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Abstrak 

Diana Astiani, Mita, 2015, Peran Kepala Madrasah dalam meningkatkan 

Kreativitas Siswa (Studi Kasus Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun 
Pelajaran 2014/2015), Skripsi. Program Studi Pendidikan Guru Madrasah 

Ibtidaiyah Jurusan Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) 

Ponorogo, Pembimbing Ahmad Syaikhudin, M.Pd. 

Kata Kunci : Kepala Madrasah, Kreativitas Siswa  

Lembaga pendidikan harus menciptakan siswa yang mempunyai kualitas 

yang baik. Kepala madrasah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran 

jalannya madrasah secara teknis akademis saja. perkembangan dan kemajuan 

madrasah adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kepala madrasah. Salah satu 

ciri satu manusia yang berkualitas adalah yang mempunyai kreativitas yang tinggi. 

Sekolah membantu  mewujudkan kreativitas anak perlu dilatih dalam keterampilan 

tertentu sesuai dengan minat pribadinya.            Rumusan masalah 

dalam penelitian ini adalah : 1) Bagaimana Peran Kepala Madrasah sebagai 

pendidik dalam meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten 
Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 2) Bagaimana Peran Kepala Madrasah 

sebagai manajer dalam meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015? 3) Bagaimana Peran Kepala Madrasah 

sebagai motivator dalam meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten 
Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015?           Penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif, jenis penelitian studi kasus di MI Ma’arif 
Kadipaten Babadan Ponorogo. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan teknik 

analisis kualitatif dengan urutan langkah reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.            Hasil penelitian menunjukkan : 1) Peran 

kepala madrasah sebagai pendidik dalam meningkatkan kreativitas siswa di MI 

Ma’arif Kadipaten adalah kepala madrasah membimbing siswa,membimbing guru. 

Kreativitas yang muncul adalah dari kegiatan melukis siswa lebih bisa 

berkonsentrasi. Dari kegiatan kaligrafi bisa mengembangkan kemampuannya. Dari 

kegiatan drum band siswa akan lebih aktif. 2)Peran kepala madrasah sebagai 

manajer dalam meningkatkan kreativitas siswa di MI Ma’arif Kadipaten adalah: 

kepala madrasah merencanakan kegiatan ekstrakulikuler, penyediaan sarana 

prasarana, menyediakan berbagai fasilitas belajar, memberi kesempatan para guru. 

Kreativitas yang muncul adalah dari kegiatan melukis siswa memiliki rasa ingin 

tahu. Dari kegiatan kaligrafi siswa memiliki sikap sabar dan ketelatenan. Dari 

kegiatan drum band siswa berani menyampaikan pendapat. Dari fasilitas belajar 

bisa meningkatkan daya ingat siswa.3) Peran kepala madrasah sebagai motivator 

dalam meningkatkan kreativitas siswa di MI Ma’arif Kadipaten adalah : kepala 

madrasah memberikan motivasi kepada siswa, memotivasi guru, memberikan 

dorongan terhadap proses kegiatan ektrakurikuler. Kreativitas yang muncul adalah 

dari kegiatan melukis siswa memiliki sikap optimis. Dari kegiatan kaligrafi siswa 

lebih peka terhadap lingkungannya. Dari kegiatan drum band siswa mampu belajar 

bekerja sama. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menumbuh kembangkan potensi 

sumber daya manusia melalui pengajaran.
1
 Melalui pendidikan seseorang dapat 

meningkatkan kesejahteraan hidupnya. Pendidikan membuat seseorang 

individu semakin berkembang, serta dapat menggali potensi diri. Pendidikan 

memiliki beberapa jalur antara lain yaitu jalur formal, nonformal, dan informal. 

Pada umumnya lembaga formal atau (madrasah) adalah tempat yang 

paling memungkinkan seseorang meningkatkan pengetahuan dan paling mudah 

untuk membina generasi muda yang dilaksanakan oleh pemerintah dan 

masyarakat. Sebuah sekolah adalah organisasi yang kompleks dan unik. 

Karena sifatnya yang kompleks dan unik tersebutlah, Sekolah sebagai 

organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. 

Kepala sekolah merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

paling penting berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
2
 Ia adalah 

seorang yang bertugas membina lembaganya agar berhasil mencapai tujuan 

pendidikan yang telah ditentukan, sehingga harus mampu mengarahkan, 

mengkoordinasi segala kegiatan.
3
       

       Kepala madrasah tidak hanya bertanggung jawab atas kelancaran 

                                                           
1
 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar  (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), 1. 

2
 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional  (Bandung : PT. Remaja Rosdakarya, 

2004), 24 
3
 B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), 183. 
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jalannya madrasah secara teknis akademis saja, tetapi segala kegiatan, keadaan 

lingkungan madrasah dengan kondisi dan situasinya serta hubungan dengan 

masyarakat sekitarnya merupakan tanggung jawabnya pula, inisiatif dan 

kreatif yang mengarahkan kepada perkembangan dan kemajuan madrasah 

adalah merupakan tugas dan tanggung jawab kepala madrasah.
4
   

        Salah satu ciri satu manusia yang berkualitas adalah yang mempunyai 

kreativitas yang tinggi. Kreativitas adalah kemampuan umum menciptakan 

sesuatu yang baru, serta kemampuan untuk memberi gagasan-gagasan baru 

yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah.
5
 Sekolah membantu  

mewujudkan kreativitas anak perlu dilatih dalam keterampilan tertentu sesuai 

dengan minat pribadinya dan diberi kesempatan untuk mengembangkan bakat 

atau talenta mereka. Pendidik perlu menciptakan iklim yang merangsang 

pemikiran dan keterampilan kreatif anak, serta menyediakan sarana prasarana. 

Di samping perhatian, dorongan, dan pelatihan dari lingkungan, diperlukan 

adanya motivasi instrinsik pada anak.      

         Kreativitas merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia, yaitu 

kebutuhan akan perwujudan diri (aktualisasi diri) dan merupakan kebutuhan 

paling tinggi bagi manusia. Kreativitas dapat diidentifikasi (dikenali) dan 

dipupuk melalui pendidikan yang tepat yaitu sekolah. Keberhasilan seseorang 

dalam pendidikan bukan ditentukan oleh tingginya tingkat intelegensi quality 

(IQ), tetapi prestasi dan keberhasilan seorang tersebut ditentukan oleh 

beberapa sebab, diantaranya yang datang dari dalam individu itu sendiri, yaitu 

                                                           
4
  Daryanto, Administrasi pendidikan  (Jakarta: PT. Rineka cipta, 2001), 80-81. 

5
 Ibid., 33 
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yang berhubungan dengan kejiwaan atau psikologi anak didik, diantaranya 

kreativitas, minat dan bakat. Sedangkan sebab yang dipengaruhi dari luar 

adalah lingkungan tempat tinggal, baik lingkungan keluarga, serta alat atau 

sarana yang mendukung kreativitas.      

       Terkait dengan pengembangan bakat, maka menurut Utami Munandar 

tujuan pendidikan pada umumnya ialah menyediakan lingkungan yang 

memungkinkan anak didik mengembangkan bakat dan kemampuannya secara 

optimal, sehingga ia dapat mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya, 

sesuai dengan kebutuhan pribadinya dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan 

bertanggung jawab untuk memandu yaitu mengidentifikasi dan membina serta 

memupuk yaitu mengembangkan dan meningkatkan bakat tersebut.                                   

Termasuk bakat yang ada pada mereka yang berbakat istimewa atau memiliki 

kemampuan dan kecerdasan luar biasa. Dulu orang biasanya mengartikan 

“orang berbakat” sebagai orang yang memiliki tingkat kecerdasan (IQ) yang 

tinggi.  Sekarang makin disadari bahwa yang menentukan keterbakatan bukan 

hanya intelegensi (kecerdasan) melainkan juga kreativitas dan motivasi untuk 

berprestasi.
6
         

        Pada observasi awal yang peneliti lakukan di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo, terdapat beberapa siswa yang belum bisa menyampaikan ide-ide 

dan gagasan ketika proses pembelajaran. Ketika guru memberi soal-soal yang 

sulit siswa cenderung mengeluh dan tidak senang. Ketika guru meminta siswa 

maju ke depan dan mengerjakan soal di depan, siswa tidak berani dan 

                                                           
6
 Utami Munandar, Kreativitas dan Keterbakatan  (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 

1999), 4 
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biasanya guru yang menunjuk mereka. Dalam proses pembelajaran banyak 

juga siswa yang tidak aktif. Para siswa kebanyakan lebih suka guru mengajar 

menggunakan metode ceramah daripada mengajar dengan strategi yang lebih 

aktif. Di madrasah tersebut  mayoritas siswa biasa-biasa saja.   

      Dari fenomena di atas, maka peneliti mengadakan penelitian dengan 

judul : “Peran Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Babadan Tahun Pelajaran 2014/2015. 

B. Fokus Penelitian 

Untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap pembahasan 

penelitian sebagaimana tujuan awal penelitian ini, maka perlu diadakan 

pembatasan terhadap ruang lingkup penelitian. 

Adapun pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah peran Kepala 

Madrasah sebagai pendidik, manajer, motivator. Kepala madrasah 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler melukis, kaligrafi, dan drum band 

untuk meningkatkan kreativitas siswa. 

C. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini 

masalah   yang akan dikaji dapat dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Kepala Madrasah sebagai pendidik dalam 

meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015? 
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2. Bagaimana Peran Kepala Madrasah sebagai manajer dalam 

meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015? 

3. Bagaimana Peran Kepala Madrasah sebagai motivator dalam 

meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015? 

D.  Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui Peran Kepala Madrasah sebagai pendidik dalam 

meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

2. Untuk mengetahui Peran Kepala Madrasah sebagai manajer dalam 

meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015 

3. Untuk mengetahui Peran Kepala Madrasah sebagai motivator dalam 

meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015. 

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 dalam 
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meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

tahun 2014/2015. 

2. Manfaat Secara Praktis 

a. Bagi Penulis 

Sebagai tambahan pengetahuan dalam meningkatkan 

Kreativitas Siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun 

Pelajaran 2014/2015. 

Bagi lembaga yang bersangkutan agar lebih meningkatkan 

Kreativitas Siswa di MI Ma’arif Kadipaten  Ponorogo tahun 

Pelajaran 2014/2015. Sehingga ke depan benar-benar dapat 

mencetak generasi muda yang berkualitas dan memiliki pribadi-

pribadi yang bermartabat yang sesuai dengan Visi dan Misi serta 

tujuan pendidikan yang ada di MI Ma'arif Kadipaten Ponorogo. 

b. Bagi Guru (Pendidik) 

Sebagai bahan kajian dan introspeksi diri dalam upaya 

meningkatkan Kreativitas Siswa di MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo tahun Pelajaran 2014/2015 sehingga  tujuan pendidikan 

yang telah direncanakan dan ditetapkan dapat tercapai secara 

optimal. 

c. Bagi siswa 

Agar menjadi acuan dalam meningkatkan Kreativitas Siswa 

di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo tahun Pelajaran 2014/2015. 
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F.  Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

  Dalam penelitian ini digunakan metode penelitian dengan 

pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian  misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dll.
7
 

  Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu suatu 

deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan  sosial seperti 

individu, kelompok, institusi atau masyarakat.   

2. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari 

pengamatan  berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya. 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 KADIPATEN 

BABADAN PONOROGO bertempat di Jl. Pemanahan 120 Kelurahan 

Kadipaten, Kecamatan Babadan, Ponorogo.  

4. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lainnya. 

                                                           
7
 Lexy J Moleong,  Metodologi Penelitian Kualitatif  (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 

2013), 6.  
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Sumber data diambil dari, Kepala Madrasah, Guru, Siswa. Dengan 

demikian sumber data utama dalam penelitian ini adalah: kata-kata dan 

tindakan sebagai sumber data utama, sedangkan  sumber data tertulis,  

foto. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi 

wawancara, observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif 

fenomena dapat di mengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan  

interaksi dengan subyek melalui wawancara mendalam dan observasi, 

dokumentasi. 

a. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu 

oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju/pemberi 

pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas 

pertanyaan itu.
8
 Maksud digunakannya wawancara antara lain adalah 

1) mengkonstruksi  mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, 

perasaan, motivasi, tuntutan, kepedulian dan lain-lain; 2) 

merekonstruksi kebulatan-kebulatan demikian sebagai yang dialami 

masa lalu; 3) memproyeksikan kebulatan-kebulatan sebagai yang 

telah diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 4) 

memverifikasi, mengubah dan memperluas informasi yang 

diperoleh; dan (5) memverifikasi, mengubah dan memperluas  

                                                           
8
 Dr. Basrowi, M.Pd dan Suwandi, M.Si, Memahami Penelitian Kualitatif  ( Jakarta,PT 

Rineka Cipta : 2008), 127. 
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konstruksi  yang dikembangkan oleh peneliti sebagai pengecekan 

anggota. 

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. 

Adapun yang akan peneliti wawancarai diantaranya adalah 

kepala madrasah selaku pemegang kepemimpinan selanjutnya adalah 

guru selaku pelaksana pembelajaran, dan siswa. Hasil wawancara 

dari masing-masing informan tersebut ditulis lengkap dengan kode-

kode dalam transkip wawancara. Tulisan lengkap dari wawancara ini 

dinamakan transkip wawancara. 

b.  Teknik Observasi 

Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara 

sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala 

psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Dari segi 

instrumentasi yang digunakan observasi dibedakan jadi observasi 

terstruktur dan tidak terstruktur.
9
 Dalam penelitian ini digunakan 

teknik observasi partisipatif, di mana pengamat bertindak sebagai 

partisipan. 

                                                           
9
 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif  (Jakarta,PT Rineka Cipta : 

2008), 106. 
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Metode ini digunakan untuk memperoleh data tentang 

bagaimana Peran Kepala Madrasah Meningkatkan Kreativitas 

Siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo. Adapun yang akan 

diobservasi adalah Kepala Madrasah, guru, siswa/siswi. Di sini 

peneliti akan mengamati langsung dan berdasarkan wawancara 

langsung dengan kepala madrasah, guru, dan para siswa. 

Hasil observasi dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan 

Lapangan (CL). Penelitian kualitatif mengandalkan pengamatan 

dan wawancara dalam pengumpulan data di lapangan. Pada waktu 

di lapangan dia membuat “catatan”, setelah pulang  ke rumah atau 

tempat tinggal barulah menyusun “catatan lapangan”. Catatan itu 

berupa coretan seperlunya yang sangat dipersingkat, berisi kata-

kata kunci, frasa, pokok-pokok isi pembicaraan atau pengamatan, 

mungkin gambar, sketsa, dan lain-lain
10

  

c. Teknik Dokumentasi 

Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang 

menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, 

sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini digunakan untuk 

mengumpulkan data yang sudah tersedia dalam catatan dokumen.
11

 

                                                           
10

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

Karya, 2013), 208. 
11

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

2008), 158. 
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Teknik dokumentasi ini berupa foto-foto kegiatan ekstrakulikuler 

melukis, kaligrafi, dan drum band. 

6. Teknik Analisis Data 

Analisa data adalah proses mengorganisasikan dan 

mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar 

sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis 

kerja seperti yang disarankan oleh data.
12

 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 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 

(1984), mengemukakan bahwa aktifitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Aktifitas dalam 

analisis data, yaitu data reduction, data display, dan conclusion 

drawing/verification.
13

 

                                                           
12

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

Karya, 2013), 280. 
13

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

2012), 246. 
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Gambar 1.1 Langkah-langkah Analisis Data
14

 

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. Dengan demikian 

data yang telah direduksiakan memberikan gambaran yang lebih 

jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpuklan 

data selanjutnya.  

b. Penyajian Data (Data Display) 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplaykan data atau menyajikan data ke dalam pola  yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, grafik, matrik, 

network dan chart. Bila pola-pola yang ditemukan telah didukung 

oleh data selama penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola 

                                                           
14

 Ibid., 247 
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yang baku yang selanjutnya akan didisplaykan pada laporan akhir 

penelitian. 

c. Concluison Drawing/verification 

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif dalam 

penelitian ini adalah  penarikan kesimpulan dan verifikasi. 

Kesimpulan dianggap kredibel apabila kesimpulan dikemukakan 

pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan 

konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data.
15

 

7. Pengecekan Keabsahan Data 

Keabsahan data  merupakan konsep penting  yang diperbaharui 

dari konsep kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas).
16

  Derajat 

kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) dapat diadakan 

pengecekan dengan teknik a. pengamatan yang tekun, dan b. 

triangulasi.  

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 peningkatan 

kreativitas siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo, kemudian b. 

menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada 

                                                           
15

 Ibid., 247-252. 
16

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

Karya, 2013), 321. 
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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. 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 

dikatakannya sepanjang waktu, d. membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang  

yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, orang 

pemerintahan, e. 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 
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laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah:  a. 

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; b Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi : 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan dan 

berperan serta sambil mengumpulkan data; c. Tahap analisis data, yang 

meliputi : analisis  selama dan setelah pengumpulan data; d. Tahap 

penulisan hasil laporan penelitian. 

G.  Sistematika Pembahasan 

Dalam penyusunan penelitian ini terbagi menjadi 5 bab yang secara 

ringkas diuraikan sebagai berikut: 

Bab I, memuat tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang 

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

penelitian, metode penelitian (berisi tentang: pendekatan dan jenis 

penelitian, instrument penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data, 

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

dan sitematika pembahasan.  

Bab II, Kajian Teori Dan Telaah Hasil Penelitian Terdahulu,  yang 

berisi tentang Pengertian  Kepala Madrasah, Peran dari Kepala Madrasah, 

Keberhasilan Kepemimpinan Kepala Sekolah, Pengertian Kreativitas, 
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Faktor-faktor yang mempengaruhi Kreativitas, Karakteristik Kreativitas, 

Strategi 4P Dalam Pengembangan Kreativitas.  

Bab III, berisi tentang Dekripsi Data,  paparan data secara rinci 

data umum, antara lain sejarah berdirinya MI Ma’arif Kadipaten  

Ponorogo , letak geografis, Visi, Misi MI Ma’arif Kadipaten  Ponorogo, 

keadaan sarana dan prasarana, stuktur organisasi MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo. Sedang data khusus, meliputi Peran Kepala Madrasah sebagai 

pendidik dalam meningkatkan Kreativitas Siswa di MI Ma’arif Kadipaten  

Ponorogo. 

Bab IV, merupakan analisis data, Bagaimana Peran Kepala 

Madrasah sebagai pendidik dalam meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI 

Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015, Bagaimana 

Peran Kepala Madrasah sebagai manajer dalam meningkatkan Kreativitas 

Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo Tahun Pelajaran 2014/2015, 

Bagaimana Peran Kepala Madrasah sebagai motivator dalam 

meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2014/2015.  

Bab V, Penutup, 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 

a. Pengertian  Kepala Madrasah  

Kepala Sekolah atau Madrasah adalah guru yang diberi tugas 

tambahan sebagai kepala sekolah atau madrasah, sehingga ia harus 

memiliki kompetensi yang disyaratkan (memiliki kompetensi guru), 

yaitu kompetensi pedagogik, kepribadian, sosial, dan profesional.
17

 

Kepemimpinan diterjemahkan kedalam istilah: sifat-sifat, perilaku 

pribadi, pengaruh terhadap orang lain, pola interaksi, hubungan 

kerjasama antar peran, kedudukan dari satu jabatan administratif, 

persepsi dan lain-lain tentang legitimasi pengaruh
18

. Kepemimpinan 

dapat dirumuskan sebagai suatu kepribadian (personality) seseorang 

yang mendatangkan keinginan pada kelompok orang-orang untuk 

mencontohnya atau mengikutinya, atau yang memancarkan suatu 

pengaruh yang tertentu.
19

 

 

                                                           
17

 Lantip Diat Prasjo dan Sudiyono, Supervisi pendidikan (Yogyakarta: Gava 

Media,2011), 1. 
18

 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT. Raja grafindo 

persada,2011), 17. 
19

  Ngalim Purwanto, Administrasi Dan Supervisi Pendidikan (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 25-26. 
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   b. Peran dari Kepala Madrasah  

Pihak sekolah/madrasah dalam menggapai visi dan misi 

pendidikan perlu ditunjang oleh kemampuan kepala sekolah/madrasah 

dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Meskipun pengangkatan 

kepala sekolah/madrasah tidak dilakukan secara sembarangan, bahkan 

diangkat dari tenaga pedidik yang sudah berpengalaman atau mungkin 

sudah lama menjabat sebagai wakil kepala sekolah, namun tidak dengan 

sendirinya membuat kepala sekolah/madrasah professional dalam 

melakukan tugas.
20

       

 Berbagai kasus masih menunjukan masih banyak kepala 

sekolah/madrasah yang terpaku dengan urusan-urusan administrasi, 

yang sebenarnya bias dilimpahkan kepada tenaga administrasi. Dalam 

pelaksanaannya, pekerjaan kepala sekolah/madrasah merupakan 

pekerjaan berat, yang menuntut kemampuan ekstra.
21

   

 Dinas pendidikan (dulu: Debdikbud) telah menetapkan bahwa 

kepala sekolah harus mampu melaksanakan pekerjaannya sebagai: 

edukator, manajer, administrator, dan supervisor (EMAS). Dalam 

perkembangan selanjutnya, sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan 

perkembangan zaman, kepala sekolah juga harus mampu berperan 

sebagai leader, innovator, dan motivator disekolahnya. Dengan 

demikian dalam paradigm baru manajemen pendidikan, kepala sekolah 

                                                           
20

 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Professional, (Jakarta, PT, Remaja Rosdakarya, 

2004), 97. 
21

 Ibid. 
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sedikitnya harus mampu berfungsi sebagai educator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, innovator, motivator ( EMASLIM).
22

 Perspektif kedepan mengisyaratkan bahwa kepala sekolah juga 

harus mampu berperan sebagai figure dan mediator, bagi perkembangan 

masyarakat dan lingkungannya. Dengan demikian pekerjaan kepala 

sekolah semakin hari semakin meningkat, dan akan selalu meningkat 

sesuai perkembangan pendidikan yang diharapkan.
23

   

 Dalam hal ini, pekerjaan kepala sekolah tidak hanya sebagai 

EMASLIM, tetapi akan berkembang menjadi EMASLIM-FM. 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 

saling terkait dan saling mempengaruhi, serta menyatu dalam pribadi 

kepala sekolah professional. Kepala sekolah yang demikianlah yang 

akan mampu mendorong visi menjadi aksi dalam paradigma baru 

manajemen pendidikan.
24

 

1) Kepala Madrasah Sebagai pendidik (educator) 

Dalam melakukan fungsinya sebagai educator, Kepala 

sekolah memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolahnya. Menciptakan 

                                                           
22

 Ibid., 97-98 
23

 Ibid., 98 
24

 Ibid. 
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iklim sekolah yang kondusif, memberikan nasihat kepada warga 

sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh tenaga 

kependidikan, serta melaksanakan model pembelajaran yang 

menarik, seperti team teaching, moving class, dan mengadakan 

program akselerasi (acceleration) bagi peserta didik yang cerdas di 

atas normal.
25

         

  Kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan 

dan meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, yakni:  

a Pembinaan mental, hal-hal yang berkaitan dengan sikap batin 

dan watak. Kepala sekolah harus berusaha melengkapi sarana, 

prasarana, dan sumber belajar agar dapat memberi kemudahan 

kepada guru dalam melaksanakan tugas utamanya, mengajar. 

Mengajar dalam arti memberikan kemudahan dalam belajar bagi 

peserta didik (facilitate of learning). 

b Pembinaan moral, membina tentang hal-hal yang berkaitan 

dengan ajaran baik dengan tugas masing-masing tenaga 

kependidikan. Kepala sekolah professional harus berusaha 

memberikan nasehat kepada seluruh warga sekolah. 

c Pembinaan fisik, hal-hal yang berkaitan dengan kondisi jasmani 

atau badan, kesehatan dan penampilan manusia secara lahiriah. 

Kepala sekolah professional harus mampu memberikan 

                                                           
25
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dorongan agar para tenaga kependidikan terlibat secara aktif dan 

kreatif dalam berbagai kegiatan olah raga. 

d Pembinaan artistik, hal-hal yang berkaitan dengan kepekaan 

manusia terhadap seni dan keindahan.
26

 

Kepala sekolah sebagai educator harus memiliki kemampuan 

untuk membimbing guru, membimbing peserta didik, 

mengembangkan tenaga kependidikan, mengikuti perkembangan 

iptek dan memberi contoh mengajar. Kemampuan membimbing 

guru terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan 

dan pelaksanaan program pembelajaran dan bimbingan konseling, 

penilaian hasil belajar, pengembangan program melalui kegiatan 

pengayaan dan perbaikan. Kemampuan membimbing peserta didik, 

terutama berkaitan dengan kegiatan ekstrakulikuler, partisipasi 

dalam berbagai perlombaan kesenian, olah raga, dan perlombaan 

mata pelajaran. Dalam manajemen peningkatan mutu berbasis 

sekolah (MPMBS), Kepala Sekolah tidak hanya dituntut 

meningkatkan prestasi akademis, tapi juga meningkatkan prestasi 

dalam kegiatan non akademis. Kemampuan mengembangkan 

tenaga kependidikan terutama berkaitan dengan pemberian 

kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan.
 27 

  
Kepala sekolah sebagai pendidik, adalah orang yang 

                                                           
26

 Ibid., 99-100 
27

 Ibid., 100-101 
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mendidik. Sedang mendidik diartikan memberikan latihan (ajaran, 

pimpinan) mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran sehingga 

pendidikan dapat diartikan proses pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan.
28

  

2) Kepala Madrasah Sebagai Manajer 

Manajemen pada hakikatnya merupakan suatu proses 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan 

mengendalikan usaha para anggota organisasi serta 

mendayagunakan seluruh sumber-sumber daya organisasi dalam 

rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.    

  Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsinya sebagai 

manajer kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memperdaya tenaga kependidikan melalui kerjasama/kooperatif, 

memberi kesempatan kepada para tenaga untuk meningkatkan 

profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh tenaga 

kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program 

sekolah.        

  Memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama 

atau kooperatif dimaksudkan bahwa dalam peningkatan 

profesionalisme tenaga kependidikan di sekolah, kepala sekolah 

                                                           
28

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

2011), 122 
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harus mementingkan kerja sama dengan tenaga kependidikan dan 

pihak lain yang terkait dalam melaksanakan setiap kegiatan.
29

 

  Sebagai manajer kepala sekolah harus mampu menghadapi 

berbagai persoalan di sekolah, dan harus senantiasa berusaha untuk 

menjadi bawahannya, serta berusaha untuk mengambil keputusan 

yang memuaskan bagi semua.
30

      

  Sebagai manajer kepala sekolah juga mendorong 

keterlibatan seluruh tenaga kependidikan, dimaksudkan bahwa 

semua tenaga kependidikan dalam setiap kegiatan disekolah 

(partisioatif). Sesuai dengan kinerja yang ditetapkan dalam 

penilaian kerja kepala madrasah, kepala madrasah harus memiliki 

kemampuan menyusun progam sekolah/ madrasah, organisasi 

personalia, memberdayakan tenaga kependidikan, dan 

mendayagunakan sumber daya sekolah /madrasah secara optimal.
31

 

  Mengendalikan, dalam arti kepala sekolah memperoleh 

jaminan bahwa sekolah berjalan mencapai tujuan. Apabila terdapat 

kesalahan diantara bagian-bagian yang ada dari sekolah tersebut 

kepala sekolah harus memberikan petunjuk dan meluruskan.
32
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31
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3) Kepala Madrasah Sebagai Administrator 

Kepala Madrasah sebagai Administrator memiliki hubungan 

yang sangat erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan 

administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan dan 

pendokumenan seluruh program Madrasah, secara spesifik, Kepala 

Madrasah harus memiliki kemampuan untuk mengelola 

administrasi peserta didik, mengelola administrasi personalia, 

sarana prasarana, mengelola kearsipan, keuangan. 

Kegiatan mengelola tersebut perlu dilakukan secara efektif 

dan efisien agar dapat menunjang produktivitas sekolah. Untuk itu, 

kepala sekolah harus mampu menjabarkan kemampuan di atas 

dalam tugas-tugas operasional.
33

 

4) Kepala Madrasah Supervisor 

Kegiatan utama pendidikan di Madrasah dalam rangka 

mewujudkan tujuannya adalah kegiatan pembelajaran, sehingga 

aktivitas organisasi Madrasah bermuara pada efisiensi dan 

efektivitas pembelajaran. Oleh karena itu, salah satu tugas kepala 

sekolah adalah sebagai supervisor, yaitu mensupervisi pekerjaan 

yang dilakukan oleh tenaga kependidikan.
34
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 Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam 

kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi 

pendidikan, serta memanfaatkan hasilnya. Kemampuan menyusun 

program supervise pendidikan harus diwujudkan dalam 

penyusunan program supervise kelas, pengembangan program 

supervise untuk kegiatan ekstrakulikuler, pengembangan program 

supervise perpustakaan, laboratorium, dan ujian.
35

 

5) Kepala Madrasah Sebagai Leader 

Kepala madrasah sebagai leader harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan meningkatkan kemampuan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan 

tugas. Wahjosumijo mengemukakan bahwa kepala sekolah sebagai 

leader harus memiliki karakter khusus yang mencakup kepribadian, 

keahlian dasar, pengalaman dan pengetahuan professional, serta 

pengetahuan administrasi dan pengawasan.
36

 

6) Kepala Madrasah Sebagai Inovator 

Kepala Madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, mencari 

gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberi teladan 

kepada seluruh tenaga kependidikan di sekolah, dan 
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mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.  

  Kepala sekolah sebagai innovator akan tercermin dari cara-

cara ia melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, 

delegatif, integrative, rasional dan objektif, pragmatis, keteladanan, 

disiplin, serta adaptable dan fleksibel.
37

 

7) Sebagai Motivator 

Kepala Madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam 

melakukan berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat 

ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan fisik, pengatur 

suasana kerja, disiplin,dorongan, penghargaan. Secara efektif dan 

penyediaan berbagai sumber melalui pengembangn Pusat Sumber 

Belajar (PSB). Pengembangan pusat sumber belajar (PSB) dapat 

memperkaya kegiatan pembelajaran melalui penggunaan media 

audio visual aids (AVA), melalui internet.
 38    

  
Lingkungan yang kondusif akan menumbuhkan motivasi 

tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugasnya. Oleh karena 

itu kepala sekolah harus mampu membangkitkan motivasi tenaga 

kependidikan agar dapat melaksanakan tugas secara optimal. 

Pengaturan lingkungan fisik tersebut antara lain mencakup ruang 

kerja yang kondusif, ruang belajar, serta mengatur lingkungan 
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sekolah yang nyaman daan menyenangkan.
39

    

  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.
40

        

  Motivasi adalah penggerak tingkah laku ke arah suatu 

tujuan yang didasari adanya suatu kebutuhan.
41

 Motivasi adalah 

proses yang memberi semangat, arah dan kegigihan perilaku 

bertahan lama.
42

 

         c. Keberhasilan Kepemimpinan Kepala Sekolah/Madrasah 

      Sekolah/Madrasah adalah lembaga yang bersifat kompleks dan 

unik karena sifatnya yang kompleks dan unik tersebutlah, madrasah 

sebagai organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. 

Keberhasilan Sekolah/madrasah adalah keberhasilan kepala 

sekolah/madrasah. Kepala sekolah/madrasah yang berhasil apabila 

mereka memahami keberadaan sekolah sebagai organisasi yang 

kompleks dan unik, serta mampu melaksanakan peranan kepala 
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sekolah/madrasah sebagai seseorang yang bertanggung jawab untuk 

memimpin sekolah/madrasah.
43

 

2. Kreativitas 

a. Pengertian Kreativitas 

Kreativitas didefinisikan secara berbeda-beda oleh pakar 

berdasarkan sudut pandang masing-masing. Perbedaan dalam sudut 

pandang ini menghasilkan berbagai definisi kreativitas dengan 

penekanan yang berbeda-beda. Menurut Baron, mendefinisikan 

kreativitas adalah kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang baru.
44

 

Menurut Kintz dan Bruning kreativitas merupakan fungsi berbagai 

faktor dan ciri kemampuan mental intelektual. Ciri dan faktor 

kemampuan individu dapat diamati melalui proses berfikir secara 

divergen, konvergen, menghayati, merasakan yang terungkap melalui 

bahasa, symbol, gambar, atau perilaku motorik.
45

 Menurut Torrance dan 

White model kognitif menerangkan bahwa kreativitas sebagai proses 

dan fungsi berbagai kemampuan kognitif, khususnya kemampuan 

berfikir kreatif dalam memecahkan masalah. Model ini mendasarkan 
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teorinya pada asumsi bahwa kreativitas adalah proses dan hasil belajar 

individu terhadap lingkungan).
46

    

Menurut pendapat Drevdahl kreativitas adalah kemampuan 

seseorang untuk menghasilkan komposisi, produk, atau gagasan apa 

saja yang pada dasarnya baru, dan sebelumnya tidak dikenal 

pembuatnya. Ia dapat berupa kegiatan imajinatif atau sintesis pemikiran 

yang hasilnya bukan hanya perangkuman. Ia harus mempunyai maksud 

dan tujuan yang ditentukab, bukan fantasi semata.
47

 Menurut Utami 

Munandar kreativitas adalah kemampuan yang mencerminkan 

kelancaran, keluwesan, dan orisinalitas dalam berpikir serta 

kemampuan untuk mengolaborasi suatu gagasan.
48

  Hal ini diperkuat 

oleh pernyataan Jamaris yang memaparkan bahwa secara umum 

karakteristik dari suatu bentuk kreativitas tampak dalam proses berfikir 

saat seseorang memecahkan masalah yang berhubungan dengan : 

1) Kelancaran dalam memberikan jawaban dan mengemukakan pendapat 

atau ide-ide. 

2) Kelenturan berupa kemampuan untuk mengemukakan berbagai 

alternative dalam memecahkan masalah; 

3) Keaslian berupa kemampuan untuk menghasilkan berbagai ide atau 

karya yang asli hasil pemikiran; 
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4) Elaborasi berupa kemampuan untuk memperluas ide dan aspek-aspek 

yang mungkin tidak terpikirkan atau terlihat oleh orang lain; serta 

5) Keuletan dan kesabaran dalam menghadapi suatu situasi yang tidak 

menentu.
49

 

b. Faktor-faktor yang mempengaruhi Kreativitas 

Kreativitas tidak dapat berkembang secara otomatis tetapi 

membutuhkan rangsangan dari lingkungan. Utami Munandar 

mengemukakan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kreativitas 

adalah: 

1) Usia 

2) Tingkat pendidikan orang tua 

3) Tersedianya fasilitas  

4) Penggunaan waktu luang     

 Carlk mengkategorikan menjadi faktor-faktor yang dapat 

mendukung dan menghambat perkembangan kreativitas.
50

 

Faktor yang mendukung 

a. Situasi yang menghadirkan ketidak lengkapan serta keterbukaan. 
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b. Situasi yang memungkinkan dan mendorong timbulnya banyak 

pertanyaan. 

c. Situasi yang dapat mendorong dalam rangka menghasilkan 

sesuatu. 

d. Situasi yang mendorong tanggung jawab dan kemandirian. 

e. Situasi yang menekankan inisiatif diri untuk menggali, 

mengamati, bertanya, merasa, mengklarifikasi, mencatat, 

menerjemahkan, memperkirakan, menguji hasil perkiraan, dan 

mengkomunikasikan.
51

 

f. Perhatian dari orang tua terhadap minat anaknya, stimulasi dari 

lingkungan sekolah, dan motivasi diri.  

 Sedangkan faktor-faktor yang menghambat berkembangnya 

kreativitas yaitu : 

1) Adanya kebutuhan akan keberhasilan, ketidakberanian dalam 

menanggung resiko, atau upaya mengejar sesuatu yang belum 

diketahui. 

2) Konformitas terhadap teman-teman kelompoknya dan tekanan 

sosial. 

3) Kurang berani dalam melakukan eksplorasi, menggunakan 

imajinasi, dan penyelidikan. 
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4) Stereotip peran seks atau jenis kelamin. 

5) Diferensiasi antara bekerja dan bermain. 

6) Tidak menghargai terhadap fantasi dan khayalan.
52

 

c. Karakteristik Kreativitas 

Utami Munandar mengemukakan ciri-ciri kreativitas, antara lain : 

1). Senang mencari pengalaman baru 

2). Memilki keasyikan dalam mengerjakan tugas-tugas yang sulit. 

3). Memiliki inisiatif 

4). Memiliki ketekunan yang tinggi 

5). Cenderung kritis terhadap orang lain 

6). Berani menyatakan pendapat dan keyakinannya 

7). Berwawasan masa depan dan penuh imajinasi
53

  

 d. Cara mengembangkan kreativitas      

  Agar kreativitas dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, maka 

dalam melaksanakan pembelajaran, seorang guru harus lebih banyak 

memberikan kesempatan kepada anak untuk mengambil peran yang lebih 

aktif dan kreatif dalam suasana belajar yang menyenangkan, bersikap 

terbuka dan menghargai minat dan gagasan yang muncul dari anak, 
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memberi kesempatan selebar-lebarnya untuk memikirkan dan 

mengembangkan ide dan memberi kesempatan sebanyak mungkin kepada 

anak untuk berperan serta dalam menentukan pilihan.
54

   

  Ada beberapa hal yang dapat mendukung berkembangnya 

kreativitas siswa adalah sebagai berikut: 

1) Percaya diri  

Kepercayaan diri pada siswa dapat ditumbuhkan melalui 

sikap penerimaan dan menghargai perilaku anak. Hal ini diawali 

dengan keberanian mereka dalam berkreativitas. Dan setiap anak 

akan berani menampilkan karya alami mereka jika lingkungan 

menghargainya.
55

 

2) Berani mencoba hal baru 

Untuk menumbuhkan kreativitas anak, mereka perlu 

dihadapkan pada berbagai kegiatan baru yang bervariasi. 

Kegiatan baru ini akan memperkaya ide dan wawasan anak 

tentang segala sesuatu.
56
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3) Memberikan contoh 

Seorang pendidik yang baik tidak akan pernah mengajarkan 

apa yang tidak dia lakukan. Demikian juga dalam pengajaran 

kreativitas. 

4) Menyadari keragaman karakteristik siswa 

Setiap anak adalah unik dan khas, masing-masing berbeda 

satu sama lain. Pemahaman dan kesadaran ini akan membantu 

menerima keragaman perilaku dan karya mereka.
57

 

5) Memberikan kesempatan pada siswa untuk berekspresi dan 

bereksplorasi 

Untuk mengembangkan kreativitas, sebaiknya memberikan 

kesempatan pada anak untuk bereskpresi dan mengeksplorasikan 

kegiatan yang mereka inginkan. 

6) Positive thinking 

Banyak anak cerdas dan kreatif menjadi korban, karena 

lingkungannya yang negative thinking. Anak yang aktif, tidak 

bisa diam, tidak bisa langsung diberi cap sebagai anak nakal, 

seorang pendidik harus memprioritaskan positive thinking-nya.
58
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 e. Strategi 4P Dalam Pengembangan Kreativitas     

 Setiap orang pada dasarnya memiliki bakat kreatif dan kemampuan 

untuk mengungkapkan dirinya kreatif. Sehubungan dengan 

pengembangan kreativitas siswa, kita perlu meninjau empat aspek dari 

kreativitas yaitu : 

1) Pribadi : kreativitas adalah ungkapan (ekspresi) dari keunikan 

individu dalam interaksi dengan lingkungannya.  

2) Pendorong (Press) : Bakat kreatif siswa akan terwujud jika ada 

dorongan dan dukungan dari lingkungannya, dan dorongan dari 

dalam dirinya sendiri (motivasi internal). 

3) Proses : untuk mengembangkan kreativitas, anak perlu diberi 

kesempatan untuk bersibuk diri secara kreatif. Pendidik hendaknya 

dapat merangsang anak untuk melibatkan dirinya dalam kegiatan 

kreatif, dengan membantu mengusahakan sarana prasarana yang 

diperlukan. 

4) Produk : Kondisi yang memungkinkan seseorang menciptakan 

produk kreatif yang bermakna ialah kondisi pribadi dan kondisi 

lingkungan.
59

 

 

 

                                                           
59

 Utami, Munandar, Pengembangan Kreativitas Anak Berbakat  (Jakarta : PT. Rineka 

Cipta, 2009), 45-46. 



37 
 

 

B. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Peneliti juga melakukan telaah pustaka terhadap hasil penelitian 

terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan. Yakni, 

penelitian yang dilakukan oleh Mutaqim  dengan judul  “Peran Kepala 

Madrasah Dalam Membina Akhlakul Karimah Siswa Di SMP Negeri 1 

Jambon Ponorogo Tahun Pelajaran 2010/2011. Dengan rumusan masalah: 1. 

apa latar belakang kepala sekolah melakukan pembinaan akhlaqul kharimah 

siswa di SMP N 1 Jambon Ponorogo tahun pelajaran 2010/2011. 2. Apa 

upaya kepala sekolah dalam membina akhlaqul karimah siswa di SMP N 1 

Jambon Ponorogo tahun pelajaran 2010/2011. 3. Apa saja factor-faktor yang 

mendukung dan menghambat dalam membina akhlaqul Karimah siswa di 

SMP N 1 Jambon Ponorogo tahun pelajaran 2010/2011 

  Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa yang melatar belakangi 

pembinaan akhlakul karimah siswa di SMP N 1 Jambon Ponorogo adalah  

pendidikan masyarakat yang masih rendah dan kurangnya pengetahuan 

tentang agama, membentuk kepribadian siswa, untuk menjadi suri tauladan 

bagi teman, kelurga maupun masyarakat dalam kehidupn sehari-hari. 

  Bentuk-bentuk pembinaan akhlakul karimah siswa di smpn 1 

jambon ponorogo thun ajaran 2010/2011 adalah : pembiasaan, keteladanan 

nasihat, hukuman. Faktor pendukung dan penghambat dalam membina 

akhlakul karimah adalah: Faktor pendukung : adanya Mushola di sekolah, 

dukungan keluarga dan kesadaran siswa. Factor penghambat : pengaruh 
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pergaulan masyarakat yang tidak baik, latar belakang kelurga yang kurang 

mengenal masalah agama, pengaruh tayangan televisi.   

   Perbedaan dari skripsi terdahulu yang ditelaah tersebut adalah pada 

fokus pembahasan. Di telaah membahas tentang bagaimana peran Kepala 

sekolah meningkatkan akhlakul karimah. Sedangkan yang penulis teliti 

adalah peran Kepala sekolah meningkatkan kreativitas siswa. 

  Dari hasil penelitian yang dilakukan Ima Rhodhatul dengan judul 

“Peran Guru Dalam Meningkatkan Kreativitas Siswa Melalui Pembelajaran 

Seni Budaya Dan Keterampilan Kelas III Di SDN 2 Brotonegaran Ponorogo 

Tahun Pelajaran 2013/2014”. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana 

peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan ditinjau dari segi metode pembelajaran kelas III di 

SDN 2 Brotonegaran Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014. 2. Bagaimana 

peran guru dalam meningkatkan kretivitas siswa melalui pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan ditinjau dari segi media pembelajaran kelas III di 

SDN 2 Brotonegaran Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014. 3. Bagaimana 

hasil peran guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui 

pembelajaran seni budaya dan keterampilan kelas III di SDN 2 

Brotonegaran Ponorogo tahun pelajaran 2013/2014. 

   Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peran guru dalam 

meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran seni budaya dan 

keterampilan ditinjau dari segi metode pembelajaran yaitu menyiapkan 

metoe pembelajaran, mengkondisikan kelas, fasilitator dan motivator. Peran 
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guru dalam meningkatkan kreativitas siswa melalui pembelajaran seni 

budaya dan keterampilan ditinjau dari segi media pembelajaran, memainkan 

media yang digunakan kemudian siswa mengikuti, memberikan petunjuk 

kepada siswa cara menggunakan media pembelajaran, fasilitator, motivator, 

demonstrator dan mediator. Hasil peran guru dalam meningkatkan 

kreativitas siswa melalui pembelajaran seni budaya dan keterampilan adalh 

dengan tercapainya tujuan pembelajaran, dengan menggunakan 

pembelajaran tematik, mengetahui tipe anak, bakat dan kemampuan anak. 

  Perbedaan dengan skripsi terdahulu yang ditelaah adalah pada 

subyek penelitian. Di telaah membahas peran guru dalam meningkatkan 

kreativitas siswa melalui pembelajaran seni budaya. Sedangkan peneliti 

lebih fokus pada peran Kepala sekolah. 

  Dari hasil penelitian yang dilakukan Tri Utami dengan judul 

“Upaya Menanamkan Kreatifitas Dalam Pendidikan Karakter Pada 

Pembelajaran Kaligrafi Kelas VII Di SMPN 2 Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

Tahun Pelajaran 2011/2012”. Dengan rumusan masalah: 1. Bagaimana 

implementasi nilai kreatifitas dalam pendidikan karakter pada pembelajaran 

kaligrafi peserta didik kelas VII SMPN 2 Wonokarto Ngadirojo Pacitan, 2. 

Bagaimana strategi penanaman nilai kreatifitas dalam pendidikan karakter 

pada pembelajaran kaligrafi peserta didik kelas VII SMPN 2 Wonokarto 

Ngadirojo Pacitan, 3. Apa hasil diterapkannya nilai kreatifitas dalam 

pendidikan karakter dalam pembelajaran kaligrafi kelas VII SMPN 2 

Wonokarto Ngadirojo Pacitan. 
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Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa: Upaya pihak 

sekolah dalam menerapkan nilai kreatifitas dalam pendidikan karakter pada 

pembelajaran penulisan kaligrafi di SMPN 2 Wonokarto Ngadirojo Pacitan 

yaitu dengan melibatkan perubahan dari penguasaan pengetahuan menuju 

kegiatan yang membantu anak-anak untuk menemukan dan 

mengembangkan kemampuan kreatif mereka dengan melakukan, 

menciptakan dan mengorganisasikan. Metode atau strategi guru dalam 

menanamkan nilai kreatifitas dalam pendidikan karakter pada pembelajaran 

kaligrafi guru berusaha mengeksplor kemampuan anak didiknya, sejauh 

mana ide-ide kreatif mereka dimunculkan dan mengarahkan agar ide mereka 

dapat dikembangkan. Pembelajaran kaligrafi dapat mengembangkan 

kemampuan dalam menulis arab, dapat mengembangkan ide baru, dapat 

melestarikan seni kaligrafi, dan mempermudah terjun ke dunia kerja. 

Perbedaan dengan yang peneliti tulis adalah di skripsi kreatifitas 

ditingkatkan melalui pembelajaran kaligrafi. Sedangkan yang peneliti tulis 

adalah peran Kepala sekolah dalam meningkatkan kreativitas siswa.  
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BAB III 

DESKRIPSI DATA 

 

A. Gambaran Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo  

Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo, 

terletak di desa Kadipaten, Kecamatan Babadan Kabupaten Ponorogo. 

Letaknya sangat strategis karena terletak pada suatu tempat yang tenang 

situasinya, keselamatan anak juga terjaga, disebabkan jauh dari jalan raya. 

Di muka Madrasah ada sebuah masjid, sehingga memudahkan bagi 

pendidik untuk mengadakan praktek-praktek peribadatan dan 

memudahkan pula untuk memasukkan jiwa agama kepada anak. 

Pada tanggal 10 September 1950 Madrasah tersebut didirikan oleh 

masyarakat setempat yang dipelopori oleh Bapak Kusri. Beliau adalah 

seorang tokoh agama dari desa Kadipaten. Adapun pembatuannya antara 

lain Bapak Samsudin, Bapak Gunawan dan pemuka-pemuka agama yang 

lainnya di desa itu. 

Pada waktu akan mendirikan Madrasah tersebut tidak mempunyai 

modal apa-apa kecuali sebidang tanah, kira-kira 150 m2. Tanah  tersebut 

adalah wakaf dari bapak Kyai Mukhtar, yaitu seorang bapak Kyai pendiri 

masjid yang letaknya sekarang berhadapan dengan madrasah tersebut. 

Tanah tersebut di muka masjid agak ke selatan sedikit yang sekarang 

dipakai untuk letak gedung tersebut.   
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Atas usaha dan swadaya masyarakat, madrasah dapat berdiri dengan 

kokoh. 

 Adapun keadaan dan situasi madrasah pada waktu itu ialah: 

Keadaan gedung, terdapat 4 gedung, beratap genting. Gentingnya dari batu 

tanah, tiangnya dari batu jati, berlantai plester, 3 ruang menghadap ke 

barat dan satu ruang ke utara, tempat air dan WC juga belum ada. Jumlah 

murid 50 anak, terdiri dari 20 anak putrid dan 30 anak putra. Hanya 

terdapat 2 orang guru yaitu: Bapak Kusri, alumni Pondok Durisawo dan 

Bapak Gunawan. Peralatan sekolah terdiri dari: 1 buah almari, 4 buah 

papan tulis, 4 buah meja guru, 4 buah tempat duduk, 50 buah meja tulis 

untuk anak, 50 buah kursi untuk anak. Pelaksanakan pelajaran, masuk sore 

hari mulai jam 14.00 sampai jam 16.55, tiap hari ada 4 (empat) jam 

pelajaran. 

 Mata pelajaran yang diajarkan khusus pelajaran Agama Islam 

ialah: a) Tauhid, b) Fiqih, c). Hadits, d). Bahasa Arab, f). Sejarah Islam, 

g). Al-Quran dan Terjemahannya. Demikian keadaan Madrasah pada 

waktu itu yang kira-kira berjalan 2 (dua) tahun. 

 Pada tahun 1952 Madrasah tersebut dirubah masuk pagi dan 

pelaksanaan serta ada perubahan-perubahan sebagai berikut: Keadaan 

murid, jumlahnya 100 anak yang terdiri 64 putra dan 56 putri. Keadaan 

gedung tidak berubah, keadaan pendidik ada 4 orang, dan pembagian jam 
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pelajaran dalam satu hari, yaitu ada 7 jam pelajaran dan tiap-tiap 1 jam 

pelajaran 40 menit. 

 Pembagian jam di atas dilaksanakan sampai sekarang. Mata 

pelajaran yang diajarkan meliputi Pengetahuan Agama dan Pengetahuan 

Umum. Pengetahuan Agama sama dengan yang tersebut di atas. 

Sedangkan pengetahuan Umum meliputi: 1) Ilmu Pengetahuan Alam, 2) 

Ilmu Pengetahuan Berhitung, 3) Ilmu Pengetahuan Sejarah, 4) Ilmu 

Pengetahuan Bahasa (Indonesia, Jawa), 5) Ilmu Pengetahuan Hayat, 6) 

Ilmu Pengetahuan Bumi. 

 Mengenai situasi sekolah sudah tertib dan baik. Pada tahun 1959 

Madrasah tersebut sudah sampai kelas VI dan akhir tahun diikutkan ujian 

persamaan MIN sebanyak 16 anak, tidak lulus 2 anak, yang lulus 14 anak. 

Setiap akhir tahun anak kelas VI diikutkan ujian persamaan MIN yang 

hasilnya cukup baik dan pada akhir-akhir ini selalu lulus 100%. 

 Pada tahun 1977, Madrasah tersebut mendapatkan uang rehab 

sebesar Rp. 750.000,00 dari pemerintah. Uang tersebut dipergunakan 

untuk memperbaiki gedung sekolah yang rusak dan menambah gedung 

baru satu local sehingga menjadi 5 (lima) local. Sedangkan tempat air 

(kolam) dan WC, khusus untuk Madrasah sampai sekarang belum punya. 

Hanya menggabung pada masjid.  

 Adapun motif dan tujuan Madrasah tersebut didirikan antara lain: 

1) Dengan adanya rasa tanggung jawab dihadapan Allah SWT, mengenai 



44 
 

 

kelangsungan Agama Islam dimuka bumi ini. 2) Untuk membina 

masyarakat setempat khususnya mengenai generasi mudanya agar benar-

benar mencintai Agama Islam dan mengamalkannya sesuai dengan ajaran-

ajarannya.
60

  

2. Letak Geografis 

Letak geografis MI Ma’arif Kadipaten berada di Jalan Pemanahan 

No. 120. Tepatnya di Desa Kadipaten, kecamatan Babadan, kabupaten 

Ponorogo. 

Adapun batas-batas wilayah dari MI Ma’arif Kadipaten adalah 

sebagai berikut : 

a Sebelah barat  : berbatasan dengan rumah Bpk. Patkuroji 

b Sebelah timur  : berbatasan dengan rumah Bpk. Sadi 

c Sebelah utara  : berbatasan dengan rumah Bpk. Suryadi, 

Sp.Msi 

d Sebelah selatan : berbatasan dengan jalan desa, yaitu Jl. 

Pemanahan
61

 

3. Identitas MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

a Nama Madrasah  : MI Ma’arif Kadipaten 

b NSM   : 111235020006 

c Yayasan   : MI Ma’arif Kadipaten 

d Jenjang Akreditasi : Di Akui / Akreditasi B 
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e Alamat Madrasah : Jl. Pemanahan 120 Kadipaten Babadan Ponorogo 

f Telp   : (0352) 7102544 
62

 

4. Visi Dan Misi MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

a. VISI 

 “Terbentuknya Peserta Didik yang berakhlakul karimah, 

berkualitas dalam IMTAQ (Iman dan Taqwa) dan IPTEK 

(Ilmu Pengetahuan dan Teknologi) deangan berwawasan 

ahlusunnah wal  jama’ah”. 

Indikator  visi : 

1. Unggul dalam Pengembangan Kurikulum 

2. Unggul dalam Proses Pembelajaran 

3. Unggul dalam Kelulusan 

4. Unggul dalam Sumber Daya Manusia 

5. Unggul dalam sarana dan prasarana 

6. Unggul dalam Kelembagaan dan Manajemen Sekolah 

7. Unggul dalam Penggalangan Pembiayaan Sekolah 

8. Unggul dalam Prestasi Akademik maupun Non Akademik  

b. MISI 

1. Mengembangkan SDM untuk meningkatkan kualitas guru dan 

karyawan. 
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2. Mengefektifkan pembelajaran dan mengoptimalkan kegiatan 

ekstrakurikuler serta meningkatkan ketrampilan sejak dini. 

3. Menyediakan dan melengkapi sarana dna prasarana 

4. Memperdayakan potensi dan peran serta masyarakat. 

5. Melaksanakan K-7 untuk menciptakan lingkungan yang 

kondusif dan berwawasan aswaja.
63

 

5. Data Guru, Karyawan  Dan Siswa MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

a. Di bawah ini adalah data-data guru dan karyawan di MI Ma’arif 

Kadipaten Ponorogo: 

Tabel 3.1 Data guru dan karyawan 

No 

Urut 

Nama Tempat/NIP/Tempat Tgl 

Lahir 
L/P 

Ijazah 

Tertinggi ini 

Jabatan di 

sekolah ini 

1 Sri Wahyuningsih, M.Pd I P S-2 Kep Sek 

2 Samsudin L S-1 Wali Kelas IV 

3 Hamdani,S.Pd L S-1 Wali Kelas V 

4 Agus.S. S.Ag L S-1 Guru Penjas 

5 M. Mukhlis. F L S-1 Guru Kelas 

6 Aning. Z, S.Pd P S-1 Wali Kelas III 

7 Etik.N, S.Pd P S-1 Guru Kelas 

8 Emy. M, S.Ag P S-1 Wali Kelas II 

9 Andri. I, S.Pd L S-1 Guru Kelas 

10 Novi, S.Pd.I P S-1 Wali Kelas I 
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b. Data Siswa 

Tabel 3.2 Data Siswa 

Klas 
Total Murid 

Agama 

Islam Non Islam 

Lk. Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml 

I 15 13 28 15 13 28 - - - 

II 12 10 22 12 10 22 - - - 

III 18 8 26 18 8 26 - - - 

IV 7 5 12 7 5 12 - - - 

V 18 7 25 18 7 25 - - - 

VI 7 1 8 7 1 8 - - - 

Jumlah 77 44 121 77 44 121 - - - 
 

Data ini diperoleh dari dokumen MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo.
64

 

6. Keadaan Sarana Prasarana MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo  

Tabel 3.3 Sarana Prasarana 

No Jenis Jumlah Keterangan / Kondisi 

1. Ruangan Kelas 6 Baik 

2. Ruang Perpustakaan 1 Berada dalam 1 ruangan / sedang 

3. Ruang Kantor 2 Ruang Kepala Sekolah, Ruang Guru / 

Sedang  

5. MCK 2 Berada di 2 lokasi / sedang 

7. Gudang 1 Baik 

8. Komputer  7 unit Sedang 

9. TV 21 " 1 unit Baik 

10. UKS 1  Baik 

10. DVD  2  Unit Baik 

11. LCD 1 Unit Baik 
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12. Sound system 1 Unit Baik 

13. Drumband 1 Unit Sedang 

16. Alat-alat Olah Raga  Sebagian rusak 

17. Alat-alat praktek 

pembelajaran 

 Sebagian rusak 

 

Data keadaan sekoalah ini diperoleh dari dokumen MI Ma’arif Kadipaten 

Ponorogo.
65

 

7. Struktur Organisasi MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Struktur Organisasi MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo 
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Data ini diperoleh dari dokumen MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo.
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B. Deskripsi Data  

1. Peran Kepala Madrasah sebagai pendidik atau educator dalam 

meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Kepala madrasah dianggap baik apabila mampu melaksanakan 

peranan kepala madrasah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab 

untuk memimpin madrasah/sekolah. Kepala madrasah harus memiliki 

kemampuan membimbing siswa. Kemampuan membimbing siswa 

menjadi sangat penting, karena kepala madrasah tidak hanya dituntut 

meningkatkan prestasi akademis tetapi harus mampu meningkatkan 

prestasi non akademis.  

Setiap sekolah/madrasah pasti memiliki visi dan misi yang baik. 

Untuk mewujudkan visi dan misi tersebut dibutuhkan seorang kepala 

madrasah yang berkualitas pula. Pastinya semua sekolah.madrasah ingin 

agar siswa-siswanya memiliki kualitas yang baik. Salah satunya adalah 

menjadikan siswa lebih kreatif, karena sifat itu sangat dibutuhkan di 

kehidupan sekolah maupun masyarakat. Di saat proses belajar mengajar 

siswa juga harus kreatif karena hal itu juga bisa meningkatkan hasil belajar 

mereka. 
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 Untuk mengantisipasi siswa yang belum kreatif dan  membuat 

siswanya memiliki kreativitas yang baik disini kepala sekolah/madrasah 

mengadakan kegiatan ekstrakulikuler yang bisa meningkatkan kreativitas 

siswa di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo, seperti yang diutarakan Bu Sri 

Wahyuningsih, M.Pd.I, sebagai kepala madrasah berikut ini : 

“Untuk meningkatkan kreativitas siswa yang kurang, saya sebagai kepala 

madrasah telah mengadakan rapat dengan guru-guru dan wali murid. Dari hasil 

rapat tersebut maka diambil keputusan bahwa kepala madrasah mengadakan 

kegiatan ekstrakulikuler drum band, melukis, kaligrafi.”67
 

 

Selain mengambil keputusan untuk mengadakan kegiatan 

ektrakulikuler, kepala sekolah/madrasah dalam pelaksanaannya juga 

berperan sebagai pendidik menerapkan salah satunya adalah membimbing 

siswanya. Hal ini sebagaimana yang telah diutarakan oleh Sri 

Wahyuningsih, M.Pd.I, sebagai berikut: 

“Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kreativitas siswa dengan cara 

membimbing siswa ketika pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler. Saya juga 

sering mengunjungi siswa ketika kegiatan berlangsung. Ketika ada siswa yang 

ramai dan tidak serius mengikuti kegiatan,  saya tidak segan-segan menegur 

mereka. Hal itu saya lakukan agar kegiatan bisa berlangsung dengan lancar 

apabila siswa sungguh-sungguh mengikutinya.”68
 

 

Kegiatan ektrakulikuler tersebut sangat penting karena 

mengajarkan siswa lebih kreatif dalam berfikir, oleh karena itu kepala 

madrasah harus memberi perhatian lebih. Kepala madrasah harus 

bersungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan tersebut. 
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Kepala madrasah memang bertanggung jawab agar semua kegiatan 

di sekolah berjalan lancar dengan hasil yang baik, maka dari itu kepala 

madrasah selalu memberi arahan yang tepat untuk semua guru yang 

mendampingi kegiatan ekstrakulikuler. Kepala madrasah juga berusaha 

membimbing guru agar mereka juga serius dalam melatih. Karena 

diharapkan dengan adanya guru yang serius, maka kegiatan juga akan 

berjalan dengan baik.        

  Hal itu seperti yang diutarakan oleh pak Agus, sebagai guru 

pendamping kegiatan ekstrakulikuler drum band sebagai berikut : 

“ Kepala madrasah sering mengadakan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan 

ekstrakuliker. Beliau meminta guru menyampaikan masalah-masalah apa yang 

terjadi pada saat proses kegiatan tersebut. Dan menyampaikan perkembangan 

siswa yang aktif mengikuti kegiatan. Ketika ada permasalahan, kepala madrasah 

berusaha menasehati guru bagaimana cara menyelesaikannya dan memberikan 

solusi. Beliau juga menegur guru ketika guru tidak serius dalam menjalankan 

tugasnya.”69
 

Kepala madrasah sebagai pimpinan sangat disegani oleh siswa. 

Ketika kepala madrasah memberikan perhatian lebih para siswa akan 

senang mengikuti kegiatan ektrakulikuler. Ketika siswa diperhatikan, 

mereka akan merasa dihargai dan tentu saja semua itu membuat mereka 

bersungguh-sungguh dalam mengikuti kegiatan.   

 Kepala sekolah/madrasah sebagai pendidik berusaha agar siswa 

serius mengikuti kegiatan, seperti yang diutarakan Oktavia Nikmatul 

Wahyuningtyas salah satu siswa MI Kadipaten Kadipaten Babadan, 

sebagai berikut:  
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“Ketika kegiatan ekstrakulikuler berlangsung, selalu ada siswa yang ramai 

sendiri. Tetapi ketika kepala madrasah datang untuk melihat kami berlatih, 

beliau menegur siswa yang ramai tersebut. Dengan adanya teguran, siswa jadi 

lebih serius mengikuti kegiatan dan hal itu membuat kegiatan berjalan lancar.”70
 

Untuk memperkuat pernyataan di atas peneliti juga melakukan 

observasi pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler drum band di MI Ma’arif 

Kadipaten bahwa kegiatan ini kepala sekolah/madrasah bertindak sebagai 

pengawas. Ketika pelaksanaan kegiatan itu kepala sekolah/madrasah 

menegur siswa yang tidak serius. Hal ini menunjukkan kepala 

sekolah/madrasah berperan sebagai pendidik. Adapun observasinya 

sebagai berikut : 

“Di MI Kadipaten setiap hari sabtu pagi diadakan kegiaan melukis, biasanya 

siswa sangat antusias mengikuti kegiatan itu. Siswa merasa kegiatan itu sangat 

menarik, karena pada saat berlangungnya kegiatan mereka bisa menyalurkan 

semua ide-ide mereka. Dalam setiap kegiatan memang selalu ada siswa yang 

serius dan tidak serius. Siswa yang tidak serius biasanya sangat mengganggu 

berlangsungnya kegiatan.  Selanjutnya kepala madrasah sering datang pada saat 

pelaksanaan kegiatan. Ketika siswa ada yang tidak serius mengikuti kegiatan 

tersebut, kepala sekolah menegur para siswa tersebut. (peran kepala sekolah 

sebagai educator).”71
 

 

Ketika siswa serius mengikuti kegiatan di sekolah, maka akan 

diperoleh kreativitas yang muncul sesudah para siswa mengikuti kegiatan 

itu. Seperti yang diutarakan Bu Sri Wahyuningsih, M.Pd.I, sebagai kepala 

madrasah berikut ini : 

“Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler di sekolah siswa diharapkan bisa 

serius dan bersungguh-sungguh dalam mengikutinya. Dengan begitu akan 

muncul kreativitas siswa yang meningkat. Dari kegiatan melukis maka siswa 

lebih bisa berkonsentrasi ketika proses pembelajaran. Dari kegiatan kaligrafi 
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maka siswa bisa mengembangkan kemampuannya. Dari kegiatan drum band 

siswa akan lebih aktif dan selalu bertanya.
72” 

 

Kepala madrasah dalam melaksanakan perannya sebagai pendidik 

memang harus bersungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. 

Karena dengan itu bisa mewujudkan kualitas yang baik bagi madrasah 

tersebut dan bisa memperoleh hasil yang maksimal. 

2. Peran Kepala Madrasah sebagai manajer dalam meningkatkan 

Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo 

Peran kepala madrasah sebagai pemimpin pendidikan memegang 

fungsi utama dalam keberlangsungan suatu lembaga pendidikan. 

Kepemimpinan kepala madrasah merupakan salah satu factor yang dapat 

mendorong madrasah untuk mencapai visi-misi, tujuan dan sasaran 

madrasah melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana 

bertahap. Oleh karena itu, kepala madrasah dituntut untuk memiliki 

kemampuan manajemen dan kepemimpinan yang tangguh agar mampu 

mengambil keputusan. 

Siswa di MI Ma’arif Kadipaten Babadan masih banyak siswa yang 

belum kreatif, hal ini sebagaimana diutarakan oleh Bu. Sri Wahyuningsih, 

M.Pd.I, sebagai berikut: 

“Mengenai kreativitas siswa di MI ini lumayan. Di setiap kelas pasti ada 

beberapa siswa yang kreatif dan yang tidak. Untuk kelas atas terutama kelas 6 

mayoritas siswa sudah kreatif, tapi ada juga yang belum. Untuk kelas bawah 

masih banyak siswa yang belum kreatif dan perlu bimbingan. Ketika ada 
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perlombaan yang bisa menunjukkan kreativitas yang baik adalah siswa kelas V 

dan VI.”73
 

 

Dari hasil wawancara tersebut maka bisa dilihat bahwa siswa yang 

belum kreatif masih banyak. Pihak sekolah tentu tidak tinggal diam 

mengatasi masih belum meratanya siswa yang kreatif. Untuk itu 

dibutuhkan seorang kepala madrasah yang bertanggung jawab atas semua 

perannya. Peran kepala madrasah sebagai manajer dalam meningkatkan 

kreativitas siswa yang lebih baik dalam merencanakan pelaksanaan 

kegiatan ekstrakulikuler di sekolah. Hal ini sebagaimana yang telah 

diutarakan oleh Bu. Sri Wahyuningsih, M.Pd.I 

“Ketika dulu akan merencanakan kegiatan tersebut, saya berusaha 

mengumpulkan semua guru dan wali murid untuk membahasnya. Saya 

bermusyawarah dengan guru dan wali murid untuk menentukan kegiatan apa 

yang bisa bermanfaat untuk siswa. Banyak sekali usulan yang masuk, mereka 

pun juga menjelaskan manfaat dari semua kegiatan yang diusulkan. Dan 

akhirnya dari hasil musyawarah saya, guru dan wali murid memilih kegiatan 

drum band, melukis, kaligrafi. Karena kegiatan tersebut dianggap bisa 

meningkatkan berbagai kompetensi siswa salah satunya kreativitas siswa. Segera 

setelah diambil keputusan itu saya pun segera merencanakan pelaksanaan 

kegiatan tersebut dan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar kegiatan 

berjalan lancar.”74
 

 

Upaya yang dilakukan kepala madrasah dalam meningkatkan 

kreativitas dengan mengadakan kegiatan ekstrakulikuler drum band, 

melukis, kaligrafi sudah baik. Keputusan tersebut juga berdasarkan 

pemikiran yang sudah disetujui oleh banyak pihak. Kepala madrasah 
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dalam mengambil keputusan itu juga berdasarkan musyawarah bersama 

dengan guru dan wali murid. 

Perencanaan kegiatan tersebut juga diutarakan oleh Pak Agus, sebagai 

berikut: 

“Dulu kepala madrasah mengajak semua guru dan wali murid untuk 

bermusyawah tentang pemilihan kegiatan yang bisa meningkatkan kompetensi 

siswa salah satunya kreativitas siswa. Sekolah merencanakan kegiatan 

ekstrakulikuler drum band, melukis, kaligrafi agar siswa lebih kreatif. Setelah 

diketahui kegiatan apa yang dilaksanakan, maka kepala madrasah meminta para 

guru untuk membantu menyiapkan terlaksanya kegiatan tersebut terutama 

pengadaan fasilitas.”75
 

 

Kepala madrasah sebagai manajer mempunyai peranan yang 

penting di dalam mengelola sarana dan prasarana di sekolah. Sarana dan 

prasarana yang baik akan menjadikan kegiatan berjalan lancar dan 

diharapkan akan mencapai hasil yang diinginkan. 

Dalam meningkatkan kreativitas siswa kepala madrasah berusaha 

menyediakan fasilitas yang baik di setiap kegiatan ekstrakulikuler seperti 

yang diutarakan oleh Bu. Sri Wahyuningsih, M.Pd.I, sebagai berikut : 

“Agar suatu kegiatan ekstrakulikuler berjalan lancar, maka dibutuhkan fasilitas 

yang bagus. Fasilitas yang ada di MI Ma’arif Kadipaten  lumayan memadai, 

untuk kegiatan drum band alat-alat sudah lengkap. Untuk kegiatan melukis dan 

kaligrafi  madrasah memberi kertas gambar dan cat air, tapi alat tulis seperti 

pensil warna siswa sendiri yang membawa. Ketika ada alat-alat yang rusak, 

kepala madrasah segera mengganti agar tidak mengganggu berlangsungnya 

kegiatan.”76
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Dengan adanya sarana dan prasarana yang baik siswa juga 

dimudahkan ketika mengikuti kegiatan tersebut,  biasanya pihak madrasah 

menyediakan kertas gambar dan terkadang pensil warna, cat air.  

Hal ini seperti yang diutarakan M. Muklis. F, sebagai berikut: 

“Fasilitas di MI Ma’arif  Kadipaten sudah lumayan baik, kepala selalu berupaya 

agar fasilitas baik. Pada kegiatan melukis dan kaligrafi, kepala madrasah sudah 

menyediakan kertas gambar, cat air. Untuk kegiatan drumband, alat-alatnya 

sudah lengkap, karena kebanyakan alat-alat itu mahal, maka harus dirawat 

dengan baik. Jika ada alat yang rusak, kepala madrasah berusaha segera 

mengganti dengan yang baru.  Hal itu dilakukan supaya kegiatan ektrakulikuler 

berjalan lancar.”77
 

Dengan adanya fasilitas yang baik mereka akan lebih semangat dan 

serius dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. Dengan semua itu maka 

siswa akan memperoleh hasil maksimal dalam mengikuti kegiatan. Seperti 

yang diutarakan Yulia Jamilatul Mahmudah salah satu siswa kelas V. 

“Ketika mengikuti kegiatan ekstrakulikuler saya semangat karena fasilitas di MI 

Ma’arif Kadipaten ini lumayan bagus. Ketika latihan  pihak madrasah sudah 

menyediakan peralatnnya. Sehingga ketika latihan  jadi lancar dan serius 

Walaupun ada juga siswa yang tidak sengaja merusak fasilitas tersebut, tapi 

kepala madrasah hanya menasehati untuk merawat dengan baik-baik.”78
 

Ketika kepala madrasah mampu mengatur kegiatan di sekolahnya 

dengan baik dan ketika fasilitas juga baik. maka siswa bisa nyaman 

mengikuti kegiatan tersebut dan siswa bisa merasakan banyak manfaatnya. 

Hal ini seperti yang diutarakan oleh Bu. Sri Wahyuningsih, M.Pd.I, 

sebagai berikut : 

“Saya selalu berusaha agar kegiatan ekstrakulikuler berjalan lancar dan selalu 
menyediakan fasilitas yang baik. Semua itu dilakukan agar kegiatan berjalan 

lancar dan siswa bisa mendapat manfaatnya. Dari kegiatan melukis kreativitas 

yang muncul adalah siswa memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dari kegiatan 
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kaligrafi kreativitas yang muncul adalah siswa memiliki sikap sabar dan 

ketelatenan. Dari kegiatan drum band kreativitas yang muncul adalah siswa 

berani menyampaikan pendapat.
79” 

 

Lingkungan belajar mengajar siswa juga menjadi salah satu factor 

untuk mengembangkan kreativitas siswa. Sebagai motivator, kepala 

madrasah berusaha menyediakan berbagai fasilitas untuk belajar dengan 

penyediaan LCD dan proyektor. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Ibu 

Sri Wahyuningsih, M.Pd.I, sebagai berikut : 

“Untuk menciptakan suasana yang baik ketika proses belajar mengajar, saya 
berusaha untuk menyediakan media yang bisa membantu meningkatkan 

kelancaran proses belajar mengajar. Diantaranya menyediakan LCD, proyektor 

yang bisa dipakai oleh guru. Dengan media itu guru bisa berkreasi dalam 

menyampaikan pelajarannya. Dengan penggunaan LCD, proyektor siswa akan 

lebih minat siswa dalam mengikuti pelajaran akan meningkat. Dan menyediakan 

beberapa komputer untuk digunakan siswa.
80” 

 

Penyediaan media pembelajaran yang menarik dan canggih bisa 

membuat siswa semangat mengikuti pelajaran. Siswa akan memperhatikan 

apabila dalam menerangkan pelajaran guru bisa menggunakan media 

tersebut dengan baik. Hal ini seperti yang diutarakan M. Muklis. F, 

sebagai berikut:    

“Siswa akan lebih semangat dan aktif ketika guru menggunakan media yang 
menarik seperti penggunaan LCD, proyektor yang bisa meningkatkan daya ingat 

siswa.”81
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 Kreativitas siswa juga diperoleh dari proses pembelajaran di kelas. 

Kreativitas dalam pembelajaran merupakan bagian dari suatu system yang 

tidak terpisahkan. Untuk menjadikan siswa kreatif, maka dibutuhkan guru 

yang berkualitas baik. Kepala madrasah sebagai manajer, juga berperan 

memberi kesempatan para guru untuk meningktkan kualitasnya agar bisa 

menciptakan suatu proses belajar mengajar yang menyenangkan sehingga 

bisa merangsang kreativitas siswa. Seperti yang diutarakan oleh Bu. Sri 

Wahyuningsih, M.Pd.I, sebagai berikut : 

“Saya selalu berusaha meningkatkan kualitas guru ketika mengajar. Salah satu 

usaha yang saya lakukan adalah memberi kesempatan kepada guru untuk 

mengikuti acara seminar, penataran, lokakarya dan pemberian kesempatan 

kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Diharapkan 

dengan adanya guru yang berkualitas baik, maka dalam proses belajar mengajar 

bisa menciptakan strategi-strategi pembelajaran yang merangsang kreativitas 

siswa.”82
 

Sekarang ini banyak sekali kegiatan yang diadakan untuk 

meningkatkan kualitas guru. Hal ini dilakukan pemerintah agar guru 

tersebut bisa membuat para siswanya merasa semangat dan senang 

mengikuti proses pembelajaran. Guru juga bisa mendapatkan kemampuan 

yang lebih. Hal ini sesuai yang diutarakan oleh salah satu guru yaitu Pak 

M. Muklis. F, sebagai berikut : 

“ Kepala madrasah sering memberi kesempatan kepada guru untuk mengikuti 
seminar, penataran, lokakarya. Melalui kegiatan tersebut guru mempunyai 

pengetahuan lebih, terutama dalam menciptakan suasana belajar mengajar yang 

bisa meningkatkan kreativitas siswa. Karena lewat kegiatan tersebut diajarkan 

bagaimana cara menggunakan strategi pembelajaran yang tidak monoton. 

Strategi yang baik adalah yang bisa merangsang kemampuan siswa salah satunya 

kreativitas siswa tersebut.
83” 
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Dalam proses pembelajaran memang dibutuhkan strategi yang 

tepat. Karena kebanyakan siswa akan bosan dengan strategi ceramah yang 

saat ini masih banyak digunakan oleh guru. Strategi yang monoton akan 

mematikan kreativitas siswa. Memang tidak mudah menerapakan strategi 

yang aktif kepada siswa. Oleh karena itu kepala madrasah harus memberi 

kesempatan guru untuk mengikuti kegiatan yang bisa menambah 

pengetahuan dan kemampuan mereka. 

3. Peran Kepala Madrasah sebagai motivator dalam meningkatkan 

Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Kepala madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada siswa dalam mengikuti kegiatan di sekolah 

agar siswa semangat dan serius. Dalam hal ini motivasi kepala madrasah 

terhadap siswa perlu diperhatikan karena khususnya siswa MI masih perlu 

perhatian lebih. 

Peran kepala madrasah sebagai motivator akan dijelaskan Ibu Sri 

Wahyuningsih, M.Pd.I seperti berikut ini : 

“Peran kepala madrasah sebagai motivator antara lain adalah memberikan 

motivasi kepada siswa. Motivasi dari luar perlu diberikan kepada siswa, karena 

di usia mereka masih perlu di arahkan. Karena masih banyak sekali siswa yang 

tidak diperhatikan oleh orang tuanya.”84
 

 

Pemberian motivasi kepada siswa sangat penting karena 

kebanyakan siswa MI masih membutuhkan dorongan dari luar. Siswa MI 
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masih memerlukan dorongan yang kuat baik dari lingkungan dan orang-

orang disekitarnya. Dorongan dari dalam masih sedikit karena siswa 

kebanyakan masih mencari jati diri. 

Ada banyak hal yang dilakukan untuk memotivasi agar semangat. 

Dalam hal ini kepala madrasah memotivasi siswa dengan cara-cara 

tertentu seperti yang diutarakan Bu. Sri Wahyuningsih, M.Pd.I, sebagai 

berikut:   

“Ketika kegiatan ekstrakulikuler berlangsung saya sering mengunjungi siswa 

ketika latihan. Saya selalu mengamati keadaan siswa ketika mengikuti kegiatan 

tersebut. Dalam pelaksanaanya memang ada siswa yang ramai dan tidak, ada 

juga yang semangat dan tidak. Agar siswa bisa semangat mengikuti kegiatan 

tersebut, saya memberi hadiah biasanya berupa snack, pulpen, pensil.”85
 

 

Kepala madrasah menjadi orang yang paling disegani oleh siswa. 

Kepala madrasah memiliki peran yang penting dalam memotivasi siswa 

dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. Hal itu juga ditegaskan oleh 

Pak Agus, seperti yang telah diutarakan beikut ini: 

“ Dalam pelaksanakan kegiatan ekstrakulikuler selalu ada siswa yang tidak 

semangat dan cenderung tidak serius mengikuti kegiatan tersebut. Untuk itulah 

kepala madrasah sering datang dan memberi motivasi kepada siswa. Biasanya 

beliau memberi semangat dan memberi snack. pulpen, pensil. Hal itu membuat 

siswa senang dan serius mengikuti kegiatan.”86
 

Kepala madrasah juga selalu memberi kesempatan untuk siswa 

mengikuti perlombaan, biasanya ada lomba tersebut diadakan oleh 
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pemerintah, hal ini seperti yang diutarakan Bu. Sri Wahyuningsih, M.Pd.I, 

sebagai berikut:   

“Saya selalu mengirim siswa untuk mengikuti perlombaan. Biasanya ada 
perlombaan melukis, kaligrafi. Untuk perlombaan tersebut selalu dipilih siswa 

yang terbaik. Untuk lomba drumband juga ada dan siswa biasanya semangat 

mengikuti lomba tersebut.
87” 

 

Dengan adanya perlombaan biasanya bisa membuat siswa lebih 

semangat. Dan diharapkan dalam mengikuti kegiatan ekstrakulikuler pun 

mereka bisa serius.       

 Kepala madrasah selalu berusaha memberi dorongan agar siswa 

termotivasi dalam mengikuti kegiatan disekolah. Dengan adanya motivasi 

yang kuat siswa akan semangat mengikuti kegiatan. Dengan hal itu maka 

diharapkan hasil yang baik dari setiap kegiatan.    

 Seperti yang diutarakan Oktavia Nikmatul Wahyuningtyas, salah 

satu siswa yang mengikuti kegiatan, sebagai berikut:  

“Ketika saya mengikuti kegiatan ekstrakulikuler, terkadang ada siswa yang 

ramai dan itu membuat kegiatan terganggu. Ada juga teman saya yang tidak 

semangat mengikuti kegiatan. Sebagai orang yang paling disegani oleh siswa, 

kepala madrasah sering mengunjungi ketika latihan. Untuk membuat kami 

semangat, kepala madrasah juga memberi hadiah dan itu membuat kami 

senang.”88
 

Kepala madrasah sebagai motivator memberikan dorongan 

terhadap proses kegiatan ektrakulikuler dengan cara memilih guru yang 

bisa melatih kegiatan ektrakulikuler tersebut dengan baik. Dengan adanya 

guru yang professional diharapkan kegiatan bisa berjalan lancar.  
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 Hal ini sesuai yang diutarakan oleh Sri Wahyuningsih, M.Pd.I, 

sebagai berikut: 

“Saya memilih guru yang professional, agar kegiatan berjalan baik. Guru 

tersebut harus benar-benar menguasai bidang yang dilatihnya itu. Ketika 

prosesnya diharapkan siswa bisa mengikuti dengan baik, sehingga kegiatan 

tersebut bisa bermanfaat untuk siswa dan siswa memiliki kemampuan yang 

lebih”. Dengan adanya guru yang ahli, maka hasilnya akan baik.”89
  

 

Suatu kegiatan akan berjalan dengan baik apabila dibimbing oleh 

orang yang bisa mengarahkan kegiatan tersebut dengan baik. Kepala 

madrasah juga membimbing guru yang bertanggung jawab mendampingi 

siswa dalam melaksanakan kegiatan ekstrakulikuler tersebut,  seperti yang 

dikemukakan oleh Bu Sri Wahyuningsih, M.Pd.I, sebagai berikut:  

“Saya sering mengadakan rapat bersama guru pembimbing kegiatan. Hal itu 

dilakukan untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya kegiatan tersebut dan 

perkembangan siswa yang mengikutinya. Untuk itulah kepala sekolah 

mengadakan evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Guru pendamping diminta 

untuk menyampaikan proses dan hasilnya. Jika ada masalah – masalah  yang 

terjadi maka kepala madrasah bisa memberikan nasehat untuk menyelesaikan 

masalah tersebut.”90
 

Dengan pelaksanaan kegiatan yang berjalan baik, diharapkan siswa 

bisa merasakan manfaat mengikuti kegiatan tersebut. Seperti yang 

dikemukakan oleh Bu Sri Wahyuningsih, M.Pd.I, sebagai berikut:  

“Ada banyak sekali manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan kegiatan 
ekstrakulikuler. Dari kegiatan melukis siswa memiliki sikap optimis. Dari 

kegiatan kaligrafi siswa lebih peka terhadap lingkungannya. Untuk kegiatan 

drum band siswa mampu melakukan kerja sama.
91” 

 

Pemberian motivasi memang sangat penting agar siswa semangat 

mengikuti kegiatan ekstrakulikuler. Siswa yang ikut kegiatan 
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ektrakulikuler akan merasakan manfaat yang besar, salah satunya mereka 

lebih kreatif. Hai ini diutarakan oleh M. Zainul Arham siswa kelas V, 

sebagai berikut: 

“Saya selalu rutin mengikuti kegiatan ekstrakulikuler, dengan mengikuti 

kegiatan tersebut saya merasakan manfaat yaitu,  ketika proses pembelajaran di 

kelas saya lebih kreatif dalam menyelesaikan tugas dari guru. Saya pun bisa 

berpikir lebih kreatif.”92
 

 

Dari pelaksanaan kegiatan yang berjalan baik, maka akan 

didapatkan hasil yang maksimal. Segala hal yang ingin dicapai akan bisa 

di diperoleh.         

  Kepala madrasah yang berperan sebagai motivator harus 

menjalankan perannya dengan baik. Tidak hanya memotivasi siswa, kepala 

madrasah juga harus bisa memotivasi guru yang mengajar siswa. Kepala 

madrasah sebagai motivator juga memberi motivasi kepada guru agar 

mereka sungguh-sungguh dalam mengajar sehingga bisa menciptakan 

suasana pembelajaran yang kondusif, menyenangkan dan bisa merangsang 

kreativitas siswa. Seperti yang diutarakan Bu. Sri Wahyuningsih, M.Pd.I, 

sebagai berikut:   

“ Untuk memotivasi guru agar mereka sungguh-sungguh dalam mengajar siswa. 

Saya memberikan penghargaan kepada setiap guru yang berhasil membuat 

siswanya berprestasi. Misalnya ada salah satu siswa memenangkan suatu lomba, 

maka saya akan memberikan hadiah kepada guru yang sudah membimbing siswa 

tersebut.
93” 

Peran kepala madrasah dalam meningkatkan kreativitas siswa 

sebagai pendidik, manajer, dan motivator. Sebagai pendidik kepala 
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madrasah yaitu membimbing siswa agar aktif mengikuti kegiatan di 

sekolah, membimbing guru dengan cara menasehati mereka. Sebagai 

manajer peran kepala madrasah yaitu dalam merencanakan kegiatan 

ekstrakulikuler untuk meningkatkan kreativitas siswa, penyediaan sarana 

prasarana untuk kegiatan ekstrakulikuler menyediakan berbagai fasilitas 

belajar seperti LCD dan proyektor, memberi kesempatan para guru untuk 

meningkatkan kualitasnya agar bisa menciptakan suatu proses belajar 

mengajar yang menyenangkan sehingga bisa merangsang kreativitas siswa. 

Sebagai motivator peran kepala madrasah memberikan motivasi kepada 

siswa, memotivasi guru yang mengajar siswa, memberikan dorongan 

terhadap proses kegiatan ektrakulikuler dengan cara memilih guru yang 

bisa melatih kegiatan ektrakulikuler tersebut dengan baik 
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BAB IV 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Peran Kepala Madrasah sebagai pendidik atau educator dalam 

meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Kepala madrasah sebagai pendidik, adalah orang yang mendidik. 

Sedang mendidik diartikan memberikan latihan (ajaran, pimpinan) mengenai 

akhlak dan kecerdasan pikiran sehingga pendidikan dapat diartikan proses 

pengubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha 

mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan latihan.
94  

Kepala sekolah harus berusaha menanamkan, memajukan dan 

meningkatkan sedikitnya empat macam nilai, salah satunya adalah Pembinaan 

moral, membina tentang hal-hal yang berkaitan dengan ajaran baik dengan 

tugas masing-masing tenaga kependidikan. Kepala sekolah professional harus 

berusaha memberikan nasehat kepada seluruh warga sekolah.
95

 

Kemampuan membimbing peserta didik, terutama kaitan dengan 

kegiatan ekstrakulikuler, partisipasi dalam berbagai perlombaan kesenian, 

olah raga, dan perlombaan matapelajaran. Kemampuan membimbing peserta 

didik ini sangat penting bila dikaitkan dengan manajemen peningkatan mutu 

berbasis sekolah (MPMBS). Dalam MPMBS, kepala sekolah tidak hanya 

dituntut untuk meningkatkan prestasi akademis, tetapi juga harus mampu 
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meningkatkan berbagai prestasi peserta didik dalam kegiatan non akademis, 

baik di sekolah maupun di masyarakat.
96

 

Kepala madrasah dianggap baik apabila mampu melaksanakan 

peranan kepala madrasah sebagai seseorang yang diberi tanggung jawab 

untuk memimpin sekolah. Kepala madrasah MI Ma’arif Kadipaten Babadan 

berperan sebagai educator atau pendidik. Dimana dalam melaksanakan 

perannya sebagai pendidik atau educator sudah cukup baik.  

Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kreativitas siswa dengan 

cara membimbing siswa ketika pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler. Kepala 

madrasah juga sering mengunjungi siswa ketika kegiatan berlangsung. Ketika 

ada siswa yang ramai dan tidak serius mengikuti kegiatan,  saya tidak segan-

segan menegur mereka. Hal itu dilakukan agar kegiatan bisa berlangsung 

dengan lancar apabila siswa sungguh-sungguh mengikutinya. 

Suatu kegiatan harus diselenggarakan dengan serius untuk 

memperoleh hasil yang baik. Dalam pelaksanaannya kepala madrasah 

bertanggung jawab atas kelancaran kegiatan tersebut. Kepala madrasah 

sebagai pendidik berusaha membimbing siswa dan tidak segan memberi 

teguran kepada siswa yang tidak serius dan ramai ketika pelaksanaan 

kegiatan.  

     Dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler di sekolah siswa 

diharapkan bisa serius dan bersungguh-sungguh dalam mengikutinya. Dengan 

begitu akan muncul kreativitas siswa yang meningkat. Dari kegiatan melukis 
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maka siswa lebih bisa berkonsentrasi ketika proses pembelajaran. Dari 

kegiatan kaligrafi maka siswa bisa mengembangkan kemampuannya. Dari 

kegiatan drum band siswa akan lebih aktif dan selalu bertanya. 

     Kepala sekolah/madrasah sebagai educator harus memiliki kemampuan 

untuk membimbing guru, membimbing peserta didik, mengembangkan 

tenaga kependidikan, mengikuti perkembangan iptek dan memberi contoh 

mengajar. Kemampuan membimbing guru terutama dalam hal-hal yang 

berkaitan dengan perencanaan dan pelaksanaan program pembelajaran dan 

bimbingan konseling, penilaian hasil belajar, pengembangan program melalui 

kegiatan pengayaan dan perbaikan.
97

 

Kepala madrasah sering mengadakan rapat bersama guru pembimbing 

kegiatan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui bagaimana berlangsungnya 

kegiatan tersebut dan perkembangan siswa yang mengikutinya. Untuk itulah 

kepala madrasah mengadakan evaluasi terhadap kegiatan tersebut. Guru 

pendamping diminta untuk menyampaikan proses dan hasilnya. Jika ada 

masalah – masalah  yang terjadi maka kepala madrasah bisa memberikan 

nasehat untuk menyelesaikan masalah tersebut. 

Kepala madrasah sebagai pendidik juga mempunyai tugas untuk 

membimbing guru. Dengan cara memberikan nasehat kepada guru yang 

menjadi pendamping kegiatan ekstrakulikuler. Kepala madrasah juga 

berusaha memberikan solusi terhadap semua masalah yang dihadapi. Dengan 

sikap terbuka yang terjadi antara kepala madrasah dan guru, diharapkan guru 
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bisa menyampaikan permasalahan yang terjadi. Karena setiap permasalahn 

tidak bisa diselesaikan sendiri dan harus dicari solusinya bersama-sama. 

B. Analisis Peran Kepala Madrasah sebagai manajer dalam meningkatkan  

Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

Menurut pendapat Wahjosumidjo bahwa 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. 

Merencanakan, dalam arti kepala sekolah harus benar-benar 

memikirkan dan merumuskan dalam suatu program tujuan dan tindakan yang 

harus dilakukan. 

Mengorganisasikan, berarti bahwa kepala sekolah harus mampu 

menghimpun dan mengoordinasikan sumber daya manusia dan sumber-sumber 

material sekolah, sebab keberhasilan sekolah sangat bergantung pada 

kecakapan dalam mengatur dan mendayagunakan berbagai sumber dalam 

mencapai tujuan. 

Memimpin, dalam arti kepala sekolah mampu mengarahkan dan 

mempengaruhi seluruh sumber daya manusia untuk melakukan tugas-tugas 

yang esensial.Mengendalikan, dalam arti kepala sekolah memperoleh jaminan, 

bahwa sekolah berjalan mencapai tujuan.
98

 

Berdasarkan pengamatan dan wawancara yang dilakukan oleh peneliti 

dimana kreativitas siswa masih kurang. Dalam menjalankan perannya sebagai 
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manajer, kepala madrasah MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo merencanakan dan 

melaksanakan kegiatan yang bisa meningkatkan kreativitas siswa yaitu 

kegiatan drum band, melukis, kaligrafi. 

Ketika dulu akan merencanakan kegiatan tersebut, kepala madrasah 

berusaha mengumpulkan semua guru dan wali murid untuk membahasnya. 

Kepala madrasah bermusyawarah dengan guru dan wali murid untuk 

menentukan kegiatan apa yang bisa bermanfaat untuk siswa. Banyak sekali 

usulan yang masuk, merek pun juga menjelaskan manfaat dari semua kegiatan 

yang diusulkan. Dan akhirnya dari hasil musyawarah, kepala madrasah, guru 

dan wali murid memilih kegiatan drum band, melukis, kaligrafi. Karena 

kegiatan tersebut dianggap bisa meningkatkan berbagai kompetensi siswa salah 

satunya kreativitas siswa. Segera setelah diambil keputusan itu saya pun segera 

merencanakan pelaksanaan kegiatan tersebut dan menyiapkan segala sesuatu 

yang dibutuhkan agar kegiatan berjalan lancar. 

Kepala madrasah MI Kadipaten Babadan Ponorogo sebagai manajer 

berusaha merencanakan dan mengorganisasikan kegiatan untuk meningkatkan 

kreativitas siswa dengan melakukan rapat bersama para guru dan memutuskan 

mengadakan kegiatan.  

Kreativitas tidak dapat berkembang secara otomatis tetapi 

membutuhkan rangsangan dari lingkungan. Utami Munandar mengemukakan 
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bahwa salah satu factor yang mempengaruhi kreativitas adalah  tersedianya 

fasilitas yang baik.
99

  

Agar suatu kegiatan ekstrakulikuler berjalan lancar, maka dibutuhkan 

fasilitas yang bagus. Fasilitas yang ada di MI Ma’arif Kadipaten  lumayan 

memadai, untuk kegiatan drum band alat-alat sudah lengkap. Untuk kegiatan 

melukis  sekolah memberi kertas gambar dan cat air, tapi alat tulis seperti 

pensil warna siswa sendiri yang membawa. Ketika ada alat-alat yang rusak, 

kepala madrasah segera mengganti agar tidak mengganggu berlangsungnya 

kegiatan. 

Kepala madrasah sebagai manajer juga berusaha menyediakan sarana 

dan prasarana yang baik seperti untuk kegiatan drum band menyediakan alat-

alat drum band yang cukup lengkap, untuk kegiatan melukis, kaligrafi 

menyediakan kertas, pensil warna.  

Kepala madrasah selalu berusaha agar seluruh kegiatan berjalan baik. 

Semua itu dilakukan agar kegiatan berjalan lancar dan siswa bisa mendapat 

manfaatnya. Dari kegiatan melukis kreativitas yang muncul adalah siswa 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dari kegiatan kaligrafi kreativitas yang 

muncul adalah siswa memiliki sikap sabar dan ketelatenan. Dari kegiatan drum 

band kreativitas yang muncul adalah siswa berani menyampaikan pendapat. 

Secara efektif dan penyediaan berbagai sumber belajar. Dapat 

memperkaya kegiatan pembelajaran melalui penggunaan media audio visual 

aids (AVA), melalui internet.
100
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Untuk menciptakan suasana yang baik ketika proses belajar mengajar, 

saya berusaha untuk menyediakan media yang bisa membantu meningkatkan 

kelancaran proses belajar mengajar. Di antaranya menyediakan LCD, 

proyektor yang bisa dipakai oleh guru. Dengan media itu guru bisa berkreasi 

dalam menyampaikan pelajarannya. Dengan penggunaan LCD, proyektor 

siswa akan lebih minat siswa dalam mengikuti pelajaran akan meningkat. Dan 

menyediakan beberapa komputer untuk digunakan siswa. 

Dalam proses pembelajaran dibutuhkan fasilitas yang baik pula. 

Penggunaan media pembelajaran yang canggih akan membuat siswa semangat. 

Para siswa akan lebih antusias apabila guru menggunakan media yang tepat. 

Untuk itulah kepala madrasah berusaha menyediakan media yang bisa 

meningkatkan daya ingat siswa. 

Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsinya sebagai manajer kepala 

madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk memperdaya tenaga 

kependidikan melalui kerjasama/kooperatif, memberi kesempatan kepada para 

tenaga untuk meningkatkan profesinya, dan mendorong keterlibatan seluruh 

tenaga kependidikan dalam berbagai kegiatan yang menunjang program 

sekolah. Memberdayakan tenaga kependidikan melalui kerja sama atau 

kooperatif dimaksudkan bahwa dalam peningkatan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolah, kepala sekolah harus mementingkan kerja sama 
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dengan tenaga kependidikan dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan 

setiap kegiatan.
 101

 

 Kepala madradah selalu berusaha meningkatkan kualitas guru ketika 

mengajar. Salah satu usaha yang saya lakukan adalah memberi kesempatan 

kepada guru untuk mengikuti acara seminar, penataran, lokakarya dan 

pemberian kesempatan kepada guru untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilan. Diharapkan dengan adanya guru yang berkualitas baik, maka 

dalam proses belajar mengajar bisa menciptakan strategi-strategi pembelajaran 

yang merangsang kreativitas siswa. 

Kualitas guru sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar di 

kelas. Guru yang professional bisa menciptakan suasana belajar mengajar yang 

bisa merangsang kreativitas siswa. Karena siswa cenderung tidak terlalu 

berminat jika mengikuti pembelajaran yang monoton. Dengan strategi yang 

monoton kemampuan siswa tidak bisa dimaksimalkan. Maka dari itu kepala 

madrasah selalu berusaha meningkatkan kualitas guru dengan memberi 

kesempatan mereka untuk mengkuti kegiatan seperti penataran. 

C. Analisis Peran Kepala Madrasah sebagai motivator dalam 

meningkatkan Kreativitas Siswa Di MI Ma’arif Kadipaten Ponorogo 

 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.
102

 Motivasi adalah 
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penggerak tingkah laku ke arah suatu tujuan yang didasari adanya suatu 

kebutuhan.
103

 

Peran kepala madrasah sebagai motivator antara lain adalah 

memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi dari luar perlu diberikan kepada 

siswa, karena di usia mereka masih perlu di arahkan. Karena masih banyak 

sekali siswa yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya.
104

 Kepala Madrasah 

MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo sebagai motivator memberikan 

motivasi kepada siswa dalam mengikuti kegiatan di madrasah. Dengan adanya 

motivasi dari orang yang disegani maka akan aktif mengikuti kegiatan. 

Kepala Madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan 

motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas 

dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan 

fisik, pengatur suasana kerja, disiplin,dorongan, penghargaan.
 105

 

Peran kepala madrasah sebagai motivator antara lain adalah 

memberikan motivasi kepada siswa. Motivasi dari luar perlu diberikan kepada 

siswa, karena di usia mereka masih perlu di arahkan. Karena masih banyak 

sekali siswa yang tidak diperhatikan oleh orang tuanya. 

Kepala madrasah MI Ma’arif Kadipaten Babadan selalu memberikan 

dorongan kepada siswa.. Dalam memotivasi siswa yang dilakukan oleh kepala 

madrasah diantaranya adalah Beliau selalu mengunjungi siswa ketika latihan. 
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Selaku motivator kepala madrasah selalu datang ketika latihan, dan Beliau 

memberikan hadiah kepada siswa agar mereka semangat mengikuti kegiatan 

ekstrakulikuler.  

Hal itu dilakukan agar siswa aktif dan serius dalam berlatih sehingga 

mereka bisa lebih kreatif setelah mengikuti kegiatan tersebut. Pemberian 

motivasi oleh kepala madrasah harus dilakukan agar hasil yang didapatkan 

setelah mengikuti kegiatan bisa baik. Dan diharapkan kualitas siswa di MI 

Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo meningkat terutama kreativitas siswa. 

Dari uraian di atas dapat diambil pengertian bahwa peran kepala 

madrasah sebagai motivator dalam meningkatkan kreativitas siswa adalah 

dengan memberi dukungan kepada siswa, dengan cara Beliau rutin datang 

mengunjungi siswa ketika latih. Dengan adanya hadiah yang biasanya 

diperoleh dari mengikuti perlombaan. Jika siswa menang mereka akan 

mendapat hadiah dan penghargaan. 

Kepala Madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan 

motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas 

dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan lingkungan 

fisik, pengatur suasana kerja, disiplin,dorongan, penghargaan.
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Untuk memotivasi guru agar mereka sungguh-sungguh dalam mengajar 

siswa. Kepala madrasah memberikan penghargaan kepada setiap guru yang 

berhasil membuat siswanya berprestasi. Misalnya ada salah satu siswa 
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memenangkan suatu lomba, maka saya akan memberikan hadiah kepada guru 

yang sudah membimbing siswa tersebut. 

  Penghargaan tersebut menjadi hal yang sangat penting bagi guru karena 

bisa memotivasi mereka untuk lebih serius dalam proses mengajar. Para guru 

juga akan berusaha menciptakan strategi yang menarik, sehingga siswa juga 

senang mengikuti pelajaran tersebut. 

Dalam melakukan fungsinya sebagai motivator, Kepala sekolah memiliki 

strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan 

di sekolahnya. memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan.
107

 

Kepala madrasah memilih guru yang professional, agar kegiatan 

berjalan baik. guru tersebut harus benar-benar menguasai bidang yang 

dilatihnya itu. Ketika prosesnya diharapkan siswa bisa mengikuti dengan 

baik, sehingga kegiatan tersebut bisa bermanfaat untuk siswa dan siswa 

memiliki kemampuan yang lebih. Dengan adanya guru yang ahli, maka 

hasilnya akan baik. 

Dalam melaksanakan perannya sebagai motivator, kepala madrasah 

memberikan dorongan terhadap proses kegiatan ekstrakulikuler untuk 

meningkatkan kreativitas siswa. Hal itu dilakukan dengan cara memilih guru 

yang bisa melatih kegiatan ektrakulikuler tersebut dengan baik. hal itu 

dilakukan supaya pelaksanaan kegiatan ektrakulikuler dapat berjalan dengan 

baik.  
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Kreativitas tidak dapat berkembang secara otomatis tetapi membutuhkan 

rangsangan dari lingkungan. Menurut Carlk ada beberapa faktor yang 

mendukung berkembangnya kreativitas siswa salah satunya stimulasi dari 

lingkungan sekolah.
108

 

Untuk itulah pihak MI Ma’arif Kadipaten ponorogo sebagai lembaga 

pendidikan berusaha untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang bisa 

membantu berkembangnya kreativitas siswa. Ada banyak sekali manfaat yang 

didapatkan dari pelaksanaan kegiatan ekstrakulikuler. Dari kegiatan melukis 

siswa memiliki sikap optimis. Dari kegiatan kaligrafi siswa lebih peka terhadap 

lingkungannya. Untuk kegiatan drum band siswa mampu melakukan kerja 

sama. 
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BAB V  

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

  Berdasarkan hasil penelitian tentang Peran Kepala Madrasah dalam 

meningkatkan kreativitas di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2014/2015 dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran kepala madrasah sebagai pendidik dalam meningkatkan kreativitas 

siswa di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo Tahun Pelajaran 

2014/2015 adalah kepala madrasah membimbing siswa agar aktif mengikuti 

kegiatan di sekolah, membimbing guru. Kreativitas yang muncul adalah dari 

kegiatan melukis siswa lebih bisa berkonsentrasi ketika proses 

pembelajaran. Dari kegiatan kaligrafi siswa bisa mengembangkan 

kemampuannya. Dari kegiatan drum band siswa lebih aktif dalam 

pembelajaran. 

2. Peran kepala madrasah sebagai manajer dalam meningkatkan kreativitas 

siswa di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo adalah : kepala madrasah 

merencanakan kegiatan ekstrakurikuler, penyediaan sarana prasarana untuk 

kegiatan ekstrakurikuler, menyediakan berbagai fasilitas belajar seperti LCD 

dan proyektor, memberi kesempatan para guru untuk meningkatkan 

kualitasnya. Kreativitas yang muncul adalah dari kegiatan melukis siswa 

memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dari kegiatan kaligrafi siswa memiliki 

sikap sabar dan ketelatenan. Dari kegiatan drum band siswa berani 
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menyampaikan pendapat. Dari fasilitas belajar siswa bisa meningkatkan 

daya ingat. 

3. Peran kepala madrasah sebagai motivator dalam meningkatkan kreativitas 

siswa di MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo adalah : kepala madrasah 

memberikan motivasi kepada siswa, memotivasi guru yang mengajar siswa, 

memberikan dorongan terhadap proses kegiatan ektrakurikuler. Kreativitas 

yang muncul adalah dari kegiatan melukis siswa memiliki sikap optimis. 

Dari kegiatan kaligrafi siswa lebih peka terhadap lingkungannya. Untuk 

kegiatan drum band siswa mampu belajar untuk bekerja sama. 

B. Saran 

1. Bagi lembaga MI Ma’arif Kadipaten Babadan Ponorogo, secara umum 

perlu adanya pembenahan-pembenahan sarana prasarana, terutama 

perluasan tempat untuk kegiatan ekstrakurikuler, agar siswa-siswi dapat 

melaksanakan kegiatan ekstrakurikuler. 

2. Bagi kepala sekolah diharapkan untuk memberikan motivasi kepada 

semua pihak terkait untuk lebih semangat dan istiqomah dalam 

menjalankan kegitan ini, agar  pengalaman agama dan pengalaman umum 

itu semakin terpadu dan tidak hilang.  

3. Bagi pembimbing kegiatan ekstrakurikuler hendaknya lebih 

memperhatikan keaktifan peserta didiknya dalam melaksanakan kegiatan. 

Bagi peserta didik diharapkan untuk menerapkan teori-teori yang 

diperoleh tentang kegiatan ekstrakurikuler dalam kehidupan sehari-hari 

   


