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ABSTRAK 

Puji Santoso, 2018. Peran Kepala Madrasah dalam Peningkatan Kompetensi 

Pedagogik Guru (Studi Kasus di MI Kresna Dolopo Madiun). Tesis 

Jurusan Manajemen Pendidikan Islam (MPI), Program Pascasarjana, 

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 

Abid Rohmanu, M.H.I. 

Kata Kunci: Inovasi Kepala Madrasah dan Kompetensi Pedagogik Guru 

Kemajuan sebuah lembaga pendidikan dimanapun lokasinya sangat 

dipengaruhi oleh mutu dan profesionalisme kepala Madrasah dalam memimpin 

atau memberdayakan seluruh organisasi sekolah terutama personil sekolah, baik 

pendidik maupun tenaga kependidikan. Untuk mewujudkan itu semua, Kepala 

Madrasah harus mempunyai peran inovasi yang bermutu dalam mengelola seluruh 

personil sekolah agar kompetensi dan potensi-potensi yang mereka miliki dapat 

berkembang. Berdasarkan hal tersebut penelitian ini dengan tujuan utama 

menjelaskan tentang upaya Kepala Madrasah sebagai inovator dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru di Madrasah Ibtidaiyah Kresna Mlilir 

Dolopo Madiun. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dengan teknik 

pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun dalam 

analisis data, menggunakan analisi data kualitatif deskriptif. Dalam penelitian ini, 

peneliti menggunakan tiga triangulasi yaitu triangulasi sumber, metode dan 

penyidik. Triangulasi sumber digunakan dengan cara membandingkan antara hasil 

data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Triangulasi metode dilakukan 

dengan cara pengumpulan data yang beredar, seperti observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Triangulasi penyidik membandingkan data yang diperoleh seorang 

informan dengan informan lainnya. 

Penelitian ini menyimpulkan bahwa: 1) Upaya Kepala Madrasah Sebagai 

Inovator dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di MI Kresna Dolopo 

Madiun yaitu: (a). Mengikutsertakan para pendidik dalam pelatihan-pelatihan, (b). 

Memberikan kesempatan kepada pendidik untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, (c). 

Berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar, (d). Menggunakan waktu 

belajar secara efektif di sekolah, (e). Membimbing dan mengembangkan pendidik, 

(f). Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan tehnologi, (g).  Memberi 

contoh model pembelajaran dan bimbingan konseling yang baik. 2). Faktor 

Pendukung Upaya Kepala Madrasah Sebagai Inovator dalam Meningkatkan 

Kompetensi Pedagogik Guru di MI Kresna Dolopo Madiun yaitu: (a). Kepala 

madrasah yang profesional, (b). Motivasi pendidik tinggi, dan (c). Motivasi 

belajar peserta didik tinggi. 3). Faktor Penghambat Upaya Kepala Madrasah 

Sebagai Inovator dalam Meningkatkan Kompetensi Pedagogik Guru di MI Kresna 

Dolopo Madiun yaitu: (a). Sarana prasarana kurang memadai, (b). Metode 

mengajar yang kurang variatif. 



 

 

ABSTRACT 

Puji Santoso, 2018. The Role of School Principal in Improving Teacher's 

Pedagogic Competence (Case Study at MI Kresna Dolopo 

Madiun). Thesis Department of Islamic Education Management 

(MPI), Postgraduate Program, State Islamic Institute (IAIN) 

Ponorogo. Dr. Abid Rohmanu, M.H.I. 

Keywords: Innovation of School Principal and Teacher's    Pedagogic 

Competencies 

The progress of an educational institution wherever its location is strongly 

influenced by the quality and professionalism of the School Principal in leading or 

empowering all school organizations, especially school personnel, both educators 

and education personnel. To realize this, School Principal must have a quality 

innovation role in managing all school personnel so that their competencies and 

potentials can develop. Based on this research, the main objective is to explain the 

efforts of School Principal as innovators in improving the pedagogical 

competence of teachers in Islamic Elementary School  Kresna Mlilir Dolopo 

Madiun. 

This study uses a qualitative approach, with data collection techniques of 

observation, interviews, and documentation. As for data analysis, using 

descriptive qualitative data analysis. In this study, researchers used three 

triangulations, namely triangulation of sources, methods and investigators. Source 

triangulation is used by comparing the results of observational data, interviews, 

and documentation. Triangulation method is carried out by circulating data, such 

as observation, interviews and documentation. Triangulation investigators 

compare data obtained by an informant with other informants. 

This study concluding that: 1) The efforts of School Principal as Innovators in 

Improving Teacher's Pedagogic Competence at MI Kresna Dolopo Madiun are: 

(a). Include educators in trainings, (b). Providing opportunities for educators to 

improve their knowledge and skills by studying to a higher level of education, (c). 

Trying to move the learning outcome evaluation team, (d). Use learning time 

effectively at school, (e). Guiding and developing educators, (f). Follow the 

development of science and technology, (g). Give examples of good learning and 

counseling models. 2). Supporting Factors of School Principal Efforts as 

Innovators in Improving Teacher's Pedagogic Competence at MI Kresna Dolopo 

Madiun namely: (a). Professional School Principal, (b). Educator motivation is 

high, and (c). Learning motivation of students is high. 3). Inhibiting Factors of 

School Principal as Innovators in Improving Teacher's Pedagogic Competence at 

MI Kresna Dolopo Madiun namely: (a). Infrastructure facilities are inadequate, 

(b). Less varied teaching methods. 

  



 

 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Ketercapaian tujuan pendidikan sangat bergantung pada kecakapan dan 

kebijaksanaan kepemimpinan kepala sekolah yang merupakan salah satu 

pemimpin pendidikan. Karena kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang 

profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber 

organisasi dan bekerjasama dengan guru-guru dalam mendidik siswa untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Dengan keprofesionalan kepala sekolah ini, 

pengembangan profesionalisme tenaga pendidik mudah dilakukan karena sesuai 

dengan fungsinya, kepala sekolah memahami kebutuhan sekolah yang ia pimpin 

sehingga kompetensi guru tidak hanya berhenti pada kompetensi yang ia miliki 

sebelumnya, melainkan bertambah dan berkembang dengan baik sehingga 

profesionalisme guru akan terwujud. Karena tenaga pendidik profesional tidak 

hanya menguasai bidang ilmu, bahan ajar, dan metode yang tepat, akan tetapi 

mampu memotivasi peserta didik, memiliki keterampilan yang tinggi dan 

wawasan yang luas terhadap dunia pendidikan. 

Pendidikan sangat membutuhkan gagasan-gagasan baru untuk meningkatkan 

output agar lebih berkwalitas. Hal ini biasanya disebut dengan inovasi pendidikan. 

Pelaksanaan inovasi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari seorang inovator atau 

pelaksana inovasi itu sendiri. Sekolah sebagai lembaga pendidikan dan kepala 

sekolah sebagai inovator pendidikan di sekolah, bertanggung jawab untuk 

keberhasilan dari suatu lembaga pendidikan secara keseluruhan. Menurut 



 

 

Komariah dkk, inovator adalah para pembaharu, perintis/pioner, atau orang yang 

paling cepat membuka diri dan menerima inovasi, bahkan menjadi pencari 

inovasi.1 

Salah satu postingan kebijakan Mendikbud Muhadjir Effendi yang beredar di 

kalangan pendidik/guru, bahwa Kepala Sekolah (KS)  tidak boleh mengajar tetapi 

sebagai manajer dan inspirator.2 Dari arahan ini berarti kepala sekolah dituntut 

memiliki kompetensi kepemimpinan dan kreativitas selain kompetensi akademik. 

Hal itu tidak lepas dari perubahan zaman dan perubahan teknologi informasi 

komunikasi (TIK) yang begitu cepat dan massif. Kepala sekolah  yang berpola 

lama akan tergilas oleh zaman karena ketidakmampuan menerjemahkan berbagai 

informasi dan perubahan itu sendiri. Kedua peran yang melekat tersebut wajib 

teraktualisasi demi idealisme jalannya roda manajemen sekolah. Salah satu 

aplikasinya adalah pengembangan kompetensi guru. 

Mengutip pendapat Laurence & Jonathan dalam bukunya This is Teaching: “ 

teacher is professional person who conducts classes” (guru adalah seseorang yang 

mempunyai kemampuan dalam menata dan mengelola sekolah). Sementara 

menurut Jean & Morris dalam Foundation of Teaching an Introduction to Modern 

Educational: “teacher are those persons who consciously direct the experiences 

and behavior of and indivual so that education takes places”. Artinya, guru 

                                                           
1Komariah, Aan, dkk. Visionary Leadrship Menuju Sekolah Efektif (Jakarta:Bumi Aksara, 2005), 

23. 
2https://joglosemar.co/2017/03/kepala-sekolah-manajer-dan-inspirator.html diakses pada 12 

Desember 2017. 

https://joglosemar.co/2017/03/kepala-sekolah-manajer-dan-inspirator.html


 

 

adalah mereka yang secara sadar mengarahkan pengalaman dan tingkah laku dari 

seorang individu sehingga dapat terjadi pendidikan.3 

Seorang guru harus memiliki empat kompetensi agar menjadi guru yang 

profesional, diantara kompetensi itu adalah kompetensi pedagogik. Kompetensi 

pedagogik pada dasarnya adalah kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran 

peserta didik. Kompetensi yang merupakan kompetensi khas, yang membedakan 

guru dengan profesi lainnya ini terdiri dari 7 aspek kemampuan, yaitu: mengenal 

karakteristik anak didik,  menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran,mampu mengembangan kurikulum, kegiatan pembelajaran yang 

mendidik, memahami dan mengembangkan potensi peserta didik, komunikasi 

dengan peserta didik, penilaian dan evaluasi pembelajaran. 

Ungkapan di atas pelaksanaannya masih jauh dari negara kita, terbukti dari 

Laporan Indeks Daya Saing Global yang menyebutkan bahwa Indonesia menjadi 

negara dengan peringkat inovasi global yang sangat jauh yakni berada di 

peringkat 87 dari 127 negara. Peringkat tersebut bahkan masih kalah dengan 

negara tetangga seperti Malaysia di peringkat 37 dan Vietnam di peringkat 47.4 Ini 

membuktikan bahwa masih banyak hal yang harus dilakukan negara ini untuk 

meningkatkan iniovasinya khususnya di bidang pendidikan. 

Salah satu solusi yang dapat diterapkan untuk memajukan dan menumbuh 

suburkan inovasi pendidikan di Indonesia adalah dengan mengenali bagaimana 

sebuah inovasi dibuat dan dikembangkan. Berbicara pengembangan inovasi, maka 

                                                           
3https://kimiacakep.blogspot.co.id/2016/12/makalah-hakekat-guru-profesional.html. diakses pada 

tanggal 01 Mei 2018. 
4https://economy.okezone.com/read/2017/09/27/320/1783902/duh-peringkat-inovasi-global-

indonesia-di-posisi-87-jauh-dari-malaysia-dan-vietnam diakses pada tanggal 24 Juni 2018. 

https://kimiacakep.blogspot.co.id/2016/12/makalah-hakekat-guru-profesional.html
https://economy.okezone.com/read/2017/09/27/320/1783902/duh-peringkat-inovasi-global-indonesia-di-posisi-87-jauh-dari-malaysia-dan-vietnam
https://economy.okezone.com/read/2017/09/27/320/1783902/duh-peringkat-inovasi-global-indonesia-di-posisi-87-jauh-dari-malaysia-dan-vietnam


 

 

merujuk kepada manajemen startegik lebih khusus kepada desain pengembangan 

inovasi. Dalam hal ini, desain pengembangan inovasi sangat diperlukan 

dalammenyusun setiap program-program sekola, lebih khusus dalam menyusun 

program-program sekolah, lebih khusus dalam menyusun program-program 

inovasi. Sehingga diharapkan setiap program yang diciptakan melalui langkah-

langkah desain pengembangan inovasi akan menghasilkan program yang dapat 

memberikan nilai daya saing kepada lembaga pendidikan. 

Hasil penjajagan awal di lapangan telah ditemukan pimpinan lembaga 

pendidikan yang telah menjalankan kepemimpinannya, yaitu bapak Ghufron 

Mahmud Kepala MI Kresna Dolopo Madiun. Dalam kepemimpinannya beliau 

telah melakukan berbagai upaya dalam meningkatkan kinerja guru baik melalui 

ability maupun motivasi. Peningkatan melalui ability seperti memberikan 

bimbingan secara umum, bimbingan secara klasikal (individu), pengutusan guru 

untuk workshop, bekerja sama dengan instansi lain, mewajibkan untuk ikut KKG 

atau semacam program MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) bagi guru 

yang kurang kemampuan atau kompetensinya. Sedangkan peningkatan melalui 

motivasi seperti, memberi semangat dan perlakuan baik bagi guru yang 

berprestasi baik, memberi contoh bimbingan konseling, evaluasi kegiatan belajar 

melalui koordinator masing-masing divisi serta memberikan tunjangan hari raya, 

yang mana sebelumnya belum maksimal diterapkan di MI Kresna.5 

Karena pembinaan guru dan kesiswaannya yang baik oleh kepala madrasah 

sehingga menjadi menonjol dalam prestasi yang didapatnya. Berbagai kejuaraan 

                                                           
5Ghufron Mahmud, Wawancara, Madiun, 20 Februari 2018. 



 

 

baik akademis maupun non-akademis dari tingkat kabupaten hingga nasional 

berhasil diraih. Berbagai kejuaraan diantaranya Olimpiade Sains tingkat Jawa 

Timur yang berhasil meraih juara umum (piala bergilir), Olimpiade Sains Omnas 

Malang meraih predikat The Best Ten dan salah satunya membawa pulang emas. 

Kejuaraan tingkat Nasionaljuga pernah diraih seperti Juara Satu Olimpiade 

Matematika, dan masih banyak lagi prestasi yang diraih, setiap tahun paling tidak 

ada 35-40 tropi yang dibawa pulang.6 Semua prestasi yang didapat oleh MI 

Kresna tidak lepas dari guru-guru berkompetensi dan peran kepala sekolahnya. 

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Nurdin: 

Guru dalam Islam adalah orang bertanggung jawab terhadap perkembangan 

anak didiknya dengan mengupayakan seluruh potensinya, baik potensi 

afektif, potensi kognitif maupun potensi psikomotorik. Guru juga berarti 

orang dewasa yang bertanggung jawab memberikan pertolongan pada anak 

didik dalam perkembangan jasmani dan rohaninya agar mencapai tingkat 

kedewasaan serta mampu berdiri sendiri dalam memenuhi tugasnya sebagai 

hamba Allah dan dia mampu sebagai makhluk sosial dan makhluk individu 

yang mandiri.7 

Berangkat dari penjajagan awal di atas, makatesis ini berjudul : “Peran 

Kepala Madrasah dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru di Madrasah 

Ibtidaiyah Kresna Dolopo Madiun”. 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana upaya kepala madrasah sebagai inovator dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru di MI Kresna Dolopo Madiun? 

                                                           
6Ahrisul Iftitah, Wawancara, Madiun, 20 Februari 2018. 
7Muhammad Nurdin, Kiat Menjadi Guru Profesional (Yogyakarta: Prismasophie, 2004), 156. 



 

 

2. Apa faktor pendukung upaya kepala madrasah sebagai inovator dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru di MI Kresna Dolopo Madiun? 

3. Apa faktor penghambat upaya kepala madrasah sebagai inovator dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru di MI Kresna Dolopo Madiun? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk menjelaskan peran kepala madrasah sebagai inovator dalam 

peningkatkan kompetensi pedagogik guru di MI Kresna Dolopo Madiun. 

2. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang mendukung peran inovasi 

kepala madrasah dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru di MI 

Kresna Dolopo Madiun. 

3. Untuk mendeskripsikan faktor apa saja yang menghambat peran inovasi 

kepala madrasah dalam peningkatkan kompetensi pedagogik guru di MI 

Kresna Dolopo Madiun. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis, dengan penelitian ini akan ditemukan peran yang 

dilakukan oleh kepala madrasah dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru dan hasil dari peran inovasi kepala madrasah terhadap 

guru. 

2. Manfaat Praktis 

Secara praktis hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi : 

a. Kepala madrasah, agar penelitian ini dapat dijadikan perbandingan 

untuk menjalankan peran yang dilakukan dalam peningkatan 



 

 

kompetensi pedagogik guru di sekolahnya dan dapat memberikan 

pemahaman terkait pentingnya peran inovasi kepala madrasah. 

b. Peneliti, diharapkan dapat menambah cakrawala berpikir dan 

mendapat pengalaman praktis dalam memperkaya ilmu pengetahuan 

khususnya di bidang pendidikan yang berkaitan dengan peran inovasi 

kepala madrasah. 

c. Mahasiswa Manajemen, diharapkan dapat menjadi referensi dalam 

mengerjakan tugas dan memberikan wawasan berkaitan dengan peran 

inovasi kepala madrasah. 

E. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Bogdan dan Taylor 

mendefiniskan ”pendekatan kualitatif” sebagai prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang 

dan perilaku (tindakan) yang diamati.8 

Penelitian kualitatif memiliki sejumlah ciri yang membedakannya dengan 

penelitian lainnya. Bogdan dan Biklen mengajukan lima karakteristik yang 

melekat pada penelitian kualitatif, yaitu: naturalistic, descriptive data, concern 

with process, inductive, and meaning.9 Sedangkan Lincoln dan Guba mengulas 

10 (sepuluh) ciri penelitian kualitatif, yaitu: latar alamiah, peneliti sebagai 

                                                           
8 Robert C. Bogdan   &  S.J. Taylor, Introduction to Qualitative Research Methods (New York: 

John Wiley, 1975), 5.   
9 Robert C. Bogdan, & Sari Knopp  Biklen, Qualitative Research for Education;An introduction to 

theory and methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 4.  



 

 

instrumen kunci, analisis data secara induktif, grounded theory, deskriptif, lebih 

mementingkan proses daripada hasil.10 

Berikut adalah deskripsi singkat aplikasi lima karakteristik tersebut dalam 

penelitian ini. Pertama, penelitian kualitatif menggunakan latar alami (natural 

setting) sebagai sumber data langsung dan peneliti sendiri sebagai instrumen 

kunci. Oleh karena itu, dalam konteks penelitian ini, peneliti langsung terjun ke 

lapangan (tanpa diwakilkan), yaitu di MI Kresna Dolopo Madiun. Kedua, 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif. Data yang dikumpulkan disajikan dalam 

bentuk kata-kata, gambar-gambar dan bukan angka-angka. Laporan penelitian 

memuat kutipan-kutipan data sebagai ilustrasi dan dukungan fakta pada 

penyajian. Data ini mencakup transkip wawancara, catatan lapangan, foto, 

dokumen dan rekaman lainnya. Ketiga, dalam penelitian kualitatif, ”proses” 

lebih dipentingkan daripada ”hasil”. Sesuai dengan latar yang bersifat alami, 

penelitian ini lebih memperhatikan pada proses wawancara, kegiatan kepala 

sekolah serta mencatat aktifitas-aktifitas kegiatan belajar mngajar yang terjadi di 

MI Kresna Dolopo Madiun.Keempat, analisis dalam penelitian kualitatif 

cenderung dilakukan secara induktif. Artinya bahwa penelitian ini, bertolak dari 

data di lapangan, kemudian peneliti memanfaatkan teori sebagai bahan penjelas 

data dan berakhir dengan suatu penemuan hipotesis atau teori. Kelima, makna 

merupakan hal yang esensial dalam penelitian kualitatif. Dalam konteks 

penelitian ini, peneliti berusaha mencari ”makna” dari ”kegiatan-kegiatan di 

sekolah dalam konteks peningkatan kompetensi pedagogik guru. 

                                                           
10Lincoln & Guba, Effective Evaluation (San Fransisco: Jossey-Bass Publishers, 1981),  39-44. 



 

 

Adapun Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah case 

studies, yaitu desain penelitian yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang 

digunakan untuk situasi sekolah tertentu. 11Yang menurut Kamus Oxford 

Advanced Learner’s Dictionary of Current English diartikan sebagai 1). 

“instance or example of the occurance of sth., 2) “actual state of affairs; 

situation”, dan 3). “circumstances or special conditions relating to a person or 

thing”. Secara berurutan artinya ialah 1) contoh kejadian sesuatu, 2) kondisi 

aktual dari keadaan atau situasi, dan 3) lingkungan atau kondisi tertentu tentang 

orang atau sesuatu. Dari penjabaran definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan 

bahwa Studi Kasus ialah suatu serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan 

secara intensif, terinci dan mendalam tentang suatu program, peristiwa, dan 

aktivitas, baik pada tingkat perorangan, sekelompok orang, lembaga, atau 

organisasi untuk memperoleh pengetahuan mendalam tentang peristiwa tersebut. 

Biasanya, peristiwa yang dipilih yang selanjutnya disebut kasus adalah hal yang 

aktual (real-life events), yang sedang berlangsung, bukan sesuatu yang sudah 

lewat. 

2. Instrumen Penelitian 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat dipisahkan dari pengamatan  

berperan serta, sebab peranan penelitilah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya.12 Untuk itu, posisi peneliti dalam penelitian adalah sebagai 

                                                           
11Robert C. Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education;An introduction to theory and 

methods, 63. 
12Pengamatan berperanserta adalah sebagai penelitian yang bercirikan interaksi sosial yang 

memakan waktu cukup lama antara peneliti dengan subyek dalam lingkungan subyek, dan selama 

itu data dalam bentuk catatan lapangan dikumpulkan  secara sistematis dan catatan tersebut 



 

 

instrumen kunci, partisipan penuh, dan sekaligus pengumpul data. Sedangkan 

instrumen yang lain adalah sebagai penunjang. Kecermatan dan keuletan peneliti 

sangat mempengaruhi hasil dari penelitiannya. Sehingga peneliti harus jeli 

dalam mengambil data maupun mengumpulkan data yang akan digunakan nanti. 

Mana data yang akan digunakan dan mana data yang tidak gunakan dipilah dan 

dipilih dengan baik. 

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di MI Kresna Dolopo Madiun Jawa Timur. 

Beberapa alasan penulis mengadakan penelitian di MI Kresna berdasarkan atas 

beberapa pertimbangan baik kemenarikan, keunikan, dan kenyataan: 

a. Kepala MI Kresna merupakan ketua KKG se Kabupaten Madiun dijenjang 

Ibtidaiyah. 

b. MI Kresna ini peran kepala madrasah sangat nampak sekali dibuktikan 

dengan dokumen sekolah mengenai keberhasilan guru dalam meningkatkan 

prestasi siswa dalam berbagai kegiatan, baik tingkat kecamatan, kabupaten, 

provinsi maupun nasional. 

c. Lembaga ini menjadi lembaga pendidikan yang cukup diminati terbukti 

peserta didik yang mendaftar sangat banyak. 

4. Sumber dan Jenis Data  

Menurut Lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah 

kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan 

                                                                                                                                                               
berlaku tanpa gangguan. Robert C. Bogdan, Participant Observation in Organizational Setting 

(Syracuse New York: Syracuse University Press, 1972), 3.    



 

 

lainnya.13  Berkaitan dengan hal itu, sumber dan jenis data dalam penelitian ini 

adalah: kata-kata, tindakan, sumber tertulis, foto, dan statistik. Pertama, kata-

kata. Kata-kata yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kata orang-orang 

yang diwawancarai atau informan, yaitu: bapak Gufron Mahmud (kepala 

Madrasah), Yuli Setyawati (Waka Kurikulum) sebagai perencana kegiatan yang 

berkaitan dengan kompetensi guru, Siti Khusnia, Ahrisul Iftitah (guru) sebagai 

pelaksana pembelajaran, sehingga kompetensi guru sangat di utamakan. Kedua, 

tindakan. Tindakan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah tindakan orang-

orang yang diamati, yaitu: kepala madrasah MI Kresna Dolopo Madiun, guru 

dan murid. Ketiga, sumber tertulis. Meskipun sumber data tertulis bukan 

merupakan sumber data utama, tetapi pada tataran realitas peneliti tidak bisa 

melepaskan diri dari sumber data tertulis sebagai data pendukung. Di antara 

sumber data tertulis dalam penelitian ini adalah nilai hasil belajar siswa dan 

daftar guru. Keempat, foto. Dalam penelitian ini, foto digunakan sebagai sumber 

data penguat hasil observasi, karena pada tataran realitas foto dapat 

menghasilkan data deskriptif yang cukup berharga dan sering digunakan untuk 

menelaah segi-segi subjektif dan hasilnya sering dianalisis secara induktif. 

Dalam penelitian ini ada dua katagori foto, yaitu foto yang dihasilkan orang lain 

dan foto yang dihasilkan oleh peneliti sendiri. Sedangkan foto yang dihasilkan 

oleh peneliti adalah foto yang diambil peneliti di saat peneliti melakukan 

pengamatan berperanserta. Sebagai contoh adalah foto kegiatan belajar mengajar 

di ruang kelas dan foto kegiatan rapat. Keempat, data statistik.  Yang dimaksud 
                                                           
13Lofland, Analyzing Social Setting: A Guide to Qualitative Observation and Analysis (Belmont, 

Cal: Wadsworth Publishing Company, 1984), 47. 



 

 

dengan data statistik dalam penelitian ini, adalah bukan statistik alat analisis 

sebagaimana digunakan dalam penelitian kuantitatif untuk menguji hipotesis, 

tetapi statistik sebagai data. Artinya data statistik yang telah tersedia akan 

dijadikan peneliti sebagai sumber data tambahan. Sebagai contoh adalah data 

statistik lokasi MI Kresna Dolopo Madiun. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

a. Observasi (non partisipan) 

Dengan teknik ini, peneliti mengamati aktifitas sehari-hari obyek 

penelitian, karakteristik fisik situasi sosial dan perasaan pada waktu menuju 

bagian dari situasi tersebut. Selama peneliti di lapangan, jenis observasinya 

tidak tetap. Dalam hal ini peneliti mulai dari observasi  deskriptif (descriptive 

observations) secara luas, yaitu berusaha melukiskan secara umum situasi 

sosial dan apa yang terjadi disana. Kemudian, setelah perekaman dan analisis 

data pertama, peneliti menyempitkan pengumpulan datanya dan mulai 

melakukan observasi terfokus (focused observations). Akhirnya, setelah 

dilakukan lebih banyak lagi analisis dan observasi yang berulang-ulang di 

lapangan, peneliti dapat menyempitkan lagi penelitiannya dengan melakukan 

observasi selektif (selective observations). Sekalipun demikian, peneliti masih 

terus melakukan observasi deskriptif sampai akhir pengumpulan data. 

Hasil observasi dalam penelitian ini dicatat dalam catatan lapangan. 

Catatan lapangan merupakan alat yang sangat penting dalam penelitian 

kualitatif. Sebagaimana ditegaskan oleh Bogdan dan Biklen bahwa seorang 

peneliti pada saat di lapangan harus membuat catatan, setelah pulang  ke rumah 



 

 

atau tempat tinggal barulah menyusun catatan lapangan. Sebab jantung 

penelitian dalam konteks penelitian kualitatif adalah catatan lapangan. Catatan 

tersebut menurut Bogdan dan Biklen adalah catatan tertulis tentang apa yang 

didengar, dilihat, dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan 

refleksi terhadap data dalam penelitian kualitatif.14 

 Kegiatan-kegitan yang diamati dan kemudian dicatat dan direfleksikan 

oleh peneliti selama di lapangan, di antaranya  adalah kegiatan yang terjadi 

diruang kelas seperti strategi mengajar guru, media pembelajaran yang 

digunakan guru, kegiatan guru diluar kelas dan kegiatan kepala sekolah. 

b. Wawancara 

Sebagaimana yang ditulis oleh Lincoln dan Guba, maksud dan tujuan 

dilakukannya wawancara dalam penelitian kualitatif adalah: 1) mengkonstruksi 

mengenai orang, kejadian, kegiatan, organisasi, perasaan, motivasi, tuntutan, 

kepedulian dan lain-lain kebulatan; 2) merekonstruksi kebulatan-kebulatan 

yang dialami masa lalu; 3) memproyeksikan kebulatan-kebulatan yang 

diharapkan untuk dialami pada masa yang akan datang; 4) memverifikasi, 

mengubah dan memperluas informasi yang diperoleh dari orang lain, baik 

manusia maupun bukan manusia (triangulasi); dan 5) memverifikasi, 

mengubah dan memperluas konstruksi yang dikembangkan oleh peneliti 

sebagai pengecekan anggota.15   Jenis wawancara yang digunakan dalam 

penelitin ini adalah wawancara tertutup. Maksud wawancara tertutup dalam 

konteks penelitian ini adalah orang-orang yang diwawancarai (informan) 

                                                           
14Lihat dalam Robert C. Bogdan dan Biklen, Qualitative Research for Education;An introduction 

to theory and methods (Boston: Allyn and Bacon, Inc, 1982), 74. 
15Lincoln & Guba, Effective Evaluation, 266. 



 

 

mengetahui bahwa mereka sedang diwawancarai dan mengetahui pula maksud 

dan tujuan diwawancarai. Sedangkan teknik wawancara yang digunakan adalah 

wawancara terstuktur. Artinya pelaksanaan tanyajawab menggunakan pedoman 

wawancara. Orang-orang yang dijadikan informan dalam penelitian ini, 

ditetapkan dengan cara  purposive sampling dan snowball sampling, Sugiyono 

menyatakan bahwa sampling purposive adalah teknik penentuan sampel 

dengan pertimbangan tertentu.16 pemilihan sekelompok subjek dalam 

purposive sampling didasarkan atas ciri-ciri tertentu yang dipandang 

mempunyai sangkut paut yang erat dengan ciri-ciri populasi yang sudah 

diketahui sebelumnya, dengan kata lain unit sampel yang dihubungi 

disesuaikan dengan kriteria-kriteria tertentu yang diterapkan berdasarkan 

tujuan penelitian. Misalnya, akan melakukan penelitian tentang disiplin 

pegawai maka sampel yang dipilih adalah orang yang memenuhi kriteria-

kriteria kedisiplinan pegawai. Snowball sampling adalah teknik penentuan 

sampel yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian sampel ini disuruh 

memilih teman-temannya untuk dijadikan sampel begitu seterusnya, sehingga 

jumlah sampel semakin banyak. Ibarat bola salju yang menggelinding semakin 

lama semakin besar.17 Orang-orang yang dimaksud di atas yaitu: 

1) Kepala Madrasah. 

2) Yuli Setyawati (Waka Kurikulum).  

                                                           
16Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. (Bandung: Penerbit 

Alfabeta,2008), 61. 
17Ibid. 

 

 



 

 

3) Guru-guru. 

c. Dokumentasi 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber 

non insani, sumber ini terdiri dari dokumen dan rekaman (record). Lincoln dan 

Guba membedakan definisi antara dokumen dan rekaman. Menurutnya 

rekaman adalah setiap pernyataan tertulis yang disusun oleh seseorang atau 

lembaga untuk keperluan pengujian suatu peristewa. Sedangkan dokumen 

adalah setiap bahan tertulis yang tidak dipersiapkan secara khusus untuk tujuan 

tertentu.18 

Menurut Lincoln dan Guba ada beberapa alasan mengapa teknik 

dokumentasi dapat digunakan dalam proses penelitian. Pertama, sumber ini 

selalu tersedia dan murah terutama ditinjau dari konsumsi waktu. Kedua, 

rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang stabil, baik 

keakuratannya dalam merefleksikan situasi yang terjadi dimasa lampau, 

maupun dapat dan dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan. Ketiga, 

rekaman dan dokumen merupakan sumber informasi yang kaya, secara 

konseptual relevan dan mendasar dalam konteknya. Keempat, sumber ini 

sering merupakan pernyataan yang legal yang dapat memenuhi akuntabilitas.19  

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan dokumentasi adalah rekaman 

wawancara dengan guru, waka kurikulum dan kepala madrasah. 

 

 

                                                           
18Lincoln & Guba, Effective Evaluation, 228. 
19Ibid.,229. 



 

 

6. Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, 

menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam 

pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.20  Analisis data dalam 

penelitian ini dilakukan hanya satu tahap, yaitu analisis data satu kasus. Hanya 

kejadian di sekolah yang diteliti itu saja tanpa membandingkan atau menelliti 

dengan sekolah lain. 

Analisis data dalam satu situasi sosial (single social situation) adalah 

analisis data yang dilakukan di masing-masing lokasi penelitian. Teknik 

analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah konsep yang diberikan 

Miles & Huberman yang mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data 

kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus 

pada setiap tahapan penelitian sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. 

Aktifitas yang dimaksud meliputi data reduction, data display dan 

conclusion,21 sebagaimana pada gambar berikut:  

 

                                                           
20Analysis is the process of systematically searching and arranging the interview transcripts, field 

notes, and other materials that you accumulate to increase your own understanding of them and to 

enable you to present what you have discovered to others. Lihat dalam Robert C. Bogdan dan 

Biklen,  Qualitative Research for Education, An introduction to theory and methods, 157.  
21 Lihat dalam Matthew B. Miles & AS. Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif, terj. Tjetjep 

Rohendi Rohidi (Jakarta: UI Press, 1992), 16.  



 

 

 

 

 

 

 

Gambar: 1.1 Analisis Data Model Interaktif  Miles dan Huberman 

Data yang ditemukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi di 

ketiga warga masyarakat pengguna, sangat komplek.  Untuk itu peneliti 

melakukan reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, menfokuskan pada hal-hal yang penting, disesuaikan dengan fokus 

penelitian.  

Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data (data 

display), yaitu pemaparan data sesuai dengan masing-masing fokus penelitian 

dalam bentuk uraian, dan bagan yang menghubungkan antar katagori. Sebagai 

langkah terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.  

7. Teknik Pengecekan Keabsahan Data 

a. Keikutsertaan yang diperpanjang.  

 Sebagaimana diuraiakan di atas, bahwa peneliti dalam konteks penelitian 

kualitatif adalah instrumen kunci. Keikutsertaan peneliti sangat menentukan 

dalam pengumpulan data. Keikutsertaan tersebut tidak hanya dilakukan dalam 

waktu singkat, tetapi memerlukan perpanjangan keikutsertaan peneliti pada 

Penyajian data Pengumpulan 

data 

Kesimpulan Reduksi data 



 

 

latar penelitian. Di lokasi ini  peneliti ikut masuk di tengah-tengah kegiatan 

sekolah mulai tanggal 26 November 2017 sampai 01 Maret 2018. Setelah 

dirasa data belum lengkap maka peneliti memperpanjang penelitian sampai 

30 Juni 2018. 

b. Pengamatan yang tekun.  

Ketekunan pengamatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang terkait tentang kegiatan-kegiatan kompetensi 

pedagogik guru. 

 Jika perpanjangan keikutsertaan menyediakan ”lingkup”, maka 

ketekunan pengamatan menyediakan ”kedalaman”. Ketekunan pengamatan 

ini dilaksanakan peneliti dengan cara mengadakan pengamatan dengan teliti 

dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang menonjol 

yang ada hubungannya dengan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi 

pedagogik guru di MI Kresna Dolopo Madiun, kemudian menelaahnya secara 

rinci sampai pada suatu titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak 

salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang 

biasa.  

Pertama,  Triangulasi dengan Sumber  

Triangulasi dengan sumber, berarti membandingkan dan mengecek balik 

derajat kepercayaan informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang 



 

 

berbeda dalam metode kualitatif.22 Contoh penerapan triangulasi dengan 

sumber dalam konteks penelitian ini adalah memperoleh data dari wawancara 

dan observasi, selain itu peneliti juga menggunakan sumber tertulis, dokumen 

lembaga, arsip lembaga serta dokumentasi lembaga yang akan memberikan 

pandangan yang berbeda tentang fenomena yang diteliti. 

Kedua, Triangulasi dengan Metode  

Triangulasi dengan menggunakan metode dalam konteks penelitian ini, 

digunakan untuk menguji kredibilitas data dengan melakukan check data 

kepada sumber yang sama dengan metode yang berbeda.23Aplikasinya dalam 

penelitian ini adalah dengan menggunakan metode wawancara dan observasi. 

Selain itu untuk mengecek kebenaran menggunakan informan atau 

narasumber yang berbeda.24 Dalam hal ini peneliti memilih narasumber 

diantaranya kepala sekolah, guru dan waka kurikulum. Sedangkan metodenya 

adalah wawancara dengan narasumber tersebut dan observasi di MI Kresna 

langsung. 

Ketiga, Triangulasi dengan Penyidik  

Triangulasi dengan penyidik dalam konteks penelitian ini, digunakan 

untuk pengecekan kembali derajat keabsahan data dengan jalan 

memanfaatkan peneliti lainnya. 25Contoh penerapannya dengan sumber dalam 

konteks penelitian ini adalah dengan menggunakan lebih dari satu orang 

                                                           
22Michael Quinn Patton, Qualitative Evaluation Methods (Beverly Hills: Sage Publications, 1987), 

331.   
23Michael Quinn Patton., 329.   
24Ibid.  
25Ibid.  



 

 

dalam pengumpulan dan analisis data, yaitu ada 4 orang yang menjadi 

narasumber peneliti. 

c. Pengecekan Sejawat Melalui Diskusi.  

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengekspos hasil sementara 

yang diperoleh dalam bentuk diskusi analitik dengan rekan-rekan sejawat. 

Contoh penerapannya dengan sumber dalam konteks penelitian ini adalah 

dengan membuat forumdiskusi tentang penelitian terkait. Sehingga dalam 

diskusi itu nanti akan bisa memberikan informasi tentang penelitian yang di 

tempat lain. Sehingga akan membantu peneliti dalam melengkapi 

penelitiannya. Dalam hal ini peneliti membuat forum diskusi dengan teman 

satu kelas dan teman satu lokasi penelitian. 

d. Kecukupan Referensial.  

Konsep kecukupan referensial dalam konteks penelitian mula-mula 

diusulkan oleh Eisner dalam Lincoln dan Guba sebagai alat untuk 

menampung  dan menyesuaikan dengan data tertulis untuk keperluan 

evaluasi.26 Kecukupan referensial dalam proses penelitian ini adalah dengan 

mengggunakan camera dantape-recordersebagai alat perekam yang pada saat 

senggang dimanfaatkan untuk membandingkan hasil yang diperoleh dengan 

kritik yang telah terkumpul. Contoh penerapannya dengan sumber dalam 

konteks penelitian ini adalah penggunaan camera dan recorder dalam 

kegiatan wawancara serta observasi. 

 

                                                           
26Lincoln dan Guba, Effective Evaluation, 313.  



 

 

 

8. Sistematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari enam bab dan masing-masing 

bab berkaitan erat yang merupakan satu kesatuan utuh, dengan melihat 

sistematika pembahasan ini diharapkan pembaca mempunyai gambaran awal 

tentang isi yang terkandung di dalam tesis, enam bab tersebut yaitu: 

Bab I yang merupakan bagian awal atau pendahuluan yang menjadi 

gambaran umum tentang konsep secara keseluruhan tentang penelitian yang 

akan dilakukan yaitu peran inovasi kepala madrasah dalam meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru. Berangkat dari latar belakang, menentukan fokus 

dan rumusan masalah, tujuan penelitian yang akan dicapai, manfaat penelitian, 

metode penelitian, serta sistematika pembahasan. 

 Bab II,   berisi tentang kajian terdahulu dan kajian teori sebagai landasan 

melakukan penelitian. 

 Bab III, berisi tentang paparan data dan temuan penelitian, bab ini 

memaparkan tentang penemuan peneliti dilapangan. 

 Bab IV, berisi tentang pembahasan terkait peran kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru di MI Kresna Dolopo Madiun. 

 Bab V, merupakan bab penutup. Bab ini berfungsi untuk mempermudah 

para pembaca dalam mengambil inti sari dari tesis, yang berisi kesimpulan dan 

saran. 



 

 

BAB II 

PERAN KEPALA MADRASAH DALAM PENINGKATAN KOMPETENSI 

PEDAGOGIK GURU 

A. Kajian Terdahulu 

Jemingan 2015,”Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 

Mutu Kompetensi Guru” (Studi Kasus di MIN Bangunrejo Sukorejo Ponorogo)”. 

Tesis yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi Manajemen 

Pendidikan Islam IAIN Ponorogo yang menjelaskan bahwa peningkatan 

kompetensi guru di MIN Bangunrejo Sukorejo dapat diraih dengan peran serta 

kepala sekolah. Upaya yang dilakukan oleh kepala Madrasah Bangunrejo 

Sukorejo yaitu : a) menghimbau agar guru-guru yang telah sertifikasi untuk studi 

lanjut, membeli buku referensi mengajar dan semua sudah memiliki laptop 

sebagai sarana mengajar. b) mengikutkan aktif dalam forum kelompok kerja guru 

(KKG) baik tingkat kecamatan maupun kabupaten.c) memberikan kesempatan 

dan memotifasi untuk mengikuti diklat mapel umum maupun agama. d) 

memotifasi dan menghimbau bisa berpartisipasi dalam menulis artikel atau karya 

tulis penelitian tindakan kelas. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu 

dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan penelitian 

kualitatif dan pembahasan mengenai peran kepala sekolah dalam meningkatkan 

kompetensi guru. Sedangkan perbedaannya penelitian terdahulu lebih 

memfokuskan pada peningkatan profesionalisme guru, sedangkan penelitian yang 



 

 

sekarang memfokuskan pada upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru dan 

peran kepala sekolah sebagai inovator.27 

Tadius Herculanus Bahari Sindju Tomo Djudin 2012,”Peranan Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Kompetensi Guru” (Studi tentang Peranan Kepala 

Sekolah Dasar Negeri 7 Sintang). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 

tentang Peran Kepala Sekolah Dasar Negeri 7 Sintang dalam meningkatkan 

kompetensi guru SDN 7 Sintang. Upaya yang ditempuh kepala sekolah dalam 

meningkatkan kompetensi guru antara lain kegiatan seminar, kegiatan kelompok 

kerja guru (KKG), pendidikandan pelatihan (diklat), pelatihan pengoperasian 

komputer. Peningkatan kedisiplinan serta penertiban guru piket. Faktor 

pendukung menurut kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru antara 

lain tersedianya sarana dan prasarana yang relative memadai, jumlah murid yang 

relative banyak, kerjasama antar sekolah dengan masyarakat yakni Dinas 

Pendidikan, Badan Lingkungan Hidup, Kementerian Agama, Dinas Kesehatan, 

orang tua siswa/komite sekolah. Faktor penghambat antara lain rendahnya 

presentasi tenaga pendidik di SDN 7 Sintang yang belum memenuhi kualifikasi 

tenaga pendidik sesuai Standar Nasional Pendidikan, rendahnya motivasi guru 

untuk meningkatkan kualifikasi akademik, kurangnya biaya atau dana dan 

dominannya kaum wanita di SDN 7 Sintang hingga agak sulit melakukan 

koordinasi. Terdapat persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian 

yang sekarang yaitu sama-sama menggunakan penelitian kualitatif dan membahas 

tentang peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. Sedangkan 

                                                           
27Jemingan,”Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan Mutu Kompetensi Guru”, 

Tesis Pascasarjana IAIN Ponorogo (Oktober, 2015). 



 

 

perbedaannya penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada peran kepala sekolah 

terhadap pembinaan empat kompetensi guru, sedangkan penelitian yang sekarang 

memfokuskan pada upaya peran kepala sekolah dalam meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru.28 

Munawir 2010,“Manajemen Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Profesionalisme Guru Pendidikan Agma Islam” (Studi Kasus di SMAN 1 Gemuh 

Semarang). Tesis yang ditulis oleh mahasiswa Jurusan Tarbiyah Program Studi 

Manajemen Pendidikan Islam IAIN Walisongo Semarang yang menjelaskan 

bahwa peningkatan kompetensi guru PAI di SMAN 1 Gemuh dapat diraih melalui 

dua hal yaitu dengan usaha dari guru PAI dan peran serta kepala sekolah. Upaya 

guru PAI dalam rangka meningkatkan kompetensinya melalui empat hal, 

meliputi: kompetensi pedagogik, pribadi, sosial dan profesional. Kepala SMAN 1 

Gemuh berperan sebagai edukator, manajer, administrator, leader dan supervisor. 

Peran manajemen kepala sekolah dalam mempengaruhi peningkatan 

profesionalisme guru PAI dilakukan melalui tahapan perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap program-program sekolah 

yang dilaksanakan. Program tersebut dijabarkan dalam bidang kurikulum, 

kesiswaan, personalia, keuangan dan sarana prasarana. Terdapat persamaan antara 

penelitian terdahulu dengan penelitian yang sekarang yaitu sama-sama 

menggunakan penelitian kualitatif dan pembahasan mengenai peran kepala 

sekolah dalam meningkatkan kompetensi guru. Sedangkan perbedaannya 

penelitian terdahulu lebih memfokuskan pada peningkatan profesionalisme guru 

                                                           
28Tadius Herculanus Bahari Sindju Tomo Djudin,”Peranan Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Kompetensi Guru” Tesis Pascasarjana Universitas Tanjungpura Pontianak (Februari, 2012). 



 

 

PAI, sedangkan penelitian yang sekarang memfokuskan pada upaya peningkatan 

kompetensi pedagogik guru dan peran kepala sekolah sebagai inovator.29 

B. Kajian Teori 

1. Peran Kepala Sekolah 

Peningkatan mutu pendidikan pada lembaga sangat ditentukan oleh 

kemampuan kepala sekolah dalam memperdayakan staf pengajar dan 

anggota komunitasnya secara keseluruhan. Peran utama kepala sekolah 

antara lain mengembangkan agar sekolah menjadi lembaga pendidikan 

yang baik dan mampu mencapai tujuan pendidikan. Kepala sekolah 

bertugas dan bertanggungjawab menjaga dan memotivasi guru dan peserta 

didik, dan staf administrasi sekolah agar mau dan mampu menjalankan 

ketentuan dan peraturan yang berlaku di sekolah. Pernyataan yang sama 

juga dijelaskan dalam journal internasional of education bahwa: 

principal’s job is about creating a culture in which principal’s and 

teacher lead together with support and encouragement of their 

administrators.30 

Peran penting yang perlu melekat dalam diri dan pelaksanaan tugas 

kepala sekolah, antara lain: a. peran manajerial, b. peran motivator, c. 

peran fasilitator, d. peran administrator, e. peran supervisor, f. peran 

                                                           
29http://eprints.walisongo.ac.id/315/ diakses pada tanggal 06 Agustus 2018. 
30Nancy Akert and Barbara N. Martin, Journal International of Educaion the Role of Teacher 

Leaders in School Improvement through the Perceptions of Principals Teachers, Vol. 4,No 4, 23 

Agustus 2017. 
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evaluator, g.  peran pendidik (edukator), h. peran pencipta iklim sekolah, 

dan i. peran kewirausahaan.31 

Menurut Daryanto, peran kepala sekolah  itu ada beberapa, diantara 

tugas kepala sekolah adalah sebagai educator, administrator, supervisor,  

leader, enterpreneur, climator, dan inovator.  

a. Kepala sekolah sebagai pendidik (edukator) 

Dalam hal ini kepala sekolah menunjukkan sikap komitmen yang 

tinggi atas pengembangan kurikulum dan kegiatan belajar mengajar 

dimadrasahnya. Kepala sekolah harus senantiasa berupaya 

meningkatkan kualitas pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Selain 

itu kepala sekolah juga harus memberikan kesempatan kepada para 

guru untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya dengan 

belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Selain itu juga harus 

memfasilitasi dalam rangka peningkatan kompetensi guru.32 

Dalam prosesini ada tiga kelompok sasaran utama, yaitu para 

guruatau tenaga fungsional yang lain, tenaga administratif (staf)dan 

kelompok para siswa atau peserta didik. Ketiga unsur tersebut 

merupakan kelompok manusia yang memiliki kejiwaan dan fisik yang 

berbeda antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Setiap 

kelompok baik guru, staf maupun murid menuntut sikap aktif dari 

kepala sekolah. Akibatnya setiap kelompok memaksa strategi 

                                                           
31 Iskandar agung, yufridawati. Pengembangan Pola Kerja Harmonis dan Sinergis antara Guru, 

Kepala, dan Pengawas (Jakarta:Bestari Buana Murni,2013), 95. 
32 Daryanto, Kepemimpinan Sekolah dan Kemitraan Masyarakat (Yogyakarta: Gava Media, 2011), 
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pelaksanaan peranan kepala sekolah sebagai pendidik mencakup nilai 

mental, nilai moral, fisik, estetetika. Sehingga kepala sekolah perlu 

bersikap persuasi dan keteladanan.33 

Sebagai menajer, kepala sekolah harus memiliki strategi yang 

mampu mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dengan 

efektif dan efisien. Terdapat tiga keterampilan minimal yang perlu 

dimiliki oleh kepala sekolah sebagai manajer, yaitu keterampilan 

konseptual, keterampilan kemanusiaan, serta keterampilan teknis. 

b. Pelaku administrasi (administrator) 

Kepala sekolah harus memiliki kemampuan untuk mengelola 

kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola 

administrasi personalia, sarana prasarana, kearsipan dan keuangan. 

Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara efektif dan efisien. Terkait 

dengan administrasi, hal ini sangat urgen dalam tubuh lembaga. 

Sisitem yang bagus dan SDM yang bagus perlu di libatkan dalam hal 

penanganan ini. 

c. Kepala sekolah sebagai supervisor 

Dalam kegiatan ini kepala sekolah melakukan kunjungan kelas 

terhadap pembelajaran yang telah dilakukan oleh guru. Dalam 

kegiatan supervisi ini dapat dilihat kelebihan dan kekurangan 

sekaligus keunggulan guru dalam melaksanakan tugasnya. Supervisi 

ini dapat dilakukan dengan cara kunjungan kelas untuk mengamati 
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pembelajaran secara langsung, terutama dalam pemilihan dan 

penggunaan metode, media yang digunakan, dan keterlibatan siswa 

dalam proses pembelajaran.34 

d. Kepala sekolah sebagai pemimpin 

Kepala sekolah dalam hal ini memberikan petunjuk dan 

pengawasan,  kemauan tenaga pendidik, membuka komunikasi dua 

arah, dan mendelegasikan tugasnya. Kepala sekolah harus mampu 

mendorong timbulnya semangat, memberikan bimbingan dan 

pengaraha kepada para siswa, guru dan staf yang ada di dalam 

lembaga.35 Sebagai pimpinan kepala sekolah juga harus bisa menjadi 

suritauladan bagi konsumen pendidikan. 

e. Pengusaha (enterpreneur) 

Kepala sekolah sebagai entrepreneur harus mampu memiliki 

berbagai macam keahliannya itu dapat diteruskannya kepada orang-

orang yang dipimpinnya. Sehingga tidak hanya kepala sekolah saja 

yang berperan dalam meningkatkan mutu lembaga. Semua orang yang 

ada pada lembaga harus ikut berperan dalam kemajuan lembaga. 

Sehingga semua harus mau belajar dan melaksanakannya. 

f. Pencipta iklim 

Kepala sekolah sebagai climator maker harus mampu menyusun 

berbagai rencana kerja yang kemudian menuangkan dalam bentuk 

perangkat kerja yang dilaksanakan dalam suasana yang kondusif dan 
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menyenangkan. Iklim yang kondusif akan membantu terwujudnya 

stabilitas kerja yang tinggi yang pada akhirnya pencapaian berbagai 

rencana kerja yang telah disusun sebelumnya menjadi lebih efektif 

dan efisien.36 Sehingga kondisi faktor iklim pada lembaga sangat 

berpengaruh dalam kinerja guru. 

g. Kepala sekolah sebagai inovator 

Kepala sekolah seyogyanya mampu menciptakan pembaharuan, 

keunggulan komparatif, serta memanfaatkan berbagai macam peluang. 

Hal ini termasuk perubahan dalam hal-hal yang berhubungan dengan 

proses belajar siswa beserta kompetensinya.37 Kepala sekolah yang 

inovatif akan memunculkan ide-ide baru atau gagasan-gagasan bagus 

untuk lembaganya. Menurut Jerry tugas kepala sekolah sebagai 

inovator meliputi dua hal yaitu kemampuan untuk 

mencari/menentukan gagasan baru untuk pembaharuan sekolah, dan 

kemampuan untuk melaksanakan pembaharuan di sekolah. 

2. Kepala Sekolah sebagai Inovator 

Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai inovator, kepala 

sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang 

harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap 
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kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan disekolah, 

dan mengembangkan model-model pembelajaran yang inovatif.38 

Kepala Sekolah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia 

melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integrative, 

rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptable 

fleksibel.39 Semua indikator tersebut sebaiknya dimiliki oleh kepala sekolah 

agar tujuan bersama bisa terwujud. 

Konstruktif, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme 

tenagapendidik disekolah, kepala sekolah harus berusaha mendorong dan 

membina setiap tenaga kependidikan agar dapat berkembang secara optimal 

dalam melakukan tugas-tugas yang diembankan kepada masing-masing 

tenaga kependidikan.40 

Kreatif, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme 

tenaga pendidik disekolah, kepala sekolah harus berusaha mencari gagasan 

dan cara-cara baru dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dilakukan agar para 

tenaga pendidik dapat memahami apa-apa yang disampaikan oleh kepala 

sekolah sebagai pimpinan, sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi 

dan misi sekolah.41 Kemampuan mencari atau menemukan gagasan baru 

untuk pembaharuan sekolah,  indikator yang digunakan di dalam penilaian 

kinerja kepala sekolah di dalam kemampuan mencari atau menemukan 

                                                           
38Lailatu Zahroh,”Upaya Kepala Sekolah sebagai Inovator dalam Meningkatkan Kinerjanya di SD 
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gagasan baru adalah proaktif mencari dan menemukan gagasan baru, dan 

mampu memilih gagasan baru yang relevan.42 

Kemampuan melaksanakan pembaharuan di sekolah: indikator yang 

digunakan didalam penilaian kinerja kepala sekolah di dalam kemampuan 

melaksanakan pembaharuan di sekolah melalui kemampuan melaksanakan 

pembaharuan di bidang KBM dan BK, pembaharuan pembinaan guru dan 

karyawan, pembaharuan di bidang ekstrakurikuler, pembaharuan dalam 

menggali sumber daya dan komite/POMG atau masyarakat mampu 

berprestasi melalui kegiatan ekstrakurikuler seperti KIR, paskibra, pramuka, 

dan sebagainya.43 

Delegatif, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme 

tenaga pendidik disekolah, kepala sekolah harus berupaya mendelegasikan 

tugas kepada tenaga kependidikan sesuai dengan deskripsi tugas, jabatan serta 

kemampuan masing-masing.44 Dalam mendelegasikan pendidik seorang 

kepala sekolah harus memahami kemampuan dan keahlian guru tersebut, 

sehingga harapan dan hasil yang akan didapatkan akan sesuai. 

Integratif, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme 

tenaga pendidik disekolah, kepala sekolah harus berusaha mengintegrasikan 

semua kegiatan sehingga dapat menghasilkan sinergi untuk mencapai tujuan 

sekolah secara efektif, efisien, dan produktif.45 
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Rasional dan objektif, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan 

profesionalisme tenaga pendidik disekolah, kepala sekolah harus berusaha 

bertindak berdasarkan pertimbangan rasio dan objektif.46 Mempertimbangkan 

dengan pemikiran yang tenang dan melihat objek yang sedang dihadapi, tidak 

tergesa-gesa dalam mengambil keputusan. 

Pragmatis, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme 

tenaga pendidik disekolah, kepala sekolah harus berusaha menetapkan 

kegiatan atau target berdasakan kondisi dan kemampuan nyata yang dimiliki 

oleh setiap tenaga pendidik, serta kemampuan yang dimiliki  sekolah.47 

Profesional yang dimiliki pendidik juga sangat dipengaruhi oleh fasilitas yang 

ada pada lembaga tersebut, sejauh mana memberikan pembinaan dan 

dukungan. Menurut Sagala bahwa peran kepala sekolah untuk menyediakan 

fasilitas pembelajaran, melakukan pembinaan pertumbuhan jabatan guru, dan 

dukungan profesionalitas lainnya menjadi suatu kekuatan tersendiribagi guru 

melaksanakan tugas profesionalnya.48 

Keteladanan, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme 

tenaga kependidikan disekolah, kepala sekolah harus berusaha memberikan 

teladan dan contoh yang baik.Selain memberikan keteladanan seorang kepala 

sekolah juga harus memberikan rasa nyaman terhadap para guru, sesuai yang 

disampaikan Mulyasa bahwa tiga hal yang dapat dilakukan setiap hari untuk 

memberdayakan pendidik dan membuat mereka merasa nyaman dengan 
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dirinya sendiri yaitu: apresiasi, pendekatan, dan perhatian.49 Dalam buku lain 

Mulyasa juga menyampaikan bahwa perasaan nyaman muncul dengan sikap 

kepala sekolah yang adaptabel dan fleksibel, dimaksudkan bahwa dalam 

meningkatkan profesionalisme tenaga kependidikan disekolah, kepala sekolah 

harus mampu beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi situasi baru, serta 

berusaha menciptakan situasi kerja yang menyenangkan dan memudahkan 

para tenaga kependidikan untuk beradaptasi dalam melaksanakan tugasnya.50 

Kepala sekolah sebagai inovator harus mampu mencari, menemukan, dan 

melaksanakan berbagai pembaharuan di sekolah. Gagasan baru tersebut 

misalnya moving class. Moving class adalah mengubah strategi pembelajaran 

dari pola kelas tetap menjadi kelas bidang studi, sehingga setiap bidang studi 

memiliki kelas tersendiri, yang dilengkapi dengan alat-alat lainnya. Moving 

class ini bisa dipadukan dengan pembelajaran terpadu, sehingga dalam suatu 

laboratorium bidang studi dapat dijaga oleh beberapa orang guru (fasilitator), 

yang bertugas memberikan kemudahan kepada peserta didik dalam belajar.51 

Pemimpin berupaya menumbuhkan ide merenungkan masa depan yang 

inovatif dengan jalan membangun visi,serta membangun konsep menajemen 

seluruh personel. Kepala sekolah yang inovatif tidak sekedar meminta guru 

untuk melakukan inovasi kelas, kepala sekolah juga bertindak inovatif 

kemudian mempraktikkannya dalam pengelolaan kelas dan sekolah secara 

umum. Sering terjadi diri kepala sekolah sendiri tidak membenahi diri tetapi 
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dia hanya menuntut kepada para gurunya untuk berbuat sesuai ketentuan 

masa kini. Suatu lembaga merlukan leader yang penuh kreatifitas, ide dan 

inovatif demi lembaga yang dipimpinnya. Seorang manajer juga harus 

membangun interaksi dengan lingkungan sekolah. Oleh karena itu perlunya 

sosok kepala sekolah yang inovatif. 

Pelaksanaan inovasi pendidikan tidak dapat dipisahkan dari seorang 

inovator atau pelaksana inovasi itu sendiri. Sekolah sebagai lembaga 

pendidikan dan kepala sekolah sebagai inovator pendidikan di sekolah, 

bertanggungjawab untuk keberhasilan dari suatu lembaga pendidikan secara 

keseluruhan.52 Inovasi adalah cara baru, praktik baru dan ide baru untuk 

mengembangkan dan mengorganisir suatu lembaga yang dipimpin untuk 

mengarah pada perubahan. Arah perubahan yang menuju kemajuan pada 

bidang akademik dan non akademik. Kepala sekolah yang inovatif memiliki 

ciri sebagai berikut: a. Menyusun program baru melaksanakan dan 

mengevaluasi. b. Melaksanakan manajemen berbasis sekolah. c. 

Mengembangkan inovasi pembelajaran. d. Mengembangkan lingkungan 

sekolah yang kondusif. e. Mengembangkan profesional guru dan tenaga 

kependidikan. f. Menggalang partisipasi masyarakat. 

Memiliki visi untuk berubah. Kepala sekolah harus memiliki visi untuk 

disebarluaskan dan meyakinkan orang lain menjadi sosok yang bisa 

menemukan cara yang inovatif untuk memperoleh kesuksesan. Tidak merasa 

takut adanya perubahan. Kepala sekolah berani menghadapi perubahan yang 
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signifikan tentang dunia pendidikan masa kini. Berpikir seperti investor yang 

berani mengambil risiko. Kepala sekolah harus berani mencari keseimbangan 

kegagalan dan kesuksesan. Senang mempertimbangkan berbagai usulan 

gagasan, tetapi tetap nyaman dengan berbagai pemikiran yang 

menggambarkan kemungkinan kegagalan-kegagalan yang mungkin terjadi.53 

Memiliki rencana usulan yang dinamis. Kepala sekolah memiliki usulan 

yang mudah dilakukan sumbernya tersedia dan rencana itu responsif, terbuka 

semua kalangan. Kepala sekolah harus berinteraksi dan kolaborasi dengan 

pihak lain, organisasi masyarakat sebagai mitra. Sehingga bisa bertukar 

pengalaman dan keterampilan. Kepala sekolah harus siap menerima 

kegagalan untuk mendorong inovasi. Kegagalan merupakan langkah awal 

dari perjalanan menuju kesuksesan. 

Terdapat kiat-kiat yang dapat dilakukan oleh kepala sekolah yang 

inovatif dalam memotivasi guru. Dalam hal ini kepala sekolah harus berperan 

aktif dalam inovatif memotivasi guru diantara yang bisa dilakukan yaitu: a. 

Turut serta dalam menyusun silabus, RPP, dan perangkat pembelajaran. b. 

Memberikan penghargaan kepada guru yang bersusah payah menyusun 

materi pembelajaran. c. Menghargaim guru yang berprestasi dengan 

memberikan reward. d. Memberikan petunjuk bagaimana menggunakan 

metode yang relevan. e. Menunjukan kesalahan dengan bahasa yang santun, 

tidak menyinggung perasaan. f. Memberi kesempatan guru untuk 
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menyampaikan permasalahannya untuk dipecahkan secara individu atau 

kolektif. g. Menyiapkan fasilitas yang dibutuhkan guru.54 

3. Kompetensi Pedogogik Guru 

Menurut PP RI No. 19 tahun 2005, bahwasanya kompetensi pedagogik 

guru merupakan kemampuan guru dalam pengelolaan pembelajaran peserta 

didik yang sekurang-kurangnya meliputi:55 

a. Pengelolaan proses pembelajaran 

b. Pengembangan kurikulum/silabus 

c. Pengembangan metode pembelajaran 

d. Pemanfaatan teknologi pembelajaran 

e. Evaluasi hasil belajar 

Seorang guru yang memiliki kompetensi adalah guru menguasai meteri 

keilmuan secara mendalam sekaligus menguasai kurikuklum serta 

perangkatnya, hingga pada kesiapan pembelajaran. Kepala sekolah memberi 

kesempatan kepada gurunya untuk mengikuti pendidikan atau pelalatihan. 

Menggalang partisipasi masyarakat. Masyarakat yang bijak menyadari bahwa 

masyarakat tidak akan pernah maju tanpa keberadaa sekolah. Kepala sekolah 

yang inovatif akan selalu berupaya menggalang partisipasi masyarakat.  

Inovasi yang dimunculkan terkait dengan kehadiran sekolah dan masyarakat 

di sekitarnya. Partisipasi masyarakat diharapkan memberikan kontribusi 

pemikiran, tenaga, waktu, dan dana. 
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Sama halnya seperti yang tertulis pada PP RI No. 19 tahun 2005, Nur 

Irwanto menyebutkan bahwa kompetensi pedagogik yang wajib dimiliki oleh 

setiap guru ada tujuh. Kompetensi 1: menguasai karakteristik peserta didik, 

Kompetensi 2: menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang 

mendidik, Kompetensi 3: Pengembangan Kurikulum, Kompetensi 4: kegiatan 

pembelajaran yang mendidik, Kompetensi 5: pengembangan potensi peserta 

didik, Kompetensi 6: Komunikasi dengan peserta didik, Kompetensi 7: 

Penilaian dan evaluasi.56 Semua hal itu wajib dimiliki oleh guru jika ingin 

memiliki murid yang berkualitas. Menurut Slamet PH yang mengatakan 

kompetensi pedagogik terdiri dari Sub-Kompetensi 1: berkontribusi dalam 

pengembangan KTSP yang terkait dengan matapelajaran yang diajarkan; 2) 

mengembangkan silabus matapelajaran berdasarkan standar kompetensi dan 

kompetensi dasar; 3) merencanakan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

berdasarkan silabus yang telah dikembangkan; 4) merancang manajemen 

pembelajaran dan manajemen kelas; 5) melaksanakan pembelajaran yang pro-

perubahan (aktif,kreatif, inovatif, eksperimentatif, efektif dan 

menyenangkan); 6) menilai hasil belajar peserta didik secara otentik; 7) 

membimbing peserta didik dalam berbagai aspek, misalnya: pelajaran, 

kepribadian, bakat, minat dan karir, dan 8) mengembangkan profesionalisme 

diri sebagai guru.57 Dengan kata lain agar murid dapat belajar secara optimal 

maka setiap guru harus mempunyai kompetensi tersebut.  
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Pedagogik merupakan ilmu yang mempelajari masalah membimbing 

anak ke arah tujuan tertentu, yaitu supaya kelak mampu secara mandiri 

menyelesaikan tugasnya.58 Kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik meliputi pemahaman peserta didik, 

desain instruksional dan pelaksanaan, evaluasi belajar, dan pengembangan 

peseta didik.59 Kompetensi pedagogis dapat digambarkan sebagai 

kemampuan dan kemauan secara teratur untuk menerapkan sikap, 

pengetahuan dan keterampilan untuk meningkatkan belajar siswa.60 

Kompetensi pedagogik meliputi pemahaman terhadap peserta didik, 

perencanaan  dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan 

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang 

dimiliki. Secara ringkas kompetensi pedagogik guru dapat digambarkan 

sebagai berikut : 1) pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; 2) 

pemahaman terhadap peserta didik; 3) pengembangan kurikulum / silabus; 4) 

perencanaan pembelajaran; 5) pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan 

dialogis; 6) evaluasi hasil belajar; 7) pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.61 Abdurrahman 

Mas’ud menyebutkan tiga komponen dasar yang harus dimiliki guru, yaitu: 1) 

menguasai materi atau bahan ajar; 2) antusiasme, dan; 3) penuh kasih sayang 
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(loving) dalam mengajar dan mendidik.62 Kompetensi pedagogik guru tidak 

terlepas dari kemauan diri untuk lebih baik, peran pelaksana pendidikan di 

sekolah dan peran kepala sekolah. 

Pedagogik yang sering difahami sebagai ilmu tentang pembelajaran, 

ternyata memiliki kontek yang lebih luas dari teaching skill. Pedagogik tidak 

hanya merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi proses dan hasil 

belajar siswa, melainkan juga mencakup aspek-aspek lain pembelajaran yang 

mendukung peningkatan kualitas hasil pembelajaran.  

Proses pembelajaran merupakan bagian integral dari kompetensi 

pedagogik yang harus dimiliki setiap pendidik, guru dan dosen. Sudah 

merupakan keyakinan umum, bahwa pengelolaan proses pembelajaran harus 

dilakukan dan bahkan dikembangkan berbasis pengetahuan dan keterampilan 

karena tidak mungkin proses pembelajaran berhasil tanpa didukung 

pengelolaan yang cerdas. Karena itu, setiap guru dan dosen harus mengenal, 

memahami, dan meyakini pentingnya ilmu mengajar dan ilmu membelajarkan 

para siswa, termasuk pengapresiasinya dengan melatih diri masing-masing 

bagaimana membelajarkan para siswa dengan efektif, baik sebelum masuk 

kelas, selama di dalam kelas, maupun sesudah kelas. Memang tingkat 

urgensinya berubah seiring meningkatnya kedewasaan dan integritas belajar 

para pembelajar sendiri. 
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4. Peran Inovasi Kepala Madrasah dalam Peningkatan Kompetensi 

Pedagogik Guru 

Kepala sekolah merupakan kunci yang sangat menentukan keberhasilan 

sekolah dalam mencapai tujuannya.63 Terlebih keberhasilan sekolah dalam 

meraih mutu pendidikan yang baik banyak ditentukan melalui peran 

kepemimpinan kepala sekolah. Hal ini disebabkan peran kepala sekolah 

sangat kuat mempengaruhi perilaku sumber daya ketenagaan dalam hal ini 

guru, dan sumber-sumber daya pendukung lainnya. Dengan kata lain peran 

kepala madrasah sangat diperlukan untuk memajukan sebuah organisasi. 

Dalam dunia pendidikan, khususnya dalam konteks school based 

management peran kepala madrasah sangatlah diperlukan. Bukan hanya 

diperlukan, tetapi sangat relevan dan didambakan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan. Peran kepala madrasah bisa dipahami sebagai pola usaha 

yang ditujukan untuk memberi arti pada kerja dan usaha yang perlu dilakukan 

bersama-sama oleh para anggota (guru) dengan memberi arahan dan makna 

pada kerja dan usaha yang dilakukan berdasarkan visi yang jelas.64 Sehingga 

kemampuan guru lebih maksimal dalam pengembangannnya. Apalagi 

kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh para guru. Peran inovasi kepala 

madrasah sangat mempengaruhi peningkatan kompetensi guru, khususnya 

kompetensi pedagogik. Bagaimana seorang kepala madrasah menciptakan 

pembaharuan berupa ide maupun gagasan-gagasan baru dalam mengelola 
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SDM pendidik. Merenovasi manajemen yang sudah ada menjadi manajemen 

yang lebih unggul dan bagus. 

Selain mengandung unsur kemampuan untuk memberi makna atau arti 

pada kerja dan usaha bawahan dengan memberikan arahan, seorang kepala 

madrasah haruslah seorang yang bisa menjadi agen perubahan yang unggul 

dan menjadi penentu arah organisasi yang memahami prioritas, memberikan 

gagasan-gagasan yang menguntungkan, menjadi pelatih yang profesional, 

serta dapat membimbing bawahannya untuk bisa bekerja secara profesional 

seperti yang diharapkan. Hal ini berarti inovasi dari seorang pimpinan sangat 

dibutuhkan bawahan untuk memberikan warna baru dalam skill pengajaran.65 

Guru yang profesional akan memberikan apa yang dibutuhkan oleh 

muridnya. Tidak hanya berpikir tentang materi apa yang disampaikan tapi 

juga berfikir bagaimana cara menyampaikannya agar murid dapat 

menerimanya. Disini peran kepala madrasah sangat dibutuhkan untuk 

memberikan arahan maupun kebijakan terkait kemampuan guru. Terlebih-

lebih sebuah pembaharuan di dalam sebuah lembaga. Itu sangat dibutuhkan 

untuk meningkatkan kualitas anak didik maupun pendidik. 

Terdapat beberapa prinsip yang dapat diterapkan kepala sekolah untuk 

mendorong pendidik agar mau dan mampu meningkatkan kualitas kinerjanya. 

Prinsip-prinsip tersebut sebagai berikut:66 

a. Pendidik akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya 

menarik dan menyenangkan. 
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b. Tujuan kegiatan perlu disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada 

para pendidik sehingga mereka mengetahui tujuan dia bekerja. Pendidik 

juga dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut. 

c. Pendidik harus selalu diberitahu tentang hasil dari setiap pekerjaannya. 

d. Pemberian hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-waktu 

hukuman juga diperlukan.67 

e. Memanfaatkan sikap-sikap, cita-cita dan rasa ingin  tahu pendidik dan 

tenaga kependidikan. 

f. Berusaha untuk selalu memperhatikan perbedaan individual pendidik, 

misalnya perbedaan kemampuan, latar belakang dan sikap mereka 

terhadap pekerjaannya. 

g. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidik dengan jalan 

memperhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa aman, menunjukkan 

bahwa Kepala madrasah memperhatikan mereka, mengatur pengalaman 

sedemikian rupa sehingga setiap pendidik dan tenaga kependidikan pernah 

memperoleh kepuasan dan penghargaan. 

Semakin nyaman pendidik dalam situasi yang dirasakan maka tingkat 

keprofesionalan seorang pendidik akan semakin maksimal karena setiap 

pekerjaan akan dilaksanakan dengan senang hati tanpa paksaan. 

Metode mengajar yang efektif  bagi pembelajaran seperti Active 

Learning, CTL, Quantum Teaching dan Problem Solving sebagaimana yang 

dicanangkan perlu diupayakan realisasinya secara terus menerus agar 
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pemahaman guru terhadap pembelajaran PAKEM (aktif, kreatif, inovatif 

dan menyenangkan) yang saat ini sekitar 50% - 60% dapat ditingkatkan lagi, 

hal ini tidak lain untuk menggapai potensi ideal/optimal yang dimilikinya. 

Pembelajaran ini harus dikembangkan karena metode pembelajaran ini 

dirancang agar mengaktifkan anak, mengembangkan kreativitas sehingga 

efektif namun tetap menyenangkan.68 

Selain daripada kemampuan guru yang ditingkatkan, sarana dan 

prasarana adalah salah satu item yang penting dalam mendukung 

peningkatan kemampuan pendidik maupun peserta didik. Sarana pendidikan 

adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan 

menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti 

gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat-alat dan media pengajaran. 

Adapun  prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran ,seperti halaman, 

kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah , tetapi jika dimanfaatkan secara 

langsung untuk proses belajar mengajar seperti  taman sekolah untuk 

pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, 

komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.69 

Setelah komponen-komponen di atas dapat terpenuhi, maka dalam 

paradigma baru manajemen pendidikan kepala madrasah professional akan 

memberikan dampak positif dan perubahan yang cukup mendasar dalam 

pembaruan system pendidikan di sekolah. Dampak tersebut antara lain 
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terhadap efektifitas pendidikan, kepemimpinan sekolah yang kuat, 

pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang  efektif, budaya mutu, 

teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, kemandirian, partisipasi warga 

sekolah dan masyarakat, keterbukaan (transparansi) manajemen, kemauan 

untuk berubah (psikologis dan fisik), evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, 

responsive dan antisipatif terhadap kebutuhan.70 
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BAB III 

MADRASAH IBTIDAIYAH KRESNA MLILIR, DOLOPO, MADIUN 

A. Tentang MI Kresna 

1. Sejarah MI Kresna 

Madrasah Ibtidaiyah Kresna didirikan pada tahun 1963 oleh umat Islam 

Mlilir di kalangan warga Nahdatul Ulama’. Pendirian lembaga pendidikan ini 

berawal dari keinginan untuk memiliki lembaga pendidikan tingkat dasar yang 

bernuansa Islam untuk putra-putri mereka. Sekaligus dapat digunakan sebagai 

media pengembangan agama Islam di masyarakat. Tokoh-tokoh pendirinya yaitu 

Bapak H.Siradj Baedlowi, Bapak H.Sofyan Askandi, Bapak K.H. Tohir 

Yasin,Bapak K.Abudaris, H.Abdul Wahab, Bapak Moechtar Asy’ari dan Bapak 

Mudja’i Sofyan yang semua itu berdomisili di Mlilir. Dari tokoh-tokoh tersebut 

yang saat ini masih hidup hanyalah Bapak Moechtar Asy’ari. Adapun nama yang 

dipakai untuk madrasah ini memang agak aneh , artinya kurang lazim dipakai oleh 

madrasah, yaitu MI Kresna.71 

Sebagaimana disebut di depan, lembaga pendidikan ini didirikan selain untuk 

putra-putri orang NU sendiri, juga diharapkan sabagai media pengembangan 

agama di tengah masyarakat. Mengingat kata madrasah pada waktu itu oleh 

masyarakat sering dianggap khusus untuk anak-anak kaum santri dan disebut 

”Sekolah Arab”, maka penggunaan nama yang kearab-araban sengaja 

dihindari. Ini dimaksudkan agar dalam mencari murid nantinya tidak mengalami 

kesulitan, karena tidak dianggap sekolah khusus santri. Pada awal pendiriannya 
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tidak menggunakan istilah MI, melaikan SD sebagaimana yang telah dikenal 

masyarakat awam. Namun dipakai nama Kresna, tokoh pewayangan yang sedang 

akrab di hati masyarakat pedesaan. Yaitu raja negri Dwarawati titisan Bathara 

Wisnu yang dikenal amat bijak. Ini lambang pengajaran yang diberikan selain 

ilmu umum (dunia sekarang) sekaligus ilmu Agama (kehidupan masa datang atau 

akhirat). Setelah berjalan beberapa tahun dan mempunyai kedudukan yang mantap 

di masyarkat, barulah lembaga ini secara terang-terangan menyatakan dirinya 

sebagai Madrasah Ibtidaiyah, sesuai ketentuan Departemen Agama. Namun yang 

lebih penting lagi, perlu diketahui bahwa nama “Kresna” itu sendiri sebenarnya 

adalah sebuah singkatan atau akronim. Adapun kepanjangannya ialah Kereta 

Sampai Nirwana. Maksudnya sebagai wahana perjuangan bersama umat Islam 

dan kendaraan yang akan membawa putra-putri mereka. Dan kalau Kresna itu 

disebut sebagai titisan Wisnu, terkandung pula makna bahwa MI Kresna inipun 

titisanatau jelmaan Wisnu, terkandung pula makna bahwa MI KRESNA inipun 

titisan dari cita-cita Wisnu yang singkatan dari Warga Islam Nahdatul Ulama’. 

Ternyata pemilihan nama tersebut penuh arti dan mempunyai makna filosofi yang 

amat dalam.72 

2. Letak Geografis MI Kresna Mlilir, Dolopo, Madiun 

Berdasarkan observasi penulis, MI Kresna terletak di kelurahan Mlilir 

kecamatan Dolopo kabupaten Madiun, sebuah desa di Kabupaten Madiun yang 

paling ujung selatan dan berbatasan dengan kabupaten Ponorogo. Adapun batas-

batasnya: 
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Sebelah utara  : lapangan desa bekas emplasemen lori PG Pagotan 

Sebelah timur  : jalan raya jurusan Madiun Ponorogo  

Sebelah selatan : perumahan penduduk 

Sebelah barat  : perumahan penduduk 

Letaknya di pusat desa atau lingkungan padat penduduk dan mudah dijangkau 

kendaraan karena tidak jauh dengan jalan raya. Letaknya yang strategis tersebut 

sangat mendukung bagi pengembangan mencari peserta didik, meskipun di jalur 

yang sama dan hanya berjarak 300 meter telah ada dua buah Sekolah Dasar.73 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MI Kresna 

a) Visi Madrasah  

Berkualitas Unggul, Islami, dan Berbudaya Bersih.74 

b) Misi Madrasah :  

1) Dengan dilandasi niat ikhlas beribadah kepada Allah subhanahu wata’ala 

menyelenggarakan pendidikan dasar yang berkualitas unggul, islami, dan 

berbudaya bersih. 

2) Membekali setiap peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan dengan 

ilmu dan taqwa yang kuat. 

3) Menyelenggarakan pendidikan berdasarkan kurikulum Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan kurikulum MI 

Kresna. 

4) Bersama dengan Yayasan Ibaadurrahman Mlilir, Komite, dan Masyarakat 

selalu berkarya yang terbaik untuk MI Kresna. 
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5) Mewujudkan MI Kresna “Clean and Green”.75 

c) Tujuan Madrasah 

1) Tercapainya 100% lulusan MI Kresna yang berkualitas unggul, Islami, dan 

berbudaya bersih. 

2) Terwujudnya madrasah yang ramah lingkungan, nyaman, dan bersih. 

3) Terlayaninya murid dan wali murid dengan sistem manajemen yang baik. 

4) Tertanganinya sampah madrasah menjadi produk kreatif dan bermanfaat. 

5) Terwujudnya madrasah ibtidaiyah dengan manajemen sampah terbaik se-

Jawa Timur. 

6) Terwujudnya lahan pelestarian TOGA 

7) Terwujudnya tenaga pendidik, kependidikan, dan siswa yang mampu 

mengkhatamkan al-Qur’an dengan bacaan yang baik dan benar.76 

4. Sarana dan Prasarana MI Kresna 

Sarana dan prasarana merupakan komponen yang ikut menentukan 

keberhasilan proses pendidikan dan pengajaran. Penyelenggaraan pendidikan dan 

pengajaran yang ditunjang dengan sarana dan prasarana yang memadai dan 

lengkap, maka proses belajar dapat berjalan dengan lancar sehingga tujuan 

pendidikan dapat dicapai dengan maksimal sebagaimana yang diharapkan. 

Sarana yang ada di MI Kresna berupa jumlah rombongan belajar sebanyak 23 

rombongan, luas lahan madrasah sebesar 5068 m2, kondisi lahan madrasah sangat 

baik, luas lantai madrasah sebanyak 2163 m2, persyaratan keselamatan madrasah 

berupa konstruksi yang stabil, kukuh, system pencegahan bahaya kebakaran, 
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fasilitas ramah anak, dan penangkal petir. Selanjutnya sarana di madrasah ini 

berupa persyaratan kesehatan madrasah berupa ventilasi udara, pencahayaan, 

sanitasi, tempat sampah, dan bahan bangunan yang aman. Untuk daya listrik yang 

dimiliki madrasah sebesar 3900 watt. Dan untuk pemeliharaan berkala berupa 

pengecatan 2 ruang kelas, perbaikan plafon, perbaikan teras kelas, perbaikan 

tembok pagar, dan perbaikan tempat parkir. 

Sedangkan Prasaranan yang dimiliki madrasah berupa ruang kelas, ruang 

guru, ruang pimpinan, ruang laboratorium IPA, ruang perpustakaan, ruang UKS, 

ruang sirkulasi, tempat beribadah, jamban, tempat bermain atau berolahraga, 

gudang, kantin, dan tempat parkir.77 

 

Gambar Gedung MI Kresna Mlilir Dolopo Madiun 

Untuk mengetahui data tentang sarana dan prasarana di MI Kresna dapat 

dilihat pada tabel dalam lampiran tesis ini. 
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5. Data Identitas Madrasah 

Nama madrasah yang menjadi lokasi penelitian dalam tesis ini adalah 

madrasah Ibtidaiyah Kresna dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN) 

60717709. Madrasah Ibtidaiyah Kresna beralamatkan di Jalan Raya Ponorogo-

Madiun, Mlilir, Dolopo, Madiun dengan Kode Pos 63174. Status Madrasah 

Ibitidaiyah Kresna Mlilir yaitu Madrasah Swasta. Nama yayasan Madrasah 

Ibtidaiyah Kresna yaitu Yayasan Ibaadurrahman Mlilir dengan nomer Akte 

Pendirian Terakhir yaitu atas nama Feliyanti, SH tanggal 12 Juni 2013 nomor 36. 

Madrasah Ibtidaiyah Kresna berdiri pada tahun 1963 dan sudah terakreditasi A 

sudah sejak tahun 2010. 

Untuk mengetahui data identitas MI Kresna dapat dilihat pada tabel dalam 

lampiran tesis ini.78 

B. Peran Kepala Madrasah dalam Peningkatkan Kompetensi Pedagogik 

Guru 

1. Upaya Inovasi Kepala Madrasah dalam Peningkatan Kompetensi 

Pedagogik Guru 

Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru, kepala madrasah 

sebagai inovator melakukan beberapa upaya yaitu: a. Mengikutsertakan 

para pendidik dalam penataran-penataran, b. Memberikan kesempatan 

kepada pendidik untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya 

dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, c. Berusaha 

menggerakkan tim evaluasi hasil belajar, d. Menggunakan waktu belajar 

secara efektif di sekolah, e. Membimbing dan mengembangkan pendidik, f. 
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Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan tehnologi, g.  Memberi 

contoh model pembelajaran dan bimbingan konseling yang baik. Komponen-

komponen di atas dijelaskan sebagai berikut: 

Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru, kepala madrasah 

sebagai inovator mengikutsertakan pendidik melalui seminar dan pelatihan 

yang didasarkan kebutuhan pendidik untuk menunjang peningkatan sumber 

daya manusia, seminar/pelatihan yang dilakukan oleh pendidik MI Kresna 

Madiun paling sering dilakukan adalah seminar/pelatihan yang diadakan 

oleh sekolah dan juga dari Departemen Agama diantaranya pelatihan guru 

kelas VI untuk meningkatkan nilai Ujian Nasional, pelatihan penilaian K13, 

seleksi guru berprestasi, peningkatan SDM pendidik menuju era globalisasi 

dan lainnya. Hal ini sesuai dengan yang disampaikan Kepala madrasah MI 

Kresna sebagai berikut: 

Untuk meningkatkan kinerja pendidik di MI Kresna kami selalu 

memberikan kesempatan kepada pendidik untuk mengikuti 

seminar/pelatihan mas, baik yang diadakan oleh sekolah maupun oleh 

Departemen Agama atau instansi lain yang penting ada manfaat bagi 

pendidik dan selanjutnya dapat diimbaskan kepada peserta didik. 

Untuk mengikuti seminar/pelatihan pendidik semuanya dibiayai oleh 

sekolah.79 

Dalam kesempatan yang lain Bapak Gufron Mahmud menambahkan: 

Secara rutin kemarin sekolah mengikut sertakan pendidik dalam 

kegiatan peningkatan kinerja guru melalui KKG di UPTD Kecamatan 

Dolopo, semua guru terjadwal dua minggu sekali. Adapun bentuk 
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program peningkatan kinerja guru yang pernah diikuti oleh pendidik 

yaitu: diklat pengembangan kurikulum, strategi pembelajaran, 

sosialisasi kurikulum K13, TOT dan peningkatan mutu pendidikan 

mas.80 

 Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh Bapak Ahrisul Iftitah, S.Pd.I 

selaku guru yang merangkap sebagai Kepala Tata Usaha MI Kresna, beliau 

mengatakan bahwa: 

Gini mas. Untuk meningkatkan kompetensi pedagogik guru, 

sebenarnya banyak point yang dilakukan oleh bapak kepala. Tetapi 

yang paling menonjol pengiriman delegasi untukikut bimtek. Seperti 

diakhir tahun kemarin ada bimtek revisi K13 di MIN Doho Madiun, 

semua guru dikirim kesana mas, yang mana sebenarnya kuota yang 

diharapkan panitia cuma 1 atau 2. Sedangkan bapak kepala 

menawarkan dan menganjurkan kepada semua guru untuk ikut mas. 

Dengan harapan dapat menambah wawasan dan kemampuan guru 

mas.81 

 

Hal di atas juga diungkapkan oleh ibu Yuli Setyawati selaku Wakil 

Kepala Kurikulum MI Kresna juga sebagai guru kelas 4C, beliau 

mengatakan bahwa: “Dalam rangka meningkatkan kemampuan guru, saat 

ada pelatihan dari KEMENAG atau lembaga lain seperti seminar atau 

workshop, biasanya bapak Gufron mengirimkan delegasi lebih dari yang 

dianjurkan panitia mas. Panitia mengatakan 2 delegasi tapi mengirimkan 

kadang 3 kadang lebih.”82 

                                                           
80Ghufron Mahmud, wawancara, Madiun, 02 Juni 2018. 
81Ahrisul Iftitah, wawancara, Madiun, 02 Juni 2018. 
82Yuli Styawati, wawancara, Madiun, 02 Juni 2018. 



 

 

Dari hasil wawancara di atas, hal yang beda atau inovasi yang 

dilakukan oleh bapak kepala madrasah adalah mengikut sertakan guru 

yang lebih dari kuota yang diminta panitia. Sehingga dengan mempunyai 

ide maupun gagasan tersebut, guru yang ikut semakin banyak dan 

wawasan yang diterima oleh guru akan semakin maksimal. 

 

 

Gambar Pelatihan Guru Sebagai Salah Satu Cara untuk Meningkatkan 

Kompetensi Guru 

Kepala madrasah memberikan kesempatan bagi para pendidik yang 

belum ke jenjang sarjana (S-1) linier PGSD/PGMI untuk mengikuti kuliah 

di wilayah Ponorogo dan sekitarnya dengan biaya sendiri, yang 

pelaksanaannya tidak mengganggu kegiatan pembelajaran karena 

kuliahnya di waktu sore dan malam. Sebagaimana yang disampaikan oleh 

KepalaSekolah: 

Untuk meningkatkan pengetahuan, pendidik yang belum S-1 

PGSD/PGMI maka dipersilakan kuliah  lagi dengan biaya sendiri mas, 

karena untuk saat ini lembaga kami belum mampu untuk menanggung 



 

 

biayanya. Disini sudah ada yang S-2juga mas walaupun cuma satu, 

harapannya nanti yasemua linier atau S-2 mas tapi untuk saat inimasih 

belum, masih proses mas.83 

 Maksud dari bapak kepala madrasah tersebut bahwa dengan jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi dan linier, maka cakrawala pengetahuan 

seseorang akan semakin bagus. Selain itu beliau berpikir yaitu tingkat 

sekolah dasar atau Madrasah Ibtidaiyah tidak hanya cukup pada lulusan 

S1 saja tetapi diusahakan S2. Pernyataan tersebut juga dikuatkan oleh 

Bapak Ahrisul Iftitah, S.Pd.I, beliau mengatakan bahwa: 

Guru yang ada disini mayoritas S.Pd.I mas, sebenarnya ya tidak linier, 

tapi ada beberapa guru yang hari ini mengambil kuliah lagi di 

beberapa universitas di Ponorogo dan Madiun. Bapak Gufron 

menganjurkan untuk guru yang masih longgar waktunya dan belum 

linier agar mengambil jenjang lebih tinggi, yang penting tidak 

mengganggu aktifitas mengajar di sini mas.84 

Diakui dan tidak diakui semakin tinggi jenjang pendidikan seseorang 

akan mempengaruhi pemikiran maupun wawasan orang tersebut. Sehingga 

program tersebut dilaksanakan atau dianjurkan oleh bapak Gufron 

Mahmud. 

Untuk meningkatakan kompetensi pedagogik guru, kepala madrasah 

berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar peserta didik untuk lebih 

giat bekerja, kemudian hasilnya diumumkan secara terbuka dan 

diperlihatkan di papan pengumuman. Hal ini bermanfaat untuk 
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memotivasi peserta didik agar lebih giat belajar dan meningkatkan 

prestasinya. Evaluasi hasil belajar sudah terencana, dan dengan kerja sama 

guru untuk mengevaluasi setiap KBM. Bapak Gufron juga membuat divisi-

divisi sebagai tim pelaksana dan evaluasi. Adapun bentuknya adalah: tim 

Bahasa Inggris, tim Sains, tim Matematika, tim Pembimbingan. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala madrasah:  

Evaluasi hasil belajar sudah terencana sebelumnya mas, dan saat 

pelaksanaannya dengan kerjasama antara kepala madrasah dengan 

guru,dan guru dengan guru maka rencana untuk mengevaluasi setiap 

kegiatan dapat terlaksana. Untuk menjaga kualitasnya kita buat tim 

mas. Seperti tim Bahasa Inggris, tim Sains, tim Matematika, tim 

Pembimbingan. Dulunya belum berjalan Alkhamdulillah tahun-tahun 

ini sudah berjalan sesuai tupoksinya, saya tinggal mengingatkan saja 

mas.85 

 Bapak Ahrisul Iftitah, S.Pd.I juga mengungkapkan terkait degan 

menggerakkan tim evaluasi yang dilakukan oleh bapak kepala madrasah, 

beliau mengatakan bahwa: 

Sebagai tempat komunikasi dan evaluasi hasil belajar anak-anak, bapak 

Gufron membuatkan group WA mas. Group WA guru secara umum 

dan group guru perjenjang, yang mana disitu membahas terkait dengan 

kondisi anak didik dan juga lain-lain, guru-guru lebih bebas 

menyampaikan pendapat mereka di group WA mas.86 
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Adapun dalam pelaksanaan menggerakkan tim evaluasi itu ada faktor 

pendukung dan penghambatnya, sebagaimana yang disampaikan oleh 

Kepala madrasah: 

Setiap sesuatu yang baik pasti ada faktor pendukung dan 

penghambatnya mas. Saya itu bukan siapa-siapa tanpa guru-guru dan 

staf lainnya. Faktor pendukung pelaksanaan kebijakan kepala 

madrasah untuk menggerakkan tim evaluasi hasil belajar yaitu adanya 

kerjasama semua guru dan yayasan dan perjuangan tinggi dari para 

guru terhadap keberhasilan evaluasi tersebut mas. Sedangkan 

penghambatnya adalah ada sebagian guru yang tidak memahami 

tupoksi kinerjanya sendiri, masih ikut-ikut yang lain mas belum 

mandiri.87 

Dengan upaya yang dilakukan kepala madrasah membuat tim evaluasi 

dan membuat divisi-divisi tersebut, guru-guru merasa lebih mudah untuk 

berkomunikasi dengan guru yang lain dan lebih mudah untuk saling 

bertukar pengalaman yang dialami serta lebih mudah untuk menjalankan 

program yang sudah direncanakan. Hal semacam ini dilakukan semenjak 

bapak Gufron Menjadi kepala madrasah. Dulu kegiatan berjalan sesuai 

panitia yang dibentuk. Sehingga untuk evaluasi merasa kesulitan dan 

prosesnya juga tidak bisa maksimal. 

Kepala madrasah MI Kresna mendorong para guru untuk memulai dan 

mengakhiri pembelajaran sesuai waktu yang telah ditentukan, serta 

memanfaatkannya secara efektif dan efisien untuk kepentingan 

pembelajaran. Ini disampaikan melalui forum rapat guru maupun saat 
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breafing.Untuk itu setiap saat kepala madrasah melakukan pendekatan 

individu terhadap semua guru. Sebagaimana yang disampaikan oleh kepala 

madrasah:  

Karena rumah saya juga dekat, setiap hari saya ada jadwal disini mas. 

Pagi sampai sore, kadang-kadang juga sampai malam mas. Selain itu 

sebelum guru-guru pulang saya usahakan belum pulang selama tidak 

ada acara lain. Di MI Kresna ini tidak bisa di duakan baik guru 

maupun yang lainnya, maksudnya disini tidak bisa untuk sampingan 

gitu mas. Tiga hari disini tiga hari dilembaga lain. Setiap hari sebelum 

anak-anak datang, guru yang piket harus datang lebih awal mas. 

Berdiri bersama saya di depan untuk menyambut kedatangan anak-

anak. Sebelum waktunya pulang juga tidak boleh pulang mas, kalau 

ada acara apa gitu dan belum waktunya pulang, maka selesai acara 

juga kembali ke sekolahan lagi mas. Kita sampaikan juga pada guru-

guru sebelum waktunya ganti mata pelajaran untuk tidak 

meninggalkan kelasnya.88 

 

Setiap pendidik memiliki karakeristik khusus, yang 

berbeda satu sama lain, sehingga memerlukan perhatian dan pelayanan 

khusus pula dari pemimpinnya, agar mereka dapat memanfaatkan waktu 

untuk meningkatkan kinerjanya. Perbedaan pendidik tidak hanya dalam 

bentuk fisik, tetapi dalam kondisi psikisnya, misalnya dorongan (motivasi). 

Oleh karena itu untuk meningkatkan kinerja pendidik, kepala madrasah 

harus memperhatikan dorongan (motivasi) pendidik dan faktor-faktor yang 

berpengaruh. 
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Hal senada juga disampaikan oleh bapak Ahrisul Iftitah, S.Pd.I selaku 

guru kelas 6, bahwa beliau mengatakan: 

Sebelum jam tujuh pagi bapak Gufron sudah disini mas, kadang duduk 

di kursi itu mas sambil melihat kedepan situ. Siapa yang telat dan tidak 

beliau tahu. Siapa yang datang maupun pulang tidak sesuai jadwal juga 

tahu mas. Karena absensinya disini. Setiap hari pak Gufron selalu 

ketemu dengan guru-guru, selama beliau tidak keluar.89 

Hal ini dimaksudkan bahwa dalam setiap harinya bapak Gufron 

memberikan contoh kepada guru untuk memaksimalkan waktu di 

sekolahan yang hanya beberapa jam saja. Kebutuhan yang paling 

mendalam dari masing-masing orang adalah harga diri, merasa dianggap 

penting, bernilai dan bermanfaat. Apapun yang kita lakukan dalam 

interaksi dengan mereka, pasti akan mempengaruhi harga dirinya. Kita 

harus mempunyai kerangka acuan yang sangat tepat untuk menentukan 

segala sesuatu yang dapat dilakukan untuk mendorong harga diri mereka, 

dan karenanya juga memunculkan perasaan kekuatan pribadi mereka. Hal 

ini sesuai dengan yang disampaikan guru Metode Ummi MI Kresna sebagai 

berikut: 

Bapak Gufron orangnya sangat baik pak, kami sebagai guru Metode 

Ummi yang notabenenya bukan guru tetap disini. Tidak dibeda 

bedakan dalam segi komunikasi maupun yang lainnya. Dalam 

pandangan beliau tidak ada perbedaan. Semua yang ada di sini 

dianggap sama status maupun jabatan.90 
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Hal ini diperkuat oleh pernyataan ibu Yuli Setyawati, beliau mengatakan 

bahwa: 

Jika ada guru maupun yang lainnya melakukan kesalahan atau datang 

terlambat, biasanya bapak Gufron memanggil yang bersangkutan ke 

kantor mas tidak didepan forum. Ini sangat bagus menurut saya, guru 

dikasih pengertian di bimbing agar tidak melakukannya lagi. Tidak 

dimarah-marahi, harapannya mampu mengaplikasikannya pada anak 

didik mereka.91 

 

Dalam rangka membimbing dan mengembangkan kemampuan 

pendidik, kepala madrasah MI Kresna menumbuhkan motivasi mengajar 

mereka dengan cara pemberian reward yang berupa insentif maupun 

tunjangan. Seperti yang disampaikan oleh bapak Ahrisul Iftitah, beliau 

mengatakan bahwa: 

Agar guru-guru lebih semangat dalam mengajar, bapak Gufron 

memberikan penghargaan mas yang berupa insentif. Bapak Gufron 

menaikkan gaji secara sistematis mas. Mulai dari tunjangan transport, 

insentif K13, tunjangan pokok, insentif piket menggantikan guru yang 

tidak masuk, yang mana dulu belum ada hal semacam itu.92 

 

Hal lain yang berkaitan dengan bimibingan dan pengembangan 

terhadap kompetensi pedagogik guru yang disampaikan pak Ahrisul Miftah 

adalah: 

Disini ada program pengajian Ahad Pon dan Mukim Ahad Pon mas, 

yang Mukim Ahad Pon khusus murid kelas 4 sampai kelas 6. Anak 

mondok disini mulai malam Minggu hingga Minggu pagi. Sedangkan 
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pengajian Ahad Pon untuk semua guru dan semua wali murid. Kita 

menghadirkan dosen dan mubaligh yang ada di Ponorogo dan 

sekitarnya mas. Untuk materi biasanya ya bervariasi. Yang sering 

terkait pendidikan dan hubungannya dengan mendidik anak, karena 

kita ya dilingkungan anak-anak.93 

Dikuatkan oleh pernyataan ibu Yuli Setyawati, beliau mengatakan :” 

MI Kresna punya program Pengajian Ahad Pon mas, setiap wali santri dan 

guru diundang untuk hadir pada saat itu. Selain dari pada ikut pengajian, 

wali murid sambil menjemput anak mereka yang mondok semalam di 

sini”.94 

Dengan kegiatan Ahad Pon yang diselenggarakan oleh MI Kresna. Itu 

adalah hal baru yang terjadi di sana. Dengan maksud meningkatkan 

pemahaman guru tentang pentingnya seorang pendidik dan peserta didik, 

karena yang menjadi pemateri pada kegiatan Ahad Pon mayoritas Dosen 

dan Guru. 

Terutama berkaitan dengan pemberian kesempatan kepada tenaga 

pendidik untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan secara 

teratur:Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), Musyawarah Guru 

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

sejawat, seminar, lokakarya, dan  penyediaan sumber belajar. Dalam 

rangka memberdayakan staf, kepala madrasah/madrasah juga harus 

memperhatikan kenaikan gaji danjabatannya. 
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Membimbing peserta didik, terutama berkaitan dengan kegiatan 

ekstrakurikuler, partisipasi dalam berbagai perlombaan kesenian, olah 

raga dan perlombaan mata pelajaran. Kemampuan membimbing peserta 

didik ini menjadi sangat penting bila dikaitkan dengan manajemen 

peningkatan mutu berbasis sekolah (MPMBS). Dalam MPMBS, kepala 

madrasah tidak hanya dituntut untuk meningkatkan prestasi akademik, 

tetapi juga harus mampu meningkatkan prestasi peserta didik dalam 

kegiatan non akademik, baik di sekolah maupun dimasyarakat. 

Hasil dari apa yang sudah dilakukan oleh Kepala madrasah dan juga 

para pendidik, maka prestasi peserta  didik  MI Kresna sangat 

membahagiakan dan juga sangat membanggakan. Prestasi yang sudah 

diraih tidak hanya di tingkat kecamatan, tapi juga tingkat kota, propinsi  

dan bahkan ada yang sampai tingkatnasional. Seperti ungkapan kepala 

madrasah MI Kresna, bahwa beliau mengatakan: 

Alkhamdulillah mas, karena SDM anak yang bagus didukung dengan 

kemampuan guru dan kerja sama semua pihak. Lembaga kami sering 

bejo mas. Setiap tahun mulai tingkat kabupaten sampai Nasional, 

lembaga kami selalu dapat juara. Mulai juara satu sampai juara yang 

lainnya. Sebenarnya cukup simple mas teorinya. Kami cuma 

memfasilitasi, biarkan mereka berkembang dengan sendirinya tanpa 

dipaksa.95 

Pernyataan di atas juga dikuatkan oleh bapak Ahrisul Iftitah yang 

mengatakan: 
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Setiap tahunnya minimal 35-40 tropi kita bawa pulang mas. Dari 

berbagai perlombaan dan tingkatan. Hal ini tidak lepas karena bapak 

gufron juga tidak tanggung-tanggung dalam mengusahakan itu semua. 

Seperti halnya kemarin pernah mas. Perlombaan di Malang kita 

mengirimkan peserta sampai 1 bis mas. Dari total keseluruhan peserta 

yang ikt, MI Kresna terbanyak mas. Sehingga mulai juara 1 sampa 

beberapa juara harapan kita bawa pulang.96 

 

 

Gambar Kepala madrasah MI Kresna dan Prestasi yang Diraih oleh MI 

Kresna 

Kebutuhan utama yang harus dipenuhi oleh kepala madrasah adalah 

bahwa peserta didik harus dapat belajar secara optimal. Proses belajar 

harus menjadi perhatian utama kepala madrasah, dan segala fasilitas yang 

ada harus diarahkan pada kegiatanbelajar. Seperti yang disampaikan 

bapak Ahrisul Miftah, beliau mengatakan: 
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Kepala madrasah sangat luar biasa mas dalam segi pendekatan dengan 

wali murid, selain beliau sebagai kepala madrasah, memang beliau 

selaku wali murid disini mas. Beliau bisa merasakan bagaimana 

rasanya jadi wali jurid. Ingin anaknya pinter dan mampu mas. 

Sehingga beliau memfasilitasi ruangan dengan berbagai media untuk 

menunjang kompetensi guru yang mengajar. Beliau selain mengajak 

guru untuk memikirkan proses belajar anak, bapak gufron juga 

mengajak wali murid untuk berpartisipasi. Contohnya kemarin 

membangun beberapa ruang kelas yang selatan itu mas. Lebih dari 

50% dana dari wali murid mas.97 

Peserta didik, karena melalui proses belajar yang optimal paling tidak 

peserta didik sudah dapat diberi layanan prima. Layanan prima harus 

;diberikan pada peserta didik bukan hanya kepada peserta didik yang 

normal, tetapi juga perlu diberikan kepada peserta didik yang punya 

masalah seperti lambat belajar, karena pesert didik seperti itu harus 

mendapat layanan dan pembelajaran yang agak berbeda. 

Layanan peserta didik juga harus diarahkan pada tersedianya sarana 

dan prasarana yang diperlukan oleh peserta didik, seperti buku, alat tulis, 

dan alat-alat olah raga. Layanan lainnya menyangkut kesehatan peserta 

didik seperti perlunya P3K. 

Mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Kepala 

madrasah MI Kresna meningkatkan kualitas dirinya dangurunya melalui 

pendidikan dan latihan; pertemuan profesi seperti Musyawarah Kerja 

Kepala madrasah (MKKS), mengikuti diskusi, seminar, menganalisis dan 

mengkaji berbagai bahan bacaan, serta menelusuri perkembangan 
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informasi melalui media elektronika, seperti computer dan internet. Seperti 

yang diungkapkan oleh bapak Ahrisul Iftitah, beliau mengatakan: “Bapak 

Gufron orangnya tidak suka menyimpan lama-lama mas, biasanya setelah 

rapat bersama kepala madrasah lembaga lain, beliau langsung 

mengumpulkan guru-guru untuk menyampaikan apa yang didapatnya dari 

rapat kemarin. Kebetulan beliau sebagai ketua MKKS di wilayah Madiun, 

jadi lebih tahu dulu informasi dibandingkan lembaga lain”.98 

Hal senada juga diungkapkan bapak Gufron Mahmud, beliau mengatakan: 

Alhamdulillah, di MI Kresna sudah menggunakan wifi yang bisa 

diakses oleh semua pendidik dan tenagakependidikan di sini mas. 

Mereka bebas mencari bahan ajar atau materi penunjang agar 

mempermudah mereka menyampaikan materi. Selain dari pada itu 

agar murid-murid lebih mudah untuk menerima pelajaran. Saya 

menganjurkan kepada seluruh guru untuk tidak gaptek (gagap 

teknologi) mas, semua informatika bisa diakses di internet.99 

Era globalisasi hari ini tidak lepas dari tuntutan zaman, semua hal 

mulai ekonomi maupun pendidikan selalu update di media sosial. 

Informatika apapun ada di sana. Begitu jelas dan mudah untuk diakses. 

Memberi contoh model pembelajaran dan bimbingan konseling yang 

baik juga diterapkan oleh kepala madrasah MI Kresna, dengan 

mengadakan analisis terhadap  materi pelajaran (AMP), program tahunan 

(PT), program  semester (PS), dan program pembelajaran (PP) atau 
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Rencana pembelajaran serta mengembangkan daftar nilai peserta didik 

dan program layanan bimbingankonseling.Sebagaimana yang disampaikan 

oleh kepala madrasah MI Kresna: “MI Kresna berupaya menerapkan 

model pembelajaran PAKEM dan 20 strategi model pembelajaran, 

sementara Team teaching class yang berjalan bersifat spontan”.100 

Kepala madrasah dituntut untuk memiliki kemampuan memberikan 

alternative model pembelajaran yang efektif, dengan mendayagunakan 

berbagai metode dan sumber belajar secara bervariasi, seperti 

pendayagunaan computer, LCD dan Tape Recorder dalam pembelajaran. 

Pembelajaran memiliki sifat yang sangat kompleks karena melibatkan 

aspek pedagogis, psikologis, dan didaktis secara bersamaan. Aspek 

pedagogis menunjuk pada kenyataan bahwa pembelajaran berlangsung 

dalam suatu lingkungan pendidikan. Karena itu, guru harus mendampingi 

peserta didik menujukesuksesan belajar atau penugasan sejumlah 

kompetensi tertentu. Aspek psikologis menunjuk pada kenyataan bahwa 

peserta didik pada umumnya memiliki taraf perkembangan yang berbeda, 

yang menuntut materi yang berbeda pula. Selain itu, aspek psikologis 

menunjuk pada kenyataan bahwa proses belajar itu sendiri mengandung 

variasi, seperti belajar keterampilan motorik, belajar konsep, belajar sikap, 

dan seterusnya. Perbedaan tersebut menuntut pembelajaran yang berbeda, 

sesuai dengan jenis belajar yang sedang berlangsung. Aspek didaktis 
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menunjuk pada pengaturan belajar peserta didik oleh guru. Seperti yang 

disampaikan oleh bapak Gufron Mahmud sebagai berikut: 

Kita selalu sampaikan pada guru bahwa murid itu ibarat telur mas, 

jangan sampai telur itu pecah dari luar. Jika telur itu pecah dari luar, 

maka telur itu tidak akan jadi ayam. Larinya akan ke penggorengan 

dan lain-lain. Tetapi kalau telur itu pecah dari dalam atau menetas 

karena dierami oleh induknya. Maka telur itu akan jadi kehidupan, 

dengan kata lain sukses mas. Disini kita terapkan itu mas. Biarkan 

anak itu tumbuh sendirinya dengan kemampuannya sendiri. Guru pun 

juga begitu mas, jangan sampai melakukan kewajibannya dengan 

terpaksa, melainkan dengan sadar dan senang. Caranya sering kita 

ajak komunikasi, jika ada guru yang melakukan kesalahan. Akan kita 

panggil. Kita ajak ngobrol, shering kenapa bisa begini begitu. Jika 

alasannya logis ya kita maafkan mas.101 

Dalam hal ini, guru harus menentukan secara tepat jenisbelajar 

manakah yang paling berperan dalam proses pembelajaran tertentu, 

dengan mengingat kompetensi dasar yang harus dicapai. Kondisi eksternal 

yang harus diciptakan oleh guru menunjuk variasi juga dan tidak sama 

antar jenis belajar yang satu dengan yang lain, meskipun ada pula kondisi 

yang satu  dengan  yang lain, meskipun ada pula kondisi yang paling 

dominan dalam segala jenis belajar. Untuk kepentingan tersebut, guru 

harus memiliki pengetahuan yang luas mengenai jenis-jenis belajar, kondisi 

internal dan eksternal peserta didik, serta menciptakan pembelajaran aktif, 

kreatif, efektif dan menyenangkan. Seperti yang disampaikan oleh ibu Yuli 

Setyawati sebagai brikut:“Sebelum pembelajaran anak-anak ita ajak untuk 
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nyaman dulu mas, seperti yang ada pada K13. Sedangkan agar anak 

tertarik pada materi kita adakan tanya jawab dulu dengan anak-anak, kita 

juga tahu sejauh mana ank-anak memahami materi tersebut”.102 

Guru di dalam kelas dituntut untuk memberikan kenyamanan pada 

murid, sehingga apa yang disampaikan oleh guru dapat diterima oleh anak 

didiknya. Sudah jelas jika anak didik menerima dengan senang hati, maka 

prosentase akan mudah dipahami lebih besar. 

 Menurut kepala MI Kresna, menjalin kerjasama dalam dunia pendidikan 

dengan perusahaan perlu terus menerus dikembangkan, terutama dalam 

memanfaatkan perusahaan untuk laboratorium praktek dan obyekstudi. MI 

Kresna dalam hal ini membuat MOU dengan Puskesmas Dolopo untuk 

memberikan bimbingan dan sosialisasi pada guru, pentinya sebuah kesehatan. 

Dalam hal ini adalah larangan merokok. Seperti yang disampaikan ibu Yuli 

Setyawati, beliau mengatakan:  

Salah satu kebijakan bapak kepala madrasah yang baru-baru ini mas. Yaitu 

selama di sekolah guru tidak boleh merokok mas, karena guru itu sebagai 

contoh untuk murid-muridnya. Beliau dalam hal ini bekerja sama dengan 

Puskesmas mas. Guru-guru juga dianjurkan untuk menyampaikan apa yang 

didapat dari puskesmas kepada peserta didik mereka.103 

Bapak Ahrisul Iftah juga mengatakan terkait MOU atau kerja sama dengan 

instansi lain, dalam hal ini MI Kresna bekerja sama dengan Rumah Ijo yang 
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dipimpin oleh bapak Miftahul Jinan salah satu konsultan pendidikan yang sudah 

terkenal, beliau mengatakan: 

Lembaga kami juga bekerja sama dengan Rumah Ijo mas, yang dipimpin 

oleh bapak Miftahul Jinan yang berada di Jenangan. Itu lo mas  pakar 

konsultan pendidikan. Sekarang beliau berada di Jakarta atau dimana itu. 

Kalau pengen tahu di you tube sudah banyak videonya beliau mas. Beliau 

setiap pulang ke Ponorogo biasanya menyempatkan untuk berkunjung ke 

sini mas. Lihat fasilitas, kegiatan belajar, administrasi dan lain-lain. 

Biasanya beliau kasih komentar-komentar dengan apa yang ditemukan di 

sini. Kadang sebelum ke sini memberikan kabar pada pak Gufron, kalau 

ingin ngobrol sama guru-guru gitu mas, terus pak Gufron mengumpulkan 

guru-guru.104 

Selain dari pada usaha dari lembaga sendiri, memang sebuah kerja sama 

dalam dunia pendidikan sangat diperlukan dan dibutuhkan. Sehingga saling 

menguntungkan dan saling melengkapi satu sama lain. Paparan data yang sudah 

dijelaskan dalam bab IV ini kebanyakan adalah program kerja atau kegiatan yang 

masih baru dilaksanakan oleh bapak Gufron Mahmud. 

2. Faktor Pendukung Upaya Inovasi Kepala Madrasah dalam 

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru di MI Kresna 
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Kepala madrasah dalam menjalankan tugasnya sebagai inovator pasti ada 

faktor yang mendukung, dukungan dari luar maupun dukungan dari dalam. 

Seperti yang sudah disampaikan oleh bapak Gufron Mahmud selaku kepala 

madrasah MI Kresna, beliau mengatakan:”Dulu saya pernah sekolah di Al-

Islam Joresan mas, sampai selesai lulus SMK. Setelah itu saya melanjutkan di 

STAIN. Dulu STAIN tidak sebagus sekarang mas masih biasa, ada beberapa 

Dosen yang sampai hari ini saya ingat, diantaranya pak Kasanun, pak Rodli 

dan lain-lain mas, banyak yang lupa”. Bapak Gufron menjelaskan terkait 

dengan faktor pendukung yang ada pada MI Kresna, beliau berkata: 

Disini itu Alkhamdulillah mas, beberapa kejuaraan kita membawa pulang 

tropi/juara. Itu semua bukan karena saya yang hebat, tetapi karena faktor 

bejo. Bejonya karena muridnya banyak terus guru mempunyai motivasi 

mengajar bagus. Pagi sudah datang menyapa murid yang baru datang, 

siang pulang setelah murid-murid pulang. Murid yang banyak itu sebagian 

dari jauh-jauh lo mas rumahnya, ada yang dari Ngebel, kota Ponorogo, 

kecamatan Babadan dan lain-lain mas.105 

Dengan wawancara di atas bisa dikatakan bahwa dengan motivasi guru 

yang bagus, minat belajar peserta didik yang bagus yang dibuktikan dengan 

hadir ke sekolah sesuai aturan, maka hasil yang didapatkan juga akan bagus. 

Bapak Ahrisul Iftitah juga menyampaikan hal yang sama, beliau mengatakan: 
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Sebelum jam 07.00 pagi, guru-guru yang piket menyapa murid yang baru 

datang mas. Begitu juga bapak Gufron mas. Di depan sana menunggu 

murid yang baru datang mas. Bersalaman bersama anak-anak terus masuk 

ke kelas masing-masing. Walaupun anak-anak ada yang rumahnya jauh, 

jarang juga anak-anak maupun guru-guru datang terlambat, jika kepala 

madrasah ada acara keluar. Biasanya kembali ke sekolahan lagi mas jika 

belum waktunya pulang.106 

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Khusnia, beliau mengatakan: 

“Bapak gufron orangnya selain humoris dengan guru-guru juga disiplin mas, 

beliau sering memberikan contoh daripada ucapan-ucapan mas, seperti hadir 

maupun pulang tepat waktu, menjalankan tugasnya dengan serius tapi santai 

dan masih banyak lagi mas contohnya”.107 Semuanya itu adalah faktor 

pendukung dari upaya kepala madrasah yang sudah di sampaikan kepada 

peneliti. Kepala madrasah yang profesional yang mempunyai riwayat 

pendidikan religius dan memberikan contoh yang bagus, motivasi pendidik 

yang bagus dengan memanfaatkan waktu di sekolah lebih maksimal dan 

motivasi peserta didik yang baik terbukti dengan jarak rumah yang jauh tapi 

tetap semangat untuk berangkat sesuai aturan. 

3. Faktor Penghambat Upaya Inovasi Kepala Madrasah dalam 

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru di MI Kresna 
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Kepala madrasah dalam melaksanakan kegiatannya sebagai inovator juga 

ada beberapa faktorhambatan. Diantara hambatan tersebut adalah sarana 

prasarana yang kurang lengkap dan masih rendahnya kesadaran guru yang 

memikirkan begitu pentingnya metode pembelajaran. seperti yang 

disampaikan oleh ibu Yuli Styawati selaku Waka Kurikulum, beliau 

mengatakan: 

Guru yang ada di sini semua sudah S1 mas, malah ada yang S2. Tetapi ya 

itu mas, masih belum semua menggunakan metode yang sesuai dengan 

mata pelajaran atau materi yang diajarkan. Kebanyakan masih tanya jawab 

dan metode ceramah, mungkin juga karena keterbatasan sarana prasarana 

yang ada mas. Jika diprosentase mungkin sekitar 60% mas yang sudah 

kreatif menggunakan metode aktif.108 

Dalam K13 anak dituntut untuk aktif. Bukan guru yang aktif, melainkan 

guru hanya sebagai fasilitator dalam belajar. Seorang guru harus tau keadaan 

yang di hadapi di dalam kelas. Bapak Ahrisul Iftah mengatakan terkait 

kurangnya sarana prasarana yang ada di MI Kresna, beliau mengatakan:Murid 

di sini sekitar 689 mas, terbagi menjadi 23 rombel. Disetiap kelas ada 4 

rombel ada juga yang 5 mas. Untuk fasilitas dikelas ya kurang maksimal mas, 

karena belum semua kelas terpasang LCD proyektor, alat peraga maupun alat 

peninjang belajar lainnya.109 
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Dari ungkapan bapak Ahrisul Iftitah dimaksudkan bahwa murid MI Kresna 

sekian banyak dengan kelas juga begitu banyak. Tapi belum semua kelas 

memiliki fasilitas yang lengkap. Ibu Khusnia dalam hal ini juga menambahkan 

bahwa fasilitas yang ada di MI Kresna masih belum maksimal, beliau 

mengatakan:”Kebanyakan guru metode Ummi yang mengajar di sini masih 

belum dapat ruangan mas, kita masih berada di teras Masjid dan teras kelas. 

Karena ya banyaknya murid yang ada dan jumlah kelas tidak sama dengan 

pembagian kelompok dalam pembelajaran metode Ummi”.110 

Metode Ummi yang ada di MI Kresna masuk dalam mata pelajaran wajib, 

setiap pagi dan menjelang siang anak-anak ada jadwal bergantian belajar metode 

Ummi, dikarenakan jumlah murid yang banyak dan pembagian kelompok dalam 

metode Ummi tidak sama, pembelajaran metode Ummi dilakukan di teras Masjid 

dan teras kelas. 
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BAB IV 

ANALISIS PERAN KEPALA MADRASAH  

DI MI KRESNA DOLOPO MADIUN 

Pada bab ini, temuan penelitian dalam bab III akan dianalisis dengan teori-

teori yang ada dalam bab II. Adapun bagian yang akan dianalisis adalah sesuai 

dengan rumusan masalah yaitu : a. Upaya kepala madrasah sebagai inovator 

dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru di MI Kresna, b. Faktor 

pendukung upaya kepala madrasah sebagai inovator dalam peningkatan 

kompetensi pedagogik guru di MI Kresna, c. Faktor penghambat upaya kepala 

madrasah sebagai inovator dalam peningkatan kompetensi pedagogik guru di 

MI Kresna. 

A. Upaya Kepala Madrasah sebagai Inovator dalam Peningkatan 

Kompetensi Pedagogik Guru di MI Kresna 

Kepala Madrasah adalah pemimpin tertinggi dalam sebuah lembaga 

pendidikan. Kemajuan dan kemunduran prestasi lembaga pendidikan juga 

tergantung bagaimana kepala madrasah tersebut dalam memimpin lembaga 

pendidikan itu sendiri. Menjadi kepala madrasah merupakan tugas tambahan dan 

mempunyai peran penting sebagai inovator, tidak hanya selaku pemegang 

kebijakan, tetapi sebagai orang yang mempunyai kemampuan lebih dari orang 

yang dipimpinnya. Bukan hanya kemampuan berpikirnya saja tapi juga cerminan 

dari kemampuan yang lainnya. Hal ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh 

Mulyasa bahwa kepala madrasah sebagai inovator akan tercermin dari cara-cara ia 

melakukan pekerjaannya secara konstruktif, kreatif, delegatif, integrative, 



 

 

rasional, dan objektif, pragmatis, keteladanan, disiplin, serta adaptable 

fleksibel.111 

Peran yang sama juga dilakukan oleh kepala madrasah MI Kresna sesuai 

dengan data yang sudah dipaparkan di bab III. Di bab III telah dijelaskan dimana 

bapak Gufron Mahmud dalam rangka untuk meningkatkan 

kemampuan/kompetensi pedagogik guru di MI Kresna yang berjumlah 32 orang 

ada beberapa cara yang sudah dilaksanakan. Diantaranya adalah mengikutsertakan 

guru-guru dalam pelatihan maupun seminar baik dalam lingkugan sekolah 

maupun KEMENAG. Dalam hal ini bapak Gufron mengikutsertakan guru-guru 

dalam berbagai pelatihan, mulai pelatihan yang berhubungan dengan 

pembelajaran, kurikulum, penilaian maupun kompetensi guru. Setiap ada 

pemberitahuan pelatihan yang diadakan oleh lembaga lain maupun KEMENAG, 

guru-guru MI Kresna dianjurkan untuk ikut dan didelegasikan ikut pelatihan 

tersebut. Kepemimpinan bapak Gufron Mahmud ini beda dengan kepemimpinan 

sebelumnya yaitu bapak Karomi Makki. Dulu bapak Karomi Makki jika 

mengirimkan guru untuk pelatihan sesuai dengan kuota yang dibutuhkan, tetapi 

pada waktu bapak Gufron, beliau mempunyai ide atau gagasan baru yaitu 

mengirimkan delegasi lebih dari yang di butuhkan panitia. Maksud dari bapak 

Gufron ini adalah semakin banyak guru yang ikut pelatihan berarti semakin 

mudah beliau menjalankan tugasnya sebagai kepala madrasah yaitu memajukan 

lembaga. Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Mulyasa yaitu Kreatif, 

dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik 
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disekolah, kepala madrasah harus berusaha mencari gagasan dan cara-cara baru 

dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini dilakukan agar para tenaga pendidik dapat 

memahami apa-apa yang disampaikan oleh kepala madrasah sebagai pimpinan, 

sehingga dapat mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi sekolah.112 Hal 

senada juga diungkapkan oleh Jerri, bahwa seorang kepala madrasah harus 

mempunyai kemampuan mencari atau menemukan gagasan baru untuk 

pembaharuan sekolah,  indikator yang digunakan di dalam penilaian kinerja 

kepala sekolah di dalam kemampuan mencari atau menemukan gagasan baru 

adalah proaktif mencari dan menemukan gagasan baru, serta mampu memilih 

gagasan baru yang relevan.113 

Peran kepala madrasah MI Kresna ini juga mencerminkan kepala madrasah 

bertindak Delegatif, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme 

tenaga pendidik disekolah, kepala madrasah harus berupaya mendelegasikan tugas 

kepada tenaga pendidik sesuai dengan deskripsi tugas, jabatan serta kemampuan 

masing-masing.114 Dalam hal ini kepala madrasah mendelegasikan sesuai dengan 

guru mata pelajaran masing-masing. Jika ada pelatihan K13 maka yang dikirim 

adalah Waka Kurikulum dan guru yang membidangi yangkurang begitu mengusai 

kurikulum 13. Inovasi kepala madrasah di sini adalah cara pemilihan 

pendelegasian beliau beda dengan kepemimpinan yang lalu. Jika kepemimpinan 

yang lalu mengirimkan dengan cara guru yang berminat saja. Kepemimpinan yang 
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sekarang mengirimkan guru sesuai dengan mata pelajaran dan sesuai kemampuan 

guru. 

Selain dari pada mengikutsertakan guru dalam pelatihan-pelatihan, kepala 

madrasah MI Kresna juga melaksanakan hal lain untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru di sana, yaitu memberikan contoh model pembelajaran dan 

bimbingan konseling yang baik. Sesuai teori yang di ungkapkan oleh Mulyasa 

bahwa kepala madrasah harus memberikan Keteladanan, dimaksudkan bahwa 

dalam meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik disekolah, kepala madrasah 

harus berusaha memberikan teladan dan contoh yang baik.115 Serta diungkapkan 

juga oleh Maya bahwa kepala sekolah yang inovatif, mampu untuk menjalankan 

kegiatan sebagai berikut: 1. Turut serta dalam menyusun silabus, RPP, dan 

perangkat pembelajaran. 2. Memberikan penghargaan kepada guru yang bersusah 

payah menyusun materi pembelajaran. 3. Menghargai guru yang berprestasi 

dengan memberikan reward. 4. Memberikan petunjuk bagaimana menggunakan 

metode yang relevan. 5. Menunjukan kesalahan dengan bahasa yang santun, tidak 

menyinggung perasaan. 6. Memberi kesempatan guru untuk menyampaikan 

permasalahannya untuk dipecahkan secara individu atau kolektif. 7. Menyiapkan 

fasilitas yang dibutuhkan guru.116 Dalam hal ini kepala madrasah MI Kresna 

memberikan teladan/contoh yang baik serta memberikan bimbingan konseling 

kepada para guru yang ada disana. Hasil wawancara di bab IV menjelaskan bahwa 

kepala madrasah MI Kresna telah menjalankan kegiatan yang mampu 

memberikan contoh yang baik seperti jika ada guru yang melakukan kesalahan, 
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datang terlambat maupun kesalahan lainnya. Kepala madrasah tidak langsung 

memarahi guru tersebut di dalam forum rapat guru dan sebagainya, melainkan 

memanggil guru tersebut ke kantor untuk diberi penjelasan dan pemahaman. 

Bahasa yang digunakannyapun bahasa yang santun tidak otoriter. Kepala 

madrasah bertujuan untuk memberikan pembelajaran kepada guru agar setiap 

masalah dengan murid di kelas tidak diselesaikan dengan emosi tetapi dengan 

komunikasi yang baik. Kepala madrasah MI Kresna juga memberikan teladan 

untuk menggunakan waktu belajar secara efektif di sekolah. Hal ini dilakukan oleh 

kepala madrasah MI Kresna dengan cara datang lebih awal sebelum guru-guru 

datang dan pulang sesudah semua murid dan guru pulang. Ini dimaksudkan agar 

para guru disiplin dalam mengahargai waktu dan mampu memberikan contoh 

pada murid-murid dan mampu mempengaruhi kompetensi serta kerja guru di 

kelas. 

Selain dari pada kegiatan di atas kepala madrasah MI Kresna juga 

memberikan kesempatan kepada pendidik untuk meningkatkan pengetahuan dan 

keterampilannya dengan belajar ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Penjelasan tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Mulyasa pada bab II 

mengenai peran kepala madrasah sebagai inovator yang berkaitan dengan cara 

Konstruktif, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme tenaga 

pendidik disekolah, kepala madrasah harus berusaha mendorong dan membina 

setiap tenaga pendidik agar dapat berkembang secara optimal dalam melakukan 

tugas-tugas yang diembankan kepada masing-masing tenaga pendidik.117 Hasil 
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wawancara di bab III menjelaskan bahwa kepala madrasah MI Kresna 

menganjurkan kepada para guru untuk meningkatkan kemampuan individu dalam 

mengajar dengan cara melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi asalkan tidak 

mengganggu pekerjaan. Wawancara di bab III juga menyebutkan bahwa sudah 

ada guru yang lulusan S2 dan ada beberapa guru yang menempuh pendidikannya 

lagi untuk memenuhi tugas/kewajiban agar menjadi guru yang profesional. 

Inovasi kepala madrasah di sini adalah kepala madrasah sangat menganjurkan 

kepada guru yang sudah mampu dalam segi waktu, biaya maupun tenaga untuk 

menempuh kejenjang lebih tinggi agar wawasan pengetahuan dan ketrampilan 

mengajar lebih baik. Hal ini belum dilakukan oleh kepemimpinan yang lalu. Tidak 

hanya itu, dalam kegiatan secara konstruktif bapak Gufron juga menjalin kerja 

sama dengan Rumah Ijo yang dipimpin oleh bapak Miftahul Jinan pakar 

konsultan pendidikan. Pada waktu tertentu bapak Miftahul Jinan berkunjung ke 

MI Kresna untuk memberikan bimbingan kepada guru yang ada di sana. Beliau 

memberikan kritikan dan masukan terkait guru mengajar, berkomunikasi dengan 

murid dan lain-lain. 

Hal lain yang dilakukan kepala MI Kresna untuk meningkatkan kompetensi 

pedagogik guru adalah berusaha menggerakkan tim evaluasi hasil belajar. 

Penjelasan tersebut sesuai dengan teori pada bab II, teori Mulyasa tentang peran 

kepala madrasah sebagai inovator berkaitan dengan kegiatan kepala madrasah 

secara Pragmatis, dimaksudkan bahwa dalam meningkatkan profesionalisme 

tenaga pendidik disekolah, kepala madrasah harus berusaha menetapkan kegiatan 

atau target berdasakan kondisi dan kemampuan nyata yang dimiliki oleh setiap 



 

 

tenaga pendidik, serta kemampuan yang dimiliki  sekolah.118 Pada bab III telah 

dijelaskan bahwa kepala madrasah MI Kresna menjalankan tugasnya dengan cara 

membuat tim evaluasi hasil belajar siswa yang berupa koordinator divisi masing-

masing jurusan atau bidang studi, seperti Divisi Sains, Divisi Bahasa Inggris, 

Divisi Pembimbingan dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan agar program kerja yang 

sudah disusun lebih mudah dijalankan karena sesuai dengan kemampuan guru, 

dan di sini guru bisa berkomunikasi sesama guru yang membidangi dalam rangka 

meningkatkan kemampuan/kompetensinya. Selain itu bapak Gufron mengadakan 

pengajian Ahad Pon yang diikuti oleh guru dan wali murid. Target dan tujuan 

bapak Gufron adalah meningkatkan keimanan dan kesadaran wali murid akan 

pentingnya seorang anak yang mencari pendidikan serta meningkatkan 

kompetensi pedagogik guru, karena yang menjadi pembicara kebanyakan adalah 

dosen maupun guru. Hal ini masih berjalan dikepemimpinan bapak Gufron saat 

ini. Karena kepemimpinan yang lalu hanya menugaskan guru masing-masing 

kelas sebagai tim evaluasi dan pengajian masih belum berjalan dengan teratur. 

Selain daripada kegiatan yang sudah dijelaskan di atas, kepala madrasah MI 

Kresna juga menjalankan kegiatan yaitu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan, dan tehnologi. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh 

Mulyasa mengenai peran kepala madrasah sebagai inovator berkaitan dengan 

tugas kepala madrasah yang Adaptabel dan Fleksibel, dimaksudkan bahwa dalam 

meningkatkan profesionalisme tenaga pendidik di sekolah, kepala madrasah harus 

mampu beradaptasi dan fleksibel dalam menghadapi situasi baru, serta berusaha 
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menciptakan situasi kerja yang menyenangkan dan memudahkan para tenaga 

pendidik untuk beradaptasi dalam melaksanakan tugasnya. Pada bab III telah 

dijelaskan bahwa di MI Kresna sudah ada fasilitas wifi yang bisa diakses oleh 

semua guru. Dengan fasilitas ini maka guru-guru akan lebih mudah dalam 

mempersiapkan bahan ajar maupun dalam menyampaikannya kepada anak didik 

mereka. Maksud dari penjelasan di atas adalah para guru akan lebih nyaman jika 

mereka difasilitasi dan didukung oleh sarana yang dibutuhkan. Peran inovasi 

kepala di sini yaitu memberikan fasilitas wifi untuk guru, agar guru dapat 

meningkatkan pengetahuan dan kemampuan pedagogiknya. Guru lebih mudah 

mencari maupun mengakses informasi-informasi terkait dengan pembelajaran. 

 

  



 

 

B. Faktor Pendukung Upaya Kepala Madrasah sebagai Inovator dalam 

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru di MI Kresna 

Faktor pendukung upaya kepala madrasah sebagai inovator dalam 

meningkatkan kompetensi pedagogik guru diantaranya: kepala madrasah yang 

profesional, motivasi pendidik tinggi, dan motivasi belajar peserta didik tinggi. 

1. Kepala Madrasah Professional 

Dalam paradigma baru manajemen pendidikan kepala madrasah 

professional akan memberikan dampak positif dan perubahan yang cukup 

mendasar dalam pembaruan system pendidikan di sekolah. Dampak tersebut 

antara lain terhadap efektifitas pendidikan, kepemimpinan sekolah yang kuat, 

pengelolaan pendidik dan tenaga kependidikan yang  efektif, budaya mutu, 

teamwork yang kompak, cerdas dan dinamis, kemandirian, partisipasi warga 

sekolah dan masyarakat, keterbukaan (transparansi) manajemen, kemauan untuk 

berubah (psikologis dan fisik), evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, responsive 

dan antisipatif terhadap kebutuhan.119 

Pada bab III telah dijelaskan bahwa kepala madrasah MI Kresna adalah 

ketua KKG di wilayah kabupaten Madiun, selain itu memang beliau adalah 

alumni pondok pesantren dan juga alumni STAIN Ponorogo Program Studi PAI 

Jurusan Tarbiyah. Sebelum menjadi kepala madrasah bapak Gufron sudah lama 

menjadi guru di MI Kresna. Sehingga beliau sudah paham dengan seluk beluk 

yang ada di lembaga. Beliau juga memberikan teladan terkait menggunakan 

waktu yang efektif di sekolahan. 

                                                           
119Lailatu Zahroh,”Upaya Kepala Sekolah sebagai Inovator dalam Meningkatkan Kinerjanya di 

SD Tarbiyatul Athfal”, jurnal 2 (November, 2018), 262. 



 

 

2. Motivasi Pendidik Tinggi 

Kepala madrasah MI Kresna mampu memberikan dorongan/motivasi 

kepada pendidik untuk bekerja maksimal karena menerapkan prinsip-prinsip 

untuk memotivasi pendidik agar mau dan mampu meningkatkan kinerjanya 

diantaranya: 

a. Pendidik akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang dilakukannya menarik 

dan menyenangkan. 

b. Tujuan kegiatan harus disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada 

pendidik dan tenaga kependidikan sehingga mereka mengetahui tujuan dia 

bekerja. Pendidik juga dapat dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut. 

c. Pendidik harus selalu diberitahu tentang hasil dari setiap pekerjaannya. 

d. Pemberian hadiah lebih baik daripada hukuman, namun sewaktu-waktu 

hukuman juga diperlukan. 

e. Memanfaatkan sikap-sikap, cita-cita dan rasa ingin  tahu pendidik dan tenaga 

kependidikan. 

f. Berusaha untuk selalu memperhatikan perbedaan individual pendidik, 

misalnya perbedaan kemampuan, latar belakang dan sikap mereka terhadap 

pekerjaannya. 

g. Berusaha untuk memenuhi kebutuhan pendidik dengan jalan memperhatikan 

kondisi fisiknya, memberikan rasa aman, menunjukkan bahwa Kepala 

madrasah memperhatikan mereka, mengatur pengalaman sedemikian rupa 

sehingga setiap pendidik dan tenaga kependidikan pernah memperoleh 



 

 

kepuasan dan penghargaan.120 

Sesuai dengan data yang disampaikan dalam bab III, dengan sikap dan 

perilaku yang dilakukan bapak Gufron setiap harinya di sekolah, beliau 

memberikan motivasi secara enternal kepada guru, maka para guru MI Kresna 

tumbuh motivasi internal dari dalam dirinya sendiri, dengan guru datang lebih 

awal maupun lebih semangat dalam mengajar. Dengan kata lain prinsip-prinsip 

yang diterapkan kepala madrasah MI Kresna ternyata benar-benar nyata 

hasilnya, dan pendidik benar-benar termotivasi untuk melaksanakan kewajiban 

dengan baik. Dan ini perlu digaris bawahi, karena tanpa motivasi tidak ada 

kegiatan yang nyata. 

3. Motivasi Belajar Peserta Didik Tinggi 

Motivasi belajar peserta didik MI Kresna adalah kunci utama bagi peserta 

didik untuk mencapai keberhasilan, karena tanpa motivasi mustahil proses 

belajar dapat berjalan maksimal. Peserta didik akan melakukan aktifitas belajar 

bila ada dorongan yang kuat yang menggerakkan mereka untuk berbuat. 

Pada bab III telah dijelaskan bahwa prestasi yang didapatkan MI Kresna 

tidak lepas dari motivasi peserta didik begitu tinggi. Yang dibuktikan oleh murid 

yang domisili dari luar kecamatan Dolopo yang begitu antusias untuk datang 

sesuai aturan dan hasil belajar yang bisa dibuktikan. 
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C. Faktor Penghambat Upaya Kepala Madrasah sebagai Inovator dalam 

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru di MI Kresna 

Faktor penghambat upaya kepala madrasah sebagai inovator dalam 

meningkatkan kinerjanya di MI Kresna, diantaranya: sarana prasarana kurang 

memadai, metode mengajar yang kurang variatif. Berikut ini sebagian dari faktor 

penghambat tersebut: 

1. Sarana Prasarana Kurang Memadai 

Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung 

dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar 

mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja kursi serta alat-alat dan media 

pengajaran. Adapun  prasarana pendidikan adalah fasilitas yang secara tidak 

langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran ,seperti 

halaman, kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah , tetapi jika dimanfaatkan 

secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti  taman sekolah untuk 

pengajaran biologi, halaman sekolah sebagai sekaligus lapangan olahraga, 

komponen tersebut merupakan sarana pendidikan.121 

Hal di atas sesuai paparan data di bab III, bahwa faktor penghambat yang 

terjadi di MI Kresna diantaranya adalah sarana prasarana yang kurang 

memadahi. Tidak semua ruang kelas dilengkapi LCD proyektor dan peralatan 

ruang kelas yang masih kurang lengkap. 

 

 

                                                           
121Ibid. 



 

 

2. Rendahnya Kesadaran Guru akan Pentingnya Metode Pembelajaran 

Metode mengajar yang efektif  bagi pembelajaran seperti Active Learning, 

CTL, Quantum Teaching dan Problem Solving sebagaimana yang dicanangkan 

perlu diupayakan realisasinya secara terus menerus agar pemahaman guru 

terhadap pembelajaran PAKEM (aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan) yang 

saat ini sekitar 50% - 60% dapat ditingkatkan lagi, hal ini tidak lain untuk 

menggapai potensi ideal/optimal yang dimilikinya. Pembelajaran ini harus 

dikembangkan karena metode pembelajaran ini dirancang agar mengaktifkan 

anak, mengembangkan kreativitas sehingga efektif namun tetap 

menyenangkan.122 

Pada bab III telah dijelaskan bahwa kurangnya kesadaran pendidik akan 

dirinya. Pendidik merasa bahwa tugas dari guru hanyalah menyampaikan materi 

tanpa berpikir sampai dimana murid-murid mampu menerima materi yang 

disampaikan. Pendidik lebih sering menggunakan metode ceramah dibandingkan 

metode aktif. Sedangkan tugas pendidik yang paling berat adalah mengawal 

murid-murid agar mampu menerima dan memahami apa yang telah disampaikan 

oleh gurunya. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil deskripsi dan analisis penulis serta pembahasan tentang 

Peran Kepala Madrasah dalam Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru di MI 

Kresna Dolopo Madiun dapat disimpulkan bahwa: 

1. Kepala Madrasah MI Kresna dalam menjalankan tugasnya sebagai inovator 

dengan cara konstruktif yaitu membina dan mendukung kepada guru untuk 

melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi, kreatif dengan ide dan gagasan yang 

baru terkait pendelegasian, delegatif dengan pendelegasikan guru pada tugas 

yang sesuai kemampuan, pragmatis dengan cara membuat tim evaluasi 

dengan bentuk divisi-divisi, keteladanan dalam memberi contoh sikap yang 

baik, disiplin dengan memanfaatkan waktu di sekolah dengan efektif, serta 

adaptable fleksibel dalam mengahadapi situasi tidak kaku. Sehingga dengan 

hasil tersebut berarti kepala madrasah MI Kresna dalam menjalankan 

perannya sebagai inovator belum melakukan kegiatan secara rasional objektif 

dan integratif.  

2. Kepala madrasah MI Kresna dalam menjalankan tugasnya sebagai inovator 

ada beberapa faktor pendukung diantaranya kepala sekolah yang profesional, 

motivasi pendidik tinggi dan motivasi belajar peserta didik tinggi. Di MI 

Kresna belum adanya gotong royong kekeluargaan, potensi sumber daya 

manusia, organisasi formal dan informal, organisasi profesi, serta dukungan 

dunia usaha dan industri. 



 

 

3. Kepala madrasah MI Kresna dalam menjalankan tugasnya sebagai inovator 

ada beberapa faktor hambatan diantaranya sarana prasarana yang kurang 

memadahi dan rendahnya kesadaran guru akan pentingnya metode 

pembelajaran. Belum adanya lulusan yang mampu bersaing, birokrasi, dan 

rendahnya produktivitas kerja. 

B. Saran 

Upaya peningkatan kompetensi pedagogik guru yang diterapkan oleh kepala 

madrasah MI Kresna nampaknya belum maksimal. Alangkah baiknya jika kepala 

madrasah membuat rencana dengan menentukan target dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang. Jadi lebih jelas guru seperti apa yang 

diharapkan lembaga maupun kepala madrasah dan sejauh mana pencapaiannya, 

sehingga memudahkan untuk mengadakan evaluasi hasil dari proses upaya kepala 

madrasah tersebut. 
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