengetahui di
sinilah terjadi proses pendidikan. Untuk itu, pendidikan memang sudah
diperoleh dari sejak awal terlahir di alam dunia.Sebab manusia merupakan
sebaik-baiknya makhluk yang dibekali oleh Allah SWT dengan akal fikiran.
Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
pendidikan berarti usaha yang dijalankan oleh seseorang atau sekelompok
orang agar menjadi dewasa atau mencapai tingkat hidup dan penghidupan
yang lebih tinggi dalam arti mental.
Selanjutnya Pemerintah melakukan akreditasi pada setiap jenjang
dan

satuan

pendidikan

untuk

kelayakan

program

atau

satuan

pendidikan.Esensi akreditasi adalah sebagai bentuk akuntabilitas public
yang dilakukan secara objektif, adil, transparan dengan menggunakan
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instrument dan kriteria yang mengacu pada Standar Nasional
Pendidikan. Adapun Standar Nasional Pendidikan mencakup:
1) Standar Kompetensi
Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah
digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan kelulusan peserta
didik.Standar Kompetensi Lulusan (SKL) tersebut meliputi standar
kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan menengah, standar
kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran, dan standar
kompetensi lulusan mata pelajaran.
2) Standar Isi
Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi
minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis
pendidikan tertentu. Standar isi tersebutmemuat

kerangka

dasar

dan

struktur pendidikan, dan kalender pendidikan.
3) Standar Proses
Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara
interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik
untuk berprestasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,
kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakaat, minat dan perkembangan
fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam proses pembelajaran
pendidik memberikan keteladanan. Setiap satuan pendidikan melakukan
perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran,
penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk
terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien.
4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen
pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk
mewujudkan tujuan pendidikan nasional.Kualifikasi akademik yang
dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi
oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah dan sertifikat keahlian
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yang relevan sesuai ketentuan perundang-undangan

yang berlaku.

Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan
menengah serta pendidikan anak usia dini.
5) Standar Sarana dan Prasarana
Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana yang meliputi
perabit, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar
lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk
menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan. Setiap
satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang
kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha,
ruang perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit
produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat
beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang lain yang diperlukan
untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.
6) Standar Pengelolaan
Standar pengelolaan terdiri dari tiga bagian, yaitu standar pengelolaan oleh
satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah Daerah dan standar
pengelolaan oleh Pemerintah.
7) Standar Pembiayaan Pendidikan
Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi, dan biaya
personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas
meliputi biaya penyediaan sarana dan prasrana, pengembangan sumberdaya
manusia, dab modal kerja tetap. Biaya personal yang dimaksud ialah biaya
pendidikan yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti
proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Biaya operasi satuan
pendidikan diantaranya yaitu, gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta
segala tunjangan yang melekat pada gaji, bahan atau peralatan pendidikan
habis pakai.

8) Standar Penilaian Pendidikan
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Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasaar dan menengah terdiri
atas, penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan
pendidikan dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah (Fatah, 2013. 5).
Untuk itu, secara umum pengertian dari mutu pendidikan ialah
pendidikan yang mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta
didik yang dikembangkan dengan cara membebaskan peserta didik dari
ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakjujuran, dan dari
buruknya akhlak dan keimanan (Mulyasana, 2012. 120).
Mutu pendidikan adalah pendidikan yang seluruh kompenen
berbagai perangkat pendukung lainnya dapat memuaskan peserta didik,
pimpinan, guru dan masyarakat pada umumnya (Nata, 2012. 51).
Jadi, berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa
pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh kompenen serta
berbagai perangkat pendukung lainnya dapat memuaskan peserta didik,
pimpinan, guru dan masyarakat pada umumnya.
b. Indikator Mutu Pendidikan
Menurut Cepi
dapatdikategorikan

Triatna,

berdasarkan

mutu

pandangan

layanan
sistem,

pendidikan
yaitu

kategori

hasil,proses, masukan.
1) Mutu hasil ialah kebermutuan hasil pendidikan yang dirasakan utamanya
oleh peserta didik sebagai wujud nyata dari proses pembelajaran.
2) Mutu proses adalah kebermutuan yang dilihat dari sejauh mana peserta
didik merasa nyaman dengan layanan pembelajaran yang dilakukan oleh
guru dengan berbagai sumber daya yang dimiliki sekolah.
3) Mutu masukan ialah mutu yang nampak dari berbagai masukanuntuk
terjadinya proses pembelajaran yang meliputi, kurikulum, fasilitas, siswa
dan berbagai hal lain yang berkontribusi terhadap proses pembelajaran
(Triatna, 2015. 52-53).
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Sedangkan menurut Depdiknas dalam Mulyasa mengungkapkan,
bahwa dalam konteks pendidikan pengertian mutu mencakup tiga hal berikut
ini:
1) Input

pendidikan

adalah

segala

sesuatu

yang

harus

tersedia

karenadibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Input dapat berupa
sumberdaya, perangkat lunak dan harapan-harapan sebagai pemandu bagi
berlangsungnya proses. Input sumberdaya meliputi sumber daya manusia
yaitu, kepala sekolah, guru, karyawan sekolah, siswa. Input perangkat lunak
meliputi struktur organisasi sekolah dan peraturan perundang-undangan
sekolah. Adapun untuk input harapan berupa visi, misi, tujuan dan sasaransasaran atautarget yang ingin dicapai oleh sekolah.
2) Proses pendidikan merupakan berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang
lain. Proses dikatakan bermutu tinggi apabila pengkoordinasian dan
penyerasian serta pemaduan input sekolah dilakukan secara harmonis,
sehingga mampu menciptakan situasi pembelajaran yang menyenangkan,
mampu mendorong motivasi dan minat belajar.
3) Output pendidikan adalah kinerja sekolah, maksud dari kinerja sekolah
ialah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses perilaku sekolah. Khusus
yang berkaitan dengan output sekolah, dapat dijelaskan bahwa output
sekolah dikatakan berkualitas atau bermutu tinggi jika prestasi sekolah,
khususnya prestasi peserta didik menunjukkan pencapaian yang tinggi
dalam:
a) Prestasi akademik berupa nilai ulangan umum, nilai ujian akhir, karya
ilmiah, lomba-lomba akademik
b) Prestasi non akademik, seperti olahraga, kesenian, keterampilan, kegiatan
ektrakurikuler (Mulyasa, 2012. 157-158).
Jadi, berdasarkan uraian pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa
sekolah dikatakan melakukan upaya peningkatan mutu pendidikan apabila
pemimpin lembaga pendidikan atau kepala sekolah tersebut berani untuk
berinovasi, sehingga sekolah tersebut menjadipilihan yang berbeda dengan
sekolah lain. Adapun indikatornya adalah mencakup input, proses dan
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output. Dimana indikator mutu pendidikan tersebut saling mempengaruhi
sebab apabila suatu sekolah untuk meraih mutu pendidikan harus mampu
mencetak output yang unggul, sedangkan output dipengaruhi oleh proses
dan untuk melaksanakan proses pendidikan yang bermutu pula harus
didukung oleh input.
Mutu pendidikan tidak hanya sekedar memenuhi standar atau
indikator, tetapi memiliki kemampuan untuk kepuasan pelanggan. Berikut
ini, beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam meningkatkan mutu, yaitu:
1)

Komitmen pada kualitas, organisasi harus selalu mempunyai tanggung
jawab terhadap kualitas serta memelihara kualitas secara terus-menerus.

2)

Budaya Kualitas, komitmen kualitas harus direfleksikan dalam budaya
organisasi, norma perilakunya serta nilai-nilainya.

3) Informasi dari pelanggan, pada akhirnya dalam membangun persepsi
kualitas pelanggan yang mendefinisikan kualitas.
4)

Sasaran yang jelas, sasaran kualitas harus jelas dan tidak umum
cenderung menjadi tidak bermanfaat.

5)

Karyawan yang berinisiatif, karyawan harus diberikan motivasi dan
dilibatkan dalam mencari solusi permasalahan yang dihadapi organisasi
dengan pemikiran kreatif dan inovatif (Yakub, Hisbanarto, 2014. 107108).

c)

Karakteristik Mutu Pendidikan
Lembaga pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila telah

memenuhi kompenen pendididkan yang bermutu yaitu, terkait dengan
kurikulum atau pelajaran yang diberikan, proses belajar mengajar, tenaga
pendidik, tenaga kependidikan, sarana prasarana, lingkungan, pengelolaan
(Nata, 2012. 51).
Mutu pendidikan dapat diperoleh pada suatu lembaga pendidikan,
maka dapat dikatakan sekolah yang bermutu apabila terlihat pada sejumlah
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karakteristik yang meliputi masukan, proses, maupun hasil. Karakteristik
sekolah yang bermutu menurut Mac Beath dan Mortimer, sebagai berikut:
1) Memiliki visi dan misi yang jelas. Maksud dari kejelasan visi dan misi
sekolah dengan ciri:
a) Visi dan misi sekolah dirumuskan secara jelas.
b) Visi dan misi sekolah dijadikan acuan perilaku oleh warga sekolah.
c) Visi dan misi dijabarkan menjadi tujuan/sasaran, program (jangka
panjang dan jangka pendek) dan kebijakan sekolah.
2) Memiliki kepala sekolah yang profesional. Keprofesionalan kepala
sekolah meliputi:
a) Rincian kualifikasi dan pengalaman kepala sekolah dalam
memimpin sekolah.
b) Kepala sekolah menyediakan waktu untuk berbicara atau berdiskusi
dengan orang tua maupun wali dari peserta didik.
c) Kepala sekolah menjunjung tinggi moral warga termasuk moral staf
guru.
d) Kepala sekolah mampu melakukan kegiatan supervisi, khususnya
kepada guru yang mengarah pada peningkatan pembelajaran.
3) Memiliki guru yang profesional. Keprofesionalan guru dicirikan oleh:
a) Rincian kualifikasi pengalaman guru sebagai pendidik sesuai
dengan pengalaman pendidikannya.
b) Guru merasa nyaman untuk bekerja di sekolah.
c) Guru mampu mngaplikasikan berbagai pendekatan pembelajaran
sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
d) Guru

merencanakan,

melaksanakan

dan

mengevaluasi

pengembangan profesi berkelanjutan.
4) Memiliki lingkungan sekolah yang kondusif untuk belajar. Adapun ciri
sekolah yang kondusif untuk belajar yaitu:
a) Gedung, halaman dan peralatan sekolah yang bersih dan terawat.
b) Orang tua dapat melihat hubungan positif antara warga sekolah
dengan lingkungan sekitarnya.
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c) Mekanisme partisipasi siswa dalam organisasi sekolah tertuang
secara jelas, seperti aturan untuk menjadi perwakilan kelas dalam
organisasi siswa intra sekolah (OSIS).
d) Sekolah mempunyai aturan yang dirumuskan dengan jelas dan
secara tertulis mengenai isu-isu disiplin, mengganggu siswa lain,
dan sebagai tentang perilaku pelanggaran tata tertib sekolah.
5) Memiliki kurikulum yang luas dan berimbang. Ciri dari kurikulum yang
luas dan berimbang antara lain:
a) Implementasi

pembelajaran

menggunakan

pendekatan

pembelajaean yang aktif, efektif, kreatif dan menyenangkan.
b) Sekolah menyediakan berbagai kegiatan ekstrakuriker, misalnya
musik, olahraga, dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhan
pengembangan potensi peserta didik.
c) Guru memfasilitasi orang tua untuk memahami bagaimana
kurikulum diimplementasikan.
6) Tinggi dalam melibatkan masyarakat untuk ikut serta mengelola
sekolah. Keterlibatan masyarakat ini dicirikan oleh:
a) Sikap positif orang tua terhadap sekolah dan partisipasi aktifnya
dalam kegiatan-kegiatan sekolah.
b) Tingginya keterlibatan orang tua dalam berbagai bentuk kegiatan
sekolah.
c) Adanya keterlibatan orang tua dalam menentukan visi, misi, tujuan
dan kebijakan sekolah.
d) Sekolah melakukan pembimbingan kepada orang tua mengenai
bagaimana cara orang tua berpartisipasi dalam pengelolaan sekolah
atau kelas
e) Komite sekolah mempunyai hubungan yang erat dengan orang tua
peserta didik secara keseluruhan.
f) Sekolah meminta dan menerima masukan dari orang tua tentang
kepuasan

orang

tua

terhadap

kinerja

sekolah

dan

menindaklanjutinya.
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g) Sekolah mempunyai hubungan baik dengan sekolah lain, organisasi
pemerintah, pusat layanan masyarakat, organisasi bisnis, dan
masyarakat luas pada umumnya (Triana, 2015. 53-57).
Selain itu, pendapat lain menguaraikan maksud dari mutu pendidikan
apabila telah memiliki karakteristik sebagai berikut:
1) Kinerja (performa), yaitu dengan aspek fungsional sekolah. Misalnya,
kinerja para guru dalam mengajar, memberikan penjelasan, sehat dan
rajin dalam mengajar, menyiapkan bahan ajar dan lain sebagainya.
2) Waktu wajar (timeliness), artinya yaitu selesai dengan waktu yang
wajar. Misalnya memulai dan mengakhiri pelajaran tepat waktu,
ulangan tepat waktu, pengumpulan tugas dan lain sebagainya
dilaksanakan dengan tepat waktu.
3) Handal (reliability), yaitu usia pelayanan prima bertahan lama.
Misalnya pelayanan prima yang diberikan sekolah bertahan dari tahun
ke tahun.
4) Daya tahan (durability) atau tahan banting. Misalnya meskipun dalam
keadaan krisis keuangan, sekolah masih tetap bertahan dan tidak tutup.
5) Indah (aesthetics), berkaitan dengan interior dan eksterior organisasi
pendidikan yang selalu tertata baik.
6) Hubungan manusiawi (personal interface), yaitu menjunjuang tinggi
nilai-nilai moral dan profesionalisme.
7) Standar tertentu (conformance to specificatioan), Misalnya unggul
dalam berbahasa Inggris dan unggul dalam hal lainnya.
8) Mudah penggunannya (easy of use) dalam hal ini, sarana dan
prasarana yang mudah dipakai dan diterapkan.
9) Bentuk khusus (feature), berkaitan dengan keunggulan tertentu atas
lulusan organisasi pendidikan.
10) Konsistensi (consistency), yaitu terkait keajegan, konstan atau stabil.
Misalnya mutu sekolah dari dahulu sampai sekarang tidak menurun.
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11) Mampu melayani (serviceability), berkaitan dengan pelayanan
organisasi pendidikan yang tetap baik dan selalu menerima kritik serta
saran.
12) Seragam (uniform), mampu melayani dan mengutamakan ketepatan
dalam pelayanan.
13) Ketetapan (accuracy), berkaitan dengan pelayanan di organisasi
pendidikan yang mampu memenuhi keinginan pelanggan pendidikan
(Wibowo, 2013. 7).
Pencapaian mutu pendidikan tidak lepas dari upaya kepala sekolah
melalui beberapa kegiatan dalam meningkatkan mutu pendidikan. Adapun
usaha yang dapat dilakukan dengan memperhatikan kompenen mutu
pendidikan dan karakteristik sekolah

yang bermutu maka akan

mejuwudkan mutu pendidikan.
d. Faktor Pendukung dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Mutu pendidikan merupakan sesuatu yang diperjuangkan, maka
dalam suatu usaha untuk mencapai tujuan yang diperjuangkan tersebut
tidak lepas dari adanya beberapa faktor pendukung. Menurut Minnah El
Widdah, terdapat sembilan faktor pendukung dalam meningkatkan mutu
pendidikan di madrasah sebagai berikut:
1) Kurikulum dan Pembelajaran
Aspek kurikulum dan pembelajaran ini memiliki peranan yang
sangat

penting

dalam

keberhasilan

program

peningkatan

mutu

madrasah.Hal ini tidak hanya berupa dokumen tertulis yang memuat
sejumlah mata pelajaran yang diajarkan pada siswa, tetapi juga memuat
rumusan tujuan-tujuan yang hendak dicapai dalam rangka mewujudkan
visi dan misi madrasah.Selain itu, dalam kurikulum juga dirumuskan
strategi/metode dan teknik-teknik pembelajaran, sumber-sumber, alat dan
media

yang

dibutuhkan

bahkan

pendekatan

penilaian

terhadap

keberhasilan pembelajaran tersebut.
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2) Administrasi/Manajemen
Apabila dilihat dari sasarannya, administrasi pelayanan pendidikan
dapat dibedakan menjadi pelayanan administrasi siswa, pelayanan
administrasi personil, pelayanan administrasi kurikulum, dan pelayanan
administrasi sarana dan prasarana madrasah. Kegiatan-kegiatan pelayanan
ini pada dasarnya merupakan suatu sistem, dimana antara pelayanan yang
satu dengan yang lain saling berhubungan dan saling mempengaruhi.
3) Sarana dan Prasarana
Fasilitas dalam hal ini meliputi bangunan fisik sekolah, ruang kelas,
perpustakaan dan laboratorium yang sangat penting bagi kelangsungan
pembelajaran.Peranan sumber belajar sangat penting dalam kegiatan
peningkatan mutu madrasah.Maksud dari sumber belajar dalam hal ini,
tidak cukup buku-buku pelajaran saja, namun termasuk meliputi sumber
belajar manusia, uang, bahan peralatan maupun media yang dapat
memberikan kontribusi penting bagi hasil belajar siswa.
Ketenagaan (Guru dan Staf TU)
Seorang pendidik dituntut untuk menjadi guru yang profesional,
maka harus mampu melakukan tugas-tugas keguruan terutama dalam
merencanakan, melaksanakan dan menilai keberhasilan pembelajaran.
5) Siswa
Siswa termasuk salah satu kompenen inoput pada sistem sekolah,
maka keadaan siswa harus dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga
dapat diproses untuk meningkatkan kompetensinya.
6) Partisipasi Masyarakat
Peran serta dan partisipasi dari masyarakat ini meliputi dari
keterlibatan orang tua siswa, keterlibatan dalam pelaksanaan peningkatan
mutu pendidikan, pelaporan pelaksanaan (Fadilah, 2016. 29-34).
e. Faktor Penghambat dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan
Praktik dalam usaha untuk meningkatkan mutu pendidikan tidak
selamanya berjalan mulus dan lancar, terkadang muncul berbagai kendala
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dalam mewujudkan mutu pendidikan sebagaimana yang diharapkan.
Adapun faktor-faktor penghambat meningkatkan mutu menjadi kendala
sehingga mengalami kesulitan dalam meningkatkan mutu pendidikan,
antara lain:
1) Lembaga pendidikan berbeda dengan layanan jasa dan perdagangan
Perlu dipahami bahwa tugas dari pendidikan agar siswa memiliki
berbagai

nilai dan kepercayaan

yang semuanya sukar untuk

diukur.Dalam layanan jasa dan perdagangan mudah untuk dihitung
berapa modal, berapa barang terjual dan berapa keuntungan yang
diperoleh. Akan tetapi, bukan sama sekali dalam pendidikan tidak dapat
diukur seperti prestasi dan kecerdasan kognitif.
2) Tujuan pendidikan termasuk sukar diukur tingkat ketercapaiannya
Tercapainya tujuan pendidikan seharusnya tidak cukup pada
nilai namun termasuk selesai dari proses belajar mengajar di sekolah.
Tujuan pendidikan bersifat jangka panjang yaitu menyiapkan manusia
yang baik. Manusia yang baik kadang kala tidak langsung dirasakan
sebagai bukti tercapainya tujuan pendidikan tersebut, melainkan setelah
mengalami proses panjang dalam rentang kehidupan manusia.
3) Hak pelanggan untuk menentukan pilihan pendidikan
Peserta didik di satu pihak sebagai pelanggan yang harus deberikan
pelayanan pendidikan dan pembelajaran terbaik, namun di sisi lainnya
sebagai manusia dapat menentukan sendiri pilihan terbaiknya.
Pembentukan manusia tidak sama dengan pembentukan barang yang
mudah direkayasa menjadi bentuk-bentuk baru.
4) Manajemen sekolah menghadapi masalah fragmentatif
Ketika dalam pengambilan keputusan sekolah banyak dipengaruhi
oleh faktor tuntutan dari pihak luar, seperti wali siswa, pemerintah dan
lapangan kerja.Unrsur-unsur tersebut berada di luar dan sangat beragam
kepentingan, tidak dalam jajaran manajemen sekolah, sehingga tarik
menarik kepentingan sukar dihindarkan.
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5) Kepala sekolah memiliki tugas mengajar yang berlebihan
Kepala sekolah terkadanterlalu sibuk dalam kegiatan mengajar,
sehinggga kurang memiliki waktu untuk melaksanakan manajemen
mutu pendidikan.Tugas rangkap sering kali menyebabkan tidak
optimalnya tugas tersebut, karena tugas satu dengan lainnya tidak
dapat dibatasi.Menjadi guru harus profesional, demikian juga menjadi
kepala

seoekolah

sudah

semsetinya

harus

profesional.Namun,

profesional dalam dua bidang secara bersamaan seringkali menjadi
kendala.
6) Kepala sekolah dan guru memiliki profesi yang sama dengan
Dalam sistem koordinasi antara kepala sekolah dan guruterkadang
menjadi saling bergesekan, sehingga berpengaruh terhadap tujuan
bersama untuk mencapai mutu pendidikan.
7) Pengelola kurangnya wawasan untuk memperbaiki sistem kualitas
Kurangnya wawasan untuk memperbaiki sistem kualitas
Dapat dipengaruhi karena tidak mengikuti training serta tidak
mengikuti penataran-penataran yang diberikan, misalnya di sekolah
tidak pernah memberikan bagaimana pengelola harus bekerja dalam
sekolah sebagai suatu sistem untuk menerapkan program-program
perbaikan.
8) Kebijakan dan penyelenggaran pendidikan nasional menggunakan
pendekatan education production function
Pendekatan ini menganggap bahwa apabila input pendidikan
seperti pelatihan guru, pengadaan buku dan alat pelajaran serta
perbaikan sarana dan prasarana pendidikan lainnya terpenuhi maka
mutu pendidikan (output) secara otomatis akan terjadi. Dalam
kenyataan, mutu pendidikan yang diharapkan belum sesuai harapan.
Sebab, selama ini dalam menerapkan pendekaatan education
production function terlalu memusatkan pada input pendidikan dan
kurang memperhatikan pada proses pendidikan.
9) Penyelenggaraan pendidikan nasional yang sentralistik
Hal ini mengakibatkan sekolah sebagai penyelenggara pendidikan
sangat tergantung pada keputusan birokrasi, yang mempunyai jalur
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sangat panjang dan terkadang kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai
dengan kondisi sekolah setempat.Maka dengan demikian, sekolah
kehilangan kemandirian, inisiatif untuk memajukan termasuk mutu
pendidikan sebagai salah satu tujuan pendidikan nasional.
10) Peran serta masyarakat.
Partisipasi masyarakat selama ini sangat minim, khususnya orang
tua siswa dalam penyelenggaraan pendidikan pada umumnya lebih
banyak bersifat dukungan dana, bukan turut andil dalam pengambilan
keputusan, monitoring dan evaluasi (Mulyasa, 2012. 159-160).
B. Studi Relevan
Sepanjang yang penulis ketahui bahwa telah ada beberapa penelitian
sebelumnya meneliti tema yang sama berkaitan dengan manajemen kesiswaan
baik di sekolah maupun di madrasah, yaitu penelitian yang dilakukan oleh:
1.

Skripsi saudari Zaerina Ayu Eliza Putri Fakulitas Tarbiyah jurusan

Tarbiyah. IAIN Surakarta, tahun (2015) yang berjudul “Strategi Kepala
Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran PAI Di SDIT Al-Ihsan
Colomadu Karanganyar Tahun Pelajaran 2015” Hasil penelitian ini
menunjukkan bahwa strategi yang dibangun oleh kepala sekolah dalam
meningkatkan mutu pembelajaran PAI. Kaitannya dengan penelitian ini,
memiliki kesamaan meneliti tentang kepala sekolah dan mutu. Adapun
perbedaannya untuk skiripsisaudari Zaerina Ayu Eliza Putri Fakulitas
Tarbiyah jurusan Tarbiyah meneliti tentang strategi kepala sekolah dalam
meningkatkan mutu pembelajaran PAI.
Adapun yang peneliti lakukan dalam penelitian ini tentang peran
kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan.Selain itu lokasi, waktu,
dan tempat juga menjadi perbedaan dengan penelitian ini.
2.

Skripsi saudara Hakim Adil Aini, Fakultas Tarbiyah jurusan Tarbiyah.

IAIN Surakarta, tahun (2014) yang berjudul ”Upaya Kepala Sekolah Dalam
Meningkatkan Kualitas Pendididikan Agama Islam (PAI) Berbasis Kurikulum
2013 Di SMK Gajah Mungkur, Bulusulur Wonogiri”.Kaitan dalam penelitian
yang dilakukan saudara Hakim Adil Aini memiliki kesamaan subjek yang
diteliti, yaitu kepala sekolah. Sedangkan perbedaanya bahwa saudari Hakim
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Adil Aini focus penelitiannya dalam Meningkatkan Kualitas Pendididikan
Agama Islam (PAI) Berbasis Kurikulum 2013.
Adapun yang peneliti lakukan dalam penelitian ini tentang peran
kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, selain itu lokasi, waktu,
dan tempat juga menjadi perbedaan dengan penelitian ini.
3.

Skripsi saudari Nuriyatus Sariroh Fakultas Tarbiyah jurusan Tarbiyah.

IAIN Surakarta, tahun (2014) yang berjudul “Manajemen Presonalia dalam
mengembangkan Mutu Pendidikan di Madrasah Tsanwiyah Ribhul Ulum
Kedungmutih Wedung Demak Tahun Ajaran 2013/2014”. Sehingga,
kaitannya dengan penelitian yang dilakukan saudari Nuriyatus Sariroh subjek
yang diteliti ialah manajemen personalia dan memiliki kesamaan meneliti
tentang mutu pendidikan, perbedaannya untuk skiripsi saudari Nuriyatus
Sariroh Fakulitas Tarbiyah jurusan Tarbiyah yang berperan penting adalah
manajemen personalia.
Adapun yang dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui
peran dari kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan, selain itu
lokasi, waktu juga berbeda. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada tabel berikut:

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

37
Tabel 2.1
Persamaandan perbedaan penelitian dengan peneliti lainnya

Nama

Judul

Lokasi

Metode
Penelitian

Persamaan

Perbedaan

Zeirina
Strategi Kepala
Ayu Eliza sekolah Dalam
Putri
Meningkatkan
Mutu
Pembelajaran
PAI

Surkarta
Tahun 2015

Metode
deskriptif
kualitatif

Membahas
Tentang
Meningkatkan
Mutu
Pendidikan

1. Lokasi
2. Waktu
3. Strategi Kepala
Sekolah

Hakim
Adil Aini

Upaya Kepala
Sekolah Dalam
Meningkatkan
Kualitas
Pendidikan
Agama Islam

Surakarta
tahun 2014

Metode
deskriptif
kualitatif

Membahas
Tentang
Meningkatkan
Mutu
Pendidikan

1. Lokasi
2. Waktu
3. Upaya Kepala
Sekolah Dalam
Meningkatkan
Mutu
Pendidikan

Nuriyatus
Sariroh

Manajemen
Personalia
Dalam
Mengengamba
ngkan Mutu
Pendidikan di
Madrasah
Tsanawiyah
Ribhul Ulum

Surakarta
tahun 2014

Metode
Deskriptif
kualitatif

Membahas
Tentang
Mutu
Pendidikan

1. Lokasi
2. Waktu
3. Manajemen
Personalia
Dalam
Peningkatan
Mutu
Pendidikan

Dodi
Kurniawan

Peran Kepala Jambi
Madrasah
Tahun 2019
Dalam
Meningkatkan
Mutu
Pendidikan di
MTs
Laboratorium

Metode
Deskriptif
Kualitatif

Membahas
1. Lokasi
Tentang Mutu 2. Waktu
Pendidikan
3. Peran Kepala
Madrasah
Dalam
Meningkatkan
Mutu
Pendidikan

Catatan. Data pada tabel 2.1 berasal dari sumber lain
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BAB III
METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Metode Penelitian
Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk
mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian kualitatif
merupakan penelitian yang menekankan pada kualitas atau hal yang terpenting
dari sifat suatu kejadian atau fenomena.
Metode penelitian yang di gunakan penulis adalah metode deskriptif
kualitatif, yakni penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang
apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi,
tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk
kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan
memanfaatkan berbagai metode ilmiah (Moleong, 2014, hal. 6).
Auerbach and Silverstein (2003) dalam Sugiyono (2017, hal. 3)
menyatakan bahwa, metode kualitatif adalah penelitian yang melakukan analisis
dan interpretasi teks dan hasil interview dengan tujuan untuk menemukan makna
dari suatu fenomena.
Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis bermaksud mendeskripsikan
keadaan tentang: Peran kepala madrasah di Madrasah Tsanawiyah Laboratorium
Kota Jambi dengan mengadakan observasi atau pengamatan lapangan untuk
memperoleh data dan informasi selengkap mungkin yang berkaitan erat dengan
objek penelitian.

B. Setting dan Subjek Penelitian
1. Setting Penelitian
Penelitian akan dilakukan di Madrasah Tsanawiyah Putra Pondok
Pesantren As‟ad Seberang Kota Jambi yang beralamat di Jalan Arif Rahman
Hakim No. 111, Simpang IV Sipin, Telanaipura, Kota Jambi, Kode Pos 36361
yang melatar belakangi penulis memilih lokasi ini sebagai fokus penelitian
adalah di dasarkan pada keadaan yang ada di MTs Laboratorium sesuai dengan
38
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penelitian awal dilakukan menunjukkan bahwa berkat peran kepala
sekolah mutu pendidikan di MTs Laboratorium ini telah banyak dikenal
masyarakat.
2. Subjek Penelitian
Subjek penelitian adalah orang yang akan memberikan informasi dan
data yang diperlukan dalam proses penelitian. Dalam hal ini yang menjadi
subjek penelitian ini adalah Kepala MTs Laboratorium Kota Jambi, salah satu
guru Mts Laboratorium dan salah satu peserta didik yang belajar di MTs
Laboratorium Kota Jambi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan subjek
penelitian purposive sampling yang mana subjek penelitian dan tempat
penelitian yang dipilih dengan tujuan untuk memahami permasalahan pokok
yang akan diteliti serta sesuai dengan tujuan peneliti.Purposive sampling ini
adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu.
Pertimbangan tertentu misalnya orang tersebut dianggap paling tahu tentang
apa yang kita harapkan (Sugiyono, 2016, hal. 218).

C. Jenis dan Sumber Data
1. Jenis Data
Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:
a. Data Primer
Data primer adalah data yang berupa informasi, peristiwa atau tindakan
yang berkaitan dengan sekolah/ madrasah, khususnya yang berkenaan dengan
Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah
Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi.Data primer adalah sumber data yang
langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2017, hal. 104).
Oleh karena itu data primer yang diperoleh penulis dalam penelitian ini
yaitu dari kepala Madrasah, guru, dan peserta didik MTs Laboratorium Kota
Jambi dalam hal ini adalah data-data yang menyangkut hal-hal tentang:
1) Bagaimana peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di
MTs Laboratorium Kota Jambi?
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2) Bagaimana kendala yang diahadapi kepala ,madrasah dalam meningkatkan
mutu pendidikan di MTs Laboratorium Kota Jambi?
3) Bagaimana upaya kepala madrasah untuk mengatasi kendala dalam
meningkatkan mutu pendidikan di MTs Laboratorium Kota Jambi?

b. Data Sekunder
Menurut Sugiyono (2017, hal. 104) mengatakan bahwa data sekunder
merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul
data, misalnya lewat orang lain atau dokumen. Adapun data sekunder yang di
maksud adalah sebgai berikut:
1) Historis dan Geografis MTs Laboratorium Kota Jambi.
2) Data tentang peserta didik, guru, dan pegawai.
3) Data tentang sarana dan prasarana, struktur organisasi dan beberapa sumber
dokumen lainnya.

2. Sumber Data
Menurut Lofland dan Lofland (1984, hal. 47) dalam Moleong, 2014
hal.157) sumber data utama dalam penelitian kualittif ialah kata-kata dan
tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain.Sumber
data dalam penelitian ini adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Sumber
data ini digunakan untuk mempermudah proses penelitian, adapun yang menjadi
sumber data dalam penelitian ini adalah:
a) Kepala Sekolah
b) Guru,
c) Peserta didik

D. Teknik Pengumpulan Data
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini, maka
penulis menggunakan beberapa instrumen atau pengumpulan data berupa metode
observasi, wawancara, dan dokumentasi.
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1. Observasi
Menurut Nasution (1998 dalam Sugiyono (2017, hal. 106) menyatakan
bahwa, observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan.Para ilmuwan hanya
dapat bekerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia kenyataan yang
diperoleh melalui alat yang sangat canggih, sehingga benda-benda yang sangat
kecil (proton dan electron) maupun yang sangat jauh (benda ruang angkasa) dapat
diobservasi dengan jelas.
Menurut Marshall (1995) dalam Sugiyono (2017, hal. 106) menyatakan
bahwa “through observation, the researcher learn about behavior ang the
meaning attached to those behavior”. Melalui observasi, peneliti belajar tentang
perilaku, dan makna dari perilaku tersebut.
Dengan metode ini peneliti mempergunakan untuk melihat secara
langsung berbagai aktifitas yang berlangsung atau hal-hal yang berkaitan dengan
gambaran umum mengenai peran kepala madrasah di MTs Laboratorium Kota
Jambi.

2. Wawancara
Menurut Moleong (2014, hal. 186) mengemukakan wawancara adalah
percakapan dengan maksud tertentu.Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,
yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara
(interviewee) yang memerikan jawaban atas pertanyaan.
Esterberg (2002) dalam Sugiyono (2017, hal. 114) mendefinisikan
interview sebagai barikut. „a meetingof two persons to exchange information and
idea through question and responses, resulting in communication and joint
construction of meaning about a particular topic”. Wawancara adalah merupakan
pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab,
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.
Stainback (1988) dalam Sugiyono (2017, hal. 114) mengemukakan
bahwa: interviewing provide the researcher a means to again a deeper
understanding of how the participant interpret a situation or phenomenon than
can be gained through observation alone. Jadi dengan wawancara, maka peneliti
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akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam
menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi, di mana hal ini tidak bisa
ditemukan melalui observasi.
Dalam hal ini penulis akan mewawancarai kepala sekolah, guru, dan
peserta didik. Data penelitian yang dikumpulkan guna menjadi kelengkapan data
observasi.

3. Dokumentasi
Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.Dokumen
bisa

berbentuk

tulisan,

gambar,

atau

karya-karya

monumental

dari

seseorang.Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah
kehidupan (life histories), ceritera, biografi, peraturan, kebijakan.Dokumen yang
berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain.Dokumen
dalam bentuk karya misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film,
dan lain-lain.Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode
observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Dalam hal dokumen Bogdan
dalam Sugiyono menyatakan “in most tradition of qualitative research, the
pharase personal document is used broadly to refer to any first person narrative
produced by an individual which describes his or her own actions, experience and
belief”.
Hasil penelitian dari observasi atau wawancara, akan lebih kredibel/
dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan di masa kecil, di
sekolah,

di

tempat

kerja,

di

masyarakat,

dan

autobiografi.

Publish

autobiographies provide a readily available source of data for the discerning
qualitative research (Bogdan). Hasil penelitian juga akan semakin kredibel
apabila didukung oleh foto-foto atau karya tulis akademik dan seni yang telah ada.
Photographs provide strikingly descriptive data, are often used to understand the
subjective and is product are frequently analyzed inductive.
Tetapi juga perlu dicermati bahwa tidak semua dokumen memiliki
kredibilitas yang tinggi.Sebagai contoh banyak foto yang tidak mencerminkan
keadaan aslinya, karena foto dibuat untuk kepentingan tertentu.Demikian juga
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autobiografi yang ditulis untuk dirinya sendiri, sering subyektif (Sugiyono, 2017,
hal. 124-125).
Data-data dokumentasi yang akan dikumpulkan dalam penelitian ini
adalah: Historis dan Geografis Madrasah, Data tentang peserta didik, guru,
pegawai, data tentang sarana dan prasarana, struktur organisasi dan beberapa
sumber dokumen lainnya.

E. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat
pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam
periode tertentu.Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap
jawaban yang diwawancarai. Bila jawaban yang diwawancarai setelah dianalisis
terasa belum memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan pertanyaan lagi, sampai
tahap tertentu, diperoleh data yang dianggap kredibel. Miles and Huberman dalam
Sugiyono, mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan
secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga
datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data, yaitu data reduction, data
display, dan conclusiondrawing/verification (Sugiyono, 2017, hal. 132-133).
1. Pengumpulan Data (Data Collection)
Kegiatan utama pada setiap peneliti adalah mengumpulkan data. Dalam
penelitian kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara mendalam,
dan dokumentasi atau gabungan ketiganya (triangulasi). Pengumpulan data
dilakukan berhari-hari, mungkin berbulan-bulan sehinggaa data yang diperoleh
akan banyak. Pada tahap awal peneliti melakukan penjelasan secara umum
terhadap situasi sosial/objek yang diteliti, semua yang dilihat dan didengar
direkam semua. Dengan demikian peneliti akan memperoleh data yang sangat
banyak dan sangat bervariasi (Sugiyono, 2017, hal. 134).
2. Reduksi Data (Data Reduction)
Data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, untuk itu maka perlu di
catat secara teliti dan rinci, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumah data
akan semakin banyak, kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera dilakukan
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analisis data melalui reduksi data.Mereduksi data berarti merangkum memilih halhal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan
polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran
yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data
selanjutnya (Sugiyono, 2017, hal. 134 dan 135).
3. Penyajian Data (Data Display)
Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk
uraia singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Dalam hal ini
Miles and Humberman (1984) menyatakan “the most frequent form of display
data for qualitative research data in the past has been narrative text” Yang paling
sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan
teks yang bersifat naratif (Sugiyono, 2017, hal. 137).
4. Penarikan Kesimpulan
Langkah ke empat dalam analisis data kualitatif menurut Miles and
Huberman dalam (Sugiyono, 2017) adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.
Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah
bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap
pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada
tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti
kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan
merupakan kesimpulan yang kredibel.
Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang
sebelumnya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran
suatau obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah
diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau
teori (Sugiyono, 2017, hal. 134-142).
Penarikan kesimpulan dilakukan pada data tentang Peran Kepala
Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Laboratorium Kota
Jambi.Pemahaman yang mendalam serta ketelitian untuk memperoleh hasil
kesimpulan yang tepat.
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F. Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Dalam pengambilan keabsahan data penulis memakai teknik triagulasi
yakni teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain.
Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
data itu.Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan
melalui sumber lainnya.Denzim (1978) membedakan empat macam triangulasi
sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode,
penyidik, dan teori (Moleong, 2014, hal. 330).
Berdasarkan penjelasan di atas maka teknik ini digunakan untuk
mengecek kebenaran data dengan membandingkan data-data yang diperoleh
melalui tahap observasi, wawancara dan dokumentasi, sehingga dapat
dipertanggung jawabkan atas keseluruhan data yang diperoleh oleh penulis.

G. Jadwal Penelitian
Agar penelitian ini dapat tersusun dan terencana terarah dengan rapi
sesuai dengan pelaksanaan kegiatan yang sudah di rencanakan sebelumnya, maka
saya selaku peneliti sekaligus penulis membuat urutan jadwal kegiatan penelitian
sebagai berikut:
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Mingguan

N
O

Jadwal
Kegiatan
Penelitian

Des

Jan

Feb

Mar

Apr

Mei

2018

2019

2019

2019

2019

2019

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
1

Pengajuan
Judul

2

Pembuatan
Proposal

3

Bimbingan
Proposal

4

Pengajuan
Izin Seminar

5

Seminar
Proposal

6

Perbaikan
Hasil
Seminar

7

Pengajuan
Izin Riset

8

Pengumpula
n Data

9

Verifikasi
dan Analisis
Data

10

Konsultasi
Bimbingan

11

Perbaikan
Bimbingan

12

Agenda
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BAB IV
TEMUAN DAN PEMBAHASAN

A. Temuan Umum
1. Profil MTs Laboratorium (Nama dan Kedudukan)
Sekolah ini bernama Madrasah Tsamawiyah Swasta Laboratorium dan
terletak di Jalan Arif Rahman Hakim Telanai Pura Jambi. Merupakan daerah yang
strategis, karena lokasi ini berada dipusat kota Jambi dan tidak jauh dari sarana
pendidikan lainnya. Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan UIN STS Jambi letaknya juga bersebelahan dengan Madrasah Aliyah
Laboratorium Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi dan juga
merupakan bagian dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi, tapi
Madrasah Aliyah maupun Madrasah Tsanawiyah

majemennya dikelola oleh

kepala dan staf masing-masing sekolah.
2. Latar Belakang
Pembangunan Madrasah Tsanawiyah

Laboratorium Fakultas Tarbiyah

dan Keguruan UIN STS Jambi beriringan dengan Madrasah Aliyah Laboratorium
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi. Sekolah ini bercirikan agama
Islam, namun pelajarannya sama dengan sekolah menengah pertama dan juga
mempunyai pelajaran tambahan seperti Aqidah Akhlak, Quran Hadis, Fiqh, Ilmu
Tafsir, Tasauf, SKI, Qowaid, dan Bahasa Arab.
Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN STS Jambi,
berdiri sejak tahun 2005 mempunyai dua alasan. Pertama untuk membantu
Mahasiswa Fakultas Tarbiyah UIN STS Jambi untuk praktek mengajar. Kedua
setiap guru ingin siapapun yang tamat dari Madrasah Tsanawiyah Laboratorium
Fakultas Tarbiyah UIN STS Jambi mengetahui Bahasa Arab dan Bahasa Inggris.
Tujuan dari Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah ingin
menggabungkan antara iptek dan imtaq dengan Visi Misi yang menunjang
pendidikan. Sebagai berikut :
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1. Visi

Visi Madrasah adalah mencetak peserta didik yang terampil dan cerdas dalam
ilmu pengetahuan dan teknologi dan mencetak peserta didik yang memiliki
iman dan taqwa.

2. Misi
Mempersiapkan siswa untuk mengembangkan dirinya sendiri sesuai jalur
dengan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga siswa sebagai anggota
masyarakat dapat berinteraksi dengan sosial, lingkunga sosial, budaya dan alam
berdasarkan ajaran agama Islam. Madrasah dapat menyelenggarakan pendidikan
secara professional, inovatif dan selalu berupaya meningkatkan pelayanan dan
kepuasan stake holder dan
Untuk mewujudkan misi yang telah dirumuskan maka langkah-langkah
nyata yang harus dilakukan oleh Madrasah adalah :
a. Mendorong aktifitas dan kreatifitas secara optimal kepada seluruh komponen
Madrasah terutama para siswa
b. Mengoptimalkan pembelajaran dalam rangka meningkatkan keterampilan
siswa supaya mereka memiliki prestasi yang dapat dibanggakan.
c. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga kecerdasan
siswa terus diasah agar terciptanya kecerdasan intelektual dan emosional yang
mantap.
d. Antusias terhadap perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan

dan

teknologi.
e. Menanamkan cinta kebersihan dan keindahan kepada semua komponen
Madrasah.
f. Menimbulkan penghayatan yang dalam dan pengalaman yang tinggi terhadap
ajaran agama Islam, sehingga tercipta kematangan dalam berfikir dan
bertindak.
3. Tujuan Madrasah
1. Perolehan Nilai Ujian Nasional rata-rata naik memenuhi standar kelulusan
2. Memiliki kegiatan ekstra kurikuler yang maju dan berprestasi disegala
bidang
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3. Terwujudnya disiplin yang tinggi dari seluruh warga Madrasah.
4. Terwujudanya suasana pergaulan sehari-hari yang berlandaskan keimanan
dan ketaqwaan.
5. Terwujudnya manajemen Madrasah yang transparan dan partisipatif,
melibatkan seluruh warga Madrasah dan kelompok kepentingan yang
terkait.
6. Terwujudnya lingkungan Madrasah yang bersih, indah, asri dan islami.

4. Keadaan Guru, Tata Usaha , Karyawan dan Siswa
Tabel 4.1
Keadaan guru, tata usaha, karyawan dan siswa

No
Nama
1 Mahmud MY, S. Ag., M. Pd
2 Hikmawati, S. Pd., M. Pd

Pendidikan
S2 IAIN
S2 UNJA

Jabatan
Kepala Sekolah
WAKA Kurikulum

Bidang Studi
Matematika

3

M. Husni, S. Pd. I

SI IAIN

WAKA Kesiswaan

BK

4

Yuliyah, S. Pd. I

SI IAIN

WAKA Sarana

IPA

5

M. Aris, S. Ag

SI IAIN

WAKA Infokum

Qur‟an Hadist

6

Yunita Lestari, S.Pd

S1 IAIN

Guru

IPA

7

Dra. Hj. Salmiah

S1 IAIN

Guru

Qur‟an Hadits

8

Hj. Eni Gusniarni, S.Ag

S1 IAIN

Guru

Bhs.Indonesia

9

Iskaryadi,STh.I

S1 IAIN

Guru

Bhs. Arab
Aqidah

10

Hj. Isma Dewi, S.Ag

S1 IAIN

Guru

Akhlak

11

Rozalina, S.Pd.I

S1 IAIN

Guru

Fikih

12

Fitri Yani, S. Pd

S1 IAIN

Guru

IPS Geografi

13

Mutmainnah, S.Pd.I

S1 IAIN

Guru

PKN

14

Hj. Jusni Feri, S.Pd

S1 UNJA

Guru

Bhs. Inggris

15

Dwi laksana pridatu, S.Sos.I

S1 IAIN

Guru

IPS Sejarah

16

Budi Santoso, S.Pd

S1 UAD

Guru

KTIK

17

Rahmanida, S. Ag

S1 IAIN

Guru

Bahasa Arab

18

Asnawiyah, S. Ag, M. Pd

S2 IAIN

Guru

SKI
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19

Nenti Fitriyani, S. Pd

S1 UNJA

Guru

Bhs.Indonesia

20

Refky Wardana, S.Pd

S1 UNJA

Guru

Bhs.Inggris

21

Hariza Nazifah, S.Pd.I

S1 IAIN

Guru

Kesenian

22

Ragayah, S.Pd

S1 UNJA

Guru

Kesenian

23

Eny Darianti, S.Pd

S1 IAIN

Guru

IPA

24

Holil Arahman, S. Pd. I

S. IAIN

Guru

PKN

25

Dra. Nurhayati Sayuthi

S1 IAIN

Guru

IPS Ekonomi

26

Ratna, S.Pd.I

S1 IAIN

Guru

SKI

27

Nafiah, S. Pd.I

S1 IAIN

Guru

Matematika

28

Juli Syaprianto, S. Pd

S1 UNJA

Guru

Penjas

29

Helda Ningsih, S. Pd

S1 IAIN

Guru

Bhs. Inggris

30

Abu Bakar, S. Ag

SI IAIN

31

M. Rinto Alanuari, S. Pd

S1 IAIN

32

Rika Ersya Putri, S. Pd

S1 UNJA

33

Fitri Nauli, S. Pd

S1 UNJA

34

Elisa, S. Pd. I

S1 IAIN

Guru
Guru
Guru

Mulok
Matematika
Matematika

Guru

IPS

Guru

PKn

Guru
35

Liya Wahyuni, S. Pd

S1 UNJA

36. Annajmi Ningsih, S. Pd

S1 UNJA

Bhs.
Indonesia

Guru

Data Guru Madarasah Tsanawiyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah UIN STS
Jambi tahun ajaran 2017/2018
Jumlah Guru Negeri

: 13 Orang

Jumlah Guru Honor

: 23 Orang

Jumlah Keseluruhan

: 36 Orang
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1. Karyawan (Staf)
Data Karyawan Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Fakultas Tarbiyah UIN STS
Jambi tahun ajaran 2017/2018
Tabel 4.2

No

Nama

Pendidikan
S2 IAIN

Jabatan

1

Mahmud MY, S. Ag., M. Pd

2

Hikmawati, S. Pd., M. Pd

3

M. Husni, S. Pd. I

4

Yuliyah, S. Pd. I

S1 IAIN

Waka. Saran-prasarana

5

M. Aris, S. Ag

S1 IAIN

Waka. Infokom

6

Holil Arahman. S. Pd. I

7

M. Rinto Alanuari, S. Pd

8
9

S2 UNJA
S1 IAIN

S1 IAIN

Kepala Sekolah
Waka Kurikulum
Waka Kesiswaan

Kepala Tata Usaha

SI IAIN

Staff TU

Aan Firnando Z

SMA

Komite

Abdul Sani, S. Ip

SI UIN

Staff Perpustakaan

7. Siswa
Tabel 4.3

Jenis Kelamin
No

1

2

Kelas

Laki-laki

Perempuan

Jumlah

Kelas VII A

19

11

30

Kelas VII B

21

10

31

Kelas VII C

18

12

30

Kelas VII D

17

13

30

Kelas VII E

20

11

31

Kelas VIII A

17

14

31

Kelas VIII B

17

14

31

Kelas VIII C

17

13

30

Kelas VIII D

18

12

30
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3

Kelas VIII E

17

13

30

Kelas IX A

10

13

23

Kelas IX B

10

13

23

Kelas IX C

10

13

23

Kelas IX D

12

12

24

Kelas IX E

9

14

23

232

188

420

Jumlah Seluruh

5. Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi
PENASIHAT
Rektor UIN STS Jambi
Prof.Dr.Mukh

PELINDUNG
Dekan Fakultas Tarbiyah

KOMITE
Aan Firnando Z

KEPALA SEKOLAH
Mahmud MY, S. Ag., M. Pd

WAKA KURIKULUM
Hikmawati, S. Pd., M. Pd

WAKA KESISWAAAN
M. Husni, S. Pd. I

WAKA SARANA PRASARANA

WAKA KOMUNIKASI
M. Aris, S. Ag

Yuliyah, S. Pd. I

PEMBINA PRAMUKA
Dwi Laksana Pridatu, S. Sos.I

MAJELIS GURU

KEPALA TATA USAHA
Holil Arahman, S. Pd. I

PEMBINA OSIS
Ragayah, S. Pd

SISWA
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6. Data Umum Madrasah
Secara umum madrasah Tsanawiyah Laboratorium adalah sebagian berikut :
 Nama Madrasah

: Madrasah Tsanawiyah Laboratorium

 NSS

: 1212157 10010

 NPSN

: 10508357

 Status Akreditasi

: Akreditasi B

 Status Kepemilikan Bangunan Sekolah

: Milik Negara

 Alamat

: Jl. Arif Rahman Hakim No. 111

 Kelurahan

: Simpang IV Sipin

 Kecamatan

: Telanaipura

 Kabupaten/Kota

: Kota Jambi

 Tahun Berdiri

: 2005

 Status Lahan

: Fakultas Tarbiyah

 Luas Keseluruhan Tanah

: 1000 M2

 Luas Bangunan

: 800 M2

 Jarak ke PusatKecamatan

: 3000 M

 Jarak ke Pusat Provinsi

: 3500 M

 Jumlah KeanggotaanRayon

: V (Lima)

 OrganisasiPenyelenggara

: Pendidikan

Batas Sekolah / Madrasah
 Sebelah Utara

: Jl. Arif Rahman Hakim

 Sebelah Selatan

: Fakultas Adab

 Sebelah Barat

: Fakultas Tarbiyah

 Sebelah Timur

: Jln. Kaca Piring

1. Keadaan Peserta Didik
Tabel 4.4
KELAS

PRIA

WANITA

JUMLAH

ROMBEL

VII

95

57

152

5

VIII

86

66

152

5

IX

51

65

116

5

JUMLAH

152

152

420

15
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2. Data Ruang
Tabel 4.5

KEL

RUAN

RUANG

RUANG

PERPUSTAK

LAB

LAB

AS

G

KEPALA

MAJELIS

AAN

KOMPUT

IPA

SEKOLAH

GURU

1

1

UKS

ER
1

JM
L

VII

5

1

1

1

VIII

5

5

IX

5

5

JUMLAH

11

19

3. Data Jumlah Kursi dan Meja Siswa
Tabel 4.6
URAIAN

KELAS
VII

VIII

IX

JUMLAH

Kursi

152

152

116

420

Meja

152

152

116

420

4. Data Jumlah Lemari dan Komputer
Tabel 4.7
NO

URAIAN

BANYAKNYA

1

Lemari

2

2

Komputer

13

JUMLAH

15

5. Nama-nama Kepala MTs Laboratorium Yang Memimpin
Tabel 4.8
NO

URAIAN

Masa Kepemimpinan

1

Isma Dewi

2007-2008

2

Hasanuddin

2008-2014

3

Dr. Mahmud MY, M.Pd

2014-Sekarang
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B. Temuan khusus
1.

Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan di
Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi
Pendidikan merupakan usaha sadar yang dengan sengaja dirancang untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pendidikan bertujuan untuk meningkatkan
sumber daya manusia ialah dengan melalui proses pembelajaran di sekolah. Dalam
usaha meningkatkan mutu pendidikan guru merupakan sumber daya manusia yang
harus dibina dan dikembangkan secara terus menerus.Pendidikan harus terus
menerus ditingkatkan.Khususnya lembaga pendidikan mempunyai tugas serta
tanggung jawab yang besar dan berat dalam menyiapkan peserta didik yang
berkualitas.
Perkembangan zaman yang semakin pesat membawa perubahan alam pikir
manusia.Kepala sekolah adalah pemimpin pendidikan yang mempunyai peran
sangat besar dalam mengembangkan mutu pendidikan disekolah/madrasah.Oleh
sebab itu harus yakin bahwa anggota sekolahnya memerlukan standar, harapan dan
kinerja bermutu tinggi.Selain itu harus yakin bahwa visi sekolah harus menekankan
standar pelajaran yang tinggi atau yang berlaku dimasanya.Keberhasilan kepala
sekolah dalam melaksanakan perannya tergantung pada kepemimpinannya.
Apabila kepala sekolah mampu menggerakkan, membimbing serta mengarahkan
dengan tepat, maka akan bisa membawa organisasi sekolah pada keberhasilan yang
optimal.Kepala

sekolah

merupakan

kunci

sukses

suatu

sekolah

dalam

meningkatkan mutu pendidikan, sehingga kegiatan meningkatkan dan memperbaiki
program-program di sekolah-sekolah sebagian besar terletak pada diri kepala
sekolah itu sendiri.Sebagai pemimpin pendidikan kepala sekolah mempunyai peran
yang sangat besar dalam mengembangkan semangat kerja serta kerjasama yang
harmonis, minat terhadap perkembangan dunia pendidikan, perkembangan kualitas
professional guru-guru yang dipimpinya, dan juga kualitas siswa, semua itu secara
umum banyak ditentukan melalui peran seorang kepala sekolah/madrasah (Danim,
Sudarwan, 2009. 13).
Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa peran kepala
madrasah di MTs Laboratorium berjalan dengan baik, hal ini dapat terlihat dari
kebijakan yang ada, salah satunya seperti siswa yang datang terlambat diberikan
sanksi membaca al-qur‟an sebanyak 1 juz (Observasi, 25 Maret 2019).
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Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13, bahwa peran
kepala madrasah itu adalah: pribadi, manajer, supervisor, sosial, dan entrepreneur.
Untuk lebih jelasnya mengenai peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu
pendidikan di MTs Laboratorium Kota jambi agar sejalan dengan teori. Maka
penulis mewawancarai kepala MTs Labortorium Kota Jambi Bapak Dr. Mahmud
MY, M.Pd beliau mengatakan:
“Peran untuk meningkatkan mutu pendidikan disini yang pertama bapak
mempelajari dan mengkaji tentang kurikulum-kurikulum yang berlaku di
MTs, seperti sekarang kurikulum 2013 (K13). Semua kelas udah memakai
K13 ini, mulai dari kelas 7-9, selanjutnya bapak mempersiapkan gurugurunya bagaimana agar mereka dapt menerapkan K13 secara baik dan
benar, tentu dengan adanya pelatihan disetiap awal semester baru dan
mengirim guru-guru jika ada seminar-seminar tentang pendidikan yang
diadakan oleh instansi-instansi lain, seperti kemarin yang dilakukan oleh
fakultas tarbiyah dan keguruan UIN STS Jambi, disana bapak mengirim
guru mata pelajaran IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) untuk mengikuti
seminar disana” (Wawancara, 25 Maret 2019).
Selanjutnya, selain peranan kepala madrasah secara umum, penulis juga
mewawancarai kepala madrasah tentang perannya sesuai dengan teori. Berikut
Bapak Dr. Mahmud MY, M.Pd, mengatakan bahwa:
“1. Pertama peran kepala madrasah sebagai pribadi, berbicara dengan
pribadi, maka bapak terlebih dahulu memperlihatkan kepribadian kepada
guru dan anak, misalnya masalah disiplin, maka bapak dahulu yang harus
disiplin seperti kedatangan bapak harus disiplin.Memerintahkan agar anak
sholat berjamaah, maka bapak dulu yang harus sholat berjamaah seperti
sholat zuhur,
2. yang kedua peran bapak selaku manajer. Namanya saja manajer tentu
ada bawahan, maka bapak harus bisa membagi tugas dan tanggung jawab,
misalnya bagian kegiatan kesiswaan hal ini tentu diberikan kepada waka
kesiswaan, kemudian bidang lomba-lomba maka bapak serahkan kepada
waka kesiswaan juga, jika bidang sarana prasarana maka diberikan kepada
waka sarana prasarana, selain itu tentang hubungan dengan pihak luar,
maka diberikan kepada waka humas. Intinya peran bapak sebagai manajer,
bapak dapat memilah dan memilih kemana kegiatan itu dilaksanakan sesuai
dengan job masing-masing, namun tetap koordinasi dengan bapak terlebih
dahulu.Lalu
3. yang ketiga peran bapak sebagai supervisor, di madrasah ini selalu
melakukan supervise yaitu ketika anak-anak masuk maka bapak melihat
bagaimana belajarnya, bagaimana gurunya, maka itu di evaluasi ketika
rapat, misalnya guru yang ketika mengajar sering main HP, sering tidak
masuk, maka pas rapat bapak tegur secara baik-baik. Supervisi biasa bapak
lakukan sebanyak 2 minggu sekali.Berikutnya
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4. yang ke empat peran bapak sebagai sosial. Sosial itu adalah cara
bagaimana bapak sebagai individu saling berhubungan dengan warga
madrasah. Kalau hubungan sosial antara bapak dengan warga di madrasah
ini berjalan dengan baik, antara guru dengan guru, guru dengan kepala
madrasah, dan dengan seluruh warga madrasah, bapak tidak ingin ada
pemisah antara bapak dengan warga madrasah, namun bapak juga tetap
menjaga wibawa bapak selaku kepala madrasah, intinya secara sosial bapak
tidak membedakan antara bapak dengan bawahan bapak, namun bapak tau
saat begurau dan saat serius, saat menghukum bapak harus menghukum,
bapak tidak ingin saat menghukum ada siswa yang bercanda.
5. Selanjutnya yang terakhir peran bapak dalam bidang entrepreneur. Di
MTs ini memang ada entrepreneur, namun belum seberapa, kami hanya
punya koperasi yang di dalamnya ada perlengkapan anak-anak belajar
seperti pena, buku, walaupun belum sepenuhnya lengkap. Selain itu di
madrasah ini ada kulkas, maka bapak mintak supaya di isi batu ES agar
dapat di jual ke orang-orang yang membuka kantin di madrasah ini.Untuk
wirausaha hanya sebatas itu, kalau yang lain belum ada” (Wawancara 25,
Maret 2019).
Kemudian selain menjalankan peran kepala madrasah sesuai dengan teori, kepala
MTs Laboratorium juga mempunyai satu peran tambahan yang dapat di gunakan
untuk menambah eratnya hubungan antara atas dan bawahan, serat juga dapat
meningkatkan mutu pendidikan. Beliau mengatakan bahwa:
“Agar segala urusan di MTs ini dapat berjalan dengan baik, hubungan saya
dengan para guru juga tetap harmonis, maka saya juga menjalankan peran
saya sebagai teman, misalnya saya tidak selalu berada di ruangan saya
kalau saya ada di madrasah ini, sekali-kali saya berkunjung ke ruang
majelis guru untuk ngobrol-ngobrol selayaknya sekumpulan orang-orang
yang berteman bukan selaku atasan dengan bawahan, namun tidak sering
kadang-kadang sebulan itu hanya 1 sampai 2 kali” (Wawancara, 25 Maret
2019).
Agar peran kepala madrasah untuk meningkatkan mutu pendidikan di MTs
Laboratorium semakin jelas terlihat, berikut penulis mewawancarai salah satu guru
mata pelajaran BK(Bimbingan dan Konseling). Bapak M.Husni, S.Pd.I:
“Saya tidak dapat menguraikan peran kepala madrasah sesuai dengan teori,
namun secara umum saya katakana bahwa peran yang dibuat oleh kepala
madrasah ini dalam beberapa periode beliau memimpin yaitu lebih kurang
selama tiga tahun, peran beliau sangat baik untuk meningkatkan mutu di
MTs Laboratorium ini, beliau lebih menekankan guru maupun siswa untuk
berperan aktif, baik itu dalam kegiatan belajar mengajar, kegiatan
ekstrakurikuler. Lalu beliau selalu memberikan pelatihan-pelatihan kepada
guru-guru disetiap awal semester baru, dan juga beliau menuntut siswa agar
menjadi lebih kreatif dan aktif lagi dalam belajar dan tidak membatasi
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minat siswa untuk mengembangkan kemampuan mereka baik itu dalam
bidang akademik maupun bidang lain seperti olahraga, seni dan lain
sebagainya, selain itu kepala madrasah juga selalu mengontrol dan
berkoordinasi dengan wakil kepala madrasah yang ada, seperti dengan
wakil kepala bidang kesiswaan berkoordinasi mengenai perkembangan
siswa, dan bagaimana perkembangan nilai siswa” (Wawancara, 1 April
2019).
Selain mewawancarai mengenai peran kepala madrasah dalam meningkat mutu
pendidikan di MTs Laboratorium Kota Jambi, penulis juga mewawancarai tentang
dampak dari peran yang dibuat kepala madrasah terhadap siswa di MTs
Laboratorium Kota jambi. Berikut hasil wawancara penulis dengan Bapak M.
Husni, S.Pd.I, beliau mengatakan bahwa:
“Seperti yang terlihat pada saat sekarang jelas dampak positifnya ada
kemajuan, misalnya minat siswa yang mendaftar disini semakin banyak
sampai-sampai memenuhi kuota, yang kita terima hanya 5 kelas tetapi yang
mendaftar justru mencapai 7-8 kelas. Hal ini tanpa sosialisasi yang
dilakukan secara ekstra, hanya dengan memberikan brosur yang isinya
waktu pendataran kapan dimulai dan akhir pendaftaran, ini terjadi karena
masyarakat diluar sudah mulai mengenal bagaimana keadaan MTs
Laboratorium ini, keadaan kepala madrasahnya, keadaan gurunya dan lainlain, selain itu kedisiplinan siswa juga meningkat, walaupun belum semua
siswa yang disiplin baik itu disiplin kehadiran maupun disiplin mengikuti
pelajaran, karena kepala sekolah sudah menetapkan sanksi-sanksi yang
menimbulkan efek jera terhadap anak” (Wawancara, 1 April 2019).
Selain mewawancarai kepala madrasah dan guru mata pelajaran, peneliti juga
mewawancarai salah satu siswa kelas IX yang bernama Adi Saputra Beliau
mengatakan bahwa:
“Peran kepala madrasah kami bagus, bisa dilihat siswa yang terlambat
sudah tidak banyak lagi, tapi masih ada juga yang terlambat walaupun
sedikit, selain itu kegiatan pramuka, PMR juga semakin aktif, dulu kegiatan
ini juga berjalan namun tidak seperti sekarang, kalau sekarang dimana ada
undangan kegiatan pramuka kami selaku siswa yang ikut pramuka selalu
disuruh ikut, kepala sekolahnya juga baik, jarang marah, kalau negur
dengan kata-kata yang lembut, bapak kepala madrasah selalu memberikan
arahan setiap selesai sholat zhuhur berjamaah, dan kepala madrasah juga
selalu memberikan pengarahan setiap selesai membca surah yasin pada tiap
hari jum‟at, ada beberapa hal yang sering disampaikan pak kepala
madrasah, rajin belajar, rajin ngaji, dan rajin sholat 5 waktu. itu yang buat
kami senang dengan kepala sekolah sekarang” (Wawancara, 1 April 2019).
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Selanjutnya wawancara dengan siswa kelas VII yang bernama Abdi. Beliau
mengatakan bahwa:
“Menurut kami pak kepala madrasah itu baik, karena kami sering di tegur
dengan baik bila ada salah, selain itu pak kepala madarsah juga baik,
kemarin waktu acara isra‟ mi‟raj ada teman yang di kasih uang 100 ribu
sebanyak 3 orang, 50 ribu 1 orang, dan 20 ribu 1 orang. Itu karena temanteman itu bisa menjawab pertanyaan dari kepala madrasah” (Wawancara,
20 April 2019).
Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa orang diatas dapat dilihat bahwa
peran kepala madrasah dalam meningkat mutu pendidikan di MTs Labortorium
Kota Jambi sangat jelas, kepala madrasah selalu mengkaji kurikulum, memberikan
kebebasan kepada siswa untuk aktif dan kreatif, serta senantiasa memberikan
pengarahan pada saat ada perkumpulan, seperti pada saat upacara dan yasinan hari
jum‟at, serta memberikan penghargaan bagi siswa yang dapat menjawab bila
diberikan pertanyaan.
Agar data tentang peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di
MTS laboratorium, Kota Jambi semakin jelas, berikut peneliti mewawancarai lagi
salah satu guru mata pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). Bapak Holil,
S.Pd.I, beliau mengatakan bahwa:
“Menurut saya selaku guru mata pelajaran, peran yang dibuat oleh kepala
madrasah disini sudah baik, beliau berperan sebagai pendidikan dimana
dalam hal ini beliau membimbing kami para guru, karyawan, dan staf untuk
mematuhi peraturan yang telah dibuat disini dan bekerja dengan
semaksimal mungkin, selain itu beliau juga mengarahkan serta
membimbing kami dalam membuat bahan ajar untuk disampaikan kepada
siswa-siswa, selain itu beliau juga selalu melihat proses pembelajaran yang
kami para majelis guru lakukan, sehingga beliau mengetahui kekurangankekurangan guru dalam proses pembelajaran.Beliau juga selalu melakukan
evaluasi dari hasil pembelajaran, dan memberikan solusi jika terdapat
permasalahan dalam proses pembelajaran tersebut” (Wawancara, 1 April
2019).
2.

Kendala Yang Dihadapi Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi
Madrasah sebagai salah satu lembaga yang menyelenggarakan

pendidikan secara formal, bertujuan untuk membentuk manusia yang beriman dan
bertakwa, berkepribadian serta berbudi perkerti yang luhur untuk mengembangkan
peserta didik dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Kepala madrasah
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sebagai pemimpin dalam lembaga pendidikan perannya sangat penting dalam
memberdayakan semua kompetensi yang dimiliki madrasah untuk mencapai tujuan
pendidikan.Untuk meningkatkan kualitas pendidikan kepala madrasah harus
mampu meningkatkan kinerja para guru atau bawahannya.Serta mengelola yang
ada disekolah dengan sebaik-baiknya.Namun diluar itu semua tentu banyak
kendala yang dihadapi kepala sekolah dan para guru untuk meningkatkan mutu
pendidikan disini.Namun sebagai pemimpin yang cerdas kepala sekolah dan guru
harus mampu menghadapi kendala yang dapat menghambat dalam meningkatkan
mutu pendidikan (Danim, Sudarwan, 2009. 14).
Setelah penulis melakukan observasi, penulis melihat ada kendala yang
di hadapi oleh kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan, kendala
tersebut bisa datang dari siswa, guru, dan lain-lain (Observasi, 25 Maret 2019).
Agar observasi penulis mengenai kendala yang dihadapi kepala madrasah dalam
meningkatkan

mutu

pendidikan

menjadi

semakin

jelas.Maka

penulis

mewawancarai lagi kepala madrasah. Bapak Dr. Mahmud MY, M.Pd, beliau
mengatakan bahwa:
”Kendala itu tentu ada saja terjadi dalam setiap kegiatan yang kita lakukan,
namun jika tidak dihadapi dengan baik bersama para guru, maka kendala itu
akan dapat menghancurkam semua hal yang telah dibuat demi memajukan
mutu pendidikan,dalam hal ini kendala yang dihadapi bisa dari guru, seperti
guru yang malas mengikuti pelatihan ataupun seminar-seminar yang di
adakan oleh instansi-instansi lain, bisa juga dari sekolah/madrasah, selain
itu dari siswa ada juga kendalanya, seperti yang kita ketahui bahwa usia
anak MTs adalah usia yang rawan akan pengaruh dari luar sehingga
menyebabkan mereka menjadi tidak disiplin, malas belajar, hal tersebut
tentu menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan” (Wawancara,
25 Maret 2019).
Penulis kembali mewawancarai kepala madrasah untuk mengetahui kendala yang
di hadapi sesuai dengan perannya yang ada di dalam teori.
“Yang namanya organisasi tentu terjadi saja kendala, kendala yang
sebenarnya bisa dari saya sendiri, bisa juga dari guru. Seperti dari saya
sendiri kurang konsisten dalam menjalankan program-program saya,
contohnya dalam melakukan supervise biasanya dilakukan satu bulan 2
kali, bisa saja satu bulan itu hanya 1 kali. Hal ini terjadi juga bukan
kehendak saya sendiri, melainkan karena saya bukan hanya bertugas di sini
saja namun di lain tempat saya juga bertugas, kemudian yang kedua dari
guru-guru, dalam menjalankan program saya, ada juga sedikit yang tidak
mendukung. Misalnya sholat berjamaah, itu tdak semua guru mau konsisten
dalam menjalankannya, kadang-kadang rame, kadang-kadang tidak ada,
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kecuali guru perempuan maka itu saya maklumi, kemudian kendala dari
siswa, dalam hal ini yaitu kebersihan, setiap momen selalu disampaikan
tentang kebersihan, namun masih ada juga siswa yang membuang sampah
bukan di tempat sampah namun di samping tempat sampah (Wawancara, 25
Maret 2019).
Selanjutnya penulis juga mewawancarai guru mata pelajaran BK (Bimbingan dan
Konseling). Bapak M. Husni, S.Pd.I, mengenai kendala dalam meningkatkan mutu
pendidikan di MTs Laboratorium Kota jambi, beliau mengatakan bahwa:
”Kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan disini yang saya lihat,
yang paling sering terjadi itu adalah siswa yang masih kurang disiplin,
seperti datang banyak yang terlambat, tidak mematuhi aturan, hal ini tentu
menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan disini walaupun
yang tidak mematuhi aturan itu tidak terlalu banyak, selain itu hal yang
menjadi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mts
Laboratorium ini adalah berkelahi antar sesama siswa, bolos, membawa
HP, serta cara berpakaian juga dapat menjadi kendala dalam meningkatkan
mutu pendidikan di MTs ini” (Wawancara 1 April 2019).
Dari beberapa wawancara diatas, dapat dilihat bahwa bahwa kendala dalam
meningkatkan mutu pendidikan di MTs Laboratorium Kota Jambi ada dua, pertama
guru yang malas mengikuti pelatihan atau program yang di buat oleh kepala
madrasah, kedua masih ada siswa yang tidak mematuhi aturan yang berlaku.Untuk
mengetahui lebih lanjut apa saja kendala yang terjadi dalam meningkatkan mutu
pendidikan di MTs laboratorium Kota Jambi, penulis mewawancarai lagi guru
mata pelajaran PKN (Pendidikan Kewarganegaraan). Bapak Holil, S.Pd.I, beliau
mengatakan bahwa:
“Kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu kita ketahui dan
cermati, agar pada waktu berikutnya proses untuk meningkatkan mutu
pendidikan menjadi lancar dan membuat kemungkinan terjadinya kendala
semakin sedikit, disini menurut saya selaku yang menjadi tenaga pendidik
disini kendalanya adalah masih kurangnya sarana dan prasarana dari
madrasah ini, walaupun seperti lingkungan sekolah yang masih lumayan
sempit dengan jumlah peserta didik yang mulai meningkat pada saat
sekarang ini, selain itu dari peserta didiknya juga ada, masih banyak siswa
yang belum mempunyai pemikiran dewasa, sehingga hal-hal yang
melanggar aturan itu dianggap biasa saja” (Wawancara, 1 April 2019).
3.

Upaya yang Dilakukan Kepala Madrasah untuk Mengatasi Kendala yang
terjadi
Kendala yang terjadi merupakan ujian yang harus dihadapi oleh kepala

madrasah beserta para guru.Dengan melihat beberapa kendala dalam meningkatkan
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mutu pendidikan, yang sangat meresahkan semua pihak baik itu pihak madrasah
maupun pihak luar madrasah, oleh Karena itu perlu adanya gerakan atau semacam
kebijakan dari kepala madrasah untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan
mutu pendidikan (Danim, Sudarwan, 2009. 13).
Sesuai dengan pengamatan yang dilakukan oleh penulis diatas tadi,
bahwa memang ada kendala yang dihadapi kepala madrasah, namun kepala
madrasah juga telah mempunyai beberapa upaya untuk mengatasi kendala tersebut
(Observasi, 25 Maret 2019).
Agar observasi diatas menjadi jelas, maka penulis mewawancarai kembali kepala
madrasah. Bapak Dr. Mahmud MY, M.Pd, beliau mengatakan bahwa:
“Dalam segala kegiatan yang dilakukan tentu ada kendala, namun kendala
tersebut juga harus dapat dihadapi agar mutu pendidikan meningkat, upaya
yang bapak lakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, yang
pertama saya melihat dahulu permasalahannya, misalnya guru yang malas
datang pelatihan atau seminar dengan alasan keluarga atau alasan tidak mau
meninggalkan waktu mengajar, maka untuk hal ini bapak memanggil guru
tersebut, untuk ditanyai dan diberikan jalan keluar, dan jika kendala dari
siswa bapak mengatasinya dengan memberikan penyampaian atau
himbauan-himbauan baik itu pada saat upacara bendera di hari senin,
yasinan hari jum‟at, dan yang paling rutin adalah sesudah sholat zuhur
berjamaah, himbauan ini dilakukan agar anak-anak harus meningkatkan
mutu pembelajaran. Dan yang paling sering bapak sampaikan itu adalah
selalu sholat, membaca Al-Qur‟an, dan selalu belajar” (Wawancara 25
Maret 2019).
Berikutya Bapak Dr. Mahmud MY, M.Pd, menambahkan lagi jawaban mengenai
upaya untuk mengatasi kendala dalam meniingkatkan mutu pendidikan. Beliau
mengatakan bahwa:
“Saya tidak bosan-bosan untuk menyeru, mengajak semua elemen-elemen
yang ada di madrasah ini untuk mendukung semua program-program yang
sudah ada, kedua saya tidak segan untuk menegur baik itu siswa maupun
guru, kalau memang berbuat kesalahan, baik itu saya secara langsung,
maupun melalui wakil-wakil saya, dan kalau mengatasi kendala dari diri
sendiri tadi yang semula saya tidak dapat senantiasa hadir di madrasah ini,
sebisa mungkin saya sempatkan untuk hadir, walaupun waktunya lebih
sedikit” (Wawancara, 25 Maret 2019).
Selain kepala madrasah yang menjadi sumber data dalam penelitian ini ada guru
juga yang diwawancarai untuk mendapatkan informasi mengenai upaya untuk
mengatasi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan, berikut wawancara
penulis dengan guru BK. Bapak M. Husni, S.Pd.I, beliau mengatakan bahwa:
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“Untuk menghadapi kendala disini maka ditetapkan beberapa kebijakan
kepala madrasah, seperti kendala yang datang dari siswa sering terlambat,
maka upaya untuk mengatasi ini dibuatlah poin-poin dari semua
pelanggaran baik itu terlambat, bolos, berkelahi, membawa HP, maka
semua itu ada poinnya, bila siswa yang membuat pelanggaran tersebut
mendapat poin sampai 100, maka solusi selanjutnya adalah pemanggilan
orang tua untuk dibuat surat perjanjian, namun bila setelah itu masih juga
melanggar maka siswa tersebut dikembalikan kepada orang tuanya. Selain
itu upaya yang dilakukan adalah dengan membuka pola pikir anak bahwa
yang dilakukan itu adalah salah, dan yang terakhir adalah upaya yang
sifatnya mendidik yaitu yang terlambat harus membaca Al-Qur‟an
sebanyak 1 juz” (Wawancara, 1 April 2019).
Dari wawancara diatas dilihat bahwa upaya yang dilakukan untuk mengatasi
kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Laboratorium Kota Jambi
adalah dengan memberikan himbauan, memanggil dan membeikan solusi,
membuat poin-poin setiap pelanggaran yang dilakukan, memanggil orang tua. Dan
pengeluaran bila pelanggaran itu telah terlalu besar dan tidak dapat toleransi lagi,
Karena

pelanggaran-pelanggaran

tersebut

dapat

menjadi

kendala

dalam

meningkatkan mutu pendidikan.
Berikut penulis mewawancarai untuk yang terakhir kalinya guru mata pelajaran
PKN. Bapak Holil, S.Pd.I, beliau mengatakan bahwa:
“Untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di
madrasah ini, kami selaku guru berusaha semaksimal mungkin untuk
menggunakan semua sarana dan prasarana yang ada secara optimal,
walaupun saran dan prasarana masih kurang, kami harus memanfaatkan itu
untuk memajukan mutu pendidikan, selain itu jika kendala dari siswa maka
kami membuat kebijakan atau aturan agar siswa tersebut menjadi mematuhi
aturan, meskipun belum sepenuhnya mematuhi aturan” (Wawancara, 1
April 2019).
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan diatas, maka dapat ditarik
beberapa kesimpulan:
1.

Peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah
tsanawiyah laboratorium kota jambikepala madrasah dalam meningkat mutu
pendidikan di MTs Laboratorium Kota Jambi sangat jelas, kepala madrasah
selalu mengkaji kurikulum, memberikan kebebasan kepada siswa untuk aktif
dan kreatif, serta senantiasa memberikan pengarahan pada saat ada
perkumpulan, seperti pada saat upacara dan yasinan hari jum‟at.

2.

Kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs Laboratorium Kota
Jambi ada dua, pertama guru yang malas mengikuti pelatihan, kedua masih ada
siswa yang tidak mematuhi aturan yang berlaku. Namun yang paling sering
terjadi itu adalah siswa yang masih kurang disiplin, seperti datang banyak yang
terlambat, tidak mematuhi aturan, hal ini tentu menjadi kendala dalam
meningkatkan mutu pendidikan disini walaupun yang tidak mematuhi aturan
itu tidak terlalu banyak, selain itu hal yang menjadi kendala dalam
meningkatkan mutu pendidikan di Mts Laboratorium ini adalah berkelahi antar
sesama siswa, bolos, membawa HP, serta cara berpakaian juga dapat menjadi
kendala dalam meningkatkan mutu pendidikan di MTs ini. Selain itu Kendala
dalam meningkatkan mutu pendidikan perlu kita ketahui dan cermati, agar
pada waktu berikutnya proses untuk meningkatkan mutu pendidikan menjadi
lancar dan membuat kemungkinan terjadinya kendala semakin sedikit, disini
menurut saya selaku yang menjadi tenaga pendidik disini kendalanya adalah
masih kurangnya sarana dan prasarana dari madrasah ini, walaupun seperti
lingkungan sekolah yang masih lumayan sempit dengan jumlah peserta didik
yang mulai meningkat pada saat sekarang ini, selain itu dari peserta didiknya
juga ada, masih banyak siswa yang belum mempunyai pemikiran dewasa,
sehingga hal-hal yang melanggar aturan itu dianggap biasa saja.
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3.

Dalam segala kegiatan yang dilakukan tentu ada kendala, namun kendala
tersebut juga harus dapat dihadapi agar mutu pendidikan meningkat, upaya
yang bapak lakukan untuk menghadapi kendala-kendala tersebut, yang
pertama saya melihat dahulu permasalahannya, misalnya guru yang malas
datang pelatihan atau seminar dengan alasan keluarga atau alasan tidak mau
meninggalkan waktu mengajar, maka untuk hal ini bapak memanggil guru
tersebut, untuk ditanyai dan diberikan jalan keluar, dan jika kendala dari
siswa bapak mengatasinya dengan memberikan penyampaian atau himbauanhimbauan baik itu pada saat upacara bendera di hari senin, yasinan hari
jum‟at, dan yang paling rutin adalah sesudah sholat zuhur berjamaah,
himbauan ini dilakukan agar anak-anak harus meningkatkan mutu
pembelajaran. Dan yang paling sering bapak sampaikan itu adalah selalu
sholat, membaca Al-Qur‟an, dan selalu belajar. Di sisi lain untuk menghadapi
kendala disini maka ditetapkan beberapa kebijakan kepala madrasah, seperti
kendala yang datang dari siswa sering terlambat, maka upaya untuk
mengatasi ini dibuatlah poin-poin dari semua pelanggaran baik itu terlambat,
bolos, berkelahi, membawa HP, maka semua itu ada poinnya, bila siswa yang
membuat pelanggaran tersebut mendapat poin sampai 100, maka solusi
selanjutnya adalah pemanggilan orang tua untuk dibuat surat perjanjian,
namun bila setelah itu masih juga melanggar maka siswa tersebut
dikembalikan kepada orang tuanya. Selain itu upaya yang dilakukan adalah
dengan membuka pola pikir anak bahwa yang dilakukan itu adalah salah, dan
yang terakhir adalah upaya yang sifatnya mendidik yaitu yang terlambat
harus membaca Al-Qur‟an sebanyak 1 juz.
B. SARAN
Setelah penulis melakukan penelitian di Madrasah Tsanawiyah
Laboratorium Kota Jambi, maka penulis mempunyai beberapa saran
mengenai peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidkan di
MTs Laboratorium Kota Jambi yaitu sebagai berikut:
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1. Dengan dilakukannya penelitian yang berhubungan dengan mutu
pendidikan maka diharapkan MTs Laboratorium pada masa yang akan
dating dapat menjadi sekolah terfavorit di kota Jambi khususnya.
2. Ditingkatkan lagi upaya dalam mengatasi kendala yang terjadi, dan
kendala tersebut disikapi dan dijadikan motivasi sehingga kendala tersebut
dapat teratasi agar mutu pendidikan menjadi jauh lebih baik dari yang
sebelumnya.
3. Kepada para pembaca selanjutnya diharapkan dapat dijadikan bahan acuan
untuk penelitian sejenis yang berhubungan dengan mutu pendidikan.
C. Kata Penutup
Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur terhadap kehadirat Allah SWT
dengan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan
skripsi ini. Semoga bermanfaat bagi penulis dan pihak yang membaca skripsi
ini.Dan dapat

menjadi

pedoman atau studi

relevan bagi

peneliti

selanjutnya.Penulis menyadari bahwa didalam penulisan ini masih banyak
terdapat kekurangan, baik secara metode, pemakain kata-kata yang tidak pada
tempatnya maupun dalam penyajian materi.Hal ini tidak terlepas dari
keterbatasan kemampuan penulis, penulis hanyalah seorang yang sedang
berproses menuju ke arah yang lebih baik dari sebelumnya, untuk itu
diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan
penulisan ini.Kemudian kepada semua pihak, penulis ucapkan terima kasih
yang tak terhingga atas segala bantuan dan dorongan yang diberikan.Semoga
Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita
semua.Aaamiiin Ya Rabbal‟Alamin.
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INSTRUMEN PENGUMPULAN DATA (IPD)
Judul Penelitian “Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu
Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi”
A. Observasi
1. Mengamati peran kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan
2. Mengamati kendala kepala madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikan
3. Mengamati upaya kepala madraasah untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan
mutu pendidikan
B. Wawancara
Kepala Sekolah
1. Bagaimana bentuk peran dibuat oleh kepala madrasah secara umum
2. Bagaimana bentuk peran kepala madrasah sesuai dengan teori
3. Bagaimana kendala yang bapak hadapi dalam meningkatkan mutu pendidikan
4. Bagaimana upaya bapak untuk mengatasi kendala dalam meningkatkan mutu
pendidikan
Guru
1. Bagaimana tanggapan tenaga pendidik terhadap peran yang dilakukan kepala
madrasah
2. Bagaimana dampak peran kepala madrasah terhadap diri pribadi tenaga pendidikan
Madrasah Tsanawiyah Laboratorium Kota Jambi
3. Bagaimana kendala yang ada dalam meningkatkan mutu pendidikan, serta apa upaya
untuk mengatasi kendala tersebut
Siswa
1. Menurut saudara kepala madrasah ini baik atau tidak
2. Bagaimana menurut anda peran kepala madrasah
C. Dokumentasi
1. Historis dan Geografis, Data tentang peserta didik, guru, dan pegawai,
2. Data tentang sarana dan prasarana, struktur organisasi
3. Dan beberapa sumber dokumen lainnya
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