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Bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih perlu dikembangkan
atau dilatih. Bakat yang dimiliki oleh seseorang dalam bidang tertentu memungkinkannya
mencapai prestasi pada bidang tersebut. Kegiatan pengembangan bakat anak di sekolah sering kali
berhadapan dengan berbagai persoalan.diantaranya adalah sebagai berikut: (1) sempitnya
wawasan, (2) hilangnya kekuatan visi dan misi sekolah, (3) pasrah terhadap kekurangan dan
keterbatasan,(4) sulitnya mencari bimbingan ahli, (5) disfungsi manajemen, (6) mandeknya
kaderisasi, (7) terlalu materialis, (8) rendahnya kesadaran orangtua, (9) lemahnya sektor
pendanaan.
MI Muhammadiyah Kasihan I adalah lembaga pendidikan yang menerapkan pendidikan
tentang pemunculan dan pengembangan bakat. Cara yang dilakukan MI Muhammadiyah Kasihan I
adalah dengan program ekstrakurikuler, diantaranya: (1) pramuka, (2) drumband (3) lukis &
kaligrafi (4) pidato 3 bahasa (5) puisi (6) bulutangkis (7) qiro’ (8) tahfitz (9) rebana. Namun
kenyataannya di MI Muhammadiyah Kasihan I mampu dan sukses dalam pengembangan bakat
peserta didik sehingga berbagai kegiatan ekstrakurikuler tetap eksis dan mampu melahirkan juara
dalam banyak perlombaan
Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan (1) output, (2) outcome dan (3) dampak inovasi
program bakat peserta didik di MI Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan.
Penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data wawancara,
observasi dan dokumentasi serta teknik analisis data menggunakan analisis model interaktif Milles
dan Huberman
Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) output inovasi program bakat peserta didik yang
dilakukan madrasah (a) sarana prasarana yang memanfaatkan lingkungan dan keadaan, inovasi
keuangan yang memberikan honor sesuai kinerja, kerjasama dengan pondok pesantren sekitar, (b)
kegiatan menggunakan internet, audio/vidio dan lcd proyektor, (c) mengamati kegiatan dan
mengevaluasi kekurangan, memberikan honor secara rutin mengadakan kerjasama dengan
masyarakat dan (d) menjadwal sesuai kebutuhan pasar, menggunakan peralatan yang ada dan
memanfaatkan barang dan tempat di lingkungan madrasah, (2) outcame inovasi program bakat
peserta didik yang dilakukan madrasah (a) apabila inovasi proses rutinitas kegiatan hasil belajar
kurang maksimal menganalisis sebab dan mengganti metode, memilih pembina yang sesuai,
kegitan fokus dalam beberapa hal yang dianggap penting, memilih lingkungan yang cocok untuk
berlatih, (b) tugas dividio dan dikirimkan pelatih, kinerja pendidik menggunakan teknologi, (c)
pengintruksian terhadap perubahan rutinitas kegiatan apabila ada hal hal yang menjadi penyebab
dan (d) mempublikasikan hasil belajar dan prestasi (3) dampak inovasi program bakat peserta
didik yang dilakukan madrasah yang meliputi (a) inovasi proses rutinitas kegiatan (b) inovasi
teknologi baru (c) inovasi rutinitas manajerial (d) strategi organisasi untuk pasar, baik dari output
maupun outcome maka dampaknya terlaksana jaminan mutu yang berkelanjutan.Saran bagi guru
supaya selalu menerapkan inovasi dan kreatif, bagi siswa selalu belajar dengan semangat, aktif dan
kreatif dan bagi peneliti berikutnya disarankan meneliti penerapan inovasi mutu pada program
pengembangan yang lain.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
Kemajuan suatu bangsa ditentukan oleh perkembangan pendidikan bagi anak
bangsa itu. Kemajuan dalam satuan waktu jangka panjang akan dapat memprediksi
kualitas suatu bangsa pada sekian puluh tahun ke depan. 1
Pendidikan bakat hal yang perlu digali dan dikembangkan untuk keberhasilan
pendidikan di Indonesia supaya peserta didik memahami tentang kecenderungan
kemampuan pada setiap individu peserta didik. 2
Menurut C. Semiawan dkk dalam buku karangan Yudrik Jahja mendefinisikan
bahwa bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang ma sih perlu
dikembangkan atau dilatih. Pada dasarnya setiap manusia memiliki bakat pada suatu
bidang tertentu dengan kualitas yang berbeda-beda. Bakat yang dimiliki oleh seseorang
dalam bidang tertentu memungkinkannya mencapai prestasi pada bidang tersebut. Untuk
itu diperlukan adanya latihan, pengetahuan, dorongan asosiasi dan moral (social and
moral support) dari lingkungan yang terdekat. Bakat ada yang bersifat akademik dan
nonakademik. Bersifat akademik berhubungan dengan pelajaran dan bersifat nonakademik berhubungan dengan bidang sosial, seni, olahraga, serta kepemimpinan. 3
Bakat non akademik dapat dikembangkan dengan kegiatan ekstrakurikuler yang
merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti
dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah, bertujuan agar
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siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Memperluas diri dapat dilakukan dengan
memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong pembinaan sikap dan nilai- nilai. 4
Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah bertujuan untuk menyediakan
lingkungan yang memungkinkan siswa untuk mengemba ngkan potensi, bakat dan
kemampuannya secara optimal, sehingga mereka mampu mewujudkan dirinya dan
berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan pribadinya maupun masyarakat. Setiap
orang mempunyai potensi yang berbeda-beda dan membutuhkan layanan pendidikan
yang berbeda pula. Madrasah bertanggung jawab untuk memandu, membina dan
mengembangkan potensi-potensi tersebut secara utuh. Selain itu, tujuan kegiatan
ekstrakurikuler untuk membantu dan mengembangkan potensi siswa yang beragam.
Sehingga kegiatan ekstrakurikuler khususnya dalam bidang keagamaan dapat
meningkatkan pengamalan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan
kepada Allah SWT. 5
Masalah yang timbul pada program pengembangan bakat adalah kegiatan
pengembangan bakat anak di sekolah sering kali berhadapan dengan berbagai persoalan
sebagai berikut: (1) sempitnya wawasan; (2) hilangnya kekuatan visi dan misisekolah;
(3) pasrah terhadap kekurangan dan keterbatasan; (4) sulitnya mencari bimbingan ahli;
(5) disfungsi manajemen; (6) mandeknya kaderisasi, (7) terlalu materialis; (8) rendahnya
kesadaran orangtua; dan (9) lemahnya sektor pendanaan. 6 Daryono menyebutkan pada
bangkapos.com yang berjudul pengembangan minat dan bakat siswa dengan
ekstrakurikuler,

bawasannya

wacana

problematika

akademik

atau

harapan

pengembangan dan pelaksanaan program kegiatan ekstrakurikuler pada satuan
pendidikan dapat memberikan manfaat yang berguna dalam pembentukan bakat dan
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3
minat peserta didik, serta dapat mengembangkan kemanpuan intelektual, emosional,
spiritual, sosial serta pengembangan ketrampilan dan kepribadian peserta didik dalam
rangka pembentukan SDM manusia Indonesia yang dapat diandalkan di masa
mendatang. 7
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I adalah lembaga pendidikan yang
menerapkan pendidikan tentang pemunculan dan pengembangan bakat. Cara yang
dilakukan Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I adalah dengan adanya
Program Ekstrakurikuler yang diantaranya; (1) pramuka, (2) drumband, (3) lukis &
kaligrafi, (4) pidato 3 bahasa (5) puisi, (6) bulutangkis, (7) qiro’, (8) tahfitz, dan (9)
rebana. Berangkat dari hal ini peneliti merasa perlu adanya inovasi guna mengatasi 9
persoalan yang menjadi penghambat pengembangan bakat di atas yang kenyataannya
sebagaimana yang disampaikan oleh Rini Setiyani guru kelas 6 di Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Kasihan 1, Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan 1 mampu
mengatasi sembilan hambatan tersebut dan sukses dalam pengembangan bakat peserta
didik yang dimana berbagai kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan bentuk aplikatif
program pengembangan bakat tetap eksis dan mampu melahirkan juara dalam banyak
perlombaan8
Dari berbagai hal dalam latar belakang tersebut maka peneliti merasa penting untuk
meneliti hal tersebut dengan judul: “Inovasi Program Bakat Peserta Didik (Studi
Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan)”
B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di a tas, maka dapat dirumuskan masalah
sebagai berikut :
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2014.
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1.

Bagaimana output inovasi program bakat peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan?

2.

Bagaimana outcome inovasi program bakat peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan?

3.

Bagaimana dampak inovasi program bakat peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan?

C. Tujuan Penelitian
Berdasarkan rumusan masalah yang disebutkan maka tujuan penelitian yang ingin
dicapai adalah :
1.

Untuk menjelaskan output inovasi program bakat peserta didik di Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan.

2.

Untuk menjelaskan outcome inovasi program bakat peserta didik di Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan.

3.

Untuk menjelaskan dampak inovasi program bakat peserta didik di Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan.

D.

Kegunaan Penelitian
Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:
1. Secara Teoretis
Secara teorites penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan kajia n teoretis
lebih lanjut di kalangan lembaga pendidikan tentang inovasi program bakat peserta
didik.
2. Secara Praktis
a. Bagi Lembaga
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi untuk
mengetahui sejauh mana inovasi dalam program bakat peserta didik di
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Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan sehingga
bakat peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah

Kasihan I

Tegalombo dapat berkembang secara maksimal dan mampu menjadi program
yang bermutu untuk memunculkan dan mengembangkan kemampuan siswa
dalam berbagai jenis kegiatan ekstrakurikuler guna mencapai visi dan misi dan
tujuan lembaga juga dari departemen Pendidikan Nasional
b. Bagi Guru/Pembina Ekstrakurikuler
Sebagai bahan kajian dalam Inovasi pengembangan bakat khususnya bidang
ekstrakurikuler agar sekolah mampu membentuk peserta didik yang berprestrasi
dalam bakat masing- masing.
c. Bagi Peserta Didik
Sebagai bahan acuan dalam mengenali bakat dan menanamkan pema haman
betapa pentingnya penggalian dan pengembangan bakat untuk membangun
potensi bagi peserta didik dengan harapan mampu untuk menjadi bekal pada
jenjang pendidikan dan kehidupan selanjutnya.
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d. Bagi Peneliti
Penelitian ini bermanfaat untuk persyaratan penyelesaian program
magister

Manajemen

Pendidikan

Islam

juga

sebagai

pengembangan

pengetahuan dan wawasan dalam bidang Manajemen Pendidikan Islam
E.

Kajian Terdahulu
Dalam penelitian pertama yaitu Jurnal Edu Riligia: Vol. 2 No.1 Januari - Maret
2018 yang ditulis Fitri Helena Pulungan, Syafaruddin dan Wahyuddin Nur Nasution
yang

berjudul

“Pelaksanaan

Pengembangan

Bakat

Siswa

dalam

Kegiatan

Ekstrakurikuler Kursus Kader Dakwah (KKD) di MAN 1 Medan.”
Penelitian ini bertujuan untuk (1) untuk mendeskripsikan Program-program
Pengembangan Bakat dalam kegiatan ekstrakurikuler Kursus Kader Dakwah di MAN 1
Medan; (2) untuk mendeskripsikan Pelaksanaan Pengembangan Bakat dalam kegiatan
ekstrakurikuler Kursus Kader Dakwah di MAN 1 Medan; (3) untuk mengetahui hasil
yang dicapai siswa melalui Pengembangan Bakat dalam kegiatan ekstrakurikuler
Kursus Kader Dakwah di MAN 1 Medan.
Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan di
MAN 1 Medan pada tahun pelajaran 2016-2017. Subjek penelitian adalah kepala
madrasah, guru pembimbing dan siswa.
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara,
observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data yang dilakukan yaitu melakukan:
Reduksi data, Penyajian data dan Verifikasi data.
Hasil penelitian ini adalah: (1) program-program ekstrakurikuler Kursus Kader
Dakwah dalam bidang keagaamaan dan Dakwah untuk melatih retorika dakwah,
mengkaji dan menghafal Al-Qur’an, mengkaji (Tauhid, Fiqh) kegiatannya, Dakwah
Sabtu Ahad, Penerjunan Tim Safari Ramadhan dibulan Ramadhan, Dakwah, KKD

7
Mingguan atau KKD rutin, Malam Introspeksi Diri Bidang Umum yaitu, pelatihan
motivasi diri, jurnalistik dakwah, pelatihan Kepemimpinan; (2) proses pelaksanaan
kegiatan Kursus Kader Dakwah dapat terlaksana dengan baik terbukti dengan adanya
antusias yang besar dari siswa yang mengikutinya dan dukungan yang kuat dari pihak
madrasah dan alumni, sehingga mereka dapat mengembangkan bakat yang mereka
miliki terutama bakat retorika dakwah; dan (3) evaluasi kegiatan kursus kader dakwah
yaitu dengan menekankan pada tiga aspek, aspek kognitif (fikriyah-ilmiyah), aspek
afektif, (akhlak-emosional), dan aspek psikomotorik (amaliyah-kemampuan).
Kedua adalah Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Vol 6, No 11 (2017)
Penelitiannya Rahmi Susilowati yang berjudul
“Analisis Pengembangan Bakat Khusus Pada Siswa Kelas X Madrasah Aliyah Negeri
2 Pontianak.”Bakat adalah potensi yang masih perlu dikembangkan, tetapi harap
dicatat sebelum mengembangkan talenta sehingga pendistribusian sesuai dengan talenta
khusus yang dimiliki dulu harus tahu bakat khusus apa yang ada dalam diri individu.
Namun, berdasarkan latar belakang para siswa, masih ada siswa kelas X Madrasah
Aliyah Negeri 2 Pontianak yang tidak tahu bakat mereka sendir i dan bagaimana
mengembangkannya. Metode penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan
formulir survei. Prosedur pemecahan masalah dengan menggambarkan distribusi
Analisis Pengembangan Bakat Khusus di Kelas X Madrasah Aliyah Negeri 2
Pontianak. Total populasi 274 dan jumlah sampel 74 diambil 25% dari populasi dengan
teknik random sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah
teknik komunikasi langsung dan komunikasi tidak langsung. Alat pengumpulan data
yang digunakan adalah wawancara dan kuesioner pengembangan bakat khusus.
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Berdasarkan hasil pemrosesan penelitian dan analisis data telah dilaksanakan,
dapat disimpulkan bahwa secara umum perkembangan siswa berbakat kelas X
madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak itu baik
Ketiga adalah Jurnal Penelitiaan Manajer Pendidikan: Volume 9, Nomor1, Maret
2015,yang ditulis oleh Sri Nanti yang berjudul “Inovasi Manajemen Kegiatan
Ekstrakurikuler”
Tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan inovasi manajemen
kegiatanekstrakurikuler di SMP Negeri 02 Bingin Kuning Kabupaten Lebong. Secara
khusus, penelitian inibertujuan untuk mendeskripsikan: inovasi kegiatan ekstrakurikuler
pramuka; inovasi kegiatanekstrakurikuler kesenian; inovasi kegiatan ekstrakurikuler
olahraga; inovasi kegiatanekstrakurikuler keagamaan. Metode penelitian yang
digunakan adalah deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian ini maka dapat
disimpulkan bahwa inovasi manajemen dalam kegiatan ekstrakurikuler di sekolah
sangat diperlukan dalam pelaksanaan dan perkembangan kegiatan. Inovasi yang
dilakukan pada kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dari segi program kegiatan,
struktur organisasi, jadwal kegiatan, administrasi organisasi, sarana dan prasarana,
sertapembiayaan.
Penelitian studi kasus ini menggunakan penelitian pendekatan kualitatif. Hasil
penelitian ini adalah Inovasi Kegiatan Ekstrakurikuler Pramuka. Berdasarkan hasil
penelitian, penulis mengemukakan hal- hal yang perlu diperhatikand alam inovasi
manajemen kegiatan ekstrakurikuler pramuka sebagai nilai pragmatis daripenelitian ini
adalah sebagai berikut: Pertama, program kegiatan hendaknyadisusun melalui rapat
dewan guru bersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan
kesiswaan. Program yang direncanakan secara mendetil, dijabarkan dalamprogram
kegiatan semester, kegiatan bulanan dan kegiatan mingguan, berikut tanggal
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pelaksanaan dan target pencapaiannya.Kedua, pelaksanaan latihan pramuka mengacu
kepada progam yang telah disusun sesuai dengan periode tertentu. Latihan minimal
dilaksanakan sekali seminggu ditambah dengan waktu lain sesuai dengan kesepakatan
anggota, khusus untuk persiapan melaksanakan kegiatanatau perlombaan latihan lebih
diintensifkan lagi. Ketiga, pembina pramuka dipilih dari tenaga pendidik atau tenaga
kependidikan yang benar-benar memiliki kecakapan khusus tentang kepramukaan serta
memiliki loyalitas yang tinggi terhadap keberlangsungan kegiatan melalui rapat setiap
awal tahun pelajaran. Keempat, untuk mengembangkan idekreatif dan inovatif dalam
mengelola organisasi pramuka, hendaknya pembina pramuka diberikan kewenangan
dan tanggung jawab sepenuhnya. Kelima, memiliki kelengkapan administrasi gerakan
pramuka seperti buku induk, buku tamu, buku inventaris, buku risalahrapat/pertemuan,
buku keuangan dan iuran, bukuekspedisi, buku kegiatan/latihan, buku harian, log book,
agenda surat dan buku sejarah danperkembangan kegiatan.Keenam, pembina
diwajibkan membuat laporan secara berkala setiap satu semester yang ditujukan kepada
kamabigus. Ketujuh, pihak sekolah komitmen terhadap penyediaan sarana dan
prasarana termasuk pembiayaan untuk kegiatan ekstrakurikuler pramuka yang terus
meningkatsetiap

tahunnya.Kedelapan,

dalam hal pengelolaananggota, pembina

diharapkan membentuk lebihdari satu regu inti untuk putra dan putri. Hal
inidimaksudkan agar memperbesar peluang anggota untuk dapat terpilih dalam regu
inti,dengan demikian motivasi dan semanga tberkompetisi antar anggota semakin
meningkat.
Inovasi Kegiatan Ekstrakurikuler Kesenian Berdasarkan hasil penelitian, penulis
mengemukakan hal- hal yang perlu diperhatikan dalam inovasi manajemen kegiatan
ekstrakurikuler kesenian sebagai nilai pragmatis dari penelitian ini adalah sebagai
berikut: pertama, pembina ditunjuk melalui rapatdari tenaga pendidik atau tenaga
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kependidikanyang benar-benar memiliki kecakapan dalam bidang kesenian, tidak mesti
mengacu kepada guru yang membidangi mata pelajaran Seni Budaya dan
Keterampilan. Kedua, pembina yang ditunjuk hendaknya mengajukan draf program
kerja yang dibahasbersama kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan
kesiswaan, dewan guru,serta perwakilan dari pengurus OSIS. Keterlibatan pengurus
OSIS dimaksudkan agar dapat menyesuaikan bakat dan minat siswaterhadap jenis
kesenian yang ditawarkan. Ketiga, dalam pelaksanaan latihan diharapkan dapat
melibatkan peserta senior untuk dapat membantu melatih peserta yang baru bergabung,
kecuali untuk teori dan praktik dasar langsung ditangani oleh pembina. Keempat,
pembina agar diberikan kewenangan sepenuhnya terhadap pengelolaan kegiatan
ekstrakurikuler kesenian, termasuk kebijakan atas even yang akan diikuti serta kegiatan
kesenian yang akan digelar melalui koordinasi dengan kepala sekolah. Kelima,
administrasi kegiatan harus lengkap, yaitu buku induk, buku inventaris barang, buku
rapat, buku keuangan dan buku kegiatan latihan. Keenam, di samping membuat laporan
pada akhir tahun pelajaran guna melaporkan kegiatan dan keuangan, hendaknya
pembina membuat laporan kegiatan program yang telah dilaksanakan. Ketujuh,
berhubung kegiatan ekstrakurikuler kesenian sebagian besar adalah praktik yang
membutuhkan peralatan yang memadai, agar sekolah menyediakan peralatan tersebut.
Inovasi Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga berdasarkan hasil penelitian, penulis
mengemukakan hal-hal yang perlu diperhatikan dalam inovasi manajemen Kegiatan
Ekstrakurikuler Olahraga sebagai nilai pragmatis dari penelitian ini adalah sebagai
berikut:

Pertama,

dalam

menyusun

program

kerja

serta

jadwal

kegiatan

dikoordinasikan dengan bidang kurikulum dan kesiswaan, agar dalam pelaksanaan
kegiatan tidak tumpang tindih dengan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler yang ada
serta kegiatan pelajaran tambahan. Dengan demikian siswa dapat mengikuti beberapa
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kegiatan ekstrakurikuler, termasuk olahraga. Kedua, jenis olahraga yang diajarkan
hendaknya disesuaikan dengan minat dan bakatsiswa. Ketiga, agar siswa benar-benar
menguasai suatu cabang olahraga, peserta Kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga
disarankan

hanya

fokuspada

satu

cabang olahraga.Keempat,

kegiatan

yang

dilaksanakan agar disesuaikan dengan program dan jadwal kegiatan yang telah disusun
sebelumnya, sehingga waktu yang tersedia cukup efektif terkecuali ada persiapan
khusus untuk mengikuti perlombaan. Kelima, untuk mengembangkan ide kreatif
pembina dalam upaya inovasi Kegiatan Olahraga, agar kepala sekolah memberikan
kewenangan sepenuhnya kepada pembina dalam memanajemen kegiatan. Keenam, agar
kegiatan yang diikuti dandigelar semakin banyak, diharapkan pihak sekolah
menyediakan dana yang cukup. Ketujuh, penyediaan sarana dan prasarana sangat
diperlukan dalam pengembangan minat dan bakat siswa dalam bidang Olahraga.
Inovasi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan Berdasarkan hasil penelitian yang
mendeskripsikan tentang inovasi Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan, maka dapat
dimaknai bahwa dalam manajemen Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan sangat
diperlukansuatu inovasi agar kegiatan tidak monoton dan stagnan. Sama seperti
kegiatan ekstrakurikuler yang telah dijelaskan sebelumnya, dalam pengembangan
kegiatan ekstrakurikuler keagamaan juga perlu adanya inovasi dari segi program kerja
yang disusun, struktur organisasi, jadwal kegiatan, administrasi organisasi, sarana dan
prasarana, serta pembiayaan. Terkhusus untuk Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan
penting diadakan inovasi kegiatan dari segi format pembelajaran, materi yang
diajarkan, pemusatan tempat pelaksanaan, dan hubungan masyarakat. Dari segi format
pembelajaran hendaknya menggunakan metode yang bervariatif dan mengedepankan
pembelajaran siswa aktif, jangan hanya menggunakan metode ceramah yang pada
akhirnya akan membuat peserta bosan. Materi yang diajarkan juga hendaknya beragam,
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jangan hanya sekedar belajar baca tulis Al-Qur’an. Tempat kegiatan sebaiknya
dipusatkan di musala sekolah sehingga terkesan lebih religius. Serta yang terpenting
dalam kegiatan ekstrakurikuler adalah inovasi dalam menjalin hubungan masyarakat,
terutama kepada tokoh agama setempat dan instansi keagamaan yang ada. Dari
deskripsi hasil penelitian di atas, maka dapat dilihat betapa penting penerapan inovasi
manajemen dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan di sekolah. Langkah langkah
yang dapat dilakukan sebagai kerangka berfikir dalam penerapannya adalah: pertama,
program kerja disusun dengan terperinci mulai dari program tahunan sampaipada
program mingguan berupa jadwal kegiatan; kedua, dalam pelaksanaan Kegiatan
Ekstrakurikuler Keagamaan hendaknya menggunakan format pembelajaran yang
bervariatif dengan mengedepan kan keaktifan siswa, jangan cuma menggunakan
metode ceramah; ketiga, kegiatan yang dilakukan diantaranya praktik bersuci, praktik
shalat, latihan ceramah agama, jangan hanya sebatas kegiatan mengaji dan tadarus AlQur’an. Serta yang terpenting adalah menanamkan akhlakyang terpuji kepada peserta
didik; keempat, hendaknya Kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan dipusatkan di musala
sekolah.Oleh karena itu sekolah harus mempunyai musala; kelima, administrasi
kegiatan harus lengkap serta membuat laporan secara berkala. Keenam, adanya
dukungan sarana dan prasaranaserta pendanaan. keenam, menjalin kerjasama dengan
tokoh agama, lembaga keagamaan dan Kementerian Agama.
Penelitian ini secara umum dapat disimpulkan bahwa manajemen kegiatan
ekstrakurikuler di SMP Negeri 02 Bingin Kuning Kabupaten Lebong telah dilakukan
inovasi untuk mempermudah pelaksanaan dan mengembangkan kegiatan. Inovasi yang
dilakukan dalam hal program, struktur, waktu, administrasi, sarana dan prasarana serta
pembiayaan. Dari ketiga penelitian tersebut memiliki hasil yang berbeda dalam
penyampaian, penelitian
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Pertama disimpulkan dalam menggali dan mengembangkan bakat ada dukungan
dari orang tua dan alumni dimana terdapat pengembangan jurnalistik, kepemimpinan
dan kader, dalam penelitian ini di sebutkan proses dan progamnya hingga hasilnya baik.
Kedua mengembangkan talenta sehingga pendistribusian sesuai dengan talenta
khusus yang dimiliki, harus tahu bakat khusus apa yang ada dalam diri individu.
Namun, berdasarkan latar belakang para siswa, masih ada siswa kelas X Madrasah
Aliyah Negeri 2 Pontianak yang tidak tahu bakat mereka sendiri dan bagaimana
mengembangkannya. Berdasarkan hasil pemrosesan penelitian dan analisis data telah
dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pada secara umum perkembangan siswa
berbakat kelas X madrasah Aliyah Negeri 2 Pontianak itu baik
Ketiga disebutkan bahwa tujuannya untuk mengetahui tentang inovasi manajemen
kegiatan ekstrakurikuler yaitu untuk mendeskripsikan kegiatan Ekstrakurikuler
Pramuka, untuk mendeskripsikan inovasi kegiatan Ekstrakurikuler Kesenian, untuk
mendeskripsikan inovasi kegiatan Ekstrakurikuler Olahraga dan untuk mendeskripsikan
inovasi kegiatan Ekstrakurikuler Keagamaan.
Ketiga penelitian di atas memiliki keterkaitan dengan penelitian ini diantaranya
kesamaan hal yang diteliti adalah: (1) pengembangan bakat siswa atau peserta didik
yang dalam penelitian tersebut terfokus pada kegiatan ekstrakurikuler,

(2)

pengembangan bakat, (3) inovasi kegiatan ekstrakurikuler dalam meningkatkan kualitas
sekolah dimana kualitas berarti mutu andai sekolah tersebut berkualitas maka dapat
diartikan sekolah tersebut bermutu. Sedangkan perbedaanya adalah: (1) penelitian
pertama meneliti pelaksanaanya sedangkan penelitian ini meneliti inovasi pelasanaanya
meskipun dalam pengembangan bakat di MAN Medan terdapat berbagai inovasi hanya
saja dalam penelitian tersebut tidak menjadi fokus penelitian. Selain itu berbeda pada
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tempat penelitiannya di MAN Medan sedangkan penelitian ini di Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo.
Penelitian kedua yaitu tentang analisis pelaksanaanya sedangkan penelitian ini
meneliti inovasi pelaksanaanya sedangkan tempat penelitian kedua berada di Madrasah
Aliyah Negeri 2 Pontianak sedangkan penelitian ini di Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo.
Penelitian ketiga meneliti inovasi manajemen kegiantan ekstrakurikuler yang
dimana juga merupakan upaya dalam meningkatkan kualitas, kualitas juga memiliki
makna bermutu sedangkan penelitian ini meneliti inovasi pelaksanaanya namun
meskipun hampir mirip penelitian ini tetap berbeda bawasannya penelitian ketiga
dibedakan

fokus pada manajemen kegiatan ekstrakurikuler dan fokus pada

perencanaan dan idealnya sedangkan penelitian ini fokus pada hasil yang dapat dilihat
dari Output, Outcame dan dampaknya. Penelitian ketiga ini bertempat di SMP Negeri 2
Bingin Kuning Kabupaten Lebong sedangkan penelitian ini di Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo meskipun ketiga tempat dari kajian pustaka
penelitianya jauh dalam segi jarak namun pada dasarnya pengembangan bakat dan
kualitas atau mutu memiliki teori yang relatif sama.
Dari ketiga penelitian di atas peneliti menyimpulkan bahwa penelitian yang
peneliti susun sangat berhubungan dengan penelitian tersebut yang dimana penelitian
ini lebih memperkuat bahwasannya ekstrakurikuler adalah salah satu cara dalam
mengembangkan bakat sekaligus dalam pengembangan bakat ada berbagai macam cara
untuk menjadikannya berkualitas atau bermutu diantaranya adalah dengan inovasi dan
penataan manajemen yang bagus maka dari itu penelitian ini dapat menjadi pelengkap
dan cermin dari sudut pandang lain terkait pengembangan bakat dan mutu atau kualitas,
yaitu penelitian ini berjudul “Inovasi Mutu Program Pengembangan Bakat Peserta
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Didik (Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo
Pacitan”.
F.

Metode Penelitian
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian
Dalam penelitian ini digunakan metodologi penelitian dengan pendekatan
kualitatif, Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang-orang dan perilaku
yang dapat dilihat serta memiliki karakteristik alami (natural setting) sebagai
sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan daripada hasil, analisis
dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara analisa induktif, dan makna
merupakan hal yang esensial. 9
Penelitian kualitatif menggunakan metode kualitatif. Metode kualitatif ini
digunakan karena beberapa pertimbangan, satu, menyesuaikan metode kualitatif
lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan ganda. Kedua, metode ini
menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dan informan. Ketiga,
metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan setting penelitian,
dan mampu melakukan penajaman terhadap pola-pola nilai yang dihadapi. 10
Pada penelitian ini, jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu
suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena tertentu atau satuan sosial seperti
individu, kelompok, institusi atau masyarakat. Studi kasus dapat digunakan secara
tepat dalam banyak bidang. Di samping itu merupakan penyelidikan secara rinci
satu setting, satu subyek tunggal, satu kumpulan dokumen atau satu kejadian
tertentu.
2. Kehadiran Peneliti
9

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosda Karya, 2000), 4.
Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif ( Jakarta: Rineka Cipta, 2008), 26.
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Ciri khas penelitian kualitatif
berperan serta,

sebab

tidak dapat dipisahkan dari pengamatan

peranan penelitilah yang

menentukan keseluruhan

skenarionya. Pengamatan berperan serta 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 berlaku tanpa gangguan. 11
Untuk itu, dalam penelitian ini, peneliti betindak seb agai instrumen kunci,
partisipan penuh sekaligus pengumpul data, sedangkan instrumen yang lain sebagai
penunjang.
3. Lokasi Penelitian
Lokasi penelitian ini adalah Madrasaah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I
Tegalombo Pacitan. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Madrasaah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan, yaitu karena lembaga
tersebut dalam pengembangan bakat telah menerapkan inovasi mutu yang mampu
meningkatkan

kualitas

pendidikan

terutama

dalam

pengembangan

bakat

(eksrakurikuler) sehingga Madrasaah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I
Tegalombo Pacitan. Sebuah sekolah di desa namun memiliki daya saing dan
memiliki 200 siswa yang merupakan angka yang besar dengan melihat
perbandingan dengan sekolah lain di kabupaten Pac itan
4. Sumbar Data
Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata yaitu wawancara
kepada kepala madrasah dan guru prmbimbing program pengembangan bakat dan
tindakan peserta didik dan rutinitas kegiatan yang peneliti amati, selebihnya adalah
tambahan seperti dokumen dan lainnya. Dengan demikian sumber data dalam

11

Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 163.
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penelitian ini adalah: kata-kata dan tindakan sebagai sumber data utama, sedangkan
sumber data tertulis, foto dan statistik, adalah sebagai sumber data tambahan. 12
5. Prosedur Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah meliputi wawancara,
observasi dan dokumentasi. Sebab bagi peneliti kualitatif fenomena dapat
dimengerti maknanya secara baik, apabila dilakukan

interaksi dengan subyek

melalui wawancara mendalam dan diobservasi pada latar, dimana fenomena
tersebut berlangsung

dan disamping itu untuk melengkapi data, diperlukan

dokumentasi (tentang bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subyek). 13
a. Teknik Wawancara
1) Wawancara Terstruktur
Wawancara terstruktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data,
bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan
diperoleh. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data
telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan
tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara
terstruktur ini diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data
mencatatnya. Dengan wawancara terstruktur ini pula, pengumpul data dapat
menggunakan beberapa pewawancara sebagai pengumpul data. Supaya
setiap pewawancara mempunyai keterampilan yang sama, maka diperlukan
pembinaan kepada calon pewawancara.
Dalam wawancara ini peneliti mewawancarai; (1) Bapak Zainnudin
selaku kepala sekolah yang bertanggung jawab dalam berlangsungnya
proses pendidikan dan mutu madrasah termasuk dalam kegiatan ekstra
12
13

Ibid., 157.
Ibid., 168.
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kurikuler yang sekaligus program pengembangan bakat; (2) Bapak Afifudin
selaku tata usaha dan orang yang paling tahu seluk beluk madrasah
sekaligus pembina program pengembangan bakat rebana dan bulutangkis;
(3) Bapak A.Sadali Guru kelas 3b sekaligus pembina program Lukis dan
Kaligrafi’.
2) Wawancara Semi Terstruktur
Wawancara Semi Terstruktur jenis wawancara ini sudah termasuk
dalam kategori interview bebas, dimana dalam pelaksanaanya lebih bebas
bila dibandingkan dengan wawancara secara terstruktur. Tujuan dari
wawancara jenis ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih
terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ideidenya. Dalam melakukan wawancara, peneliti perlu mendengarkan secara
teliti dan mencatat apa yang dikemukakan oleh informan.
3) Wawancara Tidak Terstruktur
Wawancara tidak terstruktur, adalah wawancara yang bebas dimana
peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara
sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara
yang digunakan hanya berupa garis-garis besar permasalahan yang akan
ditanyakan. 14 Dalam penelitian ini peneliti mewawancarai bapak Sadali
selaku guru madrasah sekaligus pembina program lukis dan kaligrafi
Peneliti dalam pengumpulan data menggunakan tiga jenis wawancara di
atas karena bertujuan untuk memperoleh data yang lebih kuat dan akurat.
Dengan penggunaan wawancara ini peneliti akan lebih mudah dalam
mendapatkan data dari informan.
14

Ibid., 74.
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b. Teknik Observasi
Dalam penelitian kualitatif observasi diklasifikasikan menurut tiga cara.
Pertama, pengamat dapat bertindak sebagai seorang partisipan atau non
partisipan. Kedua, observasi dapat dilakukan secara terus terang atau
penyamaran. Ketiga, observasi yang menyangkut latar penelitian. Dan dalam
penelitian ini digunakan teknik observasi yang pertama, dimana pengamat
bertindak sebagai partisipan.
Dalam observasi partisipasi ini dapat digolongkan menjadi 4 yaitu:
partisipasi pasif, partisipasi moderat, partisipasi aktif dan partisipasi lengkap
1) Partisipasi pasif yaitu, peneliti datang di tempat kegiatan orang yang
diamati, tapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut
2) Partisipasi moderat yaitu, observasi yang terdapat keseimbangan antara
peneliti menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam
mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam berbagai kegiatan,
tetapi tidak semuannya.
3) Partisipasi aktif yaitu, observasi yang mana peneliti ikut melakukan apa
yang dilakukan oleh nara sumber tetapi belum sepenuhnya lengkap.
4) Partisipasi lengkap yaitu, observasi yang dalam melakukan pengumpulan
data, peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap apa yang dilakukan
sumber data. Jadi suasananya sudah natural, peneliti tidak terlihat
melakukan penelitian. Hal ini merupakan keterlibatan peneliti yang
tertinggi terhadap aktivitas kehidupan yang diteliti. 15
c. Teknik Dokumentasi

15

Ibid., 66.
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Teknik dokumentasi ini digunakan untuk mengumpulkan data yang sudah
tersedia dalam catatan dokumen. Dalam penelitian sosial, fungsi data yang
berasal dari dokumentasi lebih banyak digunakan sebagai data pendukung dan
pelengkap bagi data primer yang diperoleh melalui observasi dan wawancara
mendalam. 16
Penelitian yang dilakukan terhadap informasi yang didokumentasikan
dalam rekaman, baik gambar, suara, tulisan atau la in- lain bentuk rekaman biasa
dikenal dengan penelitian analisis dokumen atau analisis isi. 17
Dalam hal ini peneliti mendokumentasikan gambar kegiatan, piagam
penghargaan terkait program pengembangan bakat dan dokumen-dokumen yang
terpajang di kantor.
6. Analisis Data
Setelah data diperoleh dengan berbagai teknik pengumpulan data maka data
dianalisis. Analisis data adalah mencari dan menyusun secara sistematis data yang
diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga
dapat mudah difahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.
Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif yaitu, suatu analisis berdasarkan data
yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan
hipotesisi yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicari data lagi
secara berulang- ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis
tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan
data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik trianggulasi,
ternyata hipotesis diterima maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori. 18

16

Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kualitatif, 158.
Suharsimi A rikunto, Manajemen Penelitian ( Jakarta: PT Rineka Cipta, 2000), 321.
18
Sugiono, Memahami Penelitian Kualitatif, 89.
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Langkah- langkah analisis data di tunjukkan pada gambar berikut:
Pengumpulan
data

Penyajian
Data

Reduksi Data

Kesimpulan

Gambar 1.1 Analisis Data Model Interaktif Milles dan Huberman
Penjelasan teknik analisis data model interaktif Milles dan Haberman sebagai
berikut:
a. Pengumpulan Data
Pada tahap ini peneliti bekerja untuk memperoleh data sebanyak-banyaknya
dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.
b. Reduksi Data
Peneliti Memilih hal pokok dan penting tahap (1) mengediting,
mengelompokkan dan meringkas data; (2) menyusun kode-kode dan catatan
yang berkenaan dengan aktifitas dan proses; (3) menyusun rancangan konsepkonsep 19 dalam penelitian ini reduksi data bermanfaat untuk memilih data yang
sesuai dengan penelitian terkait inovasi mutu program pengembangan bakat
peserta didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo
Pacitan.
c. Penyajian Data
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Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif ( Yogyakarta:LkiS, 2008) 104
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Data adalah penyusunan informasi yang kompleks ke dalam bentuk
sistematis diantara langkah langkahnya adalah: (1) mengorganisasi data yakni
menjalin kelompok data sehingga seluruh data yang dianalisis benar benar
dilibatkan dalam satu kesatuan penelitian kualitatif (2) menguraikan data dengan
teks yang bersifat diskriptif. Dengan menyajikan data akan memudahkan peneliti
untuk memahami apa yang terjadi. 20
d. Pengujian Kesimpulan
Penarikan

kesimpulan

dan

verivikasi,

peneliti

pada

dasarnya

mengimplementasikan prinsip-prinsip induktif dengan mempertimbangkan polapola data yang ada dan kecenderungan dari data yang telah dibuat. 21 Dalam
penelitian ini mengungkap hal yang masih tersembunyi dan belum jelas untuk
menjawab masalah yang dirumuskan di awal.
7. Pengecekan Keabsahan Data
Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep
kesahihan (validitas) dan keandalan (reliabilitas). 22 Derajat kepercayaan keabsahan
data (kredebilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan teknik (1) pengamatan
yang tekun, dan triangulasi. Ketekunan pengamatan yang dimaksud adalah
menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan
persoalan atau isu yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini dilaksanakan
peneliti dengan cara : (a) mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci secara
berkesinambungan terhadap faktor- faktor yang menonjol yang ada hubungannya
dengan inovasi mutu program pengembangan bakat peserta didik di Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan 1 Tegalombo Pacitan dalam menghadapi arus
globalisasi abad ke-21. kemudian (b) menelaahnya secara rinci sampai pada suatu
20

Ibid,105
Ibid, 104-106
22
Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif,344.
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titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh faktor
yang ditelaah sudah difahami dengan cara yang biasa.
Teknik

triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau
sebagai pembanding terhadap data itu. Ada

empat macam triangulasi sebagai

teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan: sumber, metode, penyidik,
dan teori. 23 Dalam penelitian inidigunakan teknik triangulasi sumber, berarti
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang
diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal itu
dapat dicapai peneliti dengan jalan: (a) membandingkan data hasil pengamatan
dengan data hasil wawancara, (b) membandingkan apa yang dikatakan orang di
depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi, (c) membandingkan apa
yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang
dikatakannya sepanjang waktu, (d) membandingkan keadaan dan perspektif
seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang yang berpendidikan
menengah atau tinggi, orang berada, orang pemerintahan, (c) membandingkan hasil
wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 24 Dapat diartikan triangulasi
adalah penggalian atau pengungkapan data dengan sebenar-benarnya dengan
menimbang, mengingat dan memperhatikan dari berbagai sumber hasil dari
berbagai metode pengumpulan data yang dilaksanakan oleh peneliti.
8. Tahapan-tahapan penelitian
Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini ada tiga tahapan dan ditambah
dengan tahap terakhirdari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil penelitian.
Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: (1) tahap pra lapangan, yang meliputi:
23
24
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menyusun rancangan penelitian, memilih lapangan penelitia n yaitu di Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I, mengurus perizinan dengan madrasah dan
kampus, menjajagi dan menilai keadaan di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
Kasihan I, memilih dan memanfaatkan informan yang tepat yaitu kepala madrasah
dan guru pembina program pengembangan bakat, menyiapkan perlengkapan
penelitian dan yang menyangkut persoalan etika penelitian; (2) tahap pekerjaan
lapangan, yang meliputi : memahami latar penelitian dan persiapan diri, memasuki
lapangan dan berperanserta sambil mengumpulkan data; (3) Tahap analisis data,
yang meliputi: analisis

selama dan setelah pengumpulan data; dan (4) tahap

penulisan hasil laporan penelitian.
9. Sistematika Pembahasan
Sistematika pembahasan digunakan untuk mempermudah dan memberikan
gambaran terhadap

maksud

yang terkandung dalam proposal ini,

untuk

memudahkan penyusunan proposal ini dibagi menjadi beberapa bab yang
dilengkapi dengan pembahasan-pembahasan yang dipaparkan secara sistematis,
yaitu:
Bab I Pendahuluan yang berisi tinjauan secara global permasalahan yang
dibahas, yaitu terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian dan dalam metode
penelitian berisi Pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, lokasi peneliti,
sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis data, pengecekan keabsahan
temuan, tahapan-tahapan penelitian, dan sistematika pembahasan.
Bab II Berisi landasan teoretik dan atau telaah pustaka yang berfungsi sebagai
alat penyusun instrumen pengumpulan data (IPD).
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Bab III Berisi temuan penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian
dan deskripsi data.
Bab IV berisi tentang pembahasan yang akan membahas tentang inovasi mutu
dalam pengembangan bakat di MI Muhammadiyah Kasihan 1 Tegalombo
PacitanBab V penutup yang mempermudah pembaca dalam mengambil intisari.
Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran.

BAB II
INOVASI PROGRAM BAKAT PESERTA DIDIK

A. Inovasi program
1. Teori Inovasi program
Dalam kehidupan sehari-hari kita seringkali mendengar istilah inovasi. Kata
inovasi merupakan terjemahan dari kata innovation dalam bahasa Inggris yang
sering diterjemahkan segala hal yang baru atau pembaharuan. 25
Teori inovasi merupakan ide, praktik atau objek yang dianggap baru oleh
manusia atau unit adopsi lainnya. Sebuah inovasi terdifusi ke seluruh masyarakat
dalam pola yang dapat diprediksi. 26
Inovasi merupakan pusat dari kegiatan usaha ingin meluncurkan unit usaha
baru dan membarui strategik unit usaha. 27 Inovasi adalah kreasi dan implementasi
baru dari proses, produk dan pelayanan serta metode penyampaian yang dapat
dilihat sebagai hasil perbaikan yang signifikan dalam hal penghasilan, efisiensi
keefektifan atau mutu di sebuah pasar. 28 Inovasi adalah proses menjalankan ide
baru ke praktik produksi 29
Inovasi pendidikan melingkupi segala sesuatu kebaruan yang mampu
membawa lembaga pendidikan menjadi lebih bermutu dalam menyelenggarakan
proses pendidikan atau pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu
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pendidikan, yang tercermin dari output lulusan yang berprestasi, maupun outcome
yang bermanfaat bagi masyarakat. 30
Dari berbagai pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa inovasi adalah cara
unik atau terobosan baru untuk menjadikan sebuah proses dan hasil menjadi lebih
baik dan maksimal yang tercermin dari output lulusan yang berprestasi, maupun
outcome yang bermanfaat bagi masyarakat.
Tujuan utama dari inovasi adalah berusaha meningkatkan kemampuan, yakni
kemampuan dari sumber-sumber tenaga, uang, sarana dan prasarana, termasuk
struktur dan prosedur organisasi. Jadi keseluruhan sistem perlu ditingkatkan agar
semua tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. 31
Sedangkan tujuan inovasi lainnya adalah efisiensi, relevansi dan efektivitas
mengenai sasaran jumlah anak didik sebanyak-banyaknya, dengan hasil
pendidikan yang sebesar-besarnya (menurut kriteria kebutuhan anak didik,
masyarakat dan pembangunan) dengan menggunakan sumber tenaga, uang, alat,
dan waktu dalam jumlah sekecil-kecilnya
Inovasi pendidikan bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan baik
dalam prosesnya maupun dalam hasilnya. Inovasi pendidikan tidak dilakukan atau
diterapkan pada hasil, melainkan pada proses pendidikan untuk mencapai hasil
yang diinginkan. Inovasi pendidikan lebih menekankan pada bagaimana
penyelenggaraan pendidikan atau pembelajaran dilakukan, bukan hanya pada apa
yang dilakukan32
2. Konsep inovasi program
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Hasbullah. Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan, ed. 2. (Jakarta: Rajagrav indo Persada, 2001), 189.
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Schumpeter dalam Jati Sengupta membedakan tipe, jenis-jenis atau bentukbentuk dari inovasi adalah sebagai berikut:33
a. Inovasi produk, dimana jenis produk baru atau jasa ditambahkan ke daftar
barang yang memerlukan perubahan dalam rutinitas produksi. Sebuah jenis
baru dari produk atau jasa yang ditambahkan ke sistem yang akan
membutuhkan rutinitas produksi baru dan juga perubahan dalam jaringan
konsumsi.
b. Inovasi proses yang memerlukan perubahan dalam fungsi produksi atau
rutinitas produksi, sebuah teknologi baru untuk produk yang sudah ada yang
membutuhkan perubahan kualitas input dan autput
c. Inovasi organisasi, yang melibatkan dalam rutinitas manajerial yang biasanya
mengarah kepada perubahan struktur pasar, strategi unntuk pasar yang baru
d. Inovasi pasar, dimana produk diperkenalkan ke pasar baru seperti menjual
keluar negeri
e. Inovasi input, yang melibatkan bahan baku baru misalnya sumber energi baru
atau jenis baru dalam menggunakan input yang sudah tersedia.
Teori Schumpeter dalam Jati Sengupta di atas inovasi proses dan inovasi
organisasi adalah hal yang umum dilakukan dan penulis anggap paling tepat dalam
inovasi pendidikan termasuk inovasi mutu program pengembangan peserta didik.
Dengan demikian maka penulis akan lebih fokus dalam landasan teori tentang
inovasi proses dan inovasi organisasi.
3. Indikator inovasi program
a. Inovasi Proses

33
Jati Sengupta, Theory of Innovation:New Paradigm of Growth (Swit zerland: Springer International
Publising2014), 64.
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1) Perubahan Rutinitas Kegiatan
Komponen proses dan sumber dimaksudkan dengan serangkaian kegiatan
yang memanfaatkan sumber belajar untuk mencapai hasil belajar. Proses
dan sumber memiliki keterkaitan dengan komponen pengelolaan
pembelajaran di atas. Melalui komponen proses ini maka dianilisis dan
ditetapkan

kegiatan-kegiatan

yang

tepat

dan

sistematis

melalui

pemanfaatan sumber belajar yang telah diputuskan untuk mencapai tujuan
pengajaran yang telah ditetapkan.
Komponen belajar dimaksudkan bahwa program pembelajaran yang
dirancang pada hakekatnya ditujukan untuk terjadinya belajar pada diri
peserta didik, sehingga masalah belajar yang dimilikinya dapat
terpecahkan. Oleh karena itu, kejelasan kebutuhan belajar yang akan
dipecahkan oleh suatu program pembelajaran perlu diidentifikasi secara
definitif terlebih dahulu, yang pada akhirnya hal tersebut menjadi salah
satu

kriteria

dari

keberhasilan

program

pembelajaran

yang

dikembangkan. 34
Dalam melaksanakan berbagai aktivitas, selalu muncul pertanyaan
tentang ”apa” dan ”bagaimana” proses aktivitas pembelajaran itu
berlangsung. Karena inilah maka selalu setiap manusia menggunakan
berbagai cara yang efektif kreatif dan inovasi agar mencapai apa yang
ditargetkan35
Pengembangan inovasi pembelajaran dilakukan dengan cara
mengadopsi model- model pembelajaran

menyenangkan yang bisa

membuat Peserta didik tidak jenah selama pembelajaran berlangsung.
34

Nurdyansyah dan Andiek Widodo, Inovasi Teknologi Pembelajaran,(Sidoarjo : Nizamia Learn ing Center,
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Melalui model pembelajaran inovatif, peserta didik akan terbebas dari
perasaan bosan, jenuh, khawatir akan kegagalan atau perasaan tertekan
dalam melaksanakan berbagai tugas dll. 36
2) Teknologi Baru
Saat ini keilmuan hampir di semua bidang mengalami perkembangan
cepat dan pesat, mulai dari keilmuan kesehatan, sains dan teknologi,
pendidikan dan yang lainnya. Perkembangan berbagai keilmuan ini
mendorong adanya inovasi pembelajaran baik dari sisi metode, strategi
ataupun media pembelajarannya 37
Dengan komputer dapat menyampaikan pembelajaran secara online
kepada para pembelajar melalui interaksi dengan mata pelajaran yang
diprogramkan dalam sistem tertentu. Model pembelajaran berbasis
komputer ini biasa disebut CAI (Computer Assisted Instruction). Jelas
sekali bahwa perkembangan teknologi komputer membawa banyak
perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan manusia. Dengan
sebuah program aplikasi, komputer bisa mendesain sebuah sistem
pembelajaran. Bahkan, teknologi komputer pun mampu memanipulasi
keadaan yang sesungguhnya. Sisi negatif inilah yang harus diwaspadai
secara saksama. Tetapi, kita harus memberi tekanan bahwa upaya yang
berkesinambungan memaksimalkan aktivitas belajar mengajar dapat
dicapai dengan bantuan komputer. Dalam hal ini, interaksi kognitif antara
pembelajar, materi subjek, dan instruktur dipermudah oleh program
komputer. 38
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Teknologi informasi adalah media yang menunjang proses belajar
dan cara tercepat untuk dapat mempelajari berbagai ilmu secara saksama.
Ini terjadi karena penggunaan komputer dan perangkat lunaknya
memberikan semangat tersendiri. Di dalamnya juga ada proses belajarmengajar secara langsung dibuktikan oleh keberadaan buku petunjuk.
Terbukti, setiap perangkat teknologi, seperti komputer, ponsel dan
perangkat

lunak

lainnya

pasti

terdapat

buku

petunjuk

untuk

memaksimalkan penggunaannya. Dengan buku itu, pengguna diajak untuk
membaca dan belajar. Kemajuan teknologi informasi memberi isyarat
bahwa setiap orang harus terus membaca danbelajar. Proses itu tidak
hanya

berkaitan

dengan

teknologi,

tetapi

juga

dengan

pengembangannya. 39
Perkembangan teknologi informasi banyak menciptakan berbagai
aplikasi–aplikasi baru terkait dengan pendidikan, baik yang menyangkut
proses manajemen ataupun proses pembelajaran di kelas. Sistem
pembelajaran berbasis multimedia membuat penyajian materi di kelas
lebih

menarik,

bervariasi

dan

menyenangkan

sehingga

tujuan

pembelajaran lebih mudah dicapai. Dengan menggunakan komputer
laptop, tablet ataupun smartphone seorang peserta didik bisa mempelajari
materi yang disampaikan secara mandiri dan bisa mengeksplorasi
berbagai referensi ilmu dari internet tentang materi. 40
Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi membantu
pembelajaran agar seorang peserta didik bisa mempelajari setiap ilmu
dengan terperinci, utuh dan lengkap terutam ketika harus mencari
39
40
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berbagai referensi. Laptop/komputer, gadget, internet dan berbagai
aplikasi menghadirkan manfaat dan minat belajar yang luar biasa. Dengan
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi seolah menandakan
bahwa kesempatan belajar bisa dilakukan setiap orang kapan saja, dimana
saja dan oleh siapa saja. Pembiasaan peserta didik memanfaatkan setiap
perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran
merupakan langkah strategis memahami setiap keilmuan. Sehingga bagi
sekolah penyediaan sarana IT merupakan sesuatu yang wajib disediakan,
untuk menunjang proses pembelajaran.
b. Inovasi Organisasi
1) Rutinitas Manajerial
Kegiatan untuk mengembangkan potensi harus dilakukan secara
berencana, terarah, dan sistematik guna mencapai tujuan tertentu.
Pengorganisasian suatu sekolah bergantung pada beberapa aspek, antara
lain jenis, tingkat, dan sifat sekolah yang bersangkutan. 41 inovasi adalah
sesuatu yang dirasakan atau diamati baru bagi seseorang. Artinya, mereka
telah mengetahui dengan jelas segala kemungkinan yang akan terjadi
dengan berbagai alternatif, tetapi belum mencoba, sehingga harus berani
mengambil risiko. 42
Dalam bukunya Rusdiana bahwasannya

Rogers dan Soemaker

mendefinisikan keputusan kolektif sebagai cara yang digunakan para
anggota sistem sosial untuk menerima atau menolak inovasi dengan
kesepakatan bersama dan semua anggota harus menerima keputusan yang
telah dibuat bersama tersebut. Keputusan kolektif digunakan oleh
41
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organisasi yang dibentuk secara sukarela, misalnya organisasi kesenian
atau olahraga. 43
2) Strategi Untuk Pasar Baru
Saat

ini

keilmuan

hampir

di

semua

bidang

mengalami

perkembangan cepat dan pesat, mulai dari keilmuan kesehata n, sains dan
teknologi, pendidikan dan yang lainnya. Perkembangan berbagai keilmuan
ini mendorong adanya inovasi pembelajaran baik dari sisi metode, strategi
ataupun media pembelajarannya 44
B. Bakat Peserta Didik
1. Teori Bakat Peserta Didik
Pendidikan bakat hal yang perlu digali dan dikembangkan untuk keberhasilan
pendidikan di Indonesia supaya peserta didik memahami tentang kecenderungan
kemampuan pada setiap individu peserta didik. 45
Menurut C. Semiawan dkk dalam buku karangan Yudrik Jahja mendefinisikan
bahwa bakat adalah kemampuan bawaan yang merupakan potensi yang masih
perlu dikembangkan atau dilatih. Pada dasarnya setiap manusia memiliki bakat
pada suatu bidang tertentu dengan kualitas yang berbeda-beda. Bakat yang dimiliki
oleh seseorang dalam bidang tertentu memungkinkannya mencapai prestasi pada
bidang tersebut. Untuk itu diperlukan adanya latihan, pengetahuan, dorongan
asosiasi dan moral (social and moral support) dari lingkungan yang terdekat. Bakat
ada yang bersifat akademik dan nonakademik. Bersifat akademik berhubungan
dengan pelajaran dan bersifat non-akademik berhubungan dengan bidang sosial,
seni, olahraga, serta kepemimpinan. 46
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Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 68.

35
Bakat non akademik dapat dikembangkan dengan kegiatan ekstrakurikuler
yang merupakan salah satu jalur pembinaan kesiswaan. Kegiatan ekstrakurikuler
yang diikuti dan dilaksanakan oleh siswa baik di sekolah maupun di luar sekolah,
bertujuan agar siswa dapat memperkaya dan memperluas diri. Memperluas diri
dapat dilakukan dengan memperluas wawasan pengetahuan dan mendorong
pembinaan sikap dan nilai- nilai. 47
Kegiatan ekstrakurikuler yang diadakan di sekolah bertujuan untuk
menyediakan lingkungan yang memungkinkan siswa untuk mengembangkan
potensi, bakat dan kemampuannya secara optimal, sehingga mereka mampu
mewujudkan dirinya dan berfungsi sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan
pribadinya maupun masyarakat. Setiap orang mempunyai potensi yang berbedabeda dan membutuhkan layanan pendidikan yang berbeda pula. Madrasah
bertanggung jawab untuk memandu, membina dan mengembangkan potensipotensi tersebut secara utuh. Selain itu, tujuan kegiatan ekstrakurikuler untuk
membantu dan mengembangkan potensi siswa yang beragam. Sehingga kegiatan
ekstrakurikuler khususnya dalam bidang keagamaan dapat meningkatkan
pengamalan ajaran Islam serta meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada
Allah SWT. 48
Bakat perlu dikembangkan dengan inovasi- inovasi, sedangkan makna
pengembangan sendiri adalah pengembangan suatu usaha untuk meningkatkan
kemampuan teknis, teoretis, konseptual, dan moral sesuai dengan kebutuhan
melalui pendidikan dan latihan.
Pengembangan adalah suatu proses mendesain pembelajaran secara logis, dan
sistematis dalam rangka untuk menetapkan segala sesuatu yang akan dilaksanakan
47
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dalam proses kegiatan belajar dengan memperhatikan potensi dan kompetensi
peserta didik 49
Sutisna menyatakan dalam bukunya Popi Sopiatin bahwa ekstrakurikuler bagi
siswa diharap mampu untuk menghasilkan hasil individual, sosial dan etis. Hasil
individual adalah hasil yang berhubungan dengan peningkatan pengetahuan dan
ketrampilan, serta pengembangan kompetensi yang dimiliki siswa. Hasil sosial
adalah hasil yang berhubungan dengan hubungan sosial dan kemasyarakatan
supaya dapat hidup bersama dengan orang lain, sedangkan hasil etis merupakan
hasil tentang persamaan hak dan kewajiban tanpa adanya diskriminasi. 50
Kegiatan ekstrakurikuler ini bertujuan unruk memperkaya dan memperluas
wawasan pengetahuan siswa mendorong pembinaan nilai dan sikap mereka demi
untuk mengembangkan minat dan bakat siswa. 51
Jadi dapat

disimpulkan

bahwa

pengembangan

bakat

adalah

usaha

meningkatkan kemampuan diri seseorang yang merupakan pembawaan sejak lahir
salah satunya dengan program ekstrakurikuler.
2. Konsep Bakat Peserta Didik
Program bakat adalah usaha peningkatan kemampuan diri seseorang yang
merupakan pembawaan sejak lahir dengan melihat indikator output, outcome dan
dampak.
Karakteristik program bakat yang bermutu adalah: Pertama, meliputi usaha
memenuhi atau melebihi harapan peseta didik dan wali murid. Kedua, mencakup
produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Ketiga, merupakan kondisi yang
selalu berubah.

49

Berdasarkan elemen-elemen tersebut

maka

mutu dapat
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didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk,
jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan. 52
Kata “Mutu” berasal dari bahasa inggris, Quality yang berarti kualitas.
Dengan hal ini, mutu berarti merupakan sebuah hal yang berhubungan dengan
gairah dan harga diri. Sesuai keberadaannya, mutu dipandang sebagai nilai
tertinggi dari suatu produk atau jasa. 53
Pada hakikatnya pengertian mutu adalah memiliki elemen-elemen sebagai
berikut: pertama, meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan.
Kedua, mencakup produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan. Ketiga,
merupakan kondisi yang selalu berubah.
Berdasarkan elemen-elemen tersebut maka mutu dapat didefinisikan sebagai
suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses
dan lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan. 54
Mutu dalam pengertian relatif memiliki dua aspek. Pertama, mutu diukur dan
dinilai berdasarkan persyaratan kriteria dan spesifikasi (standar-standar) yang
telah ditetapkan lebih dahulu. Kedua, konsep ini mengakomodasi keinginan
konsumen atau pelanggan, sebab di dalam penetapan standar produk dan atau jasa
yang akan dihasilkan memperhatikan syarat-syarat yang dikehendaki pelanggan,
dan perubahan-perubahan standar antara lain juga didasarkan atas keinginan
konsumen atau pelanggan, bukan semata- mata kehendak produsen. 55
Dalam konteks pendidikan, mutu mengacu pada proses dan hasil pendidikan.
“Pada proses pendidikan, mutu pendidikan berkaitan dengan bahan ajar,
52
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metodologi, sarana dan prasarana, ketenagaan, pembiayaan, lingkungan dan
sebagainya. Namun pada hasil pendidikan, mutu berkaitan dengan prestasi yang
dicapai sekolah dalam kurun waktu tetentu yang dapat berupa tes kemampuan
akademik, seperti ulangan umum, raport, ujian nasional, dan prestasi nonakademik seperti dibidang olah raga, seni atau keterampilan”. 56
Dalam Jurnalnya Siti Maamarah juga disebutkan Menurut Arcaro mutu
adalah sebuah proses terstruktur untuk menghasilkan keluaran yang dihasilkan.
Sedang Hidayat dan Machali menyatakan mutu adalah totalitas dari karakteristik
suatu produk yang menunjang kemampuannya untuk memuaskan kebutuhan yang
ditetapkan. Sagala menyatakan bahwa mutu berkenaan dengan penilaian
bagaimana suatu produk memenuhi kriteria, standar atau rujukan tertentu.
Pengertian mutu menurut Sallis adalah konsep yang absolut dan relatif. Mutu
dalam konsep absolut mempunyai pengertian bahwa mutu merupakan idealisme
yang tidak dapat dikompromikan dan bagian dari standar tinggi yang tidak dapat
diungguli, lebih tepat disebut ”high quality” atau ”top quality”. Dalam konsep
relatif, mutu memiliki dua aspek yaitu menyesuaikan diri dengan spesifikasinya
dan memenuhi kebutuhan pelanggan. Lebih lanjut Sallis mengatakan jika definisi
mutu dipandang dari pelanggan adalah suatu yang memuaskan dan melampaui
keinginan dan kebutuhan pelanggan. 57
Dari berbagai pendapat ahli di atas dapat dipahami bahwa mutu adalah sesuai
dengan kehendak konsumen atau lebih bagus dari kehendak konsumen
3. Indikator Bakat
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Bakat bersifat akademik berhubungan dengan pelajaran dan bersifat nonakademik

berhubungan

dengan

bidang

sosial,

seni,

olahraga,

serta

kepemimpinan. 58 Menurut Uhar Suharsaputra inovasi Program Bakat dapat
dikatakan berhasil melingkupi segala sesuatu kebaruan yang mampu membawa
lembaga pendidikan menjadi lebih bermutu dalam menyelenggarakan proses
pendidikan atau pembelajaran dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan, yang
tercermin dari output lulusan yang berprestasi, maupun outcome yang bermanfaat
bagi masyarakat. 59
Menurut buku petunjuk pelaksanaan penjaminan mutu pendidikan, ciri program
bakat dapat dikatakan berhasil apabila program bakat tersebut bermutu, Ukuran
keberhasilan penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator output,
outcome dan dampak. 60
a. Indikator output
Terwujudnya peningkatan mutu pendidikan pada satuan pendidikan, yang
ditunjukkan dengan meningkatnya kompetensi pendidik dalam menjalankan
proses pembelajaran mulai dari perencanaan hingga penilaian, pengembangan
kegiatan-kegiatan,

ekstrakurikuler,

meningkatnya

pengelolaan

sarana

prasarana dan keuangan, kerjasama dan keterlibatan seluruh pemangku
kepentingan.
Dalam sumber lain output pendidikan adalah kinerja sekolah. Sedangkan
kinerja sekolah itu sendiri adalah prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses
atau perilaku sekolah. Kinesrja sekolah dapat diukur dari kualitasnya,
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efektivitasnya, produktifitasnya, efesiensinya, inovasinya, kualitas kehidupan
kerjanya, dan moral kerjanya. 61
b. Indikator outcome
Adanya peningkatan hasil belajar peserta didik; hasil uji kompetensi dan
penilaian kinerja pendidik dan tenaga kependidikan; prestasi satuan
pendidikan

beserta

anggota;

terwujudnya

lingkungan

belajar

yang

menyenagkan; adanya penghargaan dan dukungan finansial pemangku
kepentingan.
Dalam ranah perguruan tinggi outcome--‐based education (OBE)
Perkembangan dunia pendidikan OBE Edaran BAN--‐PT no.4/2017, tentang
instrumen akreditasi, Sistem akreditasi berbasis outcome (outcome--‐based
accreditation) “outcome--‐based accreditation yang dimaksud di sini adalah,
pada akreditasi program studi (APS) berfokus pada ketercapaian capaian
pembelajaran lulusan, sedang pada akreditasi perguruan tinggi (APT) adalah
ketercapaian visi, misi, 62 dan tujuan perguruan tinggi.
c. Indikator dampak
Terbangunnya budaya mutu dengan terlaksananya penjaminan mutu yang
berkesinambungan dan berkelanjutan pada satuan pendidikan.
Menurut Suzzetta dalam jurnalnya Ana Jauharul disebutkan

Evaluasi

dampak adalah jenis evaluasi yang berusaha mengungkapkan siapa sebenarnya
yang memperoleh manfaat dari program dan berapa besar manfaatnya. Dengan
kata lain, sejauh mana hasil atau manfaat dan dampak yang diharapkan telah
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tercapai. Evaluasi dampak memberikan perhatian yang besar pada output dan
dampak kebijakan. 63
C. Makna Inovasi Program Bakat
Merupakan cara unik atau terobosan baru untuk menjadikan sebuah usaha
peningkatan kemampuan diri seseorang yang merupakan pembawaan sejak lahir
dengan memperhatikan indikator output, outcome dan dampak sehingga hasil menjadi
lebih baik dan maksimal berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses dan
lingkungan yang memenuhi bahkan melebihi harapan.
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BAB III
DATA INOVASI PROGRAM BAKAT PESERTA DIDIK DI MADRASAH
IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH KASIHAN I TEGALOMBO PACITAN

A.

Gambaran Umum Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo
Pacitan
1.

Sejarah Berdirinya Madrasah Ibtidaiyah M uhammadiyah Kasihan I
Tegalombo Pacitan
Berangkat dari niat yang suci dan rasa pengorbanan yang sangat tinggi atas
dasar keinginan masyarakat Glagahombo dapat memperoleh pendidikan agama
yang cukup memadai hingga dapat menjalankan syariat Islam dengar benar. Hal
ini yang mendorong seorang pemuda yang bernama Achmad Djahuri bersama
teman-temannya merintis berdirinya madrasah yang menjadi cikal bakal Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I
Berawal dari pengajian malam yang telah dilaksanakan bertahun tahun oleh
Mbah Abdul Shomad alias Mbah Shomad secara tradisional Mbah Shomad
memberikan pelajaran agama tersebut setiap malam setelah shalat magrib. Dari
sinilah Achmad Djahuri mengembangkan pendidikan tersebut menjadi lebih maju
dan lebih baik sehingga siswanya lebih banyak. Maka pada tahun 1952 diubah
menjadi sekolah “diniah” hal ini diharapkan agar pendidikan agama di Kasihan
lebih efektif, efisien supaya mampu membendung masyarakat Kasihan pada
umumnya dan Glagahombo pada khususnya sebab diakui atau tidak pada saat
peristiwa Clase Madain di Kasihan terdapat tokoh PKI yang sangat terpengaruh
yaitu Misgimin
42
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Di samping itu masih banyak anak-anak dan orang dewasa yang belum dapat
membaca menulis huruf latin maupun huruf Al-Qur’an daerah Kasihan masih
sangat terpencil dan terisoler saat itu. Namun banyak potensi yang terdapat di
Glagahombo yakni sudah ada orang-orang pulang dari belajar di Pondok-pondok
pesantren, utamanya pondok Tremas.
Dari Diniah inilah Achmad Djahuri terus berjuang mengibarkan bendera
ajaran Islam. Sehingga mendapat tanggapan positif dari masyarakat orang yang
belajar semakin banyak, waktu belajarnya pun tidak malam hari tetapi diubah
menjadi sore hari. Beginilah perjalanan Diniah hingga tahun 1957. Pada tahun
1957, Bapak kepala sekolah SDN Kasihan I yakni Bapak Samadi mendatangi atau
menemui Bapak Achmad Djahuri yang intinya menyarankan agar dirubah
dijadikan madrasah yang disamping mengajarkan pendidikan agama juga
pendidikan umum. Hal ini ditindak lanjuti oleh mbah Achmad Djahuri dengan
mengumpulkan teman-temannya yaitu : (a) mbah Achmad Djahuri; (b) mbah
Yahyo; (c) mbah M. Zaed; (d) mbah Idris; (e) mbah Palil.
Setelah bermusyawarah menyatakan bahwa menyetujui saran dari bapak
Kepala SDN Kasihan I yang waktu itu dijabat olah bapak Samadi dan
menetapkan bahawa Madrasah Diniah diubah menjadi Madrasah Ibtidaiyah
tepatnya pada tanggal 17 Agustus 1957.
Sebagai konsekwensi madrasah yang baru lahir ini harus segera berubah
yakni memberikan pelajaran umum, sehingga para pendiri juga harus
menyediakan tenaga guru. Tenaga guru yang mengajar adalah: (a) mbah Achmad
Djahuri; (b) mbah Yahyo; (c) mbah M. Zaed; (d) mbah Idris; (e) mbah Palil; (f)
mbah Daud; (g) mbah Toher
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Waktu masuk belajar yang tadinya sore berubah menjadi pagi, setelah
berjalan kira-kira satu tahun mendapat tantangan yakni madrasah ini harus
mempunyai nama. Atas saran dan wawasan Bapak Ali Murtadho dari Kantor
Agama Kabupaten Pacitan pada waktu itu, maka Madrasah yang baru lahir ini
diberi nama Madrasah Ibtidaiyah Matla’ul Anwar dan berstatus sebagai Madrasah
Wajib Belajar atau (MWB)
Sebagai konsekuensinya pemerintah menugaskan Bapak Rosyad yang tugas
utamanya sebagai Guru Agama Islam di SDN Kasihan I juga menugaskannya
merangkap sebagai guru pemerintah di Madrasah Ibtidaiyah Matla’ul Anwar di
Glagahombo, Desa Kasihan mulai tahun 1958 Bapak Rosyad berasal dari Cepu
Jawa Tengah
Pada bulan April tahun 1980 kepala sekolah baru mendapat piagam dari
kantor Departemen Agama Jawa Timur dan namanya menjadi Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I. Jadi bukan atas permintaan pendiri tetapi
keputusan datang dari DEPAG Jawa Timur dan mendapat piagam yang ditanda
tangani oleh Romadhon Mutojib. Dan pada saat itu lah Madrasah Ibtidaiyah
Matla’ul Anwar berubah nama menjadi MI Muhammadiyah Kasihan I. 64
2. Letak Geografis
Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah Kasihan 1, Tegalombo, Pacitan
bersebelahan dengan Mts Muhamadiyah 08 Kasihan terletak di Dusun
Glagahombo Desa Kasihan. Sebelah utara MI berbatasan dengan Dusun Kalimojo
dan Kalitengah, sebelah timur berbatasan Dusun Krajan, sebelah selatan

64
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berbatasan dengan Desa Bubakan Kecamatan Tulakan dan sebelah barat
berbatasan dengan Dusun Nglodo Desa Ngreco. 65
3. Visi Misi Tujuan dan Format Pendidikan
a. Visi
“Terbinanya Siswa yang Beriman dan Bertakwa, Cerdas dalam Berfikir,
Santun dalam Bersikap ”
b. Misi
1) Menumbuhkembangkan sikap dan amaliah keagamaam Islam
2) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, sehingga setiap
siswa dapat berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang
dimiliki
3) Membantu dan memfasilitasi setiap siswa untuk

mengenali dan

mengembangkan potensi dirinya (khususnya bidang seni dan olah raga),
sehingga dapat dikembangkan secara lebih optimal
4) Menerapkan pembelajaran unggul
5) Menerapkan manajemen partisipasif dengan melibatkan seluruh War ga
Madrasah dan Komite Madrasah.
6) Menerapkan manajemen pelayanan bermutu
7) Menciptakan lingkungan madrasah yang aman, sehat, bersih, dan indah

65
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c. Tujuan
1) Dapat mengamalkan ajaran Islam dari hasil proses pembelajaran dan
pembiasaan, serta mengembangkan potensinya.
2) Terjadi peningkatan kepedulian dan kesadaran warga madrasah terhadap
keamanan, kebersihan dan keindahan lingkungan madrasah daripada
sebelumnya.
3) Terjadi peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/prasarana dan fasilitas
yang mendukung peningkatan prestasi akademik dan non akademik.
4) Terjadi peningkatan skor UASBN minimal rata-rata + 1,5 dari standar
yang ada.
5) Para siswa yang memiliki minat, bakat dan kemampuan dibidang non
akademik dapat mengikuti lomba dan menjuarai ditingkat kabupaten
6) Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan keterampilan sebagai bekal
untuk melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi.
4. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah
Kasihan I Tegalombo Pacitan
a.

Keadaan Pendidik
Keadaan pendididk di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I
Tegalombo Pacitan berjumlah 15 orang. 6 guru laki- laki dan 9 guru
perempuan. Berdasarkan latar belakang pendidikan terakhir 14 orang guru
Sarjana Pendidikan, 1 orang Sarjana Ekonomi. Untuk keadaan guru secara
lebih lengkap bisa dilihat pada lampiran data guru. 66

b.

66
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Data Peserta Didik Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I
pada saat penelitian tahun ajaran 2018/2019 berjumlah 200, terdiri dari 106
laki- laki dan 94 perempuan. Dengan uraian jumlah siswa masing- masing
antara lain: kelas I dengan jumlah 21 laki- laki dan 21 perempuan, kelas II
dengan jumlah 21 laki- laki dan 19 perempuan, kelas III dengan jumlah 25
laki- laki dan 13 perempuan, kelas IV dengan jumlah 10 laki- laki dan 12
perempuan, kelas V dengan jumlah 17 laki- laki dan 13 perempuan, dan kelas
VI dengan jumlah 12 laki- laki dan 16 perempuan. 67
5. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I
Tegalombo Pacitan
MI Muhamadiyah Kasihan I, Tegalombo, Pacitan memiliki struktur
organisasi yang dipimpin oleh Bapak Kepala Sekolah dan guru yang bertugas
menurut keahlian masing- masing. Struktur organisasi secara rinci dapat di lihat di
lampiran struktur organisasi 68

67
68
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6. Sarana

Prasarana

Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I

Tegalombo Pacitan
Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah Kasihan I, Tegalombo, Pacitan sudah
memiliki sarana dan prasarana yang cukup menunjang untuk proses kegiatan
belajar dan mengajar. Prasarananya terdiri atas 9 ruang kelas, ruang guru, ruang
laboratorium komputer, UKS dan perpustakaan, masing- masing terdiri atas satu
ruang. Selain itu, ada juga prasarana yang terdiri atas meja, kursi, papan tulis,
almari dan alat peraga sebagai media dalam pembelajaran. Sarana dan prasarana
dalam kegiatan pembelajaran olahraga juga sudah dimiliki. Di antaranya alat-alat
bantu olahraga seperti bola volley, bola kaki, meja pingpong, dan lain- lain.
Madrasah Ibtidaiyah Muhamadiyah Kasihan1 juga memiliki lapangan untuk bola
volley dan lapangan sepak bola. Untuk 9 kegiatan ekstrakulikuler, sekolah sudah
memiliki peralatan pramuka lengkap, drumb band, dan rebana. 69
B. Deskripsi Data
Dari wawancara dengan narasumber dengan didukung observasi dan dokumentasi
dapat diketahui bahwa inovasi mutu sangat penting bagi program pengembangan
bakat peserta didik, untuk memaksimalkan program pengembangan bakat dan
memajukan lembaga. Berikut pernyataan dari Bapak Ahmad Zaenudin Kepala
Madrasah saat peneliti mengadakan observasi awal:
“Pada Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan,
Inovasi Mutu Program Pengembangan Bakat menjadi salah satu faktor penentu
untuk kemajuan lembaga. Dengan dibuktikan selalu adanya Aksioma guna
menjadi ajang prestasi bakat atau kemampuan ekstrakurikuler peserta didik. Dan
keberhasilan hal tersebut menjadi salah satu indikator mutu madrasah dalam
menyiapkan peserta didik untuk melanjutkan kejenjang yang lebih tinggi salah
satunya menjadi bekal melanjutkan ke pondok pesantren ternama. ”70
69
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Untuk melihat lebih lanjut terkait dengan Inovasi Mutu Program Pengembangan
Bakat di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan, akan
dipaparkan penulis sebagai berikut.
1. Output Inovasi Mutu Program Pengembangan Bakat Peserta Didik di
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan
Dalam peranannya output sebagai cara pertama untuk melihat keberhasilan
inovasi mutu proses dan inovasi mutu organisasi.
a.

Output Inovasi Mutu Proses Program Pengembangan Bakat Peserta Didik di
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan Bapak
Ahmad Zaenuddin Mengungkapkan :
“Ketika saya ditugaskan menjadi kepala Madrasah Ibtidaiyah
Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan ini saya mencoba
mempelajari output inovasi mutu program pengembangan bakat apa
yang belum berjalan, dan yang telah berjalan .melalui pengamatan
internal saya mengetahui mempelajari output inovasi mutu program
pengembangan bakat apa yang belum berjalan da n bagaimana kepala
sekolah sebelumnya berhasil menjalankan output inovasi mutu program
pengembangan bakat sehingga dapat menjadi acuan dalam
menjalankan program selanjutnya dan itu sekaligus diskusi dengan para
pembina program pengembangan bakat untuk membaca potensi dan
inovasi apa yang dapat dilaksanakan, meskipun madrasah di desa
namun madrasah ini telah memiliki sarana dan prasarana yang
memadai seperti drumband, rebana, peralatan olah raga dan sekaligus
memiliki alam perdesaan yang dapat mendukung beberapa inovasi
yang hendak di lakukan, misalnya, sungai sawah dan lapangan untuk
outbound kegiatan pramuka, pemandangan yang indah untuk latihan
puisi dan melukis, karena dekat dengan podok pesantren Al- ulum dan
Al- Idris maka dapat menjadi rujukan belajar kaligrafi, rebana, pidato,
qiro’ dan tahfidz di luar jadwal program madrasah. Maka dari itu
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan
apabila terjadi pelatih ada halangan atau madrasah memiliki agenda
lain sehingga pelaksanaanya maka harus berjalan secara fleksibel
namun tujuan pengembangan bakat tetap terlaksana dengan baik.
Selain itu sarana dan prasarana harus disesuaikan dengan materi
ekstrakurikuler misalnya dalam bidang pramuka mengadakan latihan
pendirian tenda di lapangan dusun karena lapangan lebih luas dan
tanahnya lebih mudah untuk pendirian tenda, selain itu dalam program
membaca puisi bertema alam maka ia berlatih di alam terbuka salah
satunya di sawah yang ada di sekitar sekolah Pemberian honor harus

50
disesuaikan kehadiran dan kinerja dari masing- masing penanggung
jawab bidang.
Kerjasama yang mula- mula madrasah hanya mengikuti
perlombaan-perlombaan tingkat madrasah namun dalam hal ini
memiliki inovasi bekerjasama dengan masyarakat yang memiliki
hajatan, yakni salah satunya rebana tampil dalam acara hiburan.
Teknologi baru terkait proses kegiatan misalnya adalah internet
yakni mencari contoh dalam youtube dari masing- masing bidang
pengembangan bakat, diantaranya mencari informasi (a) pendirian
tenda yang efektif dan efisien, (b) inovasi musik dramband, (c) contoh
cara melukis dan membuat kaligrafi (d) contoh pidato 3 bahasa (e)
contoh puisi dan cara pembacaannya, (f) contoh pembacaan qiro’ (g)
download MP3 murotal (h) contoh penampilan rebana yang
spektakuler. Teknologi sarana dan prasarana diantaranya adalah
penambahan alat musik kontemporer dalam program rebana
penggunaan pemutar audio dalam program tahfidz, penggunaan iringan
musik dalam puisi. Teknologi keuangan diantaranya adalah
pencatatanya secara online dalam google drive. Teknologi kerja sama
diantaranya dalam interaksi menggunakan facebook dan watsapp. 71
Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak
Ahmad Afifudun selaku pembina program Bulutangkis dan Rebana’:
Kegiatan dalam madrasah selalu fleksibel dalam pelaksanaan dan
memanfaatkan berbagai jenis baik sarana dan prasaran yang ada di
dalam madrasah maupun yang ada di sekitar madrasah, karena
pembina harus bisa fleksibel dengan berbagai hal dan mampu
memanfaatkan teknologi yang baru72
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak A. Sadali
selaku pembina Lukis dan Kaligrafi:
“Pembina harus pandai pandai dalam mengatur rutinitas supaya
tidak kaku serta memanfaatkan teknologi supaya program
pengembangan bakat lebih menarik dan tidak membosankan dan inilah
yang selama ini kami lakukan semampu kami. 73
b. Output Inovasi Mutu Organisasi Program Pengembangan Bakat Peserta
Didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan.
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Bapak Ahmad Zaenudin juga menyadari tentang pentingnya Output
Inovasi Mutu Organisasi, sebagai langkah menjawab tantangan dari berbagai
hambatan berikut pernyataan bapak Ahmad Zaenudin:
Rutinitas manajerial terkait proses kegiatan yakni melihat dan
mengamati setiap kegiatan ekstrakurikuler serta mengevaluasi dari
setiap kekurangan yang ada. Mengecek dari peralatan sarana dan
prasarana yang ada dari segi kelayakan dan kelengkapan, apabila
membutukan perbaikan atau penggantian. Memberikan honor secara
rutin kepada pembina kegiatan setiap bulan disesuaikan dengan
keaktifan kehadiran serta kinerja. Mengadakan kerjasama dengan
masyarakat apabila membutuhkan jasa kesenian misalnya rebana dalam
sebuah hajatan.
Strategi organisai terkait proses kegiatan, sarana dan prasarana,
keuangan dan kerjasama. Strategi yang dilakukan madrasah terkait
proses kegiatan yakni menjadwal dalam setiap program ekstrakurikuler
sesuai baik dari waktu pelaksanaan maupun penanggung jawab dari
setiap program ekstrakurikuler yang merupakan pengaplikasian dari
program pengembangan bakat. Strategi terkait sarana dan prasarana
menggunakan peralatan yang telah tersedia dari madrasah yakni
tongkat , tenda, tali pramuka, drumband, rebana dan peralatan olahraga,
Al-qur’an sedangkan peralatan lukis peserta membawa peralatan
sendiri-sendiri, pidato 3 bahasa dan puisi disiapkan oleh guru
pembimbing. Strategi keuangan dalam hal ini madrasah tidak ada dana
untuk kegiatan karena memang minimnya dana madrasah untu
membiayai proses belajar mengajar secara umum, namun demi
terselenggaranya program pengembangan bakat yang ada madrasah
memberikan honor kepada setiap pelatih dalam masing- masing
kegiatan yang ada meskipun dari nominal tergolong kecil namun hal ini
merupakan bentuk penghargaan madrasah kepada pelatih atau pembina
program pengembangan bakat. Organisasi mengelola keuangan dari
hasil panggilan hajatan untuk tambahan honor dan perbaikan dan
pembelian peralatan apabila ada yang rusak. 74
Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Afifudin Selaku
pembina rebana dan bulu Tangkis’:
Kegiatan dalam madrasah selalu berinovasi secara organisasi
dalam pelaksanaan dan memanfaatkan yakni melihat dan mengamati
setiap kegiatan ekstrakurikuler serta mengevaluasi dari setiap
kekurangan yang ada. Mengecek dari peralatan sarana dan prasarana
yang ada dari segi kelayakan dan kelengkapan, apabila membutukan
perbaikan atau penggantian. Memberikan honor secara rutin kepada
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pembina kegiatan setiap bulan disesuaikan dengan keaktifan kehadiran
serta kinerja. 75
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak A. Sadali
selaku pembina Lukis dan Kaligrafi:
“Bahwasannya khususnya peralatan lukis peserta membawa
peralatan sendiri-sendiri sedangkan pidato 3 bahasa dan puisi disiapkan
oleh guru pembimbing. Strategi keuangan dalam hal ini madrasah tidak
ada dana untuk kegiatan karena memang minimnya dana madrasah
untu membiayai proses belajar mengajar secara umum, namun demi
terselenggaranya program pengembangan bakat yang ada madrasah
memberikan honor kepada setiap pelatih dalam masing- masing
kegiatan yang ada meskipun dari nominal tergolong kecil namun hal
ini merupakan bentuk penghargaan madrasah kepada pelatih atau
pembina program pengembangan.”76
2. Outcome Inovasi Mutu Program Penge mbangan Bakat Peserta Didik di
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan
Dalam peranannya outcome sebagai cara kedua untuk melihat keberhasilan
inovasi mutu proses dan inovasi mutu organisasi.
a.

Outcame Inovasi Mutu Proses Program Pengembangan Bakat Peserta Didik
di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan da lam
hal ini Bapak Ahmad Zaenudin menyatakan:
“Perubahan rutinitas kegiatan terkait hasil belajar dan uji kompetensi
yakni apabila program pengembangan bakat belum maksimal maka
dipilihlah metode yang labih jitu dalam menangani masalah tersebut.
Apabila kinerja pendidik dalam program pengembangan bakat buruk
maka tanggung jawab tersebut akan dilepas dan diganti dengan orang
lain yang dianggap memiliki kinerja yang baik. Dalam hal perubahan
dalam ajang mencari prestasi tidak hanya mengikuti perlombaan yang
diselenggarakan oleh Departemen Agama maupun Dinas Pendidikan
namun juga mengikuti kejuaraan yang diselenggarakan mandiri oleh
sekolah maupun pondok pesantren. Dalam lingungan belajar tidak
melulu di dalam kelas namun bisa di masjid dan di alam terbuka.
Dukungan finansial dari pihak berkepentingan sementara ini tidak ada.
Teknologi baru terkait hasil belajar, uji kompetensi, kinerja
pendidik, prestasi, lingkungan belajar menyenangkan dan dukungan
finansial serta penghargaan dari pihak berkepentingan. Teknologi
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dalam hasil belajar dan uji kompetensi dapat melakukan praktik untuk
dividio dan dikirimkan kepada pelatih guna menghemat waktu dan
tenaga serta biaya. Kinerja pendidik dapat dipermudah dengan
pemberian contoh dalam vidio dan juga pemutaran MP3 terkait
berbagai jenis program pengembangan bakat yang dapat dilakukan oleh
peserta didik melalui ekstrakurikuler. Setiap prestasi di abadikan
dengan foto sebagai bukti dan di upload dalam facebook resmi
madrasah yang dikelola oleh bidang hubungan masyarakat. Teknologi
dalam lingkungan belajar menggunakan LCD proyektor dan
soundsystem dalam pemutaran contoh resmi dalam saat-saat tertentu.
Teknologi terkait dukungan finansial serta penghargaan dari pihak
berkepentingan.sementara belum ada.”77
Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak Ahmad
Afifudin selaku pembina program Bulu tangkis dan Rebana:
“Kegiatan dalam madrasah kegiatan terkait hasil belajar dan uji
kompetensi yakni apabila program pengembangan bakat belum
maksimal maka dipilihlah metode yang labih jitu dalam menangani
masalah tersebut. Apabila kinerja pendidik dalam program
pengembangan bakat buruk maka tanggung jawab tersebut akan
dilepas dan diganti dengan orang lain yang dianggap memiliki kinerja
yang baik. 78
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak A. Sadali
selaku pembina Lukis dan Kaligrafi:
“Teknologi baru terkait hasil belajar, uji kompetensi, kinerja
pendidik, prestasi, lingkungan belajar menyenangkan dan dukungan
finansial serta penghargaan dari pihak berkepentingan. Teknologi
dalam hasil belajar dan uji kompetensi dapat melakukan praktik untuk
dividio dan dikirimkan kepada pelatih guna menghemat waktu dan
tenaga serta biaya. Kinerja pendidik dapat dipermudah dengan
pemberian contoh dalam vidio dan juga pemutaran MP3 terkait
berbagai jenis program pengembangan bakat yang dapat dilakukan
oleh peserta didik melalui ekstrakurikuler. Setiap prestasi di abadikan
dengan foto sebagai bukti dan di upload dalam facebook resmi
madrasah yang dikelola oleh bidang hubungan masyarakat. Teknologi
dalam lingkungan belajar menggunakan LCD proyektor dan
soundsystem dalam pemutaran contoh resmi dalam saat-saat tertentu.
Teknologi terkait dukungan finansial serta penghargaan dari pihak
berkepentingan.sementara belum ada. 79
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b.

Outcome Inovasi Mutu Organisasi Program Pengembangan Bakat Peserta
Didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan
bapak Ahmad Zaenudin Menyatakan:
“Pengintruksian terhadap perubahan rutinitas kegiatan apabila
ada hal hal yang menjadi penyebab untuk mengubah jadwal, serta
pengawasan terhadap hasil belajar, uji kompetensi, kinerja pendidik,
prestasi, lingkungan belajar menyenangkan dan dukungan finansial
serta penghargaan dari pihak berkepentingan.
Strategi organisasi terkait hasil belajar, uji kompetensi, kinerja
pendidik, prestasi, lingkungan belajar menyenangkan dan dukungan
finansial serta penghargaan dari pihak berkepentingan. Organisasi
menjadwal uji kompetensi dan mengumumkan hasil belajar, memberi
penghargaan kepada kinerja pendidik dan peserta didik yang
berprestasi.”80
Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak
Ahmad Afifudin selaku pembina program Bulu tangkis dan Rebana:
“Pengintruksian terhadap perubahan rutinitas kegiatan apabila
ada hal hal yang menjadi penyebab untuk mengubah jadwal, serta
pengawasan terhadap hasil belajar, uji kompetensi, kinerja pendidik,
prestasi, lingkungan belajar menyenangkan dan dukungan finansial
serta penghargaan dari pihak berkepentingan. ”81
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak A. Sadali
selaku pembina Lukis dan Kaligrafi:
Strategi organisasi terkait hasil belajar, uji kompetensi, kinerja
pendidik, prestasi, lingkungan belajar menyenangkan dan dukungan
finansial serta penghargaan dari pihak berkepentingan. Organisasi
menjadwal uji kompetensi dan mengumumkan hasil belajar, memberi
penghargaan kepada kinerja pendidik dan peserta didik yang
berprestasi.”82

3. Dampak Inovasi Mutu Program Pengembangan Bakat Peserta Didik di
Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacita n

80

Ahmad Zaenudin,Wawancara dan Observasi, Pacitan 18 Maret 2019
Ahmad Afifudin, Wawancara dan Observasi, Pacitan 20 Maret 2019
82
A. Sadali , Wawancara dan Observasi, Pacitan 21 Maret 2019
81

55
Dalam peranannya dampak sebagai cara ketiga untuk melihat keberhasilan
inovasi mutu proses dan inovasi mutu organisasi
a.

Dampak Inovasi Mutu Proses Program Pengembangan Bakat Peserta Didik
di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan
Ahmad Zaenudin mengungkapkan:
“Perubahan rutinitas kegiatan terkait terlaksananya jaminan mutu
yang berkelanjutan. Perubahan rutinitas organisasi maupun madrasah
selalu fleksibel menyesuaikan keadaan dan kebutuhan, pembina di
evaluasi dalam kinerja, hasil belajar peserta didik selalu di pantau
sehingga jaminan mutu tetap berkelanjutan.
Kegiatan selalu memanfaatkan teknologi yang memungkinkan
untuk di gunakan baik dari sarana dan prasarana proses, pencataan.
Strategi yang digunakan oleh pembina dan pengabadian bukti prestasi
sehingga dalam hal ini penjaminan mutu tetap berkelanjutan”83
Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan bapak
Ahmad Afifudin selaku pembina program Bulu tangkis dan Rebana:
Perubahan rutinitas kegiatan terkait terlaksananya ja minan mutu
yang berkelanjutan. Perubahan rutinitas organisasi maupun madrasah
selalu fleksibel menyesuaikan keadaan dan kebutuhan, pembina di
evaluasi dalam kinerja, hasil belajar peserta didik selalu di pantau
sehingga jaminan mutu tetap berkelanjutan.”84
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak A. Sadali
selaku pembina Lukis dan Kaligrafi:
“Kegiatan selalu memanfaatkan teknologi yang memungkinkan
untuk di gunakan baik dari sarana dan prasarana proses,
pencataan.strategi yang digunakan oleh pembina dan pengabadian
bukti prestasi yang diantaranya regu drumbang menjadi pengiring
upacara HUT RI, juara 3 karnaval tingkat desa, juara 1 Puisi Milad
Muhammadiyah Tingkat Kabupaten, Juara Umum Aksioma Kabupaten
Pacitan, Juara 1 bulu tangkis tingkat Kecamatan Tegalombo, Juara 1
pidato bahasa arab putri tingkat kabupaten, Juara 1 samroh/rebana
tingkat kabupaten, Juara 1 pidato bahasa indonesia putri tingkat
kabupaten, Juara 3 pidato bahasa arab putra tingkat kabupaten, juara 1
pidato bahasa indonesia putri tingkat kabupaten, juara 1 lukis putri
tingkat kabupaten, juara 1 kaligrafi putra tingkat kabupaten, juara 1
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kaligrafi putri tingkat kabupaten, juara 1 lukis putra tingkat kabupaten,
juara 1 qori’ putri tingkat kabupaten, juara 1bulutangkis tingkat
kabupaten. sehingga dalam hal ini penjaminan mutu tetap
berkelanjutan85
b.

Dampak Inovasi Mutu Organisasi Program Pengembangan Bakat Peserta
Didik di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan
Bapak Ahmad Zaenudin mengungkapkan
“Rutinitas manajerial terkait terlaksananya jaminan mutu yang
berkelanjutan. Selalu melaksanakan pantauan terkait kegiatan,
memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, memperbaiki
sarana prasarana yang rusak dan membeli yang sudah tidak layak pakai,
memberikan honor pembina kegiatan, mengatur kerjasama. Mengadakan
uji kompetensi dan memantau hasil dari pengembangan bakat,
memperhatikan kinerja pembina, mendokumentasi prestasi, menciptakan
lingkungan belajar menyenangkan sehingga terlaksananya jaminan mutu
yang berkelanjutan
Strategi organisasi terkait terlaksananya jaminan mutu yang
berkelanjutan, Organisasi menjadwal pembina, hari latihan, rencana
kegiatan, uji kompetensi dan mengumumkan hasil belajar, memberi
penghargaan kepada kinerja pendidik, memberi ho nor kepada pembina
dalam setiap kegiatan dan memberi penghargaan kepada peserta didik
yang berprestasi. Sehingga terjadi jaminan mutu yang berkelanjutan 86
Hal tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Ahmad
Afifudin’:
“Rutinitas manajerial terkait terlaksananya jaminan mutu yang
berkelanjutan. Selalu melaksanakan pantauan terkait kegiatan,
memperhatikan sarana dan prasarana yang dibutuhkan, memperbaiki
sarana prasarana yang rusak dan membeli yang sudah tidak layak
pakai, memberikan honor pembina kegiatan, mengatur kerjasama.
Mengadakan uji kompetensi dan memantau hasil dari pengembangan
bakat, memperhatikan kinerja pembina, mendokumentasi prestasi,
menciptakan
lingkungan
belajar
menyenangkan
sehingga
terlaksananya jaminan mutu yang berkelanjutan. 87
Hal tersebut senada dengan yang disampaikan oleh bapak A. Sadali
selaku pembina Lukis dan Kaligrafi:
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“Strategi organisasi terkait terlaksananya jaminan mutu yang
berkelanjutan, Organisasi menjadwal pembina, hari latihan, rencana
kegiatan, uji kompetensi dan mengumumkan hasil belajar, memberi
penghargaan kepada kinerja pendidik, memberi honor kepada pembina
dalam setiap kegiatan dan memberi penghargaan kepada peserta didik
yang berprestasi. Sehingga terjadi jaminan mutu yang berkelanjutan.”88
Hasil wawancara tersebut senada dengan data observasi peneliti di
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan.saat
penelitian

ini berlangsung pneliti melihat bahwa inovasi mutu program

pengembangan peserta didik smgat inovatif hal itu ditunjukkan bahwa
sebelum pelajaran dimulai sambil menunggu guru masuk kelas para siswa
murojaah hafalan, saat pulang sekolah sambil menunggu mobil antar jemput
mereka juga melakukan pembiasaan-pembiasaan terkait dengan pilihan
pengembangan bakat mereka, papan nama kelas, papan nama kantor ditulis
menggunakan 3 bahasa. 89
Dalam observasi selama satu pekan ditemukan hari latihan yaitu:
Jum’at Pramuka, Sabtu Drumband Sedangkan Selasa Seluruh kegiatan
kecuali Pramuka dan Drumband. 90
C. Temuan Data Penelitian
Inovasi program bakat peserta didik di Madrasah Intidaiyah Muhammadiyah
Kasihan I Tegalombo Pacitan menggunakan dua Inovasi yaitu inovasi organisasi dan
inovasi proses, inovas organisasi dibagi menjadi dua yaitu rutinitas manajerial dan
strategi organisasi untuk pasar baru, sedangkan inovasi proses juga dibagi menjadi
dua yaitu inovasi rutinitas kegiatan dan inovasi teknologi.

88

A. Sadali , Wawancara dan Observasi, Pacitan 21 Maret 2017
Observasi 18-25 maret 2019
90
Observasi 18-25 maret 2019
89

58
Dari inovasi organisasi dan inovasi proses yang masing- masing dibagi menjadi
dua inovasi sehingga menjadi empat macam inovasi inilah yang digunakan untuk
melihat output, outcome dan dampaknya dari Inovasi program bakat peserta didik di
Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan. Penjelasan dari
masing masing indikator output, outcome dan dampak sebagai berikut:
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1.

Output Inovasi Program Bakat Peserta Didik di MI Muhammadiyah
Kasihan I Tegalombo Pacitan
Temuan penelitian yang berkaitan dengan Output Inovasi Program
Bakat Peserta Didik meliputi: (a) Madrasah melakukan inovasi proses yaitu
dengan adanya perubahan rutinitas kegiatan terkait proses kegiatan, sarana dan
prasarana, keuangan dan kerjasama. Sehingga kegiatan berkembang dengan
menyesuaikan keadaan , sarana dan prasarana memanfaatkan sarana prasarana
yang memang telah disiapkan oleh madrasah maupun sarana da n prasarana
apapun yang mungkin di gunakan yang ada di sekitar madrasah, sehingga
keuangan yang digunakan dalam prosespun dapat efektif dan efisien, melakukan
kerjasama dengan pesantren sekitar madrasah. (b) Madrasah

melakukan

inovasi teknologi baru terkait proses kegiatan, sarana dan prasarana, keuangan
dan kerjasama, sehingga proses kegiatan lebih mudah dan murah dengan
bantuan teknologi salah satunya smartphone selain itu smartphone merupakan
sarana belajar yang efektif dan merupakan alat komunikasi yang efektif pula
untuk sarana menjalin kerjasama. (c) Madrasah melakukan inovasi organisasi
yaitu dengan adanya perubahan rutinitas kegiatan terkait proses kegiatan, sarana
dan prasarana, keuangan dan kerjasama.organisasi mengatur kegiatan rutinitas
kegiatan terkait proses kegiatan, sarana dan prasarana, keuangan dan kerjasama
sesuai keadaan dan fleksibel. (d) Strategi organisai untuk pasar baru terkait
proses kegiatan, sarana dan prasarana, keuangan dan kerjasama. memilih
strategi pasar yang sesuai dengan keadaan pada saat ini. Sehingga memiliki
hasil prestasi yang di raih Madrasah Intidaiyah Muhammadiya h Kasihan I
adalah regu drumband menjadi pengiring upacara HUT RI, juara 3 karnaval
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tingkat desa, juara 1 Puisi Milad Muhammadiyah Tingkat Kabupaten, Jua ra
Umum Aksioma Kabupaten Pacitan, Juara 1 bulu tangkis tingkat Kecamatan
Tegalombo, Juara 1 pidato bahasa arab putri tingkat kabupaten, Juara 1
samroh/rebana tingkat tingkat kabupaten, Juara 1 pidato bahasa indonesia putri
tingkat kabupaten, Juara 3 pidato bahasa Arab putra tingkat kabupaten, juara 1
pidato bahasa Indonesia putri tingkat kabupaten, juara 1 lukis putri tingkat
kabupaten, juara 1 kaligrafi putra tingkat kabupaten, juara 1 kaligrafi putri
tingkat kabupaten, juara 1 lukis putra tingkat kabupaten, juara 1 qori’ putri
tingkat kabupaten, juara 1 bulutangkis tingkat kabupaten.
2.

Outcome Inovasi Program Bakat Peserta Didik di MI Muhammadiyah
Kasihan I Tegalombo Pacitan
Temuan

penelitian yang berkaitan dengan Outcome Inovasi Proses

Program Bakat Peserta Didik yaitu dengan: (a) Inovasi Perubahan rutinitas
kegiatan terkait hasil belajar, uji kompetensi, kinerja pendidik, prestasi,
lingkungan belajar menyenangkan dan dukungan finansial serta penghargaan
dari pihak berkepentingan. ditemukan pengintruksian kegiatan sesuai inovasi,
dan ditemukan pula prestasi madrasah yang bervarian rata-rata juara dalam
lingkup kabupaten. (b) Teknologi baru terkait hasil belajar, uji kompetensi,
kinerja pendidik, prestasi, lingkungan belajar menyenangkan dan dukungan
finansial serta penghargaan dari pihak berkepentingan., dalam hal ini inovasi
teknologi telah dilakukan dari setiap indikator outcome. (c) Inovasi Organisasi
rutinitas

kegiatan terkait hasil belajar, uji kompetensi, kinerja pendidik,

prestasi, lingkungan belajar menyenangkan dan dukungan finansial serta
penghargaan dari pihak berkepentingan. (d) Strategi organisasi untuk pasar baru
terkait hasil belajar, uji kompetensi, kinerja pendidik, prestasi, lingkungan
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belajar menyenangkan dan dukungan finansial serta penghargaan dari pihak
berkepentingan.
Sehingga dari peserta didik bermanfaat bagi masyarakat yang siap dalam
hal kepemimpinan dan berorganisasi sebagai bentuk dari pramuka, bermusik
dan tampil dalam sebuah acara yang terlatih dengan drumband dan rebana,
mampu membuat dekorasi dengan kemampuan lukis dan kaligrafi, mampu
berbicara di depan umum dengan kemampuan pidato 3 bahasa, mampu berpusi
jika memang ada hal hal yang mengharuskan, mampu membaca Al-Qur’an dan
menjadi imam sholat dengan kemampuan qiro’ dan tahfidznya
3.

Dampak Inovasi Program Bakat Peserta Didik di MI Muhammadiyah
Kasihan I Tegalombo Pacitan
Temuan

penelitian yang berkaitan dengan dampak inovasi proses

program bakat peserta didik yaitu dengan; (a) perubahan rutinitas kegiatan
terkait terlaksananya jaminan mutu yang berkelanjutan. dan (b) teknologi baru
terkait rutinitas kegiatan sehingga

terlaksananya jaminan

mutu

yang

berkelanjutan di buktikan dengan; (1) semakin luasnya wawasan, (2) semakin
pandai dalam mengatasi kekurangan dan keterbatasan, (3) terggalinya
pembimbing ahli dari guru madarasah milik sendiri, (4) kaderisasi yang terus
berlanjut, (5) teratasinya pola pendidikan materialis, (6) meningkatnya
kesadaran orang tua
Temuan penelitian yang berkaitan dengan dampak inovasi organisi
program pengembangan bakat peserta didik yaitu dengan:
kegiatan terkait terlaksananya jaminan mutu yang berkelanjutan: (a). Rutinitas
manajerial terkait terlaksananya jaminan mutu yang berkelanjutan dan (b)
strategi organisasi pasar baru terkait terlaksananya jaminan mutu yang
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berkelanjutan berkelanjutan di buktikan dengan; (1) semakin kuatnya visi dan
misi sekolah, (2) semakin kuatnya fungsi manajemen, (3) menambah kekuatan
sektor pendanaan.
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Gambar 3.1 Alur Temuan Data Penelitian.
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Dampak ditunjukkan:
dengan meningkatnya hasil inovasi proses output dan outcome sehingga
terlaksana jaminan mutu yang berkelanjutan

BAB IV
ANALISIS INOVASI PROGRAM BAKAT PESERTA DIDIK DI MADRASAH
IBTIDAIYAH MUHAMMADIYAH KASIHAN I TEGALOMBO PACITAN
Bakat ada yang bersifat akademik dan nonakademik. Bersifat akademik berhubungan
dengan pelajaran dan bersifat non-akademik berhubungan dengan

bidang sosial, seni,

olahraga, serta kepemimpinan. 91 Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo
menginovasi program bakat yang terangkum dalam Kegiatan Ekstrakurikuler yang memiliki
sembilan jenis kegiatan yang diantaranya; (1) pramuka, (2) drumband, (3) lukis & kaligrafi,
(4) pidato 3 bahasa, (5) puisi, (6) bulu tangkis, (7) qiro’, (8) tahfitz, dan (9) rebana. Dari
sembilan jenis tersebut dapat dikelompokkan menjadi empat bagaian yaitu; (1) berhubungan
dengan bidang sosial, (2) berhubungan dengan seni, (3) berhubungan dengan keagamaan,
serta (4) berhubungan dengan kepemimpinan. Dari keempat pengelompokan tersebut akan
kami paparkan berdasarkan Uhar Suharputra bahwasannya inovasi dilakukukan dengan
tujuan program bakat supaya lebih bermutu yang tercermin dari output dan outcome92 serta
dalam ukuran penjaminan mutu oleh satuan pendidikan terdiri dari indikator output, outcome
dan dampaknya93
A. Output Inovasi Program Bakat Peserta Didik
1.

Inovasi Program Bakat Bidang Sosial
a. Pidato 3 Bahasa
1) Inovasi proses; (a) Perubahan rutinitas kegiatan dengan semakin leluasanya
pengajaran dengan sistem asistensi sehingga memudahkan pembina dalam

91

Yudrik Jahja, Psikologi Perkembangan, Cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), 68.
Uhar Suharsaputra, Kepemimpinan Inovasi Pendidikan. (Bandung: Refika Aditama,2016), 303.
93
Petunjuk Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Dasar
Dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,2017), 16.
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menangani jumlah siswa yang banyak, sarana dan prasarana digunakan
sesuai tema termasuk memanfaatkan lingkungan di sekitar madrasah, dalam
hal keuangan memang tidak begitu di butuhkan dalam proses pembelajaran
pidato 3 bahasa ini, kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak, diantaranya
Pondok Pesantren Al- Idris, Pondok Pesantren Al-Ulum, Pondok Pesantren
Babussalam dan Madin Al-Mukmin. Mayoritas siswa pagi sekolah di
Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I ketika sore hari mereka sekolah/mengaji di
pondok dan madin tersebut, yang disana ia juga belajar tentang pidato. dan
(b) Teknologi yang digunakan proses kegiatan menggunakan internet untuk
mencari refrensi dan contoh contoh pidato, sarana dan prasarana
menggunakan mikrofon, lcd proyektor, dan speaker, kerjasama dalam hal
internet bekerjasama dengan wifi mbahguru@hotspot, dalam penyiaran
bekerjasama dengan AMC Radio dan Soundsyistem.
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial mengadakan musyawarah awal,
merancang dan menjadwal rutinitas kegiatan, pendataan sarana prasaranya
yang dimiliki dan yang perlu dibeli, mengatur pendanaan dan gaji kepada
pembina, kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya Pondok Pesantren
Al-Idris, Pondok Pesantren Al-Ulum, Pondok Pesantren Babussalam dan
Madin Al-Mukmin.dan (b) Inovasi pasar proses kegiatan dipublikasikan
dengan facebook, sarana prasarana menggunakan laptop, internet dan
smartphone,

kerjasam dengan

walimurid

untuk

kelebihan-kelebihan Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I
2.

Inovasi Program Bakat Seni dan Agama
a. Drumband

menginformasiakan
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1) Inovasi proses (a) Perubahan rutinitas kegiatan dengan menggunakan nadanada musik baru yang sedang trens sehingga drumband lebih berwarna dan
menarik,

sarana

dan

prasarana

digunakan

sesuai

tema

termasuk

memanfaatkan lingkungan di sekitar madrasah dan jalan desa untuk menjadi
tempat latihan sehingga latihan tidak monoton di madrasah karena berlatih
dengan berjalan lebih menarik dan tidak mudah lelah dibanding berdiri dan
diam, dalam hal keuangan,memanfaatkan dana hasil undangan mengiringi
acara untuk rutinitas kegiatan, kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak,
diantaranya dengan pemerintah desa Kasihan dan pemerintah kecamatan
Tegalombo (b) Teknologi yang digunakan proses kegiatan menggunakan
internet untuk mencari refrensi dan contoh contoh drumband.
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial mengadakan musyawarah awal,
merancang dan menjadwal rutinitas kegiatan, pendataan sarana prasaranya
yang dimiliki dan yang perlu dibeli, mengatur pendanaan dan gaji kepada
pembina, kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah desa
Kasihan dan kecamatan Tegalombo (b) Inovasi pasar proses kegiatan
dipublikasikan dengan facebook, sarana prasarana menggunakan laptop,
internet

dan

smartphone,

kerjasam

dengan

walimurid

untuk

menginformasiakan kelebihan-kelebihan Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I
b. Lukis dan Kaligrafi
1) Inovasi proses (a) Perubahan rutinitas kegiatan dengan semakin leluasanya
pengajaran dengan sistem asistensi sehingga memudahkan pembina dalam
menangani jumlah siswa yang banyak, sarana dan prasarana digunakan
sesuai tema termasuk memanfaatkan lingkungan di sekitar madrasah, serta
sebagian alat siswa membawa sendiri-sendiri. (b) Teknologi yang digunakan
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proses kegiatan menggunakan internet untuk mencari refrensi dan contoh
contoh teknik lukis dan kaligrafi, sarana dan prasarana menggunakan kertas,
cat air dan contoh bisa online di youtube kerjasama dalam hal internet
bekerjasama dengan wifi mbahguru@hotspot.
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial mengadakan musyawarah awal,
merancang dan menjadwal rutinitas kegiatan, pendataan sarana prasaranya
yang dimiliki dan yang perlu dibeli, mengatur pendanaan dan gaji kepada
pembina. dan (b) Inovasi pasar proses kegiatan dipublikasikan dengan
facebook, sarana prasarana menggunakan laptop, internet dan smartphone,
kerjasam dengan walimurid untuk menginformasiakan kelebihan-kelebihan
Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I.
c. Puisi
1) Inovasi proses (a) Perubahan rutinitas kegiatan dengan semakin leluasanya
pengajaran dengan sistem asistensi sehingga memudahkan pembina dalam
menangani jumlah siswa yang banyak, sarana dan prasarana digunakan
sesuai tema termasuk memanfaatkan lingkungan di sekitar madrasah
misalnya sawah dan sungai supaya lebih menarik, dalam hal keuangan
memang tidak begitu di butuhkan dalam proses pembelajaran pidato puisi ini,
kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak, diantaranya pemilik sawah
sekitar, pemerintah desa/pengelola tempat wisata Bukit Cakrawala. dan (b)
Teknologi yang digunakan proses kegiatan menggunakan internet untuk
mencari refrensi dan contoh contoh puisi, sarana dan prasarana menggunakan
perekam audio vidio, kerjasama dalam hal internet bekerjasama dengan wifi
mbahguru@hotspot, dalam penyiaran bekerjasama dengan AMC Radio.
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2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial mengadakan musyawarah awal,
merancang dan menjadwal rutinitas kegiatan, pendataan sarana prasaranya
yang dimiliki dan yang perlu dibeli, mengatur pendanaan dan gaji kepada
pembina..dan (b) Inovasi pasar proses kegiatan dipublikasikan dengan
facebook, sarana prasarana menggunakan laptop, internet dan smartphone,
kerjasam dengan walimurid untuk menginformasiakan kelebihan-kelebihan
Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I
d. Qiro’
1) Inovasi proses (a) Perubahan rutinitas kegiatan dengan semakin leluasanya
pengajaran dengan sistem asistensi sehingga memudahkan pembina dalam
menangani jumlah siswa yang banyak, sarana dan prasarana digunakan
sesuai tema termasuk memanfaatkan lingkungan di sekitar madrasah bisa di
masjid untuk memberi kesan religius atau di alam terbuka untuk memberi
kesan asri, dalam hal keuangan memang tidak begitu di butuhkan dalam
proses pembelajaran qiro’ini, kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak,
diantaranya Pondok Pesantren Al-Idris, Pondok Pesantren Al-Ulum, Pondok
Pesantren Babussalam dan Madin Al-Mukmin. Mayoritas siswa pagi sekolah
di Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I ketika sore hari mereka sekolah/mengaji di
pondok dan madin tersebut, yang disana ia juga belajar tentang qiro’. dan (b)
Teknologi yang digunakan proses kegiatan menggunakan internet untuk
mencari refrensi dan contoh contoh qiro’, sarana dan prasarana menggunakan
mikrofon, lcd proyektor, dan speaker, kerjasama dalam hal internet
bekerjasama dengan wifi mbahguru@hotspot, dalam penyiaran bekerjasama
dengan AMC Radio.
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2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial mengadakan musyawarah awal,
merancang dan menjadwal rutinitas kegiatan, pendataan sarana prasaranya
yang dimiliki dan yang perlu dibeli, mengatur pendanaan dan gaji kepada
pembina, kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya Pondok Pesantren
Al-Idris, Pondok Pesantren Al-Ulum, Pondok Pesantren Babussalam dan
Madin Al-Mukmin.dan (b) Inovasi pasar proses kegiatan dipublikasikan
dengan facebook, sarana prasarana menggunakan laptop, internet dan
smartphone,

kerjasam dengan

walimurid

untuk

menginformasiakan

kelebihan-kelebihan Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I
e. Rebana
1) Inovasi proses (a) Perubahan rutinitas kegiatan dengan semakin leluasanya
pengajaran dengan sistem asistensi sehingga memudahkan pembina dalam
menangani jumlah siswa yang banyak, sarana dan prasarana digunakan
sesuai tema termasuk memanfaatkan lingkungan di sekitar madrasah, dalam
hal keuangan memang tidak begitu di butuhkan dalam proses pembelajaran
rebana ini, kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak, diantaranya Pondok
Pesantren

Al-Idris,

Pondok

Pesantren Al- Ulum,

Pondok

Pesantren

Babussalam dan Madin Al-Mukmin. Mayoritas siswa pagi sekolah di
Madrasah

Ibtidaiyah

Kasihan

I

ketika

sore/malam

hari

mereka

sekolah/mengaji di pondok dan madin tersebut, yang disana ia juga belajar
tentang duror/rebana. dan (b) Teknologi yang d igunakan proses kegiatan
menggunakan internet untuk mencari refrensi dan contoh contoh penampilan
duror/rebana, sarana dan prasarana menggunakan mikrofon, duror klasik dan
kontemporer, lcd proyektor, dan speaker, kerjasama dalam hal internet
bekerjasama

dengan

wifi

mbahguru@hotspot,

dalam

soundsyistem
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bekerjasama dengan AMC soundsyistem penyiaran bekerjasam dengan AMC
Radio.
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial mengadakan musyawarah awal,
merancang dan menjadwal rutinitas kegiatan, pendataan sarana prasaranya
yang dimiliki dan yang perlu dibeli, mengatur pendanaan dan gaji kepada
pembina, kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya Pondok Pesantren
Al-Idris, Pondok Pesantren Al-Ulum, Pondok Pesantren Babussalam dan
Madin Al-Mukmin. dan (b) Inovasi pasar proses kegiatan dipublikasikan
dengan facebook, sarana prasarana menggunakan duror klasik dan
kontemporer mkrofon soundsyistem, laptop, internet dan smartphone,
kerjasama dengan walimurid untuk menginformasiakan kelebihan-kelebihan
Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I

f. Tahfidz
1) Inovasi proses (a) Perubahan rutinitas kegiatan dengan semakin leluasanya
pengajaran dengan sistem asistensi sehingga memudahkan pembina dalam
menangani jumlah siswa yang banyak, melakukan pembiasaan ketika pagi
hari guru belum datang dan siang hari ketika telah pulang sekolah namun
mobil jemputan belum datang, sarana dan prasarana digunakan sesuai tema
termasuk memanfaatkan, masjid madrasah dan lingkungan di sekitar
madrasah, dalam hal keuangan memang tidak begitu di butuhkan dalam
proses pembelajaran tahfidz ini, kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak,
diantaranya Pondok Pesantren Al-Idris, Pondok Pesantren Al-Ulum, Pondok
Pesantren Babussalam dan Madin Al-Mukmin. Mayoritas siswa pagi sekolah
di Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I ketika sore hari mereka sekolah/mengaji di
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pondok dan madin tersebut, yang disana ia juga belajar tentang hafalan AlQur’an (surah pendek). dan (b) Teknologi yang digunakan proses kegiatan
menggunakan internet untuk mencari refrensi dan koleksi muro tal untuk
didengarkan, sarana dan prasarana menggunakan mikrofon, lcd proyektor,
dan speaker, kerjasama dalam hal internet bekerjasama dengan wifi
mbahguru@hotspot, dalam penyiaran bekerjasama dengan AMC Radio dan
Soundsyistem
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial mengadakan musyawarah awal,
merancang dan menjadwal rutinitas kegiatan, pendataan sarana prasaranya
yang dimiliki dan yang perlu dibeli, mengatur pendanaan dan gaji kepada
pembina, kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya Pondok Pesantren
Al-Idris, Pondok Pesantren Al-Ulum, Pondok Pesantren Babussalam dan
Madin Al-Mukmin.dan (b) Inovasi pasar proses kegiatan dipublikasikan
dengan facebook, sarana prasarana menggunakan laptop, internet dan
smartphone,

kerjasam dengan

walimurid

untuk

menginformasiakan

kelebihan-kelebihan Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I.
3.

Inovasi Program Bakat Olahraga
a. Bulu Tangkis
1) Inovasi proses (a) Perubahan rutinitas kegiatan dengan semakin leluasanya
pengajaran dengan sistem asistensi sehingga memudahkan pembina dalam
menangani jumlah siswa yang banyak, sarana dan prasarana digunakan
sesuai tema termasuk memanfaatkan lingkungan di sekitar madrasah salah
satunya adalah lapangan Glagahombo, dalam hal keuangan di butuhkan
untuk membeli cook dalam proses pembelajaran bulutangkis ini, kerjasama
dilakukan dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah dusun dan desa
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serta dinas terkait. dan (b) Teknologi yang digunakan proses kegiatan
menggunakan internet untuk mencari refrensi dan contoh contoh permainan
bulutangkis, sarana dan prasarana menggunakan net, cook dan lapangan,
kerjasama dalam hal internet bekerjasama dengan wifi mbahguru@hotspot,
dalam penyiaran bekerjasama dengan AMC Radio.
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial mengadakan musyawarah awal,
merancang dan menjadwal rutinitas kegiatan, pendataan sarana prasaranya
yang dimiliki dan yang perlu dibeli, mengatur pendanaan dan gaji kepada
pembina, kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya pemerintah dusun
glagahombo dan desa kasihan serta dinas terkait..dan (b) Inovasi pasar proses
kegiatan dipublikasikan dengan facebook, sarana prasarana menggunakan
pralatan bulu tangkis dan referensi menggunakan laptop, internet dan
smartphone,

kerjasam dengan

walimurid

untuk

menginformasiakan

kelebihan-kelebihan Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I
4.

Inovasi Program Bakat Kepemimpinan
a. Pramuka
1) Inovasi proses (a) Perubahan rutinitas kegiatan dengan semakin leluasanya
pengajaran dengan sistem asistensi sehingga memudahkan pembina dalam
menangani jumlah siswa yang banyak, sarana dan prasarana digunakan
sesuai tema termasuk memanfaatkan lingkungan di sekitar madrasah, dalam
hal keuangan mengadakan iuran dalam proses pembelajaran pramuka ini,
kerjasama dilakukan dengan berbagai pihak, diantaranya Pondok Pesantren
Al-Ulum, dengan Gudep SMP dan SMK Hasyim Asy Arinya, Pondok
Pesantren Babussalam dengan gudep MTs Ma’Arif dan SMK Progresifnya
serta Madin Al-Mu’min dengan Gudep Madrasah Aliyah Al- Mu’min Filial
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Madrasah Aliyah Ma’arif Pacitan. Ketika ada acara kepramukaan seluruh
anggota kwartir ranting kecamatan Tegalombo sering hadir menghadiri satu
sama lain. dan (b) Teknologi yang digunakan proses kegiatan menggunakan
internet untuk mencari refrensi dan contoh contoh kegiatan pramuka, sarana
dan prasarana menggunakan mikrofon, lcd proyektor, dan speaker, kerjasama
dalam hal internet bekerjasama dengan wifi mbahguru@hotspot, dalam
penyiaran bekerjasama dengan AMC Radio dan soundsyistem
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial mengadakan musyawarah awal,
merancang dan menjadwal rutinitas kegiatan, pendataan sarana prasaranya
yang dimiliki dan yang perlu dibeli, mengatur pendanaan dan gaji kepada
pembina, kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya, Pondok Pesantren
Al-Ulum, Pondok Pesantren Babussalam dan Madin Al-Mu’min.dan (b)
Inovasi pasar proses kegiatan dipublikasikan dengan facebook, dan
Instagram sarana prasarana menggunakan laptop, internet dan smartphone,
kerjasam dengan walimurid untuk menginformasiakan kelebihan-kelebihan
Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I
B. Outcome Inovasi Program Bakat Peserta Didik
1.

Inovasi Program Bakat Bidang Sosial
a. Pidato 3 Bahasa
1) Inovasi proses (a) perubahan rutinitas kegiatan yaitu hasil belajar di
tampilkan di acara MIM Kasihan FAIR 94 ,Uji kompetensi dilakukan langsung
dengan gladi bersih sebelum tampil di sebuah acara kinerja pendidik lebih
bersemangat karena tidak di kekang oleh kepala madrasah, prestasi yang
diraih menjadi cambuk penyemangat peserta didik angkatan dibawahnya,
94

siswa

Sebuah kegiatan akhit tahun ajaran yang menampilkan seluruh kreat ifitas, kemampuan dan bakat
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lingkungan belajar tidak monoton di madrasah namun bisa di berbagai
tempat yang disukai peserta didik. (b) teknologi hasil belajar di simpan dalam
internet, kinerja pendidik menggunakan internet, prestasi diabadikan dalam
internet
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial organisasi menjadwal perbaikan
terhadap peserta didik yang belum memenuhi standar hasil belajar yang di
ukur dengan kemampuan membawakan sebuah pidato

yang diaajarkan,

menjadwal ketika ada permintaan untuk tampil di sebuah acara, selalu
memberi honor kepada pendidik walau dengan jumlah yg kecil tapi harus
tetap ada, bukti prestasi dari setiap kegiatan disimpan di madrasah dan anak
diberi duplikatnya, mencarikan lingkungan belajar yang menenagkan bagi
peserta didik, mencarikan dana dari pihak berkepentingan.dan (b) hasil
belajar dipublikasikan semaksimal mungkin, kinerja pendidik berbaur dengan
masyarakat dalam mengadakan kegiatan, lingkungan belajar sekaligus
digunakan ajang pameran kebolehan peserta didik.
2.

Inovasi Program Bakat Seni dan Agama
a. Drumband
1) Inovasi proses (a) perubahan rutinitas kegiatan yaitu hasil belajar di
tampilkan di acara MIM Kasihan FAIR 95 ,dan HUT RI desa Kasihan, Uji
kompetensi dilakukan langsung dengan gladi bersih sebelum tampil di
sebuah acara kinerja pendidik lebih bersemangat karena didak di kekang oleh
kepala madrasah, prestasi yang diraih menjadi cambuk penyemangat peserta
didil angkatan dibawahnya, lingkungan belajar tidak monoton di madrasah
namun bisa di berbagai tempat yang disukai peserta didik, dukungan
95

siswa

Sebuah kegiatan akhit tahun ajaran yang menampilkan seluruh kreat ifitas, kemampuan dan bakat
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finansial dari pihak yang mengundang groub drumband. (b) teknologi hasil
belajar di simpan dalam internet, kinerja pendidik menggunakan internet,
prestasi diabadikan dalam internet.
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial organisasi menjadwal perbaikan
terhadap peserta didik yang belum memenuhi standar hasil belajar yang di
ukur dengan kemampuan membawakan sebuah musik yang diaajarkan,
menjadwal ketika ada permintaan untuk tampil di sebuah acara, selalu
memberi honor kepada pendidik walau dengan jumla h yg kecil tapi harus
tetap ada, bukti prestasi dari setiap kegiatan disimpan di madrasah dan anak
diberi duplikatnya, mencarikan lingkungan belajar yang menyenagkan bagi
peserta didik, mencarikan dana dari pihak berkepentingan, (b) hasil belajar
dipublikasikan semaksimal mungkin, kinerja pendidik berbaur dengan
masyarakat dalam mengadakan kegiatan, lingkungan belajar sekaligus
digunakan ajang pameran kebolehan peserta didik.
b. Lukis dan Kaligrafi
1) Inovasi proses (a) perubahan rutinitas kegiatan yaitu hasil belajar di
tampilkan di acara MIM Kasihan FAIR 96 , Uji kompetensi dilakukan
langsung dengan gladi bersih sebelum tampil di sebuah acara kinerja
pendidik lebih bersemangat karena tidak di kekang oleh kepala madrasah,
prestasi yang diraih menjadi cambuk penyemangat peserta didik angkatan
dibawahnya, lingkungan belajar tidak monoton di madrasah namun bisa di
berbagai tempat yang disukai peserta didik, dukungan finansial darikarya
yang terjual. (b) teknologi hasil belajar di simpan dalam internet, kinerja
pendidik menggunakan internet, prestasi diabadikan dalam internet
96

siswa

Sebuah kegiatan akhit tahun ajaran yang menampilkan seluruh kreat ifitas, kemampuan dan bakat
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2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial organisasi menjadwal perbaikan
terhadap peserta didik yang belum memenuhi standar hasil belajar yang di
ukur dengan kemampuan membawakan sebuah musik yang diajarkan,
menjadwal ketika ada permintaan untuk tampil di sebuah acara, selalu
memberi honor kepada pendidik walau dengan jumlah yg kecil tapi harus
tetap ada, bukti prestasi dari setiap kegiatan disimpan di madrasah dan anak
diberi duplikatnya, mencarikan lingkungan belajar yang menenagkan bagi
peserta didik, mencarikan dana dari pihak berkepentingan. dan (b) hasil
belajar dipublikasikan semaksimal mungkin, kinerja pendidik berbaur dengan
masyarakat dalam mengadakan kegiatan, lingkungan belajar sekaligus
digunakan ajang pameran kebolehan peserta didik.
c. Puisi
1) Inovasi proses (a) perubahan rutinitas kegiatan yaitu hasil belajar di
tampilkan di acara MIM Kasihan I FAIR 97 ,Uji kompetensi dilakukan
langsung dengan gladi bersih sebelum tampil di sebuah acara kinerja
pendidik lebih bersemangat karena tidak di kekang oleh kepala madrasah,
prestasi yang diraih menjadi cambuk penyemangat peserta didik angkatan
dibawahnya, lingkungan belajar tidak monoton di madrasah namun bisa di
berbagai tempat yang disukai peserta didik. (b) teknologi hasil belajar di
simpan dalam internet, kinerja pendidik menggunakan internet, prestasi
diabadikan dalam internet
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial organisasi menjadwal perbaikan
terhadap peserta didik yang belum memenuhi standar hasil belajar yang di
ukur dengan kemampuan membawakan sebuah puisi yang diaajarkan,
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menjadwal ketika ada permintaan untuk tampil di sebuah acara, selalu
memberi honor kepada pendidik walau dengan jumlah yg kecil tapi harus
tetap ada, bukti prestasi dari setiap kegiatan disimpan di madrasah dan anak
diberi duplikatnya, mencarikan lingkungan belajar yang menenagkan bagi
peserta didik, mencarikan dana dari pihak berkepentingan. dan (b) strategi
pasar hasil belajar dipublikasikan semaksimal mungkin, kinerja pendidik
berbaur dengan masyarakat dalam mengadakan kegiatan, lingkungan belajar
sekaligus digunakan ajang pameran kebolehan peserta didik.
d. Qiro’
1) Inovasi proses (a) perubahan rutinitas kegiatan yaitu hasil belajar di
tampilkan di acara MIM Kasihan FAIR 98 ,Uji kompetensi dilakukan langsung
dengan gladi bersih sebelum tampil di sebuah acara kinerja pendidik lebih
bersemangat karena didak di kekang oleh kepala madrasah, prestasi yang
diraih menjadi cambuk penyemangat peserta didil angkata n dibawahnya,
lingkungan belajar tidak monoton di madrasah namun bisa di berbagai
tempat yang disukai peserta didik.. (b) teknologi hasil belajar di simpan
dalam internet, kinerja pendidik menggunakan internet, prestasi diabadikan
dalam internet
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial organisasi menjadwal perbaikan
terhadap peserta didik yang belum memenuhi standar hasil belajar yang di
ukur dengan kemampuan membawakan sebuah bacaan yang diaajarkan,
menjadwal ketika ada permintaan untuk tampil di seb uah acara, selalu
memberi honor kepada pendidik walau dengan jumlah yg kecil tapi harus
tetap ada, bukti prestasi dari setiap kegiatan disimpan di madrasah dan anak
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diberi duplikatnya, mencarikan lingkungan belajar yang menenagkan bagi
peserta didik, mencarikan dana dari pihak berkepentingan. dan (b) strategi
pasar hasil belajar dipublikasikan semaksimal mungkin, kinerja pendidik
berbaur dengan masyarakat dalam mengadakan kegiatan, lingkungan belajar
sekaligus digunakan ajang pameran kebolehan peserta didik.
e. Rebana
1) Inovasi proses (a) perubahan rutinitas kegiatan yaitu hasil belajar di
tampilkan di acara MIM Kasihan FAIR 99 ,Uji kompetensi dilakukan langsung
dengan gladi bersih sebelum tampil di sebuah acara kinerja pendidik lebih
bersemangat karena didak di kekang oleh kepala madrasah, prestasi yang
diraih menjadi cambuk penyemangat peserta didik angkatan dibawahnya,
lingkungan belajar tidak monoton di madrasah namun bisa di berbagai
tempat yang disukai peserta didik, dukungan finansial dari pihak yang
mengundang rebana. (b) teknologi hasil belajar di simpan dalam internet,
kinerja pendidik menggunakan internet, prestasi diabadikan dalam internet
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial organisasi menjadwal perbaikan
terhadap peserta didik yang belum memenuhi standar hasil belajar yang di
ukur dengan kemampuan membawakan sebuah musik yang diaajarkan,
menjadwal ketika ada permintaan untuk tampil di sebuah acara, selalu
memberi honor kepada pendidik walau dengan jumlah yg kecil tapi harus
tetap ada, bukti prestasi dari setiap kegiatan disimpan di madrasah dan anak
diberi duplikatnya, mencarikan lingkungan belajar yang menenagkan bagi
peserta didik, mencarikan dana dari pihak berkepentingan. dan (b) strategi
pasar hasil belajar dipublikasikan semaksimal mungkin, kinerja pendidik
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berbaur dengan masyarakat dalam mengadakan kegiatan, lingkungan belajar
sekaligus digunakan ajang pameran kebolehan peserta didik.
f. Tahfidz
1) Inovasi proses (a) perubahan rutinitas kegiatan yaitu hasil belajar tahfidz di
tampilkan di acara MIM Kasihan FAIR 100 ,Uji kompetensi dilakukan
langsung dengan gladi bersih sebelum tampil di sebuah acara kinerja
pendidik lebih bersemangat karena didak di kekang oleh kepala madrasah,
prestasi yang diraih menjadi cambuk penyemangat peserta didil angkatan
dibawahnya, lingkungan belajar tidak monoton di madrasah namun bisa di
berbagai tempat yang disukai peserta didik. (b) teknologi hasil belajar di
simpan dalam internet, kinerja pendidik menggunakan internet, prestasi
diabadikan dalam internet
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial organisasi menjadwal perbaikan
terhadap peserta didik yang belum memenuhi standar hasil belajar yang di
ukur dengan kemampuan membawakan sebuah bacaan yang diaajarkan,
selalu memberi honor kepada pendidik walau dengan jumlah yg kecil tapi
harus tetap ada, bukti prestasi dari setiap kegiatan disimpan di madrasah dan
anak diberi duplikatnya, mencarikan lingkungan belajar yang menenagkan
bagi peserta didik, mencarikan dana dari pihak berkepentingan. dan (b)
strategi pasar hasil belajar dipublikasikan semaksimal mungkin, kinerja
pendidik

berbaur dengan

masyarakat dalam

mengadakan kegiatan,

lingkungan belajar sekaligus digunakan ajang pameran kebolehan peserta
didik.
3.

Inovasi Program Bakat Olahraga
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a. Bulu Tangkis
1) Inovasi proses (a) perubahan rutinitas kegiatan yaitu hasil belajar di
tampilkan di acara perlombaan tingkat SD atau MI, uji kompetensi dilakukan
langsung dengan gladi bersih sebelum tampil di sebuah acara kinerja
pendidik lebih bersemangat karena tidak di kekang oleh kepala madrasah,
prestasi yang diraih menjadi cambuk penyemangat peserta didik angkatan
dibawahnya, lingkungan belajar tidak monoton di madrasah namun bisa di
berbagai tempat yang disukai peserta didik, dukungan finansial. (b) teknologi
hasil belajar di simpan dalam internet, prestasi diabadikan dalam internet
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial organisasi menjadwal perbaikan
terhadap peserta didik yang belum memenuhi standar hasil belajar yang di
ukur dengan kemampuan saat mengikuti pertandingan, selalu memberi honor
kepada pendidik walau dengan jumlah yg kecil tapi harus tetap ada, bukti
prestasi dari setiap kegiatan disimpan di madrasah dan anak diberi
duplikatnya, mencarikan lingkungan belajar yang menenagkan bagi peserta
didik, mencarikan dana dari pihak berkepentingan. dan (b) strategi pasar hasil
belajar dipublikasikan semaksimal mungkin, kinerja pendidik berbaur dengan
masyarakat dalam mengadakan kegiatan, lingkungan belajar sekaligus
digunakan ajang pameran kebolehan peserta didik.
4.

Inovasi Program Bakat Kepemimpinan
a. Pramuka
1) Inovasi proses (a) perubahan rutinitas kegiatan yaitu hasil belajar drumband
di tampilkan di acara kepramukaan kwartir ranting Tegalombo ataupun
kwartir cabang Pacitan, Uji kompetensi dilakukan langsung dengan gladi
bersih sebelum tampil di sebuah acara kinerja pendidik lebih bersemangat
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karena tidak di kekang oleh kepala madrasah, prestasi yang diraih menjadi
cambuk penyemangat peserta didik angkatan dibawahnya, lingkungan belajar
tidak monoton di madrasah namun bisa di berbagai tempat yang disukai
peserta didik, dukungan finansial dari pihak yang berkepentingan. (b)
teknologi hasil belajar di simpan dalam internet, kinerja pendidik
menggunakan internet, prestasi diabadikan dalam internet
2) Inovasi organisasi (a) rutinitas manajerial organisasi menjadwal perbaikan
terhadap peserta didik yang belum memenuhi standar hasil belajar yang di
ukur dengan kemampuan dalam perlombaan, menjadwal ketika ada acara
kepramukaan di luar madrasah, selalu memberi honor kepada pendidik walau
dengan jumlah yg kecil tapi harus tetap ada, bukti prestasi dari setiap
kegiatan disimpan di madrasah dan anak diberi duplikatnya, mencarikan
lingkungan belajar yang menyenagkan bagi peserta didik, mencarikan dana
dari pihak berkepentingan. dan (b) strategi pasar hasil belajar dipublikasikan
semaksimal mungkin, kinerja pendidik berbaur dengan masyarakat dalam
mengadakan kegiatan, lingkungan belajar sekaligus digunakan ajang
pameran kebolehan peserta didik.
C. Dampak Inovasi Program Bakat Peserta Didik
1.

Inovasi Program Bakat Bidang Sosial
a. Pidato 3 Bahasa
1) Inovasi proses berdampak pada; (a) dari indikator output suksesnya proses
kegiatan, telengkapinya sarana dan prasarana, pembaikan keuangan dalam
pengelolaan maupun pemasukan, terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak
terkait. (b) dari indikator outcome hasil belajar neningkat, uji kompetensi
lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal, prestasi semakin
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meningkat, lingkungan belajar menyenangkan, adanya dukungan finansial
dan penghargaan.

2) Inovasi organisasi berdampak pada; (a) suksesnya organisasi dalam mengatur
kegiatan, melenggkapi sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan, menjalin
kerjasama dengan pihak-pihak terkait. (b) dari indikator outcome organisasi
dari kebijakannya berperan dalam hal neningkatnya hasil belajar, uji
kompetensi lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal,
prestasi semakin meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan adanya
dukungan finansial dan penghargaan.
Sehingga dampak pidato 3 bahasa dari segi output melahirkan prestasiprestasi salah satunya perlombaan pidato Aksioma tingkat kabupaten dan dari
outcome dampak pidato 3 bahasa adalah bermanfaat bagi masyarakat sehingga
alumninya memiliki dasar keberanian berbicara di depan umum
2.

Inovasi Program Bakat Seni dan Agama
a. Drumband
1) Inovasi proses berdampak pada; (a) suksesnya proses kegiatan, telengkapinya
sarana dan prasarana, pembaikan keuangan dalam pengelolaan maupun
pemasukan, terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait. (b) dari
indikator

outcome

hasil

belajar

neningkat,

uji

kompetensi

lebih

menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal, prestasi semakin
meningkat, lingkungan belajar menyenangkan, adanya dukungan finansial
dan penghargaan.
2) Inovasi organisasi (a) suksesnya organisasi dalam mengatur kegiatan,
melenggkapi sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan,

menjalin

83
kerjasama dengan pihak-pihak terkait dan (b) dari indikator outcome
organisasi dari kebijakannya berperan dalam hal neningkatnya hasil belajar,
uji kompetensi lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal,
prestasi semakin meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan adanya
dukungan finansial dan penghargaan.
Sehingga dampak drumband dari segi output melahirkan prestasi-prestasi
diantaranya menjadi juara karnaval tingakat desa dan pengiring upacara HUT RI
sedangkan dari outcome dampak drumband adalah bermanfaat ketika ia telah
lulus dan melanjutkan ke jenjang lebih tinggi sehingga alumninya memiliki
kemampuan bermain drumband.
b. Lukis dan Kaligrafi
1) Inovasi proses berdampak pada; (a) suksesnya proses kegiatan, telengkapinya
sarana dan prasarana, pembaikan keuangan dalam pengelolaan maupun
pemasukan, terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait. (b) dari
indikator

outcome

hasil

belajar

neningkat,

uji

kompetensi

lebih

menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal, prestasi semakin
meningkat, lingkungan belajar menyenangkan, adanya dukungan finansial
dan penghargaan.
2) Inovasi organisasi (a) suksesnya organisasi dalam mengatur kegiatan,
melenggkapi sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan,

menjalin

kerjasama dengan pihak-pihak terkait terkait dan (b) dari indikator outcome
organisasi dari kebijakannya berperan dalam hal neningkatnya hasil belajar,
uji kompetensi lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal,
prestasi semakin meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan adanya
dukungan finansial dan penghargaan.
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Sehingga dampak lukis dan kaligrafi dari segi output melahirkan prestasiprestasi salah satunya perlombaan lukis maupun

kaligrafi dalam Aksioma

tingkat kabupaten dan dari outcome dampak lukis dan kaligrafi adalah
bermanfaat bagi masyarakat sehingga alumninya memiliki dasar bahkan
kemampuan yang mumpuni dalam hal lukis maupun kaligrafi.
c. Puisi
1) Inovasi proses berdampak pada; (a) suksesnya proses kegiatan, telengkapinya
sarana dan prasarana, pembaikan keuangan dalam pengelolaan maupun
pemasukan, terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait, (b) dari
indikator

outcome

hasil

belajar

neningkat,

uji

kompetensi

lebih

menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal, prestasi semakin
meningkat, lingkungan belajar menyenangkan, adanya dukungan finansial
dan penghargaan.
2) Inovasi organisasi; (a) suksesnya organisasi dalam mengatur kegiatan,
melenggkapi sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan,

menjalin

kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan (b) dari indikator outcome
organisasi dari kebijakannya berperan dalam hal neningkatnya hasil belajar,
uji kompetensi lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal,
prestasi semakin meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan adanya
dukungan finansial dan penghargaan.
Sehingga dampak Puisi dari segi output melahirkan prestasi-prestasi salah
satunya perlombaan Puisi Aksioma tingkat kabupaten dan dari outcome dampak
Puisi Puisi bermanfaat bagi masyarakat ketika dalam masyarakat ada kegiatan
yang membutukan pembacaan puisi dari itulah Madrasah Ibtidaiyah Kasihan I
alumninya memiliki dasar dan keberanian.
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d. Qiro’
1) Inovasi proses berdampak pada; (a) suksesnya proses kegiatan, telengkapinya
sarana dan prasarana, pembaikan keuangan dalam pengelolaan maupun
pemasukan, terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait. (b) dari
indikator

outcome

hasil

belajar

neningkat,

uji

kompetensi

lebih

menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal, prestasi semakin
meningkat, lingkungan belajar menyenangkan, adanya dukungan finansial
dan penghargaan, dan (b) dari indikator outcome organisasi dari
kebijakannya berperan dalam hal neningkatnya hasil belajar, uji kompetensi
lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal, prestasi semakin
meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan adanya dukungan
finansial dan penghargaan.
2) Inovasi organisasi (suksesnya organisasi dalam mengatur kegiatan,
melenggkapi sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan,

menjalin

kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan (b) dari indikator outcome
organisasi dari kebijakannya berperan dalam hal neningkatnya hasil belajar,
uji kompetensi lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal,
prestasi semakin meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan adanya
dukungan finansial dan penghargaan.
Sehingga dampak Qiro’ dari segi output melahirkan prestasi-prestasi salah
satunya perlombaan pidato Aksioma tingkat kabupaten dan dari outcome
dampak pidato 3 bahasa adalah bermanfaat bagi masyarakat ketika ada
permintaan untuk mengisi Qiro’ maka alumninya memiliki dasar keberanian
bahkan mampu dengan baik Qiro’ di depan umum
e. Rebana

86
1) Inovasi proses berdampak pada; (a) suksesnya proses kegiatan, telengkapinya
sarana dan prasarana, pembaikan keuangan dalam pengelolaan maupun
pemasukan, terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait. (b) dari
indikator

outcome

hasil

belajar

neningkat,

uji

kompetensi

lebih

menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal, prestasi semakin
meningkat, lingkungan belajar menyenangkan, adanya dukungan finansial
dan penghargaan.
2) Inovasi organisasi (suksesnya organisasi dalam mengatur kegiatan,
melenggkapi sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan,

menjalin

kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan (b) dari indikator outcome
organisasi dari kebijakannya berperan dalam hal neningkatnya hasil belajar,
uji kompetensi lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal,
prestasi semakin meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan adanya
dukungan finansial dan penghargaan.
Sehingga dampak rebana dari segi output melahirkan prestasi-prestasi salah
satunya perlombaan pidato Aksioma tingkat kabupaten dan dari outcome
dampak rebana adalah bermanfaat bagi masyarakat karena alumninya memiliki
kemampuan dalam hal rebana dan sholawatan sehingga siap untuk mengisi
acara-acara dimasyarakat
f. Tahfidz
1) Inovasi proses berdampak pada; (a) suksesnya proses kegiatan, telengkapinya
sarana dan prasarana, pembaikan keuangan dalam pengelolaan maupun
pemasukan, terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait. (b) dari
indikator

outcome

hasil

belajar

neningkat,

uji

kompetensi

lebih

menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal, prestasi semakin
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meningkat, lingkungan belajar menyenangkan, adanya dukungan finansial
dan penghargaan.
2) Inovasi organisasi; (a) suksesnya organisasi dalam mengatur kegiatan,
melenggkapi sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan,

menjalin

kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan (b) dari indikator outcome
organisasi dari kebijakannya berperan dalam hal neningkatnya hasil belajar,
uji kompetensi lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal,
prestasi semakin meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan adanya
dukungan finansial dan penghargaan.
Sehingga dampak Tahfidz dari segi output melahirkan prestasi-prestasi salah
satunya tampil pada acara perpisahan sebagai pameran keberhasilan madrasah
dalam hal mendidik siswa kepada wali siswa dari outcome dampak pidato 3
bahasa adalah bermanfaat bagi masyarakat karena dalam lingkungannya sering
ada Khatmil Qur’an sehingga alumninya memiliki dasar bacaan dan hafalan
serta keberanian.
3.

Inovasi Program Bakat Olahraga
a. Bulu Tangkis
1) Inovasi proses berdampak pada; (a) suksesnya proses kegiatan, telengkapinya
sarana dan prasarana, pembaikan keuangan dalam pengelolaan maupun
pemasukan, terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait. (b) dari
indikator

outcome

hasil

belajar

neningkat,

uji

kompetensi

lebih

menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal, prestasi semakin
meningkat, lingkungan belajar menyenangkan, adanya dukungan finansial
dan penghargaan.
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2) Inovasi organisasi (suksesnya organisasi dalam mengatur kegiatan,
melenggkapi sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan,

menjalin

kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan (b) dari indikator outcome
organisasi dari kebijakannya berperan dalam hal neningkatnya hasil belajar,
uji kompetensi lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal,
prestasi semakin meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan adanya
dukungan finansial dan penghargaan.
Sehingga dampak bulutangkis dari segi output melahirkan prestasi-prestasi
salah satunya juara 1 perlombaan bulutangkis Aksioma tingkat kabupaten dan
dari outcome dampak pidato 3 bahasa adalah bermanfaat bagi masyarakat
sehingga alumninya memiliki dasar bulutangkis ketika ada lomba bulutangkis
antar desa atau kabupaten.
4.

Inovasi Program Bakat Kepemimpinan
a. Pramuka
1) Inovasi proses berdampak pada; (a) suksesnya proses kegiatan, telengkapinya
sarana dan prasarana, pembaikan keuangan dalam pengelolaan maupun
pemasukan, terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak terkait. (b) dari
indikator

outcome

hasil

belajar

neningkat,

uji

kompetensi

lebih

menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal, prestasi semakin
meningkat, lingkungan belajar menyenangkan, adanya dukungan finansial
dan penghargaan.
2) Inovasi organisasi; (b) suksesnya organisasi dalam mengatur kegiatan,
melenggkapi sarana dan prasarana, pengelolaan keuangan,

menjalin

kerjasama dengan pihak-pihak terkait, dan (b) dari indikator outcome
organisasi dari kebijakannya berperan dalam hal neningkatnya hasil belajar,
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uji kompetensi lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal,
prestasi semakin meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan adanya
dukungan finansial dan penghargaan.
Sehingga dampak pramuka dari segi output melahirkan prestasi
prestasi dalam bidang pramuka diantaranya pionering, bifak dan
pendirian tenda dan dari outcome dampak pramuka adalah berlatih
berorganisasi dan kepemimpinan sehingga bermanfaat bagi
masyarakat.
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Gambar 4.1.Prinsip Filosofis Inovasi Program Bakat

Inovasi Organisasi

Inovasi Mutu Program Pengembangan
Bakat Peserta Didid di MI
Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo
Pacitan

Perubahan Rutinitas
Kegiatan

Program Bakat
Bidang Sosial

Output yang meliputi:
a. Proses Kegiatan
b. Saranaprasarana
c. Keuangan
d. Kerjasama

Teknologi Baru

Program Bakat
Bidang Seni

Inovasi Proses

Rutinitas Manajerial

Program Bakat
Bidang Olahraga

Strategi Organisasi
untuk Pasar Baru

Program Bakat Bidang
Kepemimpinan

Outcome yang meliputi:
a. Hasil Belajar
b. Uji Kompetensi
c. Kinerja Pendidik
d. Prestasi
e. Lingkungan Belajar Menyenangka
f. Dukungan Finansial dan Penghargaan

Dampak ditunjukkan:
dengan meningkatnya hasil inovasi proses output dan outcome sehingga
terlaksana jaminan mutu yang berkelanjutan
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Dari hasil analisis di atas peneliti melihat bahwa inovasi yang dilakukan adalah
inovasi proses dan inovasi organisasi yang merupakan sebagian teori inovasi
Schumpeter dalam Jati Sengupta yang mana kedua jenis inovasi tersebut dibagi masingmasing menjadi dua yaitu inovasi proses mencakup rutinitas manajerial dan teknologi
sedangkan inovasi organisasi mencakup rutinitas manajerial dan strategi pasar 101 namun
di Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I ada satu program bakat yang
menurut hemat peneliti tidak masuk dari keempat kategori di atas yaitu program tahfidz
masuk pada program bakat keagamaan. Dari berbagai program bakat diatas
sebagaimana teori inovasi yang paling di kembangkan adalah inovasi proses dan
inovasi teknologi karena memang dalam hal ini madrasah harus mampu untuk bersaing
di era globalisasi yang segalanya serba teknologi. Hasil penelitian ini, penulis
mengemukakan hal- hal yang perlu diperhatikan dalam inovasi program bakat secara
umum dari penelitian ini adalah sebagai berikut: Pertama, program kegiatan dirancang
dengan rapat seluruh tenaga pendidik dan kependidikan untuk merancang pelatih dan
hari latihan serta program-programnya namun pelaksanaan sesuai keinginan dan
kreatifitas pembina program pengembangan bakat karena kepala madrasah dari hemat
peneliti menggunakan tipe kepemimpinan laissez faire yaitu kepala madrasah
membebaskan bawahannya melakukan hal sesuka hati nuraninya asal tujuan bersama
dapat tercapai, hal ini karena anggapan bahwa organisasi akan berjalan dengan
sendirinya, kepala madrasah beranggapan bahwa para pembina program pengembangan
bakat sudah tahu apa yang menjadi tujuan organisasi. Kedua, pelaksanaan latihan
mengacu kepada progam yang telah disusun sesuai dengan periode tertentu. Latihan
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Jati Sengupta, Theory of Innovation:New Paradigm of Gro wth (Swit zerland: Springer International
Publising2014), 64.
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minimal dilaksanakan sekali seminggu ditambah dengan waktu lain sesuai dengan
kesepakatan anggota, khusus untuk persiapan melaksanakan kegiatan atau perlombaan
latihan lebih diintensifkan lagi. Ketiga, pembina program bakat dipilih daritenaga
pendidik atau tenaga kependidikan yang benar-benar memiliki kecakapan khusus
tentang bidangnya serta memiliki loyalitas yang tinggi terhadap keberlangsungan
kegiatan. Keempat, pembina mampu mengembangkan ide kreatif dan inovatif dalam
mengelola, karena memang pembina program bakat diberikan kewenangan dan
tanggung jawab sepenuhnya. Kelima, seharusnya memiliki kelengkapan administrasi
program pengembangan bakat seperti bukuinduk, buku tamu, buku inventaris, buku
risalahrapat/pertemuan,

buku

keuangan

dan

iuran,

bukuekspedisi,

buku

kegiatan/latihan, buku harian, log book, agenda surat dan buku sejarah dan
perkembangan kegiatan namun dalam hal ini peneliti tidak menemukan akan tetapi dari
pihak madrasah mengungkapkan sebenarnya ada namun sudah hilang karena tidak
terawat. Keenam, pembina diwajibkan membuat penampilan dari hasil program
pengembangan bakat yang dibinanya yangd itujukan pada akhir tahun kepada seluruh
guru dan wali murid. Ketujuh, pihak sekolah komitmen terhadap penyediaan sarana dan
prasarana termasuk pembiayaan untuk kegiatan program pengembangan bakat yang
terus

meningkat

setiap

tahunnya.

Kedelapan,

dalam

pelaksanaan

program

pengembangan bakat menggunakanformat pembelajaran yang bervariatif dengan
mengedepankan keaktifan siswa, tidak cuma menggunakan metode ceramah.
Kesembilan, program pengembangan bakat yang dilakukan diantaranya(1) pramuka; (2)
drumband; (3) lukis & kaligrafi; (4) pidato 3 bahasa; (5) puisi, (6) bulutangkis (7) qiro’;
(8) tahfitz; (9) rebana. Kesepuluh, program pengembangan bakat dipusatkan di masjid
untuk program bakat yang lain di sesuaikan untuk tempat yang tepat. Kesebelas,
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menjalin kerjasama dengan tokoh agama setempat, lembaga keagamaan yaitu pondok
pesantren Al- idris, Baabussalam, Al- ulum dan Madin Al-Mu’min
Sehingga dari analisis tersebut Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I
Tegalombo Pacitan Tergolong sukses dalam inovasi bakat dan mampu mengatasi
sembilan hal berikut; (1) sempitnya wawasan, (2) hilangnya kekuatan visi dan misi
sekolah, (3) pasrah terhadap kekurangan dan keterbatasan,(4) sulitnya mencari
bimbingan ahli, (5) disfungsi manajemen, (6) mandeknya kaderisasi, (7) terlalu
materialis, (8) rendahnya kesadaran orangtua, (9) lemahnya sektor pendanaan.,
Madrasah di pojok kampung dan jauh dengan kota namun dalam hal ini Madrasah
Ibtidaiyah Muhammadiyah Kasihan I Tegalombo Pacitan mampu menjadi juara di
berbagai perlombaan yang berkaitan dengan pengembangan bakat di lingkup kabupaten
yang tentu persaingannya tidak mudah dengan madrasah-madrasah yang ada di kota.
Program pengembangan bakat tentu berpengaruh dengan kepercayaan masyarakat
terhadap madrasah dengan bukti jumlah peserta didik sebanyak 200 anak, yang hal ini
merupakan angka yang besar bagi sekolah yang berada di kampung yang jauh dari kota
dan segala fasilitas kota.

BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
1.

Output Program bakat peserta didik dengan menggunakan (a) inovasi proses
yang mencakup rutinitas kegiatan dan teknologi sehingga sukses dalam proses
kegiatan, telengkapinya sarana dan prasarana, pembaikan keuangan dalam
pengelolaan maupun pemasukan, terjalinnya kerjasama dengan pihak-pihak
terkait dan (b) inovasi organisasi yang mencakup manajerial dan pasar baru
sehingga suksesnya organisasi dalam mengatur kegiatan, melenggkapi sarana
dan prasarana, pengelolaan keuangan, menjalin kerjasama dengan pihak-pihak
terkait. Sehingga proses tersebut memberikan dorongan terhadap hasil peserta
didik yaitu lulusan yang berprestasi dari masing- masing bakatnya.

2.

Outcome Program bakat peserta didik dengan menggunakan (a) inovasi proses
yang mencakup rutinitas kegiatan dan teknologi sehingga meningkatnya hasil
belajar, uji kompetensi lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin
maksimal, prestasi semakin meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan
adanya dukungan finansial dan penghargaan, dan (b) inovasi organisasi dari
kebijakannya berperan dalam hal neningkatnya hasil belajar, uji kompetensi
lebih menyenangkan, kinerja pendidik semakin maksimal, prestasi semakin
meningkat, lingkungan belajar menyenangkan dan adanya dukungan finansial
dan penghargaan.

3.

Dampak

inovasi program bakat adalah; (a) output lulusan yang berprestasi

dengan bukti berbagai kejuaraan saat masih menempuh pendidikan diantaranya
prestasi yang pernah di raih Madrasah Intidaiyah Muhammadiya h Kasihan I
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adalah regu drumband menjadi pengiring upacara HUT RI, juara 3 karnaval
tingkat desa, juara 1 Puisi Milad Muhammadiyah Tingkat Kabupaten, Juara
Umum Aksioma Kabupaten Pacitan, Juara 1 bulu tangkis tingkat Kecamatan
Tegalombo, Juara 1 pidato bahasa arab putri tingkat kabupaten, Juara 1
samroh/rebana tingkat tingkat kabupaten, Juara 1 pidato bahasa indonesia putri
tingkat kabupaten, Juara 3 pidato bahasa Arab putra tingkat kabupaten, juara 1
pidato bahasa Indonesia putri tingkat kabupaten, juara 1 lukis putri tingkat
kabupaten, juara 1 kaligrafi putra tingkat kabupaten, juara 1 kaligrafi putri
tingkat kabupaten, juara 1 lukis putra tingkat kabupaten, juara 1 qori’ putri
tingkat kabupaten, juara 1 bulutangkis tingkat kabupaten. dan (b) outcome
adalah peserta didik bermanfaat bagi masyarakat yang siap dalam hal
kepemimpinan dan berorganisasi sebagai bentuk dari pramuka, bermusik dan
tampil dalam sebuah acara yang terlatih dengan drumband dan rebana, mampu
membuat dekorasi dengan kemampuan lukis dan kaligrafi, mampu berbicara di
depan umum dengan kemampuan pidato 3 bahasa, mampu berpusi jika memang
ada hal hal yang mengharuskan, mampu membaca Al-Qur’an dan menjadi
imam sholat dengan kemampuan qiro’ dan tahfidznya
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat merekomendasikan kepada
pihak berkaitan dengan inovasi program bakat peserta didik, yaitu:
1. Madrasah dengan tinjauan inovasi organisasi hendaknya membangun output
kerjasama dengan alumni, pemerintah terkait dan dukungan dari pihak yang
berkepentingan sekaligus

membangun outcome

dukungan

finansial dan

penghargaan. Karena dengan membangun output kerjasama dengan alumni,
pemerintah terkait dan dukungan dari pihak yang berkepentingan akan menjadi
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simbiosis mutualisme baik dari segi ekonomi sosial dan budaya karena program
program tersebut mengandung nilai ekonomi, nilai sosial dan nilai kebudayaan.
Sehingga mampu membangun outcome dukungan finansial dan penghargaan.
2. Madrasah dengan tinjauan inovasi teknologi hendaknya lebih mengekspos
outcome terkait prestasi ke lingkup lebih luas bukan hanya lingkup desa namun
bisa lingkup kecamatan dan kabupaten misalnya memasang baliho di pusat kota.
Sebab dengan hal ini madrasah akan di kenal lingkup kabupaten dan dengan
harapan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat luas yakni dalam tingkat
kabupaten. Membuatkan akun akun khususnya terkait prestasi dan umumnya
terkait madrasah bukan hanya facebook namun bisa akun youtube dan instagram.
Dengan hal ini madrasah akan semakin dikenal tanpa ada batas ruang dan waktu
diakses kapanpun dan dimanapun.
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