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ABSTRAK 

Marita Puspitaningrum, Dwi. 2015. Peran Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa di MI Ma’arif Patihan Wetan 
Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015. Skripsi. Program Studi 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Sekolah Tinggi Agama Islam 

Negeri (STAIN) Ponorogo. Pembimbing, H. Mukhlison Effendi M.Ag. 

Kata Kunci : Peran kepala madrasah, Kepercayaan diri 

Kepala madrasah/sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan 

yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. kepercayaan diri 

sangat penting dimiliki oleh setiap peserta didik, karena kepercayaan diri 

merupakan kunci untuk melakukan suatu tindakan.  

Rumusan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana peran kepala 

madrasah sebagai innovator dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa di MI 

Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo? 2) Bagaimana peran kepala madrasah sebagai 

manager dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan 
Wetan Ponorogo? 3) Bagaimana peran kepala madrasah sebagai edukator dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo? 4) 

Bagaimana peran kepala madrasah sebagai motivator dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo? Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Adapun 

teknik analisis datanya menggunakan reduksi data, display/penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. Peneliti sebagai instrument kunci, sedangkan informannya 

adalah: kepala madrasah, dan guru di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo. 

Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa peran kepala madrasah sebagai 

innovator dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa yaitu berusaha mencari 

gagasan baru untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa dengan mengadakan 

penugasan upacara secara bergantian setiap kelasnya  bertugas selama satu bulan, 

mengadakan berbagai lomba dan outbond di sekolah, serta bebagai 

ekstrakulikuler. Peran kepala madrasah sebagai sebagai manager dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa yaitu merencanakan dan mengorganisasikan 

kegiatan untuk meningkatkan kepercayaan diri dengan melakukan rapat bersama 

para guru dan memutuskan mengadakan kegiatan penugasan upacara secara 

bergantian setiap kelas menjadi petugas selama satu bulan. Dengan kesepakatan 

bersama para guru bahwa kegiatan latihan upacara dilakukan setelah jam olahraga 

selesai agar tidak mengganggu jam pelajaran dan dilatih oleh guru olahraga, serta 

melibatkan semua guru dalam kegiatan perlombaan dan ekstrakulikuler sesuai 

kompetensi guru. Peran kepala madrasah sebagai edukator dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa yaitu dengan cara membimbing dan menasehati peserta 

didik serta memberikan teladan yang baik kepada semua anggota madrasah, dan 

mengikutsertakan siswa diperlombaan HAN dan AKSIOMA. Peran kepala 

madrasah sebagai motivator dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa yaitu 

menyediakan sumber belajar melalui pengembangan sumber yang berupa 

selempang petugas upacara yang dapat memberikan motivasi siswa. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan merupakan upaya yang tepat dan efektif dalam rangka 

peningkatan sumber daya manusia di Indonesia. Tugas pendidikan adalah 

membimbing dan mengarahkan pertumbuhan dan perkembangan kehidupan 

anak didik dari satu tahap ke tahap yang lain  sampai meraih titik kemampuan 

yang optimal.
1
 

Pendidikan merupakan sebuah institusi yang dapat dikatakan bersifat 

komplek dan unik. Bersifat komplek, karena pendidikan merupakan sebuah 

organisasi yang di dalamnya terdapat keterkaitan berbagai dimensi untuk 

menuju pencapaian komitmen. Keunikan institusi pendidikan didasarkan pada 

karakteristik tertentu yang tidak dimiliki oleh organisasai lain. Adapun 

karakteristik tersebut adalah adanya proses belajar mengajar sebagai 

pemberdaya umat manusia. 

Kompleksitas dan keunikan yang dimiliki oleh pendidikan menuntut 

adanya peran pemimpin pendidikan yang sangat fundamental dalam 

mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan. Sehingga dapat disimpulkan 

bahwa keberhasilan pendidikan lebih identik dengan keberhasilan 

kepemimpinan pendidikan.
2
 

                                                           
1
 Muzayyin Arifin, Filsafat Pendidikan Islam ( Jakarta: Bumi Aksara, 2005 ), 44. 

2
 Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan (Yogyakarta: STAIN Press, 2010 ), 70. 
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Kepala madrasah/sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan 

yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti yang 

diungkapkan Supriadi bahwa: “Erat hubungannya antara mutu kepala sekolah 

dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin sekolah, iklim 

budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta didik” .
3
 Dalam pada 

itu, kepala sekolah bertanggung jawab atas manajemen pendidikan secara 

mikro, yang secara langsung berkaitan dengan proses pembelajaran di sekolah. 

Sebagaimana dikemukakan dalam pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa: 

“Kepala sekolah bertanggung jawab atas penyelengaraan kegiatan pendidikan, 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”.4 

Apa yang diungkapkan di atas menjadi lebih penting sejalan dengan 

semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang menghendaki 

dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Di samping itu, 

perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya yang diterapkan 

dalam pendidikan di sekolah juga cenderung bergerak maju semakin pesat, 

sehingga menuntut penguasaan secara profesional. Menyadari hal tersebut, 

setiap kepala sekolah dihadapkan pada tantangan untuk melaksanakan 

pengembangan pendidikan secara terarah, berencana, dan berkesinambungan 

untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 
5 

                                                           
3
 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2004), 25.  
4
Ibid.  

5
Ibid.  
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Dinas pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekolah harus mampu 

melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, administrator, dan 

supervisor. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan 

masyarakat dan perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu 

berperan sebagai leader, innovator, dan motivator di sekolahnya. Dengan 

demikian dalam paradigma baru manajemen pendidikan, kepala sekolah 

sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai edukator, manajer, administrator, 

supervisor, leader, innovator, motivator.
6
 

Perspektif kedepan mengisyaratkan bahwa kepala sekolah juga harus 

mampu berperan sebagai figur dan mediator, bagi perkembangan masyarakat 

dan lingkungannya. Dengan demikian pekerjaan kepala sekolah semakin hari 

semakin meningkat, dan akan selalu meningkat sesuai dengan perkembangan 

pendidikan yang diharapkan. Semua itu harus dipahami oleh kepala sekolah, 

dan yang lebih penting adalah bagaimana kepala sekolah mampu mengamalkan 

dan menjadikan hal tersebut dalam bentuk tindakan nyata di sekolah. 

Pelaksanaan peran, fungsi dan tugas tersebut tidak dapat dipisahkan satu sama 

lain, karena terkait dan saling mempengaruhi, serta menyatu dalam pribadi 

seorang kepala sekolah profesional. kepala sekolah yang demikianlah yang 

akan mampu mendorong visi menjadi aksi dalam paradigma baru manajemen 

pendidikan.
7
  

Kepala sekolah harus mampu berperan sebagai penyangga di 

sekolahannya, harus menyerap dan memahami penderitaan serta masalah yang 

                                                           
6
 Ibid., 97-98. 

7
 Ibid. 
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dialami oleh tenaga kependidikan agar mereka dapat melaksanakan tugas 

dengan baik.
8
 

Dalam dunia pendidikan banyak permasalahan yang dihadapi, salah 

satunya menyangkut  partisipasi peserta didik dalam proses belajar. Peserta 

didik yang kurang aktif dalam proses pembelajaran akan mengakibatkan 

kurang maksimalnya hasil pembelajaran dan tidak sesuai dengan yang 

diharapkan. Salah satu faktor dari kurang aktifnya peserta didik dalam proses 

pembelajaran adalah faktor dalam dirinya, yaitu kurangnya percaya diri akan 

kemampuannya, kurang yakin akan kemampuan dalam dirinya bahwa ia 

mampu melakukan sesuatu. Kepercayaan diri sangat penting dimiliki oleh 

setiap peserta didik, karena kepercayaan diri merupakan kunci untuk 

melakukan suatu tindakan.  

Kepercayaan diri adalah keyakinan yang kuat terhadap sesuatu meskipun 

harus menghadapi tantangan dan konsekuensi apa pun karena hal itu. Orang 

yang mengerjakan sesuatu didorong karena kepercayaan diri dan mental 

spiritual yang kuat. Mental adalah kekuatan sejati yang mendorong manusia 

berbuat untuk kemajuan, pertumbuhan, dan inovasi tiada henti. Tanpa kekuatan 

mental, manusia akan hidup dibawah bayang-bayang orang lain dan dihantui 

ketakutan akan kegagalan dan kebodohan. Jika tanpa kepercayaan diri peserta 

didik yang telah belajar dengan giat ketika ujian misalnya karena ia sangat 

                                                           
8
 Ibid, 256. 
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takut gagal akhirnya justru ketakutannya itu yang mengakibatkan ia gagal 

dalam ujian.
9
 

Untuk menumbuhkan rasa kepercayaan diri peserta didik maka sangat 

dibutuhkan dorongan dari lingkungan sekolah, karena peserta didik 

menghabiskan banyak waktunya di lingkungan sekolah. Kebiasaan guru dan 

murid di sekolah berkomunikasi, beragumentasi, berperilaku, berbudaya, 

bertindak, dan masih didukung dengan kuatnya pengaruh dunia pendidikan 

terhadap penanaman pengetahuan akan sangat memudahkan seseorang meniru 

kebiasaan yang ada. Baik kebiasaan positif maupun negatif, semua pengaruh 

itu akan semakin memperkuat watak seseorang dari yang didapatkan 

sebelumnya sampai mengakar dalam akal batinnya.
10

 Untuk itu pengaruh 

lingkungan sekolah sangat penting dalam menumbuhkan kepercayaan diri 

siswa.  

Melihat kenyataan dilapangan, di MI Ma‟arif Patihan Wetan ada 

beberapa siswa merasa kurang percaya diri pada kemampuannya, mereka 

merasa malu dan takut apabila disuruh ke depan kelas untuk mengemukakan 

pendapat ataupun mempresentasikan hasil diskusi kelompok, serta pada saat 

pelajaran bahasa Indonesia dengan materi membaca puisi, kebanyakan dari 

siswa masih malu-malu apabila disuruh berdeklamasi yaitu membaca puisi 

dengan penuh ekspresi yang sesuai dengan isi puisi. Selain itu, pada saat 

upacara bendera juga beberapa siswa kurang lantang dalam menyanyikan lagu 

                                                           
9
 Ibrahim Elfiky, Terapi Positif Thinking (Jogjakarta: Hikam Pustaka,  2010), 48.  

10
 Ibid., 5. 
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kebangsaan. Hal itu membuktikan bahwa kurangnya dorongan dalam diri  

untuk menunjukkan kemampuan mereka di hadapan banyak orang. 

Berangkat dari fenomena di atas, maka peneliti mengadakan penelitian 

dengan judul :  

“Peran Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Kepercayaan Diri Siswa di MI 

Ma‟arif  Patihan Wetan Ponorgo Tahun Pelajaran 2014/2015”. 

 

B. Fokus Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis tidak membahas seluruh peran kepala 

madrasah, akan tetapi akan fokus pada empat peran yaitu: kepala madrasah 

sebagai innovator, manager, edukator, dan motivator. 

 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka penelitian ini dapat 

dirumuskan sebagai berikut: 

Berdasarkan latar belakang masalah, maka fokus penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran kepala madrasah sebagai inovator dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo? 

2. Bagaimana peran kepala madrasah sebagai manager dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo? 

3. Bagaimana peran kepala madrasah sebagai edukator dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo? 
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4. Bagaimana peran kepala madrasah sebagai motivator dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendiskripsikan peran kepala madrasah innovator dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo. 

2. Mendiskripsikan peran kepala madrsah manager dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo. 

3. Mendiskripsikan peran kepala madrsah edukator dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo. 

4. Mendiskripsikan peran kepala madrsah motivator dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan yang penulis harapkan dari penelitian ini adalah 

sebagai berikut: 

1. Manfaat Secara Teoritis 

Secara teoritis dari penelitian ini diharapkan dapat  memberikan 

kontribusi bagi pengembangan  keilmuan khususnya  mengenai peran 

kepala madrasah meningkatkan kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif 

Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 
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2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Secara teoritis penelitian ini sebagai tambahan pengetahuan 

mengenai peran kepala madrasah dalam meningkatkan kepercayaan diri 

siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

Bagi lembaga yang bersangkutan agar lebih meningkatkan 

kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif  Patihan Wetan Ponorogo tahun 

pelajaran 2014/2015. Sehingga ke depan siswa dapat lebih aktif dan 

percaya diri dalam mengikuti proses pembelajaran serta menciptakan 

proses belajar mengajar yang sesuai dengan Visi dan Misi serta tujuan 

pendidikan yang ada di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo. 

b. Bagi Guru (Pendidik) 

Sebagai bahan kajian dan introspeksi diri dalam upaya 

meningkatkan kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan 

Ponorogo tahun 2014/2015 sehingga  tujuan pendidikan yang telah 

direncanakan dan ditetapkan dapat tercapai secara optimal. 

 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan pendekatan 

kualitatif, karakter khusus penelitian kualitatif berupa mengungkap 

keunikan individu, kelompok, masyarakat atau oraganisasi tertentu dalam 

kehidupannya sehari-hari secara komperhensif dan rinci. Pendekatan ini 
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merupakan suatu metode penelitian yang diharapkan dapat menghasilkan 

suatu deskripsi tentang ucapan, tulisan atau perilaku yang dapat diamati dari 

suatu individu, kelompok, masyarakat atau organisasi tertentu dalam suatu 

setting tertentu pula. Kesemuannya itu dikaji dari sudut pandang yang utuh, 

konprehensif, dan holistik.
11

 

Dan  dalam hal ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi 

kasus, yaitu suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau 

satuan  sosial seperti individu, kelompok, institusi atau masyarakat.  Studi 

kasus dapat digunakan secara  tepat dalam banyak bidang. Disamping itu 

merupakan penyelidikan secara rinci satu setting, satu subyek tunggal, satu 

kumpulan dokumen atau satu kejadian tertentu. 

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan  

berperan serta, namun peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.
12

  

Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti bertindak sebagai instrumen 

kunci, partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen 

yang lain sebagai penunjang. 

3. Lokasi Penelitian 

Lokasi penelitian ini adalah  di MI Ma‟arif Patihan Wetan  Ponorogo 

bertempat di Jl. Parang Menang, Desa Patihan wetan, Kecamatan Babadan, 

                                                           
11

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta: PT Rineka Cipta, 

2008), 23. 
12

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2013), 163. 
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Kabupaten Ponorogo. MI Ma‟arif merupakan salah satu lembaga pendidikan 

dasar swasta di Ponorogo yang memadukan kurikulum pendidikan umum 

dan agama. Kedua kurikulum ini diaplikasikan secara bersama-sama, 

sehingga dengan demikian siswa diharapkan mampu memperoleh 

pengetahuan umum dan agama secara seimbang. 

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian 

sumber data dalam penelitian ini adalah: kata-kata dan tindakan sebagai 

sumber data utama, sedangkan  sumber data tertulis,  foto, adalah sebagai 

sumber data tambahan. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi dapat 

dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan  interaksi dengan 

subyek melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dimana fenomena tersebut berlangsung  dan di samping itu untuk 

melengkapi data, diperlukan dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis 

oleh atau tentang subyek).  

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Maksud 

digunakannya wawancara antara lain adalah (a) mengkonstruksi  

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, 
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tuntutan, kepedulian dan lain-lain; (b) merekonstruksi kebulatan-

kebulatan demikian sebagai yang dialami masa lalu; (c) memproyeksikan 

kebulatan-kebulatan sebagai yang telah diharapkan untuk dialami pada 

masa yang akan datang; (d) memverifikasi, mengubah dan memperluas 

informasi yang diperoleh dari orang lain baik manusia maupun bukan 

manusia; dan (e) memverifikasi, mengubah dan memperluas  konstruksi  

yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan anggota.
13

 

Dalam penelitian ini teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa pertanyaan 

secara mendalam yang berhubungan dengan fokus permasalahan, 

sehingga dengan wawancara mendalam ini data-data bisa terkumpul 

semaksimal mungkin. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran kepala 

madrasah dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. Adapun yang 

akan peneliti wawancarai diantaranya adalah kepala madrasah selaku 

pemegang kepemimpinan untuk mengetahui gambaran secara umum 

tentang  cara meningkatkan kepercayaan diri siswa dan juga tentang 

sejarah berdirinya MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo, selanjutnya 

adalah guru di MI Ma‟arif Patihan Wetan. Hasil wawancara dari masing-

masing informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-kode dalam 

transkip wawancara. Tulisan lengkap dari wawancara ini dinamakan 

transkip wawancara. 

                                                           
13

 Ibid., 186. 



13 
 

b. Teknik Observasi 

Observasi ialah metode atau cara-cara menganalisis dan 

mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan 

melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Metode 

ini digunakan untuk melihat dan mengamati secara langsung keadaan di 

lapangan agar peneliti memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti.
14

 

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa metode ini 

menekankan pada pengumpulan data dengan cara melihat secara visual 

apa yang telah diamati oleh peneliti, sehingga validitas data sangat 

tergantung pada kemampuan observer dalam mengamati hal-hal yang 

terjadi dilapangan. 

Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang peran kepala 

madrasah untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa. Adapun yang 

akan diobservasi adalah  kepala madrasah MI Ma‟arif Patihan Wetan. Di 

sini peneliti akan mengamati langsung dan berdasarkan wawancara 

langsung dengan kepala madrasah, dan guru. Hasil observasi dalam 

penelitian ini, dicatat dalam Catatan Lapangan (CL), sebab catatan 

lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

Catatan lapangan adalah alat yang umum digunakan oleh pengamat 

dalam situasi pengamatan tak berperan serta. Pengamat dalam hal ini 

relatif bebas membuat catatan, dan biasanya dilakukan pada waktu 

                                                           
14

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 93-94. 
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malam sesudah pengamatan dilakukan. Catatan mungkin berupa laporan 

langkah-langkah peristiwa, atau dapat pula berupa catatan tentang 

gambaran umum yang singkat.
15

 

c. Teknik 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 

lain-lain.
16

 Dokumen merupakan pelengkap dari pengunaan metode 

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Hasil pengumpulan 

data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip 

dokumentasi. 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data-data 

berupa sejarah berdirinya MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo, letak 

geografis, identitas MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo, keadaan guru 

dan siswa, keadaan sarana prasarana di MI Ma‟arif Patihan Wetan 

Ponorogo, serta kegiatan-kegiatan yang di adakan di MI Ma‟arif Patihan 

Wetan Ponorogo untuk meningkatkan kepercayaan diri siswa yang akan 

peneliti dapatkan dari dokumentasi yang ada di Madrasah. Selain itu 

metode dokumentasi ini juga bisa peneliti gunakan untuk 

mendokumentasi kegiatan yang sedang berlangsung. Hasil pengumpulan 

                                                           
15

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 181. 
16

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuntitatif Kualitatif dan R&D ( Bandung:Alfabeta, 

2012), 240. 
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data melalui cara dokumentasi ini, dicatat dalam format transkip 

dokumentasi. 

6. Analisis Data 

Teknik analisa data adalah proses mengatur urutan data, 

mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian 

dasar.
17

 Tehnik analisa data dalam kasus ini menggunakan analisa data 

kualitatif mengikuti konsep yang diberikan Miles dan Huberman, yang 

mana mereka mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus pada 

setiap tahapan penelitian  sampai tuntas, sehingga  datanya sudah jenuh. 

Aktivitas dalam analisis data meliputi: data reduction, data display, dan 

conclusion drawing/verification.
18

 

a. Data Reduksi (Reduksi Data) 

Mereduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, menfokuskan pada hal-hal 

yang penting, membuat katagori, dan pemusatan perhatian. Dengan 

demikian data yang telah direduksikan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpuklan data 

selanjutnya. Proses ini berlangsung selama penelitian ini dilakukan, dari 

awal sampai akhir penelitian. 

 

 

                                                           
17

 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 91. 
18

 Sugiyono, Metode Kuantitatif Kualitatif dan R&D,246. 
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b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola  yang dilakukan 

dalam berupa teks naratif, bagan, grafik, matrik, dan jaringan. Dalam 

proses ini peneliti mengelompokkan hal-hal yang serupa menjadi 

kategori atau kelompok-kelompok. Kemudian melakukan display data 

secara sistematik agar lebih mudah dipahami interaksi antar bagian-

bagiannya. Dalam proses ini, data diklasifikasi berdasarkan tema-tema 

inti. 

c. Penarikan kesimpulan /verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih 

bersifat sementara, akan berubah jika tidak ditemukan bukti-bukti yang 

kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya.tetapi 

apabila kesimpulan pada tahap awal sudah 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 adalah 

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Derajat kepercayaan keabsahan data (kredebilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik (a) pengamatan yang tekun, dan (b) triangulasi.  
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Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah menemukan ciri-ciri 

dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan peneliti dengan 

cara : (a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara 

berkesinambungan terhadap faktor-fakor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan peran kepala madrasah dalam meningkatkan 

kepercayaan diri siswa di MI Ma‟arif Patihan Wetan Ponorogo, kemudian 

(b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah 

sudah difahami dengan cara yang biasa.  

 Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada  empat macam 

triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan  penggunaan:  

sumber, metode, penyidik, dan teori.
19

 Dalam penelitian ini, dalam hal ini 

digunakan teknik triangulasi dengan sumber, berarti  membandingkan dan 

mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui 

waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu dapat dicapai 

peneliti dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan dengan 

data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan 

apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang 

                                                           
19

 Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, 330. 
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dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang  yang 

berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (c) 

membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 

8. Tahap-Tahap dan Rancangan Jadwal Penelitian 

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan 

ditambah dengan tahap terakhir dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan 

hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:  (1) Tahap pra 

lapangan,  yang meliputi : menyusun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan perlengkapan 

penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian; (2) Tahap 

pekerjaan lapangan, yang meliputi : memahami latar penelitian dan 

persiapan diri, memasuki lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan 

data; (3) Tahap analisis data, yang meliputi : analisis  selama dan setelah 

pengumpulan data; (4) Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

G. Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang secara 

ringkas diuraikan sebagai berikut: 

Bab pertama, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang 

masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, metode penelitian (berisi tentang: pendekatan dan jenis penelitian, 
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instrument penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, analisis data, 

pengecekan kredibilitas data, tahapan-tahapan penelitian), dan sitematika 

pembahasan. 

Bab kedua, kerangka teoritik yang berisi tentang pengertian kepala 

sekolah, peran kepala sekolah, kepemimpinan kepala sekolah yang efektif, 

pengertian percaya diri, karakteristik orang yang percaya diri, faktor yang 

mempengaruhi percaya diri, dan cara untuk percaya diri.  

Bab ketiga, berisi tentang paparan data secara rinci data umum, antara 

lain sejarah berdirinya MI Ma‟arif  Patihan Wetan Ponorogo, visi dan  misi MI 

Ma‟arif  Patihan Wetan Ponorogo, keadaan sarana dan prasarana MI Ma‟arif 

Patihan Wetan Ponorogo. Sedang data khusus, meliputi deskripsi  peran kepala 

madrasah sebagai innovator, manager, edukator, dan motivator di MI Ma‟arif 

Patihan Wetan Ponorogo. 

Bab keempat, merupakan analisa, peran kepala madrasah sebagai 

innovator, manager, edukator, dan motivator di MI Ma‟arif Patihan Wetan 

Ponorogo tahun pelajaran 2014/2015. 

Bab kelima, merupakan titik akhir dari pembahasan yang berisi tentang 

kesimpulan dan saran serta penutup yang terkait dengan hasil penelitian. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI DAN TELAAH PUSTAKA 

 

A. KAJIAN TEORI 

1. Peran Kepala Madrasah/Sekolah 

a. Pengertian Kepala Madrasah/Sekolah 

Kata “Kepala” dapat diartikan “Ketua” atau “Pemimpin” dalam 

suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan “Sekolah” adalah 

sebuah lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi 

pelajaran. Dengan demikian secara sederhana kepala sekolah dapat di 

definisikan sebagai “Seseorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu sekolah dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar, atau tempat terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.”20
 

Kata “Memimpin” dari rumusan tersebut mengandung makna luas, 

yaitu kemampuan untuk menggerakkan segala sumber yang ada pada 

suatu sekolah sehingga dapat didayagunakan secara maksimal untuk 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam praktik organisasi kata 

memimpin, mengandung konotasi menggerakkan, mengarahkan, 

                                                           
20

Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2011), 83.  
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membimbing, melindungi, membina, memberikan teladan, memberikan 

dorongan, memberikan bantuan, dan sebagainya.
21

  

Kepemimpinan adalah suatu kekuatan penting dalam rangka 

pengelolaan, oleh sebab itu kemampuan memimpin secara efektif 

merupakan kunci keberhasilan organisasi. Esensi kepemimpinan adalah 

kepengikutan kemauan orang lain untuk mengikuti keinginan 

pemimpin.
22

  

Kepala sekolah yang berhasil apabila mereka memahami 

keberadaan sekolah sebagai organisasai yang kompleks dan unik, serta 

mampu melaksanakan peranan kepala sekolah sebagai seseorang yang 

diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.
23

 

Studi keberhasilan kepala sekolah menunjukkan bahwa kepala 

sekolah adalah seseorang yang menentukan titik pusat dan dan irama 

suatu sekolah. Bahkan lebih jauh studi tersebut menyimpulkan bahwa “ 

keberhasilan sekolah adalah keberhasilan kepala sekolah…”.24
 Beberapa 

diantara kepala sekolah dilukiskan sebagai orang yang memiliki harapan 

yang tinggi bagi para staf dan para siswa, kepala sekolah adalah mereka 

yang banyak mengetahui tugas-tugas mereka dan mereka yang 

menentukan irama bagi sekolah mereka.
25
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b. Peran Kepala Sekolah 

Kepala Sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Seperti 

diungkapkan Supriadi bahwa: “Erat hubungannya antara mutu kepala 

sekolah dengan berbagai aspek kehidupan sekolah seperti disiplin 

sekolah, iklim budaya sekolah, dan menurunnya perilaku nakal peserta 

didik”.26
 Dalam hal itu, kepala sekolah bertanggung jawab atas 

manajemen pendidikan secara mikro, yang secara langsung berkaitan 

dengan proses pembelajaran di sekolah. Sebagaimana dikemukakan 

dalam Pasal 12 ayat 1 PP 28 tahun 1990 bahwa: “Kepala sekolah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, 

administrasi sekolah, pembinaan tenaga kependidikan lainnya, dan 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana”.27
 

Apa yang diungkapakan di atas menjadi lebih penting sejalan 

dengan semakin kompleksnya tuntutan tugas kepala sekolah, yang 

menghendaki dukungan kinerja yang semakin efektif dan efisien. Di 

samping itu, perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan 

budaya yang diterapkan dalam pendidikan di sekolah juga cenderung 

bergerak maju semakin pesat, sehingga menuntut penguasaan secara 

profesional. Menyadari hal tersebut, setiap kepala sekolah dihadapkan 
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2004), 24-25   
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pada tantangan untuk melaksanakan pengembangan pendidikan secara 

terarah, berencana, dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas 

pendidikan.
28

 

Dalam era pembangunan, perhatian hendaknya terpusat pada 

peranan sekolah sebagai pelaku perubahan dengan fokus pada 

pengubahan manusia.
29

 

Dinas pendidikan telah menetapkan bahwa kepala sekoah harus 

mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai edukator, manajer, 

administrator, dan supervisor. Dalam perkembangan selanjutnya, sesuai 

dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan zaman, kepala sekolah 

juga harus mampu berperan sebagai leader, innovator, dan motivator di 

sekolahnya. Dengan demikian dalam paradigma baru manajemen 

pendidikan, kepala sekolah sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai 

edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, innovator, dan 

motivator.
30

 

1) Kepala sekolah sebagai edukator 

Kepala harus memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Menciptakan 

iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga 
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Aditama, 2008), 2. 
30
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sekolah.
31

 Sebagai edukator, kepala sekolah senantiasa berupaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. 

Upaya-upaya yang dapat dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerjanya sebagai edukator, khususnya dalam 

peningkatan kinerja tenaga kependidikan dan prestasi belajar peserta 

didik dapat di deskripsikan sebagai berikut.
32

 

Pertama, mengikutsertakan guru-guru dalam penataran-penataran 

untuk menambah wawasan para guru. 

Kedua, kepala sekolah harus berusaha menggerakkan tim evaluasi 

hasil belajar peserta didik untuk lebih giat bekerja, kemudian hasilnya 

diumumkan secara terbuka dan diperlihatkan di papan pengumuman. 

Hal ini bermanfaat untuk memotivasi peserta didik lebih giat belajar 

dan meningkatkan prestasinya. 

Ketiga, menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah, dengan 

cara mendorong para guru untuk memulai dan mengakhiri 

pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan.
33

 

Selain itu juga kepala sekolah sebagai edukator juga harus memiliki 

kemampuan membimbing peserta didik, terutama berkaitan dengan 

kegiatan ekstrakulikuler, partisipasi dalam berbagai perlombaan 

kesenian, olah raga, dan perlombaan matapelajaran. Serta kemampuan 

                                                           
31

E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 99.  
32
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mengembangkan tenaga kependidikan, terutama berkaitan dengan 

pemberian kesempatan kepada tenaga kependidikan untuk mengikuti 

berbagai pendidikan dan pelatihan secara teratur, revitalisasi 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru 

Pembimbing (MGP), dan Kelompok Kerja Guru (KKG), diskusi, 

seminar, lokakarya, dan penyediaan sumber belajar. Dalam rangka 

pengembangan tenaga kependidikan, kepala sekolah juga harus 

memperhatikan kenaikan pangkat dan jabatannya.
34

 

2) Kepala sekolah sebagai manager 

Manajemen adalah proses merencanakan, 

mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota-

anggota organisasi serta pendayagunaan seluruh sumber daya 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.
35

 

Pemimpin pendidikan sebagai seorang manajer harus 

melakukan fungsi-fungsi manajemen sebagai berikut: 

a) Perencanaan, mencakup aspek: kemampuan menentukan tujuan 

organisasi, kemampuan merumuskan program pendidikan, 

kemampuan menyusun strategi pengembangan, dan kemampuan 

menentukan standarisasi pencapaian tujuan. 

b) Organizing (pengorganisasian), mencakup aspek-aspek: 

kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi SDM, 

                                                           
34
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kemampuan menghimpun dan mengkoordinasi sumber-sumber 

material pendidikan, kemampuan menentukan sumber daya 

yang dibutuhkan pendidikan, kemampuan menentukan kegiatan 

yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan, kemampuan 

mengembangkan institusi pendidikan, kemampuan penugasan 

dan tanggung jawab kepada guru dan staf administrasi.
36

 

c) Staffing (penyusun personalia) mencakup aspek-aspek: 

kemampuan mengadakan rekrutmen, kemampuan mengadakan 

seleksi bagi penerimaan guru dan karyawan, kemampuan 

mengadakan orientasi pada guru dan staf administrasi. 

d) Leading (pengarahan), mencakup aspek-aspek: kemampuan 

menyusun job description, kemampuan untuk menempatkan 

para pengikut pada SDM yang tepat, kemampuan untuk 

membangkitkan semangat kerja, kemampuan untuk memberikan 

arahan bagi para guru dan staf administrasi. 

e) Controlling (pengawasan), mencakup aspek-aspek: kemampuan 

untuk penilaian kinerja pengikut, kemampuan untuk 

mengidentifikasi kasus-kasus penyimpangan, kemampuan 

mengadakan strategi untuk mengadakan perubahan, kemampuan 

menyusun strategi untuk kontrol terhadap proses pencapaian 

tujuan.pelaksanaan program, tidak dapat lepas dari usaha 
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mengkoordinir serta menggerakkan sumber daya pendidikan 

maupun sumberdaya yang lain.
37

 

 

3) Kepala sekolah sebagai administrator. 

Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan 

administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan 

pendokumenan seluruh program sekolah.
38

 

Kepala sekolah sebagai administrator pendidikan 

bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan pendidikan 

dan pengajaran di sekolahnya. Oleh karena itu, untuk dapat 

melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala sekolah hendaknya 

memahami, menguasai, dan mampu melaksanakan kegiatan-

kegiatan yang berkenaan dengan fungsinya sebagai administrator 

pendidikan.
39

 

Kepala sekolah sebagai administrator hendaknya mampu 

mengaplikasikan fungsi-fungsinya, yaitu:  

a) Membuat perencanaan, kepala sekolah paling tidak harus 

membuat rencana tahunan. Program tahunan hendaklah 
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Rosdakarya, 2002), 106.  



28 
 

mencakup bidang-bidang seperti: program pengajaran, 

kesiswaan atau kemuridan, kepegawaian, keuangan, dan 

perlengkapan.
40

 

b) Menyusun organisasi sekolah. kepala sekolah sebagai 

administrator pendidikan perlu menyusun organisasi sekolah 

yang dipimpinnya, dan melaksanakan pembagian tugas serta 

wewenang kepada guru-guru dan pegawai sekolah sesuai 

dengan struktur organisasi sekolah yang telah disusun dan 

disepakati bersama.
41

 

c) Bertindak sebagai koordinator dan pengarah. Adanya 

pengoordinasian yang baik memungkinkan semua bagian atau 

personel bekerja sama saling membantu ke arah satu tujuan yang 

telah ditetapkan seperti kerja sama antara urusan bimbingan dan 

konseling dengan para wali kelas, kerja sama antara bagian tata 

usaha dengan wali kelas dan guru-guru, kerja sama antara para 

wali kelas, dsb.
42

 

d) Melaksanakan pengelolaan kepegawaian. Usaha meningkatkan 

kesejahteraan personel dapat dilakukan dengan jalan: 

membentuk semacam ikatan keluarga sekolah yang bersifat 

sosial, membentuk koperasi keluarga personel sekolah, 

mengadakan kegiatan seperti olah raga, diskusi yang 

berhubungan dengan pengembangan profesi guru-guru atau 
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pegawai sekolah, memberi kesempatan dan bantuan dalam 

rangka pengembangan karier, seperti kesempatan melanjutkan 

pelajaran, kesempatan mengikuti penataran-penataran, selama 

tidak mengganggu atau merugikan jalannya sekolah, 

mengusulkan dan mengurus kenaikan gaji atau pangkat guru-

guru dan pegawai tepat pada waktunya sesuai dengan peraturan 

yang berlaku.
43

 

4) Kepala sekolah sebagai supervisor. 

Kepala sekolah sebagai supervisor artinya kepala sekolah 

berfungsi sebagai pengawas, pengendali, pembina, pengarah, dan 

pemberi contoh kepada guru, karyawan dan peserta didik di 

sekolah.
44

 

Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam 

kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi 

pendidikan, serta memanfaatkan hasilnya.
45

  

Kepala sekolah sebagai supervisor dapat dilakukan secara 

efektif antara lain melalui diskusi kelompok, kunjungan kelas, 

pembicaraan individu, dan simulasi pembelajaran.
46

 

a) Diskusi kelompok. 
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Diskusi kelompok merupakan suatu kegiatan yang dilakukan 

bersama guru-guru dan bisa juga melibatkan tenaga 

administrasi, untuk memecahkan berbagai masalah di sekolah, 

dalam mencapai suatu keputusan. 

b) Kunjungan kelas. 

Kunjungan kelas dapat digunakan oleh kepala sekolah sebagai 

satu teknik untuk mengamati kegiatan pembelajaran secara 

langsung. Berdasarkan hasil kunjungan kelas, kepala sekolah 

bersama guru bisa mendiskusikan berbagai permasalahan yang 

ditemukan dan menyusun program-program pemecahan untuk 

masa yang akan datang, baik yang menyangkut peningkatan 

profesionalisme guru maupun yang menyangkut pembelajaran.
47

 

c) Pembicaraan individual. 

Pembicaraan individual merupakan teknik bimbingan dan 

konseling, yang dapat digunakan oleh kepala sekolah untuk 

memberikan konseling kepada guru, baik berkaitan dengan 

kegiatan pembelajaran maupun masalah yang menyangkut 

profesionalisme guru. 

d) Simulasi pembelajaran. 

Simulasi pembelajaran merupakan suatu teknik supervisi 

berbentuk demonstrasi pembelajaran yang dilakukan oleh kepala 
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sekolah, sehingga guru dapat menganalisa penampilan yang 

diamatinya sebagai instropeksi diri.
48

 

5) Kepala sekolah sebagai leader. 

Kepala sekolah sebagai leader harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan 

tugas.
49

 

Kemampuan yang harus diwujudkan kepala sekolah sebagai 

leader dapat dianalisis dari kepribadian, pengetahuan terhadap 

tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan 

mengambil keputusan, dan kemampuan berkomunikasi.
50

 

6) Kepala sekolah sebagai innovator. 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai 

innovator, kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari 

gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan 

teladan kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan 

mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.
51
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Kepala sekolah sebagai innnovator harus mampu mencari, 

menemukan, dan melaksanakan berbagai pembaharuan di 

sekolah.
52

 

7) Kepala sekolah sebagai motivator 

Motivasi dapat diartikan sebagai daya penggerak yang telah 

menjadi aktif. Motif menjadi aktif pada saat-saat tertentu, terutama 

bila kebutuhan untuk mencapai tujuan sangat dirasakan atau 

mendesak.
53

 

Motivasi dapat juga dikatakan serangkaian usaha untuk 

menyediakan kondisi-kondisi tertentu, sehinggga seseorang mau 

dan ingin melakukan sesuatu dan bila ia tidak suka, maka akan 

berusaha untuk meniadakan atau mengelakkan perasaan tidak 

suka.
54

 

Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan 

lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, dorongan, 

penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber 

belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB).
55

 

Kepala sekolah harus mampu menciptakan hubungan kerja 

yang harmonis dengan para tenaga kependidikan, serta 
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menciptakan lingkungan sekolah yang aman dan menyenangkan 

serta disiplin dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah kepala sekolah 

harus berusaha menanamkan disiplin kepada semua bawahannya.
56

 

Motivasi merupakan suatau faktor yang cukup dominan dan 

dapat menggerakkan faktor-faktor lain kearah efektivitas kerja.  

Pengembangan Pusat Sumber Belajar (PSB). Pengembangan 

PSB dapat memperkaya kegiatan pembelajaran, melalui 

pengggunaan media audio visual, melaui pesawat televisi, video 

compact disk, internet, dll.
57

  

 

 

c. Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif 

Untuk mewujudkan sekolah efektif hanya mungkin didukung oleh 

kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan yang efektif. Naik turunnya 

kualitas sekolah sangat bergantung kepada kualitas kepala sekolah.
58

 

Kepemimpinan kepala sekolah yang efektif dalam manajemen 

berbasis sekolah dapat dilihat berdasarkan kriteria berikut: 
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1) Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 

pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. 

2) Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang 

telah ditetapkan. 

3) Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 

sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka 

mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. 

4) Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan 

tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. 

5) Bekerja dengan tim manajemen. 

6) Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuia dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan.
59

 

 

 

2. Percaya Diri  

a. Pengertian Percaya Diri 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia kata diri diartikan sebagai 

orang, seseorang; tidak dengan orang lain; dipakai sebagai pelengkapan 
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beberapa kata kerja untuk menyatakan bahwa penderitanya atau 

tujuannya adalah badan sendiri.
60

 

Kepercayaan diri adalah keyakinan yang kuat terhadap sesuatu 

meskipun harus menghadapi tantangan dan konsekuensi pun karena hal 

itu.
61

 Sedangkan kata percaya diartikan dengan mengakui atau yakin 

bahwa sesuatu memang benar atau nyata; menganggap bahwa sesuatu itu 

benar-benar ada; menganggap atau yakin bahwa sesorang itu jujur; yakin 

benar atau memastikan akan kemampuan atau kelebihan seseorang atau 

sesuatu (bahwa akan dapat memenuhi harapannya kepada diri sendiri).
62

 

Sedangkan dalam kamus psikologi kata diri (self) diartikan dengan 

individu sebagai makhluk yang sadar; ego atau aku; kepribadian atau 

organisasi sifat-sifat ; penghayatan tubuh, kesadaran pada individu 

mengenai identitasnya, kesinambungannya, usaha atau perjuangannya 

dan gambaran-gambaran atau kesan bayangan-bayangannya.
63

 

Percaya diri adalah sikap positif seorang individu yang membuat 

individu mampu mengembangkan penilaian positif baik terhadap diri 

sendiri maupun terhadap lingkungan atau situasi yang dihadapinya.
64
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Kepercayaan diri adalah kemampuan untuk mengambil tindakan, 

walaupun menantangnya kondisi yang mungkin terasa pada saat itu. 

Kondisi tersebut dapat membuat seseorang merasa sedikit takut atau 

cemas, tetapi memutuskan untuk tetap mengambil suatu tindakan apa pun 

dengan berbekal pengetahuan bahwa kondisi tersebut akan menjadi lebih 

mudah pada waktu berikutnya
65

 

Kepercayaan diri adalah kepercayaan pada diri sendiri, meyakini 

penilaian dan kreativitas diri sendiri.
66

 

Bandura meyakini bahwa “self-afficacy” merupakan elemen 

kepribadian yang krusial.  Self-afficacy ini merupakan keyakinan diri 

(sikap percaya diri) terhadap kemampuan sendiri untuk menampilkan 

tingkah laku yang akan mengarahkannya kepada hasil  yang diharapkan. 

Ketika “self-afficacy” tinggi, kita merasa percaya diri bahwa kita dapat 

melakukan respon tertentu untuk memperoleh reinforcement. Sebaliknya  

apabila rendah, maka kita akan merasa cemas bahwa kita tidak mampu 

melakukan respon tersebut.
67

 

Jadi percaya diri ialah keyakinan yang kuat akan kemampuan dan 

kreativitas diri sendiri dalam menghadapi sesuatu meskipun berat 

ataupun dalam kondisi yang tidak memungkinkan serta berani 

menghadapi resiko yang harus diterimanya. 
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Keinginan untuk menutup diri, selain karena konsep diri yang 

negatif, timbul dari kurangnya kepercayaan kepada kemampuan diri. 

Orang yang tidak menyenangi dirinya merasa bahwa dirinya tidak akan 

mampu mengatasi persoalan. Orang yang kurang percaya diri akan 

cenderung sedapat mungkin menghindari situasi komunikasi. Ia takut 

orang lain akan mengejek atau menyalahkannya. Dalam diskusi, ia akan 

lebih banyak diam. Dalam pidato, ia berbicara terpatah-patah.
68

   

Untuk itu percaya diri sangat dibutuhkan dalam kehidupan sehari-

hari, di sekolah contohnya, siswa sangat membutuhkan rasa percaya 

dirinya untuk bergaul dengan teman-teman agar siswa tersebut dapat 

bersosialisasai dengan baik, mendapat teman banyak, dan merasa senang 

apabila datang ke sekolah tanpa rasa minder. Dalam proses belajar 

mengajarpun diperlukan rasa percaya diri siswa untuk berparisipasi aktif 

dalam proses belajar, dengan begitu kegiatan belajar mengajar dapat 

berjalan efektif dan efisien sesuai dengan yang diharapkan. 

 

 

b. Karakteristik Orang yang Percaya Diri 

Adapun karakteristik orang yang memiliki kepercayaan diri yaitu: 
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1) Berani tampil beda, seseorang yang percaya diri adalah seseorang 

yang hampir pasti memahami dirinya sendiri, lebih baik daripada 

orang lain. Ia mengerti kebutuhan-kebutuhan dirinya, mengerti 

keterbatasan-keterbatasannya, hingga jadilah sesorang yang berani 

tampil beda, tentunya hal positif dan tidak hanya asal beda.
69

 

2) Berani menerima tantangan, seseorang yang percaya diri memiliki 

keyakinan akan kemampuan dirinya sendiri sehingga ia yakin 

bahwa ia akan bisa menghadapi masalah dan tantangan yang akan 

ia lalui.
70

 

3) Asersif berarti tegas, mempunyai pendapat serta berani berkata 

tidak. Sesorang yang percaya diri tentu bersikap tegas, sebab ia 

berilmu. Ia tahu kapan saat untuk berkata „ya‟ dan kapan berkata 

saat berkata „tidak‟. 

4) Mandiri, seseorang yang percaya diri adalah sesorang yang 

mandiri. Ia percaya pada kemampuan dan kekuatan dirinya dalam 

mengatasi masalah.
71

 

 

c. Faktor yang Mempengaruhi Percaya Diri 
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Berikut ini beberapa orang yang berperan dalam mengembangkan 

konsep diri kita sehingga bisa jadi negatif dan positif.  

1) Orang tua dan orang lain yang berperan sebagai orang tua 

Orang tua adalah faktor yang paling penting dalam membangun 

konsep diri. Kadangkala tanpa sadar orang tua sering memberikan 

„cap‟ tertentu, entah itu „cap negatif‟ atau „cap positif‟.72
 

Tidak hanya secara verbal, perlakuan orang tua yang nonverbal 

(bukan kata-kata) pun sering membuat kita mengambil kesimpulan 

tertentu tentang diri kita. Misalnya, orang tua yang terlalu melindungi 

anaknya (over protect) sedikit-sedikit tidak boleh, selalu dilayani, 

selalu dilindungi dan dibela meskipun salah maka anak akan tumbuh 

menjadi pribadi yang tidak mandiri dan tidak percaya pada 

kemampuan dirinya sendiri. Sebaliknya, ketika orang tua 

memperlakukan kita dengan proposional, misalnya kapan kita masih 

ditolong, kapan kita dimotivasi untuk mengerjakan sesuatu sendiri, 

dan dipercaya ketika kita belajar melakukan sesuatu meski kerap kali 

salah, maka kita akan mengembangkan konsep diri positif.
73

 

 

 

2) Saudara kandung. 

                                                           
72

 Ibid., 22.  
73

 Ibid.  



40 
 

Posisi urutan dalam keluarga juga akan mempengaruhi konsep 

diri. Anak sulung yang diberlakukan sebagai pemimpin bagi adik-

adiknya dan mendapat kesempatan untuk berperan lebih dominan 

akan mendapat keuntungan besar untuk mengembangkan konsep diri 

yang positif. Anak bungsu boleh jadi akan selalu dianggap anak kecil 

oleh kakak-kakaknya, sehingga ia berkembang untuk lebih tidak 

mempercayai dirinya sendiri, sebab merasa kurang dipercaya.
74

 

3) Sekolah 

Guru adalah sosok yang menentukan. oleh karenanya, 

tanggapan, perlakuan, dan penilaian guru menjadi sangat penting bagi 

perkembangan konsep diri kita. Siswa yang sering diperlakukan buruk 

(dihukum atau ditegur di depan umum) cenderung sulit untuk 

mengembangkan percaya diri. Sebaliknya, yang sering dipuji, 

dihargai, diberi hadiah (apalagi di depan umum), akan lebih mudah 

mengembangkan konsep diri yang positif, sehingga lebih percaya 

diri.
75

 

4) Teman sebaya. 

Teman juga menjadi faktor penting. Saat merasa tidak diterima 

oleh komunitas (kelompok) yang kita sukai maka kita akan merasa 

rendah diri sebab konsep diri kita cenderung berkembang negatif. 

Akan tetapi, jika kita bisa diterima dan mendapat perlakuan positif 
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dari teman-teman sebaya, hal itu akan dapat mengembangkan konsep 

diri kearah positif.
76

 

5) Masyarakat. 

Sejak kecil kita dituntut bertindak menurut aturan dan patokan 

yang berlaku di masyarakat. Norma masyarakat itu diteruskan melalui 

pendidikan orang tua kepada kita, lalu disiarkan melalui media massa, 

cetak dan elektronik. Ketika telivisi menyiarkan norma-norma 

pergaulan bebas seperti sekarang ini bisa jadi untuk teman-teman yang 

tidak mempunyai pegangan nilai-nilai keimanan dan syariat yang kuat 

dapat mengembangkan konsep negatif, sebab tidak sesuai dengan 

norma-norma masyarakat.
77

 

6) Pengalaman. 

Demikian juga pengalaman. Keberhasilan atau kegagalan kita 

dalam menyelesaikan permasalahan tertentu, akan mempengaruhi 

konsep diri kita. Jika terus-menerus menghadapi kegagalan dan tidak 

sabar menghadapinya maka konsep diri kita pun menjadi negatif. 
78

 

 

d. Cara untuk percaya diri  
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Penting kiranya untuk siswa dapat menumbuhkan rasa percaya diri 

beberapa cara yang dapat dilakukan oleh para siswa maupun semua 

orang yang ingin menumbuhkan rasa percaya dirinya yaitu: 

1) Menerima takdir untuk berjiwa besar. 

Kita harus bersyukur dan tidak boleh sombong, sebab percaya 

diri itu berbeda dengan sombong. Sombong berarti mengecilkan orang 

lain dan membesarkan diri sendiri, sedangkan percaya diri berarti 

memandang dirinya berkualitas dan mampu melaksanakan amal.
79

 

2) Berani berbuat kesalahan untuk kemudian memperbaikinya. 

Ketika seseorang berbuat salah, sebenarnya seseorang itu telah 

belajar untuk tidak melakukan kesalahan berikutnya.
80

 

3) Berani belajar. 

Belajar sebenarya adalah memindahkan daerah nyaman seorang 

individu menuju daerah yang tidak nyaman. Tetapi, seseorang yang 

percaya diri akan sangat tertantang dengan daerah ini,  karena baginya 

hasil dari ketidaknyamanan itu jauh lebih besar daripada proses saat ia 

mengalami ketidaknyamanan.
81

 

4) Siap menerima kekalahan. 

Seorang yang percaya diri tidak akan berpusat pada 

kekalahannya, tetapi berpusat pada hal-hal yang mungkin 
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membawanya menuju kemenangan. Artinya, orang yang percaya diri 

tidak akan meratapi kekalahan yang dialami. Ia akan cepat bangkit dan 

menata dengan penuh semangat.
82

 

5) Menyukai tantangan. 

Tantangan juga akan membuat seseorang relatif lebih tahan 

banting, cerdas, dan senatiasa tenang dalam menghadapi segala 

sesuatu.
83

 

 

B. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Nama: Citra Elisa NIM: 243042020 Judul  Peranan Muhadharah dalam 

Meningkatkan Self Confidence (Studi kasus di Pesantren Putri Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo) Hasil penelitian :1). Latar belakang 

Muhadharah di Pesantren Putri Al-Mawaddah difokuskan untuk 

merealisasikan peningkatan bahasa terutama Bahasa Arab dan Bahasa 

Inggris, dalam hal ini Muhadharah merupakan wahana pembelajaran bagi 

santriwati untuk mengaplikasikan kedua bahasa tersebut. 2). Bentuk-bentuk 

Muhadharah di Pesantren Putri Al-Mawaddah dapat dikategorikan kedalam 

beberapa tingkatan yaitu pembagian berdasarkan kelompok dan terbagi 

kedalam tingkatan. Diantaranya, per tingkat kelas, per konsulat, campuran 

antar kelas, per rayon, atau asrama, serta Muhadharah gabungan atau 

Muhadharah akbar. 3). Faktor pendukung dan penghambat, dari segi 
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pendukung Muhadharah adanya dukungan dari pimpinan bahwa 

Muhadharah merupakan wahana peningkatan bahasa, adanya antusias 

santriwati untuk Muballighoh, keaktifan dan kerjasama yang baik antara 

pengurus dan anggota. Faktor penghambat, minimnya penguasaan bahasa 

bagi santriwati. 4). Makna Muhadharah dalam meningkatkan self 

confidence santriwati Pesantren Putri Al-Mawaddah, Muhadharah 

merupakan wahana latihan bagi seluruh santriwati untuk meningkatkan 

kemampuan berbahasa Arab, melatih keberanian.
84

 

Perbedaan dari skripsi terdahulu yang ditelaah tersebut adalah pada fokus 

pembahasan. Ditelaah membahas tentang bagaimana peran muhadharah 

dalam meningkatkan self confidence atau percaya diri, sedangkan dalam 

penelitian ini yang dibahas adalah peran kepala sekolah dalam 

meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

 2. Nama : Maftukhatun Nurrohmah Nim: 243042055, Judul: Peran Shalat 

Sunnah Berjama‟ah dan Ziarah Kubur dalam Pengembangan Percaya Diri 

Siswa (Studi Kasus Di MTs Ma‟arif Al- Basyariyah Lengkong Sukorejo 

Ponorogo) 

Hasil penelitian: 1). Pelaksanaan shalat sunah berjama‟ah di MTs Ma‟arif 

Kadipaten Ponorogo dilaksanakan 4 bulan menjelang ujian akhir yaitu dua 

kali dalam satu minggu, yaitu hari senin dan jum‟at malam. Sedangkan 

ziarah kubur dilaksanakan pada hari minggu. 2). Self confidence siswa 

sebelum pelaksanaan shalat sunnah berjama‟ah dan ziarah kubur adalah 
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kurang, hal ini ditandai dengan munculnya rasa ragu. 3). Shalat sunnah 

berjama‟ah dan ziarah kubur memiliki peran dalam pengembangan self 

confidence siswa kelas IX untuk menghadapi ujian akhir. Yaitu siswa 

merasa lebih dekat dengan Allah SWT sehingga menghilangkan rasa takut, 

fikiran tenang.
85

 

Perbedaan dari skripsi terdahulu yang ditelaah tersebut adalah pada fokus 

pembahasan. Di telaah membahas tentang bagaimana peran shalat sunnah 

berjama‟ah dan ziarah kubur dalam pengembangan percaya diri siswa, 

sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah peran kepala sekolah 

dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. 

3. Nama : Ethi Setiorini Nim: 210610030, Judul: Peran Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kepribadian Siswa melalui Kegiatan Kepramukaan di SDN 1 

Surodikraman Ponorogo Thun Pelajaran 2013/2014 

Hasil penelitian: 1.). Peran Kepala Sekolah untuk Meningkatkan 

Kepribadian Siswa melalui Kepramukaan di SDN 1 Surodikrama Ponorogo 

yaitu sebagai manajer: kepala sekolah merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan kepramukaan, mengawasi serta ikut melatih, mendorong 

keterlibatan pembina dalam penyusunan rencana kegiatan, memberi 

kesempatan kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan tentang 

kepramukaan, sebagai administrator: kepala sekolah menyusun program 

kerja tahunan, menyusun data peserta didik, menyusun daftar registrasi 

pembina, sebagai educator: kepala sekolah menyiapkan tenaga pendidik 

                                                           
85

 Maftukhatun Nurrohmah,“Peran Shalat Sunnah Berjama’ah Dan Ziarah Kubur Dalam 
Pengembangan Percaya Diri Siswa (Studi Kasus Di MTs Ma’arif al- Basyariyah Lengkong 

Sukorejo Ponorogo)” (Skripsi, STAIN, Ponorogo, 2009), 90. 



46 
 

pramuka, menciptakan iklim sekolah yang kondusif, sebagai leader: kepala 

sekolah melakukan pemantauan terhadap kegiatan kepramukaa. 2.) bentuk-

bentuk kegiatan kepramukaan yang dapat meningkatkan kepribadian siswa 

melalui kepramukaan di SDN 1 Surodikrama Ponorogo adalah: pertemuan 

latihan mingguan, perlombaan, pesta siaga, perkemahan, dan penjelajahan.
86

  

Perbedaan dari skripsi terdahulu yang ditelaah tersebut adalah pada fokus 

pembahasan. Ditelaah membahas tentang bagaimana Peran kepala sekolah 

untuk meningkatkan kepribadian siswa melalui kepramukaan di SDN 1 

Surodikrama Ponorogo, sedangkan dalam penelitian ini yang dibahas adalah 

peran kepala sekolah dalam meningkatkan kepercayaan diri siswa. 
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