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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Pendidikan adalah upaya mengembangkan bakat 

dan kemampuan individu sehingga potensi-potensi 

kejiwaan dapat diaktualisasikan secara sempurna.1 

Pendidikan dalam pengertian bahasa disebut proses 

melatih dan mengembangkan pengetahuan, keterampilan, 

pikiran, perilaku dan lain-lain. Pendidikan juga sering 

dipraktekkan dengan pegajaran yang sifatnya 

verbalistic.2 Untuk mewujudkan madrasah yang 

diidamkan dan madrasah yang memenuhi kebutuhan 

masyarakat dibidang pendidikan maka, madrasah atau 

lembaga pendidikan membutuhkan sumber daya manusia 

                                                           
       1 Muhammad Amin, Konsep Masyarakat Islam (Jakarta: Fikahandi 

Aneka, 1992), 93. 

       2 Qodri A. Azizy, Pendidikan (Agama) untuk Membangun Etika 

Sosial (Semarang: PT. 

Aneka Ilmu 2002), 18. 

1 
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yang profesional. Sumber daya manusia yang dimiliki 

madrasah dapat memberikan konstribusi yang 

menguntungkan bagi terselenggaranya pendidikan yang 

efektif.3 

Madrasah merupakan organisasi pendidikan yang 

berhubungan langsung dengan pihak-pihak yang 

berkepentingan (stakeholder) sehingga madrasah lebih 

mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang maupun 

ancaman yang dihadapinya. Oleh karena itu, keberadaan 

seorang pemimpin dalam perumusan kebijakan dan 

pengambilan keputusan di dalam organisasi sangat 

dibutuhkan untuk membawa kepada tujuan yang telah 

ditetapkan. 

Kepemimpinan merupakan perilaku mempengaruhi 

individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu dalam 

rangka tercapainya tujuan organisasi. Secara lebih 

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

Remaja Rosdakarya 2003), 103. 
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sederhana dibedakan antara kepemimpinan dan 

manajemen,yaitu pemimpin mengerjakan  sesuatu yang 

benar sedangkan manajer mengerjakan suatu dengan 

benar. Landasan inilah yang menjadi acuan mendasar 

untuk melihat peran pemimpin dalam suatu organisasi. 

Perbedaan ini memberikan gambaran bahwa pemimpin 

biasanya terkait dengan tingkat kebijakan puncak atau 

pengambilan keputusan puncak yang bersifat menyeluruh 

dalam organisasi, sedangkan manajer merupakan 

pengambilan keputusan tingkat menengah.4 

Dalam memimpin suatu organisasi madrasah, 

kepala madrasah dapat menekankan salah satu bentuk 

atau model kepemimpinan yang ada. Keberadaan 

madrasah sebagai organisasi pendidikan akan 

berpengaruh terhadap keefektifan model kepemimpinan 

                                                           
       4 Rasmianto, Kepemimpinan Kepala Sekolah Berwawasan Visioner-

Transformatif dalam Otonomi Pendidikan (Malang: Jurnal El-Harakah, 

Wacana Kependidikan, Keagamaan dan Kebudayaan, Fakultas Tarbiyah 

UIN-Malang Edisi 59, 2003), 15. 
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kepala madrasah yang diterapkan. Karena  madrasah 

adalah lembaga yang bersifat kompleks dan unik. 

Bersifat kompleks karena sekolah sebagai organisasi 

didalamnya terdapat berbagai dimensi yang satu sama 

lain saling berkaitan dan saling menentukan. Sedangkan 

sifat unik menunjukkan bahwa madrasah sebagai 

organisasi memiliki ciri-ciri tertentu yang tidak dimiliki 

oleh organisasi lainnya. Oleh karena itu, madrasah yang 

bersifat kompleks dan unik untuk lembaga sebagai 

organisasi memerlukan tingkat koordinasi yang tinggi. 

Sehingga keberhasilan madrasah adalah keberhasilan 

kepemimpinan kepala madrasah. Kepala madrasah yang 

berhasil apabila memahami keberadaan madrasah sebagai 

organisasi  yang kompleks dan unik, serta mampu 

melaksanakan peranan kepala madrasah sebagai seorang 

yang diberi tanggung jawab untuk memimpin madrasah.5 

                                                           
       5Ibid., 81. 
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Sebagai manajer, kepala madrasah menempati 

posisi yang telah ditentukan di dalam organisasi 

madrasah. Kepala madrasah mempunyai posisi puncak 

yang memegang kunci keberhasilan dalam mencapai 

tujuan yang telah ditentukan. Kondisi tersebut 

menunjukkan bahwa kepala madrasah sebagai pemegang 

jasa suatu bidang jasa professional yang sangat 

khusus.6Kemampuan kepala madrasah sebagai manajer 

dapat mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah 

dalam rangka mewujudkan visi dan misi untuk mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu, kepala madrasah 

harus mampu menghadapi berbagai persoalan di 

madrasah yang mampu memecahkan berbagai masalah 

yang dihadapi oleh para tenaga kependidikan yang 

                                                           
       6 Rohiat, Manajemen Sekolah-Teori Dasar dan Praktik (Bandung: 

Refika Aditama, 2010), 33.  
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menjadi bawahannya, serta berusaha untuk mengambil 

keputusan yang memuaskan bagi semua.7 

Maka seorang manajerial atau kepala madrasah 

pada hakikatnya adalah seorang perencana, organisator, 

pemimpin dan seorang pengendali. Keberadaan manajer 

pada suatu organisasi sangat diperlukan, sebab organisasi 

sebagai alat mencapai tujuan organisasi di mana di 

dalamnya berkembang berbagai macam pengetahuan, 

serta organisasi yang menjadi tempat untuk membina dan 

mengembangkan karir-karir sumber daya manusia, 

sehingga memerlukan seorang manajer yang mampu 

untuk merencanakan, mengorganisasikan, memimpin dan 

mengendalikan agar organisasi dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan.8Peran kepala madrasah yang 

seperti ini menunjukkan bahwa mereka memiliki dua 

                                                           
       7 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 103. 

       8Wahdjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada, 2001), 96. 
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peran besar dalam melaksanakan tugasnya, pertama 

sebagai manajer dan kedua sebagai pemimpin. Kedua 

peran ini bersatu dan melekat pada kepala madrasah.9 

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kepala 

madrasah sebagai manajer diharapkan dapat memainkan 

peranannya dalam mempengaruhi bawahannya, 

khususnya para guru dalam rangka meningkatkan mutu 

Pendidikan. Jadi, dalam hal ini penulis menemukan 

sebuah madrasah diniyah berbasis Islam terpadu yang 

mempunyai manajemen kepemimpinannya baik, dalam 

artian kepala madrasah mampu melaksanakan kegiatan 

pemeliharaan dan pengembangan profesi untuk para guru 

yaitu Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah di Mruwak 

Dagangan Madiun. 

Perkembangan Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah sampai sekarang sudah banyak kemajuan, mulai 

                                                           
       9 Rohiat, Manajemen Sekolah-Teori Dasar dan Praktik, 33. 
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jumlah peserta didik yang bertambah banyak, dan yang 

dulunya hanya belajar membaca Jilid/IQRO’sampai bisa 

menghatamkan Al-Qur’an sekarang ditambah pelajaran 

madrasah diniyah yang dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan peserta didik. Untuk pembagian kelas yang 

TPQ dimulai dengan belajar membaca Jilid/IQRO’ dan 

mengenal huruf hijaiyah kemudian dilanjut dengan 

belajar membaca Al-Qur’an bagi yang sudah khatam 

Jilid/IQRO’. Untuk pembagian kelas yang Diniyah mulai 

dari kelas I-V diambil dari siswa yang sudah belajar 

membaca Al-Qur’an minimal sudah dapat 3 juz dan akan 

ditambah dengan pelajaran diniyah seperti Aqidah 

Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam, Fiqih, Hadits, 

Tajwid, Bahasa Arab dan praktek ibadah.Selain itu di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah terdapat dua 

program yaitu program dalam dan program luar. Adapun 

program dalam yaitu semua pembelajaran yang diadakan 
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di TPQ maupun Madrasah Diniyah sebagaimana telah 

disebutkan diatas. Sedangkan untuk program luar yaitu 

terkait ekstrakurikuler ada harian (penguatan hapalan 

materi tajwid, do’a dsb), mingguan (praktek sholat 

bersama, tartil, khataman, qiro, pidato tiga bahasa, 

hadroh), bulanan (awal semester/akhir semester yaitu 

munaqosah) dan tahunan (peringatan hari besar, cerdas 

cermat dan ziaroh wali).10 

Berdasarkan wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa perkembangan di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah sampai sekarang sudah banyak 

kemajuannya. Semua ini wujud dari usaha Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah dalam meningkatkan mutu 

lulusannya. Lalu sebagai kepala madrasah diharapkan 

dapat memainkan peranannya dalam mempengaruhi 

                                                           
       10 Wawancara dengan K. Abdul Hakim (pemilik Yayasan/pendiri 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak Dagangan Madiun), pada 

tanggal 09/02/2019 pukul 18.15 WIB. 
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bawahannya, khususnya para guru dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan. Jadi, dalam hal ini 

penulis menemukan kemampuan manajerial kepala 

madrasah di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah sangat 

menarik untuk diteliti lebih mendalam, karena tidak 

semua kepala madrasah mampu melaksanakan tugas 

manajerial dengan baik. Berdasarkan pengamatan 

terdapat beberapa guru yang kurang disiplin dari segi 

kehadiran, waktu dan etos kerja dalam menjalankan 

tanggung jawab yang telah diberikan, serta ada beberapa 

guru yang kurang aktif baik dari segi kehadiran dan 

pemberian pendapat dalam proses pelaksaan evaluasi 

madrasah. Selain itu juga terdapat beberapa keunggulan 

di antaranya yaitu kepala Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah mampu menciptakan hubungan yang harmonis 

terhadap para guru, peserta didik dan wali murid. Selain 

itu kepala madrasah juga mampu mengkondisikan 
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kegiatan belajar mengajar ketika terdapat guru yang tidak 

hadir.11Oleh karena itu, peneliti merasa tertarik untuk 

meneliti secara mendalam, bagaimana kepala madrasah 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah Mruwak Dagangan Madiun. 

B. Fokus Penelitian 

Dari hasil studi pendahuluan dan berdasarkan latar 

belakang masalah tersebut, maka penelitian ini akan 

mengkaji tentang peran manajerial kepala madrasah 

dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah Mruwak Dagangan Madiun. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

diatas, maka dibuat rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana kepala madrasah menyusun program 

dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah 

                                                           
       11 Hasil wawancara dengan kepala madrasah, tanggal 23 Desember 

2018.  
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Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak Dagangan 

Madiun? 

2. Bagaimana kepala madrasah menciptakan iklim yang 

kondusif dalam meningkatkan kinerja guru di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak 

Dagangan Madiun? 

3. Bagaimana kepala madrasah mengevaluasi program 

dalam meningkatkan kinerja guru di Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak Dagangan 

Madiun? 

D. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kepala madrasah menyusun 

program dalam meningkatkan kinerja guru di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak 

Dagangan Madiun 

2. Untuk memaparkan kepala madrasah menciptakan 

iklim yang kondusif dalam meningkatkan kinerja 
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guru di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

Mruwak Dagangan Madiun? 

3. Untuk memaparkan kepala madrasah mengevaluasi 

program dalam meningkatkan kinerja guru di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak 

Dagangan Madiun? 

E. Manfaat Penelitian 

Dari hasil penelitian memperoleh beberapa 

manfaat diantaranya: 

1. Manfaat Teoritis 

Pengembangan ilmu Manajemen Pendidikan 

terutama yang berkenaan dengan masalah peningkatan 

kinerja guru yang memberikan implikasi praktis 

tentang pendidikan di madrasah sehingga tujuan 

organisasi dapat tercapai secara efektif, efisien dan 

produktif yang berguna untuk madrasah lain 

khususnya untuk Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Diharapkan dapat menjadi pegangan atau 

masukan untuk para pendidik, pengelola lembaga 

pendidikan yang memiliki kesamaan karakteristik. 

b. Memberikan informasi kepada kepala madrasah 

dan warga madrasah tentang pentingnya kinerja 

guru yang akan berdampak pada peningkatan 

mutu pendidikan untuk menjawab tuntutan, 

kebutuhan madrasah dan masyarakat. 

3. Manfaat Institusi 

a. Menjadi bahan motivasi untuk Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah khususnya kepala 

madrasah untuk selalu mengadakan 

pembenahan-pembenahan untuk menuju kearah 

kemajuan. 

b. Sebagai bahan intropeksi bagi lembaga 

pendidikan khususnya Madrasah Diniyah 
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Miftakhul Jannah untuk lebih memperbaiki 

dalam pelaksanaan kepemimpinan kepala 

madrasah dan kinerja guru. 

F. Sistematika Pembahasan 

Dalam penelitian ini, untuk mempermudah 

pembaca memahami, berikut ini penulis paparkan 

sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, dalam bab ini memuat latar 

belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II Kajian Teori, dalam bab ini akan 

memaparkan pembahasan secara teoritis yang digunakan 

sebagai landasan melakukan penelitian terdiri dari 

membahas tentang pengertian kepala madrasah, peran 

kepala madrasah sebagai manajerial, dan kinerja guru. 
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Dengan demikian bisa dijadikan pedoman pada 

pembahasan berikutnya. 

Bab III Metode Penelitian, dalam bab ini memuat 

tentang pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, 

kehadiran peneliti, data dan sumber data, pengumpulan 

data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data, 

tahapan-tahapan penelitian. 

Bab lV Temuan Data Lapangan, adapun pada 

bab ini berisi paparan data dan temuan penelitian yang 

meliputi deskripsi data umum yang berisi sejarah 

berdirinya Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak 

Dagangan Madiun, letak geografis, visi misi dan tujuan, 

struktur organisasi, sarana dan prasarana, keadaan siswa 

dan guru, dan deskripsi data khusus yang berisi tentang 

kepala madrasah menyusun program dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah Mruwak Dagangan Madiun, kepala 
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madrasah menciptakan iklim yang kondusif dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah Mruwak Dagangan Madiun, kepala 

madrasah mengevaluasi program dalam meningkatkan 

kinerja guru di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

Mruwak Dagangan Madiun. 

Bab V Analisis, membahas pembahasan hasil 

penelitian, dalam bab ini berfungsi menafsirkan dan 

menjelaskan data hasil temuan di lapangan. 

Bab VI Penutup, bab ini merupakan bab 

terakhir, yang berisi tentang kesimpulan, dan saran.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Nor Siman (2008), tentang Upaya Kepala 

Madrasah Diniyah dalam Mengembangkan Kualitas 

Pendidikan (Studi Kasus di Madrasah Diniyah Pondok 

pesantren “Raudlatul Ulum 1” Banjaran Gondanglegi 

Malang). Metode penelitian ini menggunakan 

pendektan kualitatif deskriptif dengan teknik studi 

kasus. Penelitian ini membahas tentang upaya kepala 

sekolah dalam mengambangjan kulaitas pendidikan 

melalui pengadaan kurikulum pembelajaran Madin 

disusun secara sitematis dan mandiri berdasarkan 

sistematika KTSP, pelaksanaan proses pembelajaran 

18 
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dilaksanakan secara aktif, inspiratif dan 

menyenangkan.  

Abdul Mu’min (2011), tentang (Peranan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Profesionalisme Guru di 

SDI Al-Ihsan Bambu Apus Pamulung).  

Sedangkan metode penelitian ini menggunakan 

pendekatan deskriptif kuantitatif dan teknik analisis 

data menggunakan teknik deskriptif. Dari penelitian 

ini dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bertujuan 

untuk mengetahui peranan kepala sekolah dalam 

meningkatkan profesionalisme guru. Segi persamaan 

penelitian ini adalah sama-sama bertujuan untuk 

meningkatkan kompetensi profesionalisme guru. 

Yofita Astrianingsih (2015), tentang (Peran 

Kepemimpinan Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Kinerja Guru di SDN 1 Darmakradenan Kec. 

Ajibarang Kab. Banyumas). 
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Sedangkan teknik analisis data penelitian ini 

yaitu dengan menggunakan teknik reduksi data, sajian 

data dan penyimpulan data. Dari penelitian ini dapat 

disimpulkan bahwa peran kepemimpinan kepala 

sekolah dalam meningkatkan kinerja guru di SDN 1 

Darmakradenan Kec. Ajibarang Kab. Banyumas 

antara lain: kepala sekolah sebagai manajer yaitu 

membuat indikator keberhasilan, memberdayakan 

manajemen dan guru, dan pemberian penghargaan, 

kepala sekolah sebagai motivator melalui pemberian 

motivasi dan pembinaan disiplin tenaga kependidikan, 

kepala sekolah sebagai edukator yaitu membuat target 

yang disepakati, melakukan sosialisasi terget dan 

melengkapi fasilitas yang dibutuhkan oleh guru.   

Dari ketiga penelitian diatas terdapat persamaan 

dan perbedaan dengan penelitian yang akan dilakukan 

oleh peneliti. Persamaannya adalah sama-sama 
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meneliti peran kepala madrasah dan perbedaannya 

dalam penelitian sebelumnya dalam meningkatkan 

keberhasilan kegiatan pembelajaran, meningkatkan 

profesionalisme dan kinerja guru di sekolah. 

Sedangkan penelitian yang akan dilakukan adalah 

peran manajerial kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru. Oleh karena itu, penelitian 

ini layak untuk dilakukan penelitian selanjutnya. 

B. Kajian Teori 

1. Kepala Madrasah  

a. Pengertian Kepala Madrasah 

Kepala madrasah adalah yang terdiri dari dua 

kata yaitu: “kepala” dan “madrasah”, kata kepala 

dapat diartikan ‘ketua’ atau ‘pemimpin’ dalam 

suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan 
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‘sekolah’ adalah sebuah lembaga di mana menjadi 

tempat menerima dan memberi pelajaran.12 

Dengan demikian secara sederhana kepala 

madrasah dapat didefinisikan sebagai “seorang 

tenaga fungsional guru yang diberikan tugas untuk 

memimpin suatu madrasah di mana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau 

tempat di mana terjadi interaksi antara guru yang 

memberikan pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran.13 

b. Standar Kompetensi Kepala Madrasah 

Padatahun anggaran 2017, Menteri 

Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

mengeluarkan Standar Nasional Nomor 13 Tahun 

                                                           
       12  Wahdjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, 83. 

       13Ibid., 83 
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2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah. 

Standar tersebut adalah sebagai berikut:14 

1) Kepribadian 

a) Berakhlak mulia, mengembangkan budaya 

dan tradisi akhlakmulia, dan menjadi 

teladan akhlak mulia bagi komunitas di 

sekolah/madrasah. 

b) Memiliki integritas kepribadian sebagai 

pemimpin. 

c) Memiliki keinginan yang kuat dalam 

pengembangan diri sebagai kepala 

sekolah/madrasah. 

d) Bersikap terbuka dalam melaksanakan 

tugas pokok dan fungsi. 

                                                           
       14Menteri Pendidikan Nasional, Standar Kepala Sekolah/Madrasah, 

PP Menteri Pendidikan Nasional, 2007. 

 



24 
 

 
 

e) Mengendalikan diri dalam menghadapi 

masalah dalam pekerjaan sebagai kepala 

sekolah/madrasah 

f) Memiliki bakat dan minat jabatan sebagai 

pemimpin pendidikan. 

2) Manajerial 

a) Menyusun perencanaan sekolah/madrasah 

untuk berbagai tingkatan perencanaan. 

b) Mengembangkan organisasi 

sekolah/madrasah sesuai dengan 

kebutuhan. 

c) Memimpin sekolah/madrasah dalam 

rangka pendayagunaan sumber daya 

sekolah/madrasah secara optimal. 

d) Mengelola perubahan dan pengembangan 

sekolah/madrasah menuju organisasi 

pembelajaran yang efektif. 
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e) Menciptakan budaya dan iklim 

sekolah/madrasah yang kondusif dan 

inovatif bagi pembelajaran peserta didik. 

f) Mengelola guru dan staf dalam rangka 

pendayagunaan sumber daya manusia 

secara optimal 

g) Mengelola sarana dan prasarana 

sekolah/madrasah dalam rangka 

pendayagunaan secara optimal. 

h) Mengelola hubungan sekolah/madrasah 

dan masyarakat dalam rangka pencarian 

dukungan ide, sumber belajar, dan 

pembiayaan sekolah/madrasah. 

i) Mengelola peserta didik dalam rangka 

penerimaan peserta didik baru, 

penempatan dan pengembangan kapasitas 

peserta didik. 
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j) Mengelola pengembangan kurikulum dan 

kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah 

dan tujuan pendidikan nasional. 

k) Mengelola keuangan sekolah/madrasah 

sesuai dengan prinsip pengelolaan yang 

akuntabel, transparan dan efisien. 

l) Mengelola ketatausahaan 

sekolah/madrasah dalam mendukung 

pencapaian tujuan sekolah/madrasah. 

m) Mengelola unit layanan khusus 

sekolah/madrasah dalam mendukung 

kegiatan pembelajaran dan kegiatan 

peserta didik di sekolah/madrasah. 

n) Mengelola sistem informasi 

sekolah/madrasah dalam mendukung 

penyusunan program dan pengambilan 

keputusan. 
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o) Memanfaatkan kemajuan teknologi 

informasi bagi peningkatan pembelajaran 

dan manajemen sekolah/madrasah. 

p) Melakukan monitoring, evaluasi, dan 

pelaporan pelaksanaan program kegiatan 

sekolah/madrasah dengan prosedur yang 

tepat, serta merencanakan tindak 

lanjutnya. 

3) Kewirausahaan 

a) Menciptakan inovasi yang berguna bagi 

pengembangan sekolah/madrasah. 

b) Bekerja keras untuk mencapai 

keberhasilan sekolah/madrasah sebagai 

organisasi pembelajar yang efektif. 

c) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses 

dalam melaksanakan tugas pokok dan 
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fungsinya sebagai pemimpin 

sekolah/madrasah. 

d) Pantang menyerah dan selalu mencari 

solusi terbaik dalam menghadapi kendala 

yang dihadapi sekolah/madrasah. 

e) Memiliki naluri kewirausahaan dalam 

mengelola produksi/jasa sekolah/madrasah 

sebagai sumber belajar peserta didik. 

4) Supervise 

a) Merencanakan program supervise 

akademik dalam rangka 

meningkatanprofesionalisme guru. 

b) Melaksanakan supervise akademik 

terhadap guru dengan menggunakan 

pendekatan dan teknik supervise yang 

tepat. 
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c) Menindaklanjuti hasil supervise akademik 

terhadap guru dalam rangka peningkatan 

profesionalisme guru. 

5) Sosial  

a) Bekerja sama dengan pihak lain untuk 

kepentingan sekolah/madrasah. 

b) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial 

kemasyarakatan. 

c) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang 

atau kelompok lain. 

c. Peran Kepala Madrasah 

Untuk menjadi kepala sekolah profesional, 

maka kepala sekolah dituntut untuk bisa menjadi: 

1) Kepala Madrasah sebagai Edukator 

(pendidik) 

Kepala sekolah yang menunjukkan 

komitmen tinggi dan fokus terhadap 
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pengembangan kurikulum dan kegiatan 

belajar mengajar di sekolahnya tentu saja 

akan sangat memperhatikan tingkat 

kompetensi yang dimiliki gurunya, 

sekaligus juga akan senantiasa berusaha 

memfasilitasi dan mendorong agar para 

guru dapat secara terus menerus 

meningkatkan kompetensinya, sehingga 

kegiatan belajar mengajar dapat berjalan 

efektif dan efisien.15 

2) Kepala Madrasah sebagai Manajer 

Dalam mengelola tenaga 

kependidikan, salah satu tugas yang harus 

dilakukan kepala sekolah adalah 

melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

pengembangan profesi para guru. Dalam 

                                                           
       15 Agustin Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi 

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), 143. 
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hal ini, kepala sekolah seyogyanya dapat 

memfasilitasi dan memberikan 

kesempatan yang luas kepada para guru 

untuk dapat melaksanakan kegiatan 

pengembangan profesi melalui berbagai 

kegiatan pendidikan dan pelatihan.16 

Menurut Sergiovanni kepemimpinan 

simbiolis (symbolic leadership), tindakan 

kepala madrasah memberi teladan kepada 

warga madrasah dan kepemimpinan 

budaya (cultural leadership), bahwa 

kepercayaan dan nilai-nilai kepala 

madrasah merupakan unsur penting.17 

3) Kepala Madrasah sebagai Administrator 

                                                           
       16Ibid., 144. 

       17 Supardi, Sekolah Efektif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013), 43.  
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Khususnya berkenaan dengan 

pengelolaan keuangan, bahwa untuk 

tercapainya peningkatan kompetensi guru 

tidak lepas dari faktor biaya. Seberapa 

besar sekolah dapat mengalokasikan 

anggaran peningkatan kompetensi guru 

tentunya akan mempengaruhi terhadap 

tingkat kompetensi para gurunya. Oleh 

karena itu, kepala sekolah seyogyanya 

dapat mengalokasikan anggaran yang 

memadai bagi upaya peningkatan 

kompetensi guru. 

4) Kepala Madrasah sebagai Supervisor 

Untuk mengetahui sejauh mana guru 

mampu melaksanakan pembelajaran, 

secara berkala kepala sekolah perlu 

melaksanakan kegiatan supervisi, yang 
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dapat dilakukan melalui kegiatan 

kunjungan kelas untuk mengamati proses 

pembelajaran secara langsung, terutama 

dalam pemilihan dan penggunaan metode, 

media yang digunakan dan keterlibatan 

siswa dalam proses pembelajaran. Dari 

hasil supervisi ini, dapat diketahui 

kelemahan sekaligus keunggulan guru 

dalam melaksanakan pembelajaran, 

tingkat penguasaan kompetensi guru yang 

bersangkutan. Selanjutnya diupayakan 

solusi, pembinaan dan tindak lanjut 

tertentu sehingga guru dapat memperbaiki 

kekurangan yang ada sekaligus 

mempertahankan keunggulannya dalam 

melaksanakan pembelajaran. 
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5) Kepala Madrasah sebagai Leader 

(Pemimpin) 

Kepemimpinan kepala madrasah 

sebagai pemimpin akan tercermin 

dalam sifat-sifat sebagai berikut: (1) 

jujur, (2) percaya diri, (3) tanggung 

jawab, (4) berani mengambil resiko, 

(5) berjiwa besar, (6) emosi yang 

stabil, dan (7) teladan. 

6) Kepala Madrasah sebagai Inovator 

a) Memiliki gagasan baru (proaktif) 

untuk inovasi kemajuan dan 

perkembangan madrasah, maupun 

memilih yang relevan untuk 

kebutuhan lembaganya. 

b) Kemampuan 

mengimplementasikan ide yang 
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baru tersebut dengan baik. Ide 

atau gagasan tersebut berdampak 

positif kearah kemajuan 

madrasah. 

c) Kemampuan mengatur 

lingkungan kerja sehingga lebih 

kondusif (pengaturan tata ruang 

kantor, kelas, perpustakaan, 

halaman, interior, mushola atau 

masjid) untuk bertugas dengan 

baik.  

7) Kepala Madrasah sebagai Motivator 

Motivasi merupakan pendorong 

bagi seseorang dalam melakukan 

aktivitas untuk mencapai tujuan yang 

diharapkan, motivasi merupakan 

kunci utama semua kesuksesan. 
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Tanpa motivasi, seseorang hanya 

akan mencapai sedikit. Motivasi 

merupakan mesin, ruang pompa 

keinginan, impian dan ambisi setiap 

orang, motivasi merupakan jembatan 

antara hasrat dan tindakan.18 

Dari penjelasan diatas peran 

kepala madrasah ada tujuh namun 

peneliti hanya mengambil peran 

manajerial kepala madrasah sebagai 

penelitian. 

d. Strategi Manajerial Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru 

Strategi adalah rencana yang mengandung 

cara komprehensif dan integrative yang dapat 

dijadikan pegangan untuk bekerja, berjuang, dan 

                                                           
       18 Agustin Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era Globalisasi, 

145.  
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berbuat guna memenangkan kompetisi. Dalam 

memenangkan strategi untuk memenangkan 

kompetisi salah satu fokus utama adalah 

memahami tentang posisi dan gerakan competitor 

yaitu (1) siapa yang harus menjadi sasaran 

competitor madrasah tersebut dan langkah apa yang 

harus diambil, (2) apakah strategi competitor itu 

dan seberapa seriuskah harus diperhatikan dan apa 

saja yang harus diperkuat untuk menghadapi 

pesaing, (3) hal apa yang harus dihindari untuk 

menghindari respons yang emosional yang 

akhirnya dapat memenangkan pesaing.19Di dalam 

strategi yang baik terdapat koordinasi tim kerja, 

memiliki tema, mengidentifikasi faktor pendukung 

yang sesuai dengan prinsip-prinsip pelaksanaan 

gagasan secara rasional, efisien dalam pendanaan, 

                                                           
       19H. Syaiful Sagala, Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan (Bandung: Alfabeta, 2007), 138.  
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dan memiliki taktik untuk mencapai tujuan secara 

efektif.20 Sekali madrasah memutuskan bagaimana 

lembaga berjalan untuk dimanajemen maka 

konsistensi diperlukan. Tujuan strategi madrasah 

menempatkan pada lembaga pendidikan dengan 

cara memberinya sebuah keuntungan bersaing di 

lembaga dalam hal mutu. 

Pemimpin kepala madrasah merupakan 

salah satu faktor yang menentukan kesuksesan 

dalam implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah/Madrasah. Bagaimanapun kemampuan dan 

keterampilan kepemimpinan dalam pengarahan 

adalah faktor penting efektifitas manajer. Oleh 

karena itu kepala madrasah harus mempunyai 

wawasan, keahlian manajerial, mempunyai 

kharisma kepemimpinan dan pengetahuan yang 

                                                           
 20https://id.m.wikipedia.prg/wiki/strategi/diakses 8 Desember 2018 

pukul 13.43 WIB.  

https://id.m.wikipedia.prg/wiki/strategi/diakses
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luas tentang tugas dan fungsi kepala madrasah. 

Dengan kemampuan seperti itu kepala madrasah 

tentu saja akan mampu mengantarkan dan 

membimbing segala komponen yang ada di 

madrasah dengan baik dan efisien menuju kearah 

cita-cita madrasah.21 

Dalam proses pelaksanaannya, kepala 

madrasah sebagai manajer mempunyai fungsi 

khusus yang harus dilaksanakan. Adapun fungsi 

tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, antara 

lain: perencanaan, pengorganisasian, penggerakan 

yang mencakup memimpin (leader), motivasi 

(motivating) dan menciptakan iklim yang kondusif, 

dan evaluasi.22 

1) Perencanaan (Planning) 

                                                           
       21 Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan, 125.  

       22  Rohmat, Kepemimpinan Pendidikan Konsep dan Pendidikan 

(Purwokerto: STAIN Press, 2010), 75.  
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Louis A. Allen mengatakan “planning is the 

determanition of a course of action to achieve a 

desired result”. Jadi perencanaan adalah penentuan 

serangkaian tindakan untuk mencapai hasil yang 

diinginkan.23 

Dalam setiap perencanaan selalu terdapat tiga 

kegiatan meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak 

bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

Ketiga kegiatan itu adalah (1) perumusan tujuan 

yang ingin dicapai (2) pemilihan program untuk 

mencapai tujuan (3) identifikasi dan pengarahan 

sumber yang jumlahnya selalu terbatas.24 

Sekolah diberi wewenang untuk melakukan 

perencanaan sesuai dengan kebutuhannya 

                                                           
       23 Udin Syaefudin dan Abi Syamsuddin Makmun, Perencanaan 

Pendidikan Suatu Pendekatan Komprehensif (Bandung: PT. Remaja 

Rosdakarya, 2009), 03.  

       24 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2009), 49.  
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(schoolbasedplan). Misalnya, kebutuhan untuk 

meningkatkan mutu sekolah. Oleh karena itu, 

sekolah harus melakukan analisis kebutuhan mutu 

dan berdasarkan hasil analisis kebutuhan mutu 

inilah kemudian sekolah membuat rencana 

peningkatan mutu.25 

Perencanaan merupakan tindakan menetapkan 

terlebih dahulu apa yang akan dikerjakan, 

bagaimana mengerjakannya, apa yang harus 

dikerjakan, dan siapa yang mengerjakan. Untuk itu 

perencanaan membutuhkan data dan informasi agar 

keputusan yang diambil tidak lepas kaitannya 

dengan masalah yang dihadapi pada masa yang 

akan datang.26 

Selanjutnya setelah merencanakan program 

untuk menentukan tindakan masa depan madrasah 

                                                           
       25 Rohiat, Manajemen SekolahTeori Dasar dan Praktik, 65. 

       26Ibid., 50.  
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yang tepat maka dilakukan penyusunan program 

yang sesuai dengan kemampuan. Madrasah yang 

sukses adalah madrasah yang mampu 

melaksanakan alternatif pemecahan masalah 

dengan inovatif maksimal dan biaya minimal. Dari 

alternatif langkah-langkah pemecahan persoalan 

yang ada, kepala madrasah bersama-sama dengan 

komite madrasah, menyusun dan merealisasikan 

rencana serta program-programnya untuk mencapai 

sasaran yang telah ditetapkan. Hal tersebut juga 

diperlukan untuk memudahkan madrasah dalam 

menjelaskan dan memperoleh dukungan dari 

pemerintah maupun orangtua peserta didik, baik 

secara formal maupun finansial.27Perumusan atau 

penyusunan rencana pelaksanaan program lebih 

mengarah kepada kiat, cara, teknik, dan atau 

                                                           
       27Ibid., 110. 
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strategi yang jitu, efisien,efektif dan feasible untuk 

dilaksanakan. Cara yang dilakukan harus 

disesuaikan dengan tujuan yang akan dicapai pada 

program tersebut. Beberapa cara yang bisa 

ditempuh misalnya, dengan pelatihan atau 

workshop, seminar lokakarya, temu alumni, 

kunjungan, in house training, matrikulasi, 

remedial, pengayaan, pendampingan, bimbingan 

teknis rutin, dan lainnya. Dalam perencanaan 

pelaksanaan harus dipertimbangkan alokasi waktu, 

ketersediaan dana, SDM, fasilitas dan sebagainya.28 

Peran kepala madrasah sebagai manajer salah 

satunya yaitu kepala madrasah melaksanakan 

kegiatan-kegiatan pemeliharaan dan pengembangan 

profesi para guru. Kepala madrasah memfasilitasi 

dan memberikan kesempatan yang luas kepada para 

                                                           
       28Ibid., 111.  
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guru untuk dapat melaksanakan kegiatan 

pengembangan profesi melalui berbagai kegiatan 

pendidikan dan pelatihan, baik yang dilaksanakan 

di madrasah, seperti: musyawarah guru mata 

pelajaran, in house training, diskusi professional 

dan sebagainya, atau melalui kegiatan pendidikan 

dan pelatihan di luar madrasah, seperti kesempatan 

melanjutkan pendidikan atau mengikuti berbagai 

kegiatan pelatihan yang diselenggarakan oleh pihak 

lain.29 

Oleh karena itu, perubahan yang hendak 

dilakukan agar sampai pada tujuan efektif dan 

efisien harus direncanakan terlebih dahulu, 

langkah-langkah harus tersusun rapi beserta 

                                                           
       29Ibid., 42.  
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langkah alternatif yang disediakan, serta 

menghasilkan lulusan yang bermutu.30 

2) Pengorganisasian (Organizing) 

Pengorganisasian merupakan aktivitas 

menyusun dan membentuk hubungan-hubungan 

kerja antara orang-orang sehingga terwujud satu 

kesatuan usaha dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pada tahap pengorganisasian ini, 

merupakan pengaturan dan pembagian tugas-tugas 

pada seluruh anggota untuk melaksanakan dalam 

rangka mencapai tujuan.31 

Proses pengorganisasian dibagi menjadi lima 

tahap. Tahap pertama, yang harus dilakukan dalam 

merinci pekerjaan adalah menentukan tugas-tugas 

                                                           
       30 Endin Nasrudin, Psikologi Manajemen (Bandung: CV Pustaka 

Setia), 31.  

       31 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan 

Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), 158. 
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apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan 

organisasi. Tahap kedua, membagi seluruh beban 

kerja menjadi kegiatan-kegiatan yang dapat 

dilaksanakan oleh perseorangan atau kelompok. Di 

sini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang 

akan diserahi tugas harus didasarkan pada 

kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga 

tidak terlalu ringan. Tahap ketiga, menggabungkan 

pekerjaan para anggota dengan cara yang rasional, 

efisien. Tahap keempat, menetapkan mekanisme 

kerja untuk mengkoordinasikan pekerjaan dalam 

satu kesatuan yang harmonis. Pada saat setiap 

orang dan setiap bagian melaksanakan pekerjaan 

atau aktifitas, kemungkinan timbul konflik diantara 

aggota dan mekanisme pengkoordinasian 

memungkinkan setiap anggota organisasi untuk 

tetap secara efektif. Tahap kelima, melakukan 
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monitoring dan mengambil langkah-langkah 

penyesuaian untuk mempertahankan dan 

meningkatkan efektivitas.32 

3) Penggerakan(Actuating) 

Penggerakan merupakan usaha untuk 

mengarahkan atau menggerakkan tenaga kerja dan 

mendayagunakan fasilitas yang tersedia guna 

melaksanakan pekerjaan secara bersamaan. Fungsi 

ini memotivasi bawahan atau pekerja untuk bekerja 

dengan sungguh-sungguh supaya tujuan dari 

organisasi dapat tercapai dengan efektif.33 

Dalam penggerakan ini menempati posisi yang 

penting dalam merealisasikan segenap tujuan 

organisasi. Untuk mencapai suatu tujuan di dalam 

penggerakan ini seringkali dilakukan bersamaan 

                                                           
       32  Nanang Fattah, Landasan Manajemen, 72-73. 

       33 Husaini Usman, Manajemen Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan 

(Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), 250.  
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dengan memimpin (leader), motivasi (motivating), 

dan menciptakan iklim yang kondusif. 

(a) Memimpin (leader) 

Perilaku dari seorang individu yang memimpin 

aktivitas-aktivitas suatu kelompok ke suatu 

tujuan yang ingin dicapai bersama yang 

berfungsi sebagai pemberi arahan, komando, 

dan pemberi serta mengambil keptusan. Tugas 

seorang pemimpin adalah melaksanakan 

manajemen, baik sebagai fungsi maupun 

sebagai tugas.34 

(b) Motivasi (motivating) 

Motivasi merupakan dorongan untuk 

menjalankan program yang telah direncanakan, 

dan bangkit dari keterpurukan. Motivasi 

berguna sebagai cara untuk menggerakkan 

                                                           
       34Ibid., 253 
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agar tujuan organisasi tercapai. Pemberian 

motivasi kepada anggota tidak hanya dalam 

bentuk menyemangati spirit kerja dengan kata-

kata, tetapi yang jauh lebih besar adalah 

menyediakan atau menciptakan kebutuhan-

kebutuhan atau alat-alat yang memuaskan 

anggota sehingga pelaksanaan kegiatan 

organisasi dapat dilakukan secara maksimal.35 

(c) Menciptakan iklim yang kondusif 

Budaya dan iklim kerja yang kondusif 

akan memungkinkan setiap guru lebih 

termotivasi untuk menunjukkan kinerjanya 

secara unggul yang disertai usaha untuk 

meningkatkan kompetensinya, dalam upaya 

menciptakan budaya dan iklim kerja yang 

kondusif, kepala madrasah hendaknya 

                                                           
       35Ibid., 53.  
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memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut: 

(1) para guru akan bekerja lebih giat apabila 

kegiatan yang dilakukannya menarik dan 

menyenangkan, (2) tujuan kegiatan perlu 

disusun dengan jelas dan diinformasikan 

kepada para guru sehingga mereka mengetahui 

tujuan dia bekerja, para guru juga dapat 

dilibatkan dalam penyusunan tujuan tersebut, 

(3) para guru harus selalu diberitahu 

tentangsetiap pekerjaannya, (4) pemberian 

hadiah lebih baik dari pada hukuman, tetapi 

sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan,  

5) usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-

psiko-fisik guru sehingga memperoleh 

kepuasan.36 

                                                           
       36 Hendarman dan Rohanim, Kepala Sekolah sebagai Manajemen 

Teori dan Praktik (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2018), 48.  
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Budaya madrasah yang positif bisa 

dikatakan jantung dari perubahan dan 

pertumbuhan dalam dinamika pembelajaran 

disetiap madrasah. Budaya madrasah yang 

ditandai oleh lingkungan madrasah yang 

kondusif harus menjadi target capaian kinerja 

dari setiap kepala madrasah. Lingkungan 

madrasah yang kondusif secara umum dapat 

dicirikan oleh adanya kesempatan yang 

memungkinkan kerja sama guru-guru untuk 

dapat mengembangkan profesionalitas, adanya 

penghargaan dan pengakuan atas capaian guru-

guru yang berdampak pada perubahan mutu 

madrasah yang lebih baik dari waktu ke waktu, 

membantu guru-guru terutama menghadapi 

berbagai perubahan secara berkesinambungan, 

mengubah pola pikir untuk selalu mau belajar 
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agar tidak tertinggal dari kemajuan ilmu dan 

teknologi, dan mengembangkan kemampuan 

kepemimpinan yang mungkin melekat pada 

masing-masing guru. 

Budaya madrasah yang baik akan 

tergantung dari kemampuan madrasah untuk 

memberdayakan guru-guru yang ada di 

madrasah. Pemberdayaan dimaksud 

menyangkut antara lain persiapan untuk 

menggali kemungkinan dialog dengan berbagai 

pemangku kepentingan dan juga menjajagi 

kemungkinan adanya penelitian-penelitian 

yang mendukung pembiasaan sebagai wujud 

budaya madrasah, menghargai setiap kegiatan 

dan inisiatif yang dilakukan siswa maupun 

guru, dan juga mencari bantuan para orang tua 
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dan komunitas di lingkungan dalam rangka 

pencapaian efektivitas madrasah.37 

4) Evaluasi (Evaluation) 

Menurut Tyler, evaluasi program adalah 

proses untuk mengetahui apakah tujuan pendidikan 

sudah dapat terealisasikan.38 

Kegiatan evaluasi pada dasarnya adalah untuk 

mengetahui sejauh mana kesuksesan pelaksanaan 

penyelenggaraan madrasah dan sejauh mana 

keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun waktu 

tertentu. Kegiatan evaluasi tersebut dilakukan pada 

akhir tahun kegiatan/akhir tahun ajaran sehingga 

dilakukan setiap satu tahun sekali. Tujuan utama 

kegiatan evaluasi ini antara lain (1) mengetahui 

tingkat keterlaksanaan program, (2) mengetahui 

                                                           
       37Ibid., 03.  

       38 Suharsimi Arikunto, Evaluasi Program Pendidikan (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), 05.  
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keberhasilan program, (3) sebagai bahan masukan 

dalam perencanaan penyelengaraan madrasah 

potensial tahun berikutnya, (4) memberikan 

penilaian tentang kelayakan dilanjutkannya sebagai 

penerima dana bantuan pembinaan, (5) secara 

umum, melakukan pembinaan bagi madrasah 

potensial agar pada tahun berikutnya diperoleh 

hasil yang lebih baik/meningkat secara signifikan.39 

Dalam pendidikan evaluasi merupakan 

aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai 

dimana pelaksanaan yang dilakukan di dalam 

proses keseluruhan organisasi mencapai hasil 

sesuai dengan rencana atau program yang telah 

ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan. Dengan mengetahui kesalahan atau 

kekurangan serta kemacetan yang diperoleh dari 

                                                           
      39 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik, 116.  



55 
 

 
 

tindakan evaluasi itu, maka selanjutnya bisa 

diusahakan solusi untuk memperbaikinya. Evaluasi 

hendaknya dilakukan semaksimal mungkin dalam 

suatu kegiatan. Kegiatan ini dianjurkan karena 

untuk mendapatkan informasi yang banyak tentang 

kegiatan siswa di kelas dan kemudian digunakan 

untuk menilai tingkat keterlaksanaan program 

seperti yang direncanakan.40 

Rencana supervisi terdiri dari monitoring 

internal, dan evaluasi internal yang dilakukan oleh 

kepala sekolah yang telah dibentuk. Rencana 

supervisi yang akan dilakukan harus dirumuskan 

kepada semua unsur sekolah, monitoring setiap 

kegiatan, dan evaluasi kinerja sekolah. Terkait 

siapa dan kapan rencana tersebut akan dilaksanakan 

                                                           
       40 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan 

Solusi terhadap Berbagai Problem Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), 161-162.  
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harus dirumuskan secara jelas selama kurun waktu 

satu tahun. Dengan demikian, sekolah dapat 

memperbaiki kelemahan proses dan dapat 

mengetahui keberhasilan atau kegagalan tujuan 

dalam kurun waktu satu tahun tersebut. Pada 

akhirnya, sekolah akan mengetahui program apa 

yang dapat dicapai dan kapan suatu target akan 

dicapai dengan pasti. Tanpa adanya langkah 

tersebut, sekolah akan cenderung berjalan tanpa 

kejelasan dan kepastian. Oleh karena itu, sekolah 

akan memiliki daya tawar dengan pihak lain ketika 

berkepentingan untuk meningkatkan kemajuan 

sekolah.41 

2. Kinerja Guru 

a. Pengertian Kinerja Guru 

                                                           
     41 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik, 112.  
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Kata kinerja merupakan terjemah dari 

bahasa Inggris yaitu dari kata performance. Kata 

performance berasal dari kata to perform yang 

berarti menampilkan atau melaksanakan. 

Performance berarti prestasi kerja, pelaksanaan 

kerja, pencapaian kerja, untuk kerja atau 

penampilan kerja. Istilah kinerja merupakan 

suatu kegiatan yang dilakukan untuk 

melaksanakan, menyelesaikan tugas dan 

tanggung jawab sesuai dengan harapan dan 

tujuan yang ditetapkan.42 

Guru sebagai pendidik profesional 

bertugas untuk mendidik, mengajar, 

membimbing, mengarahkan, melatih, menilai 

dan mengevaluasi peserta didik. Salah satu 

                                                           
      42 Barnawi & Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan, 

Peningkatan & Penilaian Kinerja Guru Profesional (Jogjakarta: Ar-

Ruzz Media, 2012), 11.  
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faktor yang mempengaruhi tugas guru adalah 

kinerjanya dalam merencanakan atau 

merancang, melaksanakan dan mengevaluasi 

proses belajar mengajar. Berkaitan dengan 

kinerja, A. Anwar Prabu Mangkunegara 

mengemukakan faktor-faktor yang 

mempengaruhi kinerja sebagai berikut:43 

1) Faktor Motivasi 

Motivasi terbentuk dari sikap 

seorang pegawai dalam menghadapi 

situasi kerja. Motivasi merupakan 

kondisi yang menggerakkan diri 

pegawai yang terarah untuk mencapai 

tujuan organisasi. Sikap mental 

merupakan kondisi mental yang 

mendorong diri pegawai untuk 

                                                           
       43Ibid., 12. 
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berusaha mencapai prestasi kerja 

secara maksimal. Pegawai akan 

mampu mencapai kinerja secara 

maksimal jika ia memiliki motivasi 

tinggi. 

2) Faktor Kemampuan 

Secara psikologis kemampuan 

(ability) pegawai terdiri dari 

kemampuan potensi (IQ) dan 

kemampuan reality (knowledge dan 

skill). Artinya pegawai yang memiliki 

IQ diatas rata-rata (IQ 110-120) 

dengan pendidikan yang memadai 

untuk jabatannya dapat terampil 

dalam mengerjakan pekerjaan sehari-

hari, maka ia akan lebih mudah 

mencapai kinerja yang diharapkan. 
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Oleh karena itu, pegawai perlu 

ditempatkan pada pekerjaan yang 

sesuai dengan keahliannya. 

Berdasarkan pendapat ahli 

diatas, bahwa faktor kemampuan 

dapat mempengaruhi kinerja karena 

dengan kemampuan yang tinggi maka 

kinerja pegawai pun akan tercapai. 

Sebaliknya, apabila kemampuan 

pegawai rendah atau tidak sesuai 

dengan keahliannya maka kinerja pun 

tidak akan tercapai. Begitu juga 

dengan faktor motivasi yang 

merupakan kondisi yang 

menggerakkan diri pegawai untuk 
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berusaha mencapai prestasi kerja 

secara maksimal.44 

b. Macam-macam Kinerja Guru 

1) Merencanakan Pembelajaran 

Tugas guru dalam merencanakan 

pembelajaran harus dibuat sebaik mungkin 

karena perencanaan yang baik akan 

membawa hasil yang baik pula. Guru 

wajib membuat Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) pada awal tahun atau 

awal semester, sesuai dangan rencana 

kerja sekolah.  

Rencana Pelaksanaan 

Pembelajaran (RPP) adalah rencana yang 

menggambarkan prosedur dan 

pengorganisasian pembelajaran untuk 

                                                           
       44 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan (Bandung: PT 

Refika Aditama, 2013), 172. 
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mencapai satu kompetensi dasar yang 

ditetapkan dalam standar isi dan telah 

dijabarkan dalam silabus. Lingkup rencana 

pembelajaran paling luas mencakup satu 

kompetensi dasar yang terdiri atas satu 

atau beberapa indikator untuk satu kali 

pertemuan atau lebih. Komponen RPP 

sekurang-kurangnya mencakup: identitas 

RPP, Standar Kompetensi (SK), 

Kompetensi Dasar (KD), indikator, tujuan 

pembelajaran, materi pembelajaran, 

metode pembelajaran, langkah-langkah 

pembelajaran, sumber, bahan dan alat 

belajar, dan penilaian hasil belajar.45 

2) Melaksanakan Pembelajaran 

                                                           
       45  Barnawi & Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan, 16. 
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Dalam kegiatan pembelajaran 

ketika terjadi interaksi edukatif antara 

peserta didik dengan guru, kegiatan ini 

adalah kegiatan tatap muka yang 

sebenarnya dan kegiatan pembelajaran di 

kelas adalah inti penyelenggaraan 

pendidikan yang ditandai oleh adanya 

kegiatan pengelolaan kelas, penggunaan 

media dan sumber belajar, dan 

penggunaan metode serta strategi 

pembelajaran. Dalam mengelola kelas 

guru harus mampu menciptakan suasana 

kondusif yang menyenangkan agar 

pembelajaran dapat berlangsung lancar.46 

Selain mengelola kelas, guru juga 

menggunakan media dan sumber belajar. 

                                                           
       46Ibid., 17. 
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Dalam menggunakan media guru dapat 

memanfaatkan media yang sudah ada atau 

sengaja mendesain terlebih dahulu. Media 

pembelajaran dipilih yang paling sesuai 

dengan tujuan yang ingin dicapai dan yang 

paling tepat mendukung isi pelajaran. 

Tidak boleh terpaku pada satu buku saja, 

berbagai macam sumber belajar dapat 

dihimpun menjadi satu dalam bentuk 

modul belajar. 

Kemampuan selanjutnya ialah 

penggunaan metode pembelajaran. Guru 

diharapkan dapat memilih dan 

menggunakan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan materi yang akan 

disampaikan. Oleh karena itu, diharapkan 

cakap dalam menggunakan berbagai 
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variasi metode agar siswa tetap semangat 

untuk belajar. Penggunaan metode yang 

monoton cenderung membuat siswa 

menjadi jenuh sehingga materi pelajaran 

tidak terserap dengan baik oleh siswa.47 

3) Menilai Hasil Pembelajaran 

Menilai hasil pembelajaran 

merupakan kegiatan untuk memperoleh, 

menganalisis, dan menafsirkan data 

tentang proses dan hasil belajar peserta 

didik yang dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan sehingga menjadi 

informasi yang bermakna untuk menilai 

peserta didik maupun dalam pengambilan 

keputusan lainnya. 

                                                           
       47Ibid., 18.  
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Ada dua pendekatan yang dapat 

digunakan untuk menilai hasil belajar 

siswa, yaitu melalui Penilaian Acuan 

Normatif (PAN) dan Penilaian Acuan 

Patokan (PAP). PAN adalah cara penilaian 

yang tidak selalu tergantung pada jumlah 

soal yang diberikan atau penilaian 

dimaksudkan untuk mengetahui 

kedudukan hasil belajar yang dicapai 

berdasarkan norma kelas. Sementara itu 

PAP adalah cara penilaian, dimana nilai 

yang diperoleh siswa tergantung pada 

seberapa jauh tujuan yang tercermin dalam 

soal-soal tes yang dapat dikuasai siswa. 

Pendekatan PAN dan PAP dapat dijadikan 
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acuan untuk memberikan penilaian dan 

memperbaiki sistem pembelajaran.48 

Peran pendidik dalam proses 

belajar mengajar adalah bagian yang 

sangat urgen, sebab itu etika moralnya 

menjadi sebuah cerminan sebagai bentuk 

kepribadian yang menjadi tauladan bagi 

anak didiknya. Oleh karena itu pendidikan 

Islam harus memiliki standar yang 

berkualitas. Mengenai sikap dan karakter 

yang dimiliki oleh pendidik ini para ahli 

pendidikan Islam yang ideal seperti yang 

diungkapkan oleh Al-Abrasyi yang dikutip 

oleh ahmad izzan, bahwa sikap-sikap yang 

harus dimiliki seorang pendidik adalah:49 

                                                           
       48 Barnawi & Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan, 16.  

       49 Ahmad Izzan, Tafsir Pendidikan (Jakarta: Pustaka Aufa Media, 

2012), 142.  



68 
 

 
 

Zuhud (dalam kehidupan tidak 

mengutamakan materi,mengajar dilakukan 

karena bertujuan hanya karena mencari 

ridha Allah semata), bersih tubunya yaitu, 

penampilan lahiriyah menyenangkan, 

bersih jiwanya, tidak mempunyai dosa 

besar (terhindar dari perbuatan dosa dan 

maksiat). Tidak riya’ karena riya’ akan 

menghilangkan keikhlasan, tidak 

memendam rasa dengki dan iri hati, ikhlas 

dalam melaksanakan tugas, perbuatan 

sesuai dengan perkataan, tidak malu 

mengakui ketidaktahuan, bijaksana, tegas 

dalam perkataan dan perbuatan, rendah 

hati dan tidak sombong, mampu mencintai 

muridnya, mengetahui karakter murid. 
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Posisi guru memiliki peranan 

sangat penting dalam keberhasilan 

pendidikan. Oleh karena itu setiap sisi 

guru perlu menjadi pertimbangan dalam 

upaya menentukan kebijakan pendidikan. 

Berikut ini langkah-langkah strategis 

dalam upaya meningkatkan kinerja guru:50 

a) Kepala madrasah harus bisa memahami 

dan melakukan fungsinya sebagai 

penunjang peningkatan kinerja guru. 

b) Dinas pendidikan setempat selaku 

pihak yang ikut andil dalam 

mengeluarkan dan memutuskan 

kebijakan pada sektor pendidikan. 

Untuk menilai kinerja guru dapat 

dikelompokkan ke dalam tiga aspek: 

                                                           
       50 Barnawi & Muhammad Arifin,Kinerja Guru Profesional 

(Yogyakarta: Ar-Ruz Media, 2012), 94.  
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(1) Kemampuan teknik yaitu 

kemampuan menggunakan 

pengetahuan, metode, teknik dan 

peralatan yang dipakai untuk 

melaksanakan tugas serta 

pengalaman dan pelatihan yang 

telah diperoleh. 

(2) Kemampuan konseptual yaitu 

kemampuan untuk memahami 

kompleksitas organisasi dan 

penyesuaian bidang gerak dari unit-

unit operasional. 

(3) Kemampuan hubungan 

interpersonal antara lain 

kemampuan untuk bekerja sama 

dengan orang lain, membawa guru 

melakukan negosiasi. 
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Rendahnya kinerja guru dapat 

menurunkan mutu pendidikan dan 

menghambat tercapainya visi di suatu 

madrasah. Oleh karena itu kinerja guru 

harus dikelola dengan baik dan dijaga 

agar tidak mengalami penurunan.51 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
       51Ibid., 98.   
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, dengan prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis 

atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.52 

Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu 

tersebut secara holistic (utuh).53 Serta memiliki 

karakteristik sehingga penelitian ini digunakan utuk 

memahami fenomena-fenomena sosial dari sudut atau 

perspektif partisipan. Partisipan adalah orang-orang 

                                                           
        52 Margono, Metodologi Penelitian Pendidikan (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2009), 36. 

        53Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2014), 4. 
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yang diajak berwawancara, diobservasi, diminta 

memberikan data, pendapat, pemikiran, persepsinya.54 

Penelitian kualitatif digunakan dalam penelitian 

ini bermaksud untuk mengetahui bagaimana seharusnya 

peran manajerial kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru. Dan hal lain yang melatar belakangi 

penggunaan pendekatan kualitatif ini adalah karena 

fokus masalah yang akan diteliti lebih banyak 

membahas mengenai peningkatan kinerja guru yang di 

dalamnya terdapat perencanaan, menciptakan iklim 

yang kondusif sampai evaluasi program tersebut. Yang 

mana keseluruhan hal tersebut hanya akan dapat 

diketahui dengan cara observasi, wawancara dan lain 

sebagainya yang berkaitan dengan latar ilmiah yang 

menjadi ciri dari penelitian kualitatif. 

                                                           
        54 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 94. 
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Sedangkan jenis penelitian kualitatif yang 

digunakan adalah deskriptif. Karena penelitian ini yang 

dimaksudkan untuk mengangkat fakta, keadaan, 

variable dan fenomena-fenomena yang terjadi saat 

sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan 

menyajikan apa adanya.55 Dikatakan penelitian 

deskriptif karena penelitian ini mengungkap fakta 

mengenai peran manajerial kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru, di mana peran manajerial 

kepala madrasah merupakan pondasi dari sebuah 

program atau kegiatan secara mendalam. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini peneliti bertindak sebagai 

instrument kunci (key instrument) berfungsi mengetahui 

secara mendalam permasalahan yang sedang diteliti.56 

                                                           
       55Subana, Dasar-dasar Penelitian Ilmiah (Bandung:  Pustaka Setia, 

2001), 26. 

       56 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, 223. 
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Di mana peneliti terlibat langsung dalam data yang akan 

diteliti. Baik dari proses pengumpulan data sampai pada 

proses analisis dan pengolahan data. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan di Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah Dagangan Madiun. 

Yang beralamatkan di desa Mruwak kecamatan 

Dagangan kabupaten Madiun. Dipilihnya lokasi 

ini, sejak dipimpin Bapak Imron Fauzi setiap 

tahunnya selalu mengadakan identifikasi, 

perencanaan, pembinaan, pengembangan serta 

penilaian terhadap guru-guru untuk mengetahui 

kondisinya baik secara kualitas maupun kuantitas 

sebagai landasan dan acuan untuk meningkatkan 

kinerja guru. 

Adapun alasan peneliti mengambil 

penelitian di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 
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Mruwak Dagangan Madiun adalah sebagai 

berikut: 

a. Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah sebagai 

suatu madrasah yang pertama kali berdiri 

didesa Mruwak, yang sejak awal 

kepemimpinan kepala madrasah telah banyak 

mengalami kemajuan. 

b.  Madrasah Diniyah Miftakhul Jannahtelah 

banyak diminati oleh masyarakat terbukti 

dengan banyaknya peserta didik. 

c. Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah tidak 

hanya mengajarkan baca tulis Al-Qur’an 

tetapi juga menyelenggarakan Pendidikan 

Agama Islam yang meliputi Al-Qur’an, 

Hadits, Tajwid, Aqidah, Akhlak, Fiqih, 

Sejarah dan Kebudayaan Islam, Bahasa Arab 

dan Praktek Ibadah. 
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D. Sumber Data 

Joko Subagyo mengelompokkan sumber data 

penelitian kualitatif kedalam dua golongan, yaitu 

sumber data primer dan sumber data sekunder, sumber 

data primer sebagai sumber yang diperoleh secara 

langsung baik yang dilakukan melalui wawancara, 

observasi. Sumber data sekunder sebagai sumber yang 

diperoleh dari bahan kepustakaan atau informasi 

melalui orang lain.57 

Sedangkan Suharsimi Arikunto membedakan 

sumber data kedalam tiga kelompok, yaitu data yang 

bersumber dari manusia (person) yaitu sumber data 

yang bisa memberikan data berupa jawaban lisan 

melalui wawancara atau jawaban tertulis melalui 

angket, data yang bersumber dari tempat (place)yaitu 

sumber data yang menyajikan tampilan berupa keadaan 

                                                           
       57 Joko Subagyo, Metode Penelitian dalam Teori dan Praktik 

(Jakarta: PT Rineka Cipta, 2015), 88.  
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diam dan bergerak, dan data yang berupa simbol atau 

tertulis (paper)yaitu sumber data yang menyajikan 

tanda-tanda berupa huruf, angka, gambar, atau simbol-

simbol lain.58 

Adapun yang menjadi data dalam penelitian ini 

yaitu data latar belakang kepala madrasah, data guru, 

data pengurus, dan data peserta didik. Sedangkan yang 

menjadi data primer terdiri dari kepala madrasah, guru, 

dan orang tua peserta didik. Kemudian data sekunder 

berupa data tulisan seperti data guru, data peserta didik, 

dan data kegiatan lainnya selama kegiatan belajar 

mengajar. 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini untuk memperoleh data 

yang akurat, penulis memilih beberapa metode yang 

representatif, meliputi observasi, wawancara, dan 

                                                           
       58 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan 

Praktik (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 172.  
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dokumentasi. Teknik ini menjadi pilihan utama karena 

bagi peneliti kualitatif fenomena dapat dimengerti 

maknanya secara baik, apabila dilakukan interaksi 

dengan subyek melalui wawancara mendalam dan 

observasi pada latar, dimana fenomena tersebut 

berlangsung. Adapun metode yang representatif dapat 

dijelaskan sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi atau yang disebut pula dengan 

pengamatan, yakni kegiatan memusatkan 

perhatian terhadap suatu obyek yang diteliti 

sambil mengamati dan mencatat secara 

sistematis hal-hal yang dianggap penting dan 

berkaitan dengan penelitian dengan seluruh 

panca indera.59 Jenis observasi yang 

digunakan dalam penelitian ini yaitu 

                                                           
       59 Muhammad Ali, Strategi Penelitian Pendidikan (Bandung: 

Angkasa, 1993), 26. 
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observasi partisipatif. Dalam observasi ini, 

peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari 

orang yang sedang diamati atau yang 

digunakan sebagai sumber data penelitian. 

Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut 

mengerjakan apa yang dikerjakan oleh 

sumber data, dan ikut merasakan suka 

dukanya. Dengan observasi partisipan ini, 

maka data yang diperoleh lebih lengkap dan 

tajam.60 Dalam kegiatan observasi ini peneliti 

sebagai instrmen kunci terjun langsung 

mengadakan pengamatan terhadap hal-hal 

yang perlu dicatat dengan menggunakan 

pedoman observasi. 

Berkaitan dengan indikator peran 

manajerial kepala madrasah dalam 

                                                           
       60 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 64 



81 
 

 
 

meningkatkan kinerja guru maka dalam 

observasi awal yang diinginkan peneliti 

adalah: 

1) Data mengenai apa saja program 

kepala madrasah dalam meningkatkan 

kinerja guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah  

2) Data mengenai program kepala 

madrasah menciptakan iklim yang 

kondusif di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah dalam 

meningkatkan kinerja guru. 

3) Data mengenai kepala madrasah 

dalam mengevaluasi kinerja guru di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

b. Wawancara mendalam (in-dept interview) 



82 
 

 
 

Wawancara sering juga disebut 

dengan kuesioner lisan yaitu suatu 

kegiatan yang dilakukan untuk 

mendapatkan informasi secara langsung 

dengan cara mengungkapkan daftar 

pertanyaan pada informan secara lisan. 

Wawancara harus dilakukan dengan 

efektif, artinya dalam kurun waktu yang 

sesingkat-singkatnya dapat diperoleh data 

sebanyak-banyaknya. Bahasa harus jelas, 

terarah. Suasana harus tetap rileks agar 

data yang diperoleh itu data yang objektif 

dan dapat dipercaya.61 

Wawancara yang dilakukan oleh 

peneliti adalah wawancara mendalam, 

yaitu peneliti bebas mengembangkan 

                                                           
       61 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik, 228  



83 
 

 
 

pertanyaan tentang fokus penelitian 

sedetail-detainya kepada informan yang 

mengetahui atau mempunyai informasi 

tentang fokus yang dibahas. Pertanyaan 

yang diajukan berusaha untuk 

mengungkapkan kondisi yang sebenarnya, 

bagaimana dan mengapa hal itu terjadi. 

Teknik wawancara ini digunakan untuk 

menemukan data tentang permasalahan 

secara lebih terbuka, pihak responden 

diminta pendapat dan ide-idenya, 

sedangkan peneliti mendengarkan secara 

teliti dan mencatat apa yang dikemukakan 

oleh responden.62 

Dalam hal ini wawancara bertujuan 

untuk memperoleh data dan penjelasan 

                                                           
       62 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 73  
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secara langsung tentang peranan kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja 

guru di Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah Mruwak Dagangan Madiun. Dalam 

pelaksanaan wawancara ini, peneliti 

melakukannya dalam dua bentuk. 

Pertama, secara terstruktur, yaitu dengan 

memakai format tertulis yang telah 

disediakan oleh peneliti berupa uraian-

uraian pertanyaan berkaitan dengan 

pokok-pokok permasalahan penelitian, 

selanjutnya dihadapkan secara langsung 

dengan pihak informan. Kedua, 

wawancara tidak terstruktur yang 

dilakukan tanpa format tertulis, melainkan 

bersifat kondisional sesuai kebutuhan data. 
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Agar wawancara terarah dan hasilnya 

terekam dengan baik, maka peneliti 

menggunakan instrument pedoman 

wawancara, buku catatan dan MP3 untuk 

merekam serta kamera untuk pengambilan 

dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk 

mendapatkan informasi mengenai profil 

lembaga, struktur organisasi, sarana dan 

prasarana, jumlah pengajar dan siswa di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah. 

Adapun data khusus yang akan peneliti 

tanyakan yaitu menyusun program, 

menciptakan iklim yang kondusif, 

mengevaluasi program dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah. 
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c. Dokumentasi 

Dokumentasi yang dimaksudkan 

adalah pengumpulan data yang bersifat 

dokumen yang terdapat pada lokasi 

penelitian. Dokumentasi dapat dilakukan 

dengan mencari data mengenai hal-hal 

atau variabel yang berupa catatan, 

transkrip, buku, surat kabar, majalah, 

prasasti, notulen rapat, agenda dan 

sebagainya.63 

Dalam hal ini, peneliti 

mengumpulkan data dengan menggunakan 

catatan atau dokumen tentang Madin 

Miftakhul Jannah Mruwak Dagangan 

Madiun dan data-data penting lainnya 

yang berkaitan dengan pembahasan 

                                                           
       63 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan 

Praktik, 231. 
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penelitian ini. Fungsi dan teknik ini untuk 

memperoleh data mengenai profil 

lembaga, letak geografis, struktur 

organisasi, sarana dan prasarana, jumlah 

pengajar dan siswa, menyusun program, 

menciptakan iklim yag kondusif dan 

proses evaluasi program di Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak 

Dagangan Madiun. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain. 

Sehingga dapat mudah dipahami dan hasil penelitiannya 

dapat mudah diinformasikan kepada orang lain. Analisis 

data dilakukan dengan mengorganisir data, 
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menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, 

memilih mana yang penting dan mana yang akan 

dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat 

diceritakan kepada orang lain.  

a. Data reduction (Reduksi Data) 

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya 

cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara 

teliti dan rinci. Semakin lama peneliti kelapangan, 

maka jumlah data itu akan semakin banyak, 

kompleks dan rumit. Untuk itu perlu segera 

dilakukan analisis data melalui reduksi data. 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 
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peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya dan mencari bila diperlukan. 

b. Data Display (Penyajian Data) 

Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam 

penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan 

dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar 

kategori, flowcart dan sejenisnya. Dengan 

mendisplay kan data, maka akan memudahkan untuk 

memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja 

selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami 

tersebut. 

c. Conclusion Drawing/Verification 

Langkah ketiga dalam penelitian kualitatif 

adalah kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal 

yang masih dikemukakan masih bersifat sementara, 

dan akan berubah apabila tidak ditemukan bukti-
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bukti yang kuat yang mendukung pada tahap 

pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila 

kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten 

saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan 

data, maka kesimpulan yang dikemukakan 

merupakan kesimpulan yang kredibel.  

Menurut konsep yang diberikan Milles & 

Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap tahapan 

penelitian sehingga sampai tuntas, dan datanya sampai 

jenuh.  
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Lebih jelasnya, langkah-langkah analisis 

ditunjukkan pada gambar berikut:64 

 

 

 

 

 

 

Keterangan: 

1) Mereduksi data dalam konteks penelitian 

yang dimaksud adalah merangkum, memilih 

hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-

hal yang penting, membuat kategori. Dengan 

demikian data yang telah direduksikan 

memberikan gambaran yang lebih jelas dan 

                                                           
       64 Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Kuantitatif, Kualitatif (Jurusan 

Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Ponorogo, 

2007), 42.   

Pengumpulan 

Data 

Penyajian Data 

Reduksi 

Data 

Kesimpulan 
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mempermudah peneliti untuk melakukan 

pengumpulan data selanjutnya. 

2) Setelah data direduksi, maka langkah 

selanjutnya adalah mendisplaykan data atau 

menyajikan data kedalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, 

bagan, grafik, matrik, network dan chart. Bila 

pola-pola yang ditemukan telah didukung 

oleh data selama penelitian, maka pola 

tersebut sudah menjadi pola yang baku yang 

selanjutnya akan didisplaykan pada laporan 

akhir penelitian. 

3) Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif 

dalam penelitian ini adalah penarikan 

kesimpulan dan verifikasi. 

Dalam penelitian ini untuk 

menyimpulkan dalam proses memperoleh 
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data yang akurat menggunakan metode 

induktif dan deduktif, teknik induktif yaitu 

suatu cara yang disepakati untuk 

mendapatkan ilmu pengetahuan ilmiah 

dengan bertitik tolak dari pengamatan atas 

hal-hal atau masalah yang bersifat khusus, 

kemudian menarik kesimpulan yang bersifat 

umum.65 Teknik deduktif adalah suatu cara 

yang dipakai untuk mendapatkan ilmu 

pengetahuan ilmiah dengan bertitik tolak dari 

pengamatan atas hal-hal atau masalah yang 

bersifat umum, kemudian menarik 

kesimpulan yang bersifat khusus. 

Untuk menganalisis data dari 

penelitian yang telah terkumpul digunakan 

teknik deskriptif dengan cara induktif-

                                                           
       65 Sudarto, Metodologi Penelitian Filsafat (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 1997), 57.  



94 
 

 
 

deduktif. Dengan demikian kesimpulan 

dalam penelitian kualitatif mungkin dapat 

menjawab rumusan masalah yang 

dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga 

tidak, karena seperti yang telah dikemukakan 

bahwa masalah dan rumusan masalah dalam 

penelitian kualitatif masih bersifat sementara 

dan akan berkembang setelah penelitian di 

lapangan.66 

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk memeriksa keabsahan 

temuan,peneliti menggunakan teknik pemeriksaan 

didalam penelitian ini, teknik tersebut yaitu: 

1) Ketekunan/ keajegan pengamatan 

Ketekunan/keajegan pengamatan 

berarti mencari secara konsisten interpretasi 

                                                           
       66 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabet, 2011), 247-251. 
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dengan berbagai cara dalam kaitan dengan 

proses analisis yang konstan atau tentatif. 

Mencari suatu usaha membatasi berbagai 

pengaruh. Mencari apa yang dapat 

diperhitungkan dan apa yang tidak dapat 

diperhitungkan. 

Berbeda dengan perpanjangan 

keikutsertaan, ketekunan pengamatan 

bermaksud menemukan ciri-ciri dan unsur-

unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari 

dan kemudian memusatkan diri pada hal-hal 

tersebut secara rinci.67 Ketekunan pengamatan 

ini dilaksanakan oleh peneliti dengan cara: (a) 

mengadakan pengamatan dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan terhadap 

                                                           
       67 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, 329. 
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faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan peran manajerial kepala 

madrasah dalam meningkatkan kinerja guru (b) 

menelaah secara rinci sampai pada suatu titik, 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak 

salah satu atau seluruh faktor yang ditelaah 

sudah difahami dengan cara yang biasa. 

2) Triangulasi 

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang lain diluar data itu untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap 

data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak 

digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya.68 Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan teknik triangulasi dengan 

                                                           
       68Ibid., 330. 
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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 

hasil pengamatan dengan data hasil wawancara 

(b) membandingkan apa yang dikatakan orang 

didepan 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 hasil 

wawancara dengan isi suatu dokumen yang 

berkaitan. 
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G. Tahapan-tahapan Penelitian 

Dalam penelitian kualitatif, menurut 

Moleong ada tiga tahapan pokok yang harus 

diperhatikan oleh peneliti, yaitu:69 

a. Tahapan pra lapangan, yaitu orientasi yang 

meliputi kegiatan penentuan fokus, 

penyesuaian paradigma dengan teori dan 

disiplin ilmu, penjajakan dengan konteks 

penelitian mencakup observasi awal 

kelapangan dalam hal ini adalah Madrasah 

Diniyah Miftakul Jannah, penyusunan 

usulan penelitian dan seminar proposal 

penelitian, kemudian dilanjutkan dengan 

mengurus perizinan penelitian kepada 

subyek penelitian. 

                                                           
       69Ibid., 85-103. 
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b. Tahap kegiatan lapangan. Pada tahap ini 

meliputi pengumpulan data-data yang 

terkait dengan fokus penelitian yaitu tentang 

peran manajerial kepala madrasah dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah 

Diniyah Miftakul Jannah Mruwak 

Dagangan Madiun. 

c. Tahap analisis data. Tahap ini meliputi 

kegiatan mengelola dan mengorganisasikan 

data yang diperoleh melalui observasi, 

wawancara, dan dokumentasi. Kemudian 

dilakukan penafsiran data sesuai dengan 

konteks permasalahan yang diteliti. Proses 

penentuan dalam memahami konteks 

penelitian yang sedang diteliti. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah Mruwak Dagangan Madiun 

Berdirinya Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah, 

diprakarsai oleh seorang tokoh masyarakat yang 

peduli terhadap pendidikan yang berbasis Islam 

yaitu K. Abdul Hakim. Pada awalnya K. Abdul 

Hakim telah mendirikan madrasah pada tahun 

1976 dengan siswa kurang lebih 30, dan proses 

belajar mengajar masih bertempat di depan 

rumah Bapak K. Abdul Hakim. 

Metode pembelajaran yang dibawakan yaitu 

sorogan dengan membaca Al-Qur’an maju 

100 
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kedepan urut satu persatu. Pengkajian ini dimulai 

setelah sholat Maghrib dan dilanjut setelah sholat 

Isya’ bagi yang belum setoran mengaji. Di tahun 

1997 berhubung peserta didik semakin banyak 

K. Abdul Hakim berinisiatif untuk mendirikan 

langgar dan dibantu oleh masyarakat setempat 

selain untuk melaksanakan ibadah sholat lima 

waktu juga dibuat belajar mengaji bersama. 

Adapun perkembangan Madrasah Diniyyah 

Miftakhul Jannah mulai tahun 1997 sampai 

sekarang sudah banyak kemajuannya, mulai 

jumlah peserta didik yang bertambah banyak, 

yang dulunya hanya belajar membaca jilid/Iqro’ 

sampai bisa mengatamkan Al-Qur’an sekarang 

ditambah pelajaran madin yang dapat menambah 

wawasan dan pengetahuan peserta didik. Untuk 

pembagian kelas yang TPQ dimulai dengan 
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belajar membaca jilid/Iqro’ dan mengenal huruf 

hijaiyah kemudian dilanjut dengan belajar 

membaca Al-Qur’an bagi yang sudah khatam 

jilid/Iqro’. Untuk pembagian kelas yang Diniyah 

mulai dari kelas I-V diambil dari siswa yang 

sudah belajar membaca Al-Qur’an minimal 

sudah dapat 3 juz dan akan ditambah dengan 

pelajaran diniyah seperti Aqidah Akhlak, Sejarah 

Kebudayaan Islam, Fiqih, Hadits, Tajwid, 

Bahasa Arab dan praktek ibadah.70 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

merupakan satu-satunya Madrasah Diniyah di 

desa Mruwak yang didirikan sejak tahun 1997. 

Akan tetapi baru mendapat izin operasional pada 

tanggal 28 Oktober 2015 yang diresmikan oleh 

Bapak Menteri Agama yaitu Dr. H. Hafidz, M. 

                                                           
       70 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 01/W /10-II/2019 
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Si. Karena gedung dibangun di desa Mruwak 

kecamatan Dagangan kabupaten Madiun maka 

sejak itulah Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

sampai sekarang ini dengan luas kurang lebih 

300m2. Dan tanah tersebut sudah mendapatkan 

sertifikat tanah wakaf / milik sendiri dari 

keluarga besar bapak K.Abdul Hakim, dengan 

kepala madrasah yang pertama Muhammad 

Ma’sum yang sekarang dijabat oleh Bapak Imron 

Fauzi. 

2. Letak Geografis Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah 

Secara geografis, kondisi Desa Mruwak 

terletak di Kecamatan Dagangan Kabupaten 

Madiun. Secara administrasi Desa Mruwak 

dibagi menjadi enam dusun, yaitu Dusun 

Ngrangkah, Dusun Mbodo, Dusun Mruwak, 
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Dusun Mbadalan, Dusun Kemulan dan Dusun 

Nglumer. 

Terkait dengan lembaga pendidikan di Desa 

Mruwak ini khususnya untuk madrasah diniyah 

ada empat madrasah, salah satunya yaitu 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah terletak di 

Dusun Nglumer RT 23 RW 04, Desa Mruwak 

Kecamatan Dagangan Kabupaten Madiun kurang 

lebih 20 km kearah timur kota Madiun, dengan 

luas tanah 300m2. Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah adalah lembaga pendidikan yang berbasis 

Islam yang terletak di Provinsi Jawa Timur. 

Madrasah ini menggunakan Agama Islam 

sebagai pegangan utama untuk pendidikan 

agamanya. 
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3. Visi Misi dan Tujuan Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah  

Visi: 

“Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah menjadi 

garda terdepan menjadi benteng pertahanan 

moral dan pendidikan agama Islam” 

Misi: 

a. Membentuk sumber daya muslim yang 

bertakwa, cerdas dan terampil dalam 

menghadapi masalah yang ada. 

b. Membentuk generasi Islami yang sempurna 

iman dan ukhuwah Islamiyah 

c. Membentuk lingkungan madrasah yang 

kondusif untuk proses pendidikan dan 

pembinaan santri secara maksimal. 
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Tujuan: 

a. Menciptakan suasana yang kondusif dan 

aman bagi para santri 

b. Memberikan sarana dan prasarana yang 

memadai demi meningkatkan kualitas dan 

prestasi santri.71 

4. Struktur Organisasi Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah  

Struktur organisasi Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah yaitu pengasuh yayasan di jabat oleh Bpk 

Abdul Hakim, kepala madrasah dijabat oleh Bpk 

Imron Fauzi, sekretaris dijabat oleh Bpk Ali 

Mahfud, bendahara dijabat oleh Bpk Muhari, 

seksi sarpras dijabat oleh Bpk Mas’ud (sekaligus 

wali kelas I), seksi pendidikan dijabat oleh ibu 

Nasihatin, seksi ekstrakurikuler dijabat oleh Bpk 

                                                           
       71 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 01/W/10-II/2019  
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Moh. Ma’sum (sekaligus wali kelas bagian 

jilid/Iqro’), kemudian selain itu ada juga wali 

kelas yakni Laila M, Robi’atul Fauziyah, 

Muhammad Sa’id, Ibnu Haris. Segenap guru, 

guru mata pelajaran, murid, masyarakat yang 

juga terlibat dalam organisasi Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah. 

5. Sarana dan Prasarana Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah  

Sarana dan prasarana merupakan hal penting 

bagi pendidikan. Adanya sarana dan prasarana 

yang menunjang akan sangat membantu dalam 

proses belajar mengajar. Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah sudah memiliki gedung 

pendidikan resmi sebagai tempat belajar 

mengajar. Selama ini, kegiatan belajar mengajar 

berlangsung di dalam masjid dan madrasah. 
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Adapun keadaan sarana dan prasarana yang ada 

di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah yakni 1 

masjid, 2 gedung madrasah,1 kantin, sembilan 

ruangan (enam unit ruang kelas, gudang, ruang 

peralatan ekstrakurikuler dan kamar mandi). 

Selain itu untuk inventarisnya ada 23 meja kayu 

panjang siswa, 2 meja kayu pendek, 6 papan 

tulis, 1 komputer, 3 kipas angin, 6 lambang 

negara, 3 almari kayu, 2 almari kaca, 1 almari 

brangkas, 8 jam dinding, 5 karpet bulu, 10 tikar 

lantai dan 1 mimbar.  

 

6. Keadaan Guru dan Siswa Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah  

       Keadaan guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah berjumlah 17 orang, yang 

memiliki beberapa kualifikasi yakni dari 
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pesantren12 orang, SLTA2 orang, D3 1 orang, 

S12 orang. Selain itu untuk keadaan siswa di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah yakni kelas 

1 ada 20, kelas 2 ada 20, kelas 3 ada 18, kelas 4 

ada 17, dan kelas 5 ada 17. 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Kepala Madrasah Menyusun Program dalam 

Meningkatkan Kinerja Guru di Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak 

Dagangan Madiun 

Menyusun program merupakan proses 

menentukan tujuan madrasah dan apa yang 

harus dilakukan untuk mencapainya. Dalam hal 

ini kepala madrasah berperan sebagai manajer 

atau pemimpin di madrasah harus merencanakan 

segala sesuatunya agar semua kegiatan yang 

akan dilakukan pada masa yang akan datang 
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lebih terarah sehingga dapat mencapai tujuan 

yang telah ditetapkan tentunya dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah, mulai dari kebutuhan apa saja 

yang diperlukan kepala madrasah dalam 

menyusun program, bagaimana mekanisme 

kepala madrasah menyusun program, program 

apa saja yang disusun dalam meningkatkan 

kinerja guru, siapa yang terlibat, di mana 

tempatnya, hambatan dalam menyusun program, 

dll yang berkaitan dengan penyusunan program 

di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah. 

Adapun kebutuhan yang diperlukan dalam 

penyusunan program di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah sesuai dengan pernyataan 

Bapak Imron Fauzi selaku guru Nahwu/Shorof 
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sekaligus kepala madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah: 

Ya kurang lebih yang pertama menyusun 

perencanaan dengan melakukan rapat 

kerja setiap akhir semester, dengan 

pembagian tugas kemudian penerapan 

langsung di lapangan sesuai dengan apa 

yang direncanakan. Setelah itu dilihat 

setiap minggu atau bulannya harus ada 

peningkatan agar bisa sesuai dengan 

rencana yang diharapkan.72 

 

Untuk penyusunan perencanaan program 

diadakan rapat kerja setiap satu tahun satu kali 

di akhir semester tepatnya setelah penyerahan 

nilai peserta didik. Rapat tersebut dipimpin oleh 

kepala madrasah dengan dihadiri oleh para guru 

sekaligus guru badal. Rapat diadakan pada 

malam hari di salah satu ruang kelas, dan dalam 

rapat tersebut membahas tentang perencanaan 

program Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 
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dengan kepala madrasah menyampaikan suatu 

rencana madrasah baik dalam jangka pendek, 

menengah, maupun jangka panjang untuk 

mengatasi persoalan yang ada dalam rangka 

mencapai tujuan madrasah yang telah 

ditetapkan. 

Setelah guru mendapatkan beberapa tugas 

dari kepala madrasah kemudian guru 

mengaplikasikannya kepada peserta didik yang 

akan dilihat perkembangannya setiap minggu 

atau bulannya. Perkembangan itu akan menjadi 

bahan penguat untuk program evaluasi 

mendatang. 

Sebagaimana penyataan yang disampaikan 

oleh saudara Shokibul A’la selaku guru Fiqih 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

menyatakan hal yang serupa dengan kepala 
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madrasah namun, ia memberikan tambahan 

sedikit terkait kebutuhan yang di perlukan dalam 

penyusunan program. 

Kita jalankan rencana yang sudah 

direncanakan sebelumnya. Kemudian kita 

lihat respon dari peserta didik, apakah 

semua sudah terealisasikan? Sesuai 

harapan?  Setiap tingkatan santri harus ada 

perkembangan itupun juga untuk 

kemajuan program. Kalaupun program itu 

layak, maka patut dijadikan program 

perencanaan selanjutnya, namun jika 

tidak, maka program harus diganti. 

Misalnya, terdapat peserta didik yang 

tidak lulus, maka harus dicari tahu 

penyebabnya. Apabila penyebabnya 

adalah adanya kekurangan pada program 

perencanaan maka, program tersebut harus 

diganti atau diubah.73 

 

Sesuai dengan pernyataan saudara 

Shokibul A’la tersebut, ia menyampaikan 

perkembangan perencanaan program. 

Menurutnya perlu adanya evaluasi terkait 

program yang direncanakan yang kemudian hari 
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dapat menjadi acuan kemajuan program 

selanjutnya. Sehingga tercipta program yang 

baik dan layak digunakan dan diterapkan pada 

peserta didik.  

Adapun terkait mekanisme penyusunan 

program di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

sesuai dengan pernyataan Bapak Imron Fauzi 

selaku guru Nahwu/Shorof sekaligus kepala 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah: 

Yang pertama yaitu pembagian tugas guru 

dalam kegiatan belajar mengajar dan 

kegiatan ekstrakurikuler, menciptakan 

suasana kerja yang Ukhuwah Islamiyah, 

sistem pembinaan tenaga pendidik, sistem 

penilaian terhadap guru, memberikan 

penghargaan terhadap guru yang 

melaksanakan tugas dengan baik, dan 

berusaha memberikan kesejahteraan lahir 

batin.74 

 

Berdasarkan pernyataan Bapak Imron 

terkait mekanisme penyusunan program di 
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Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah yaitu 

meliputi pembagian tugas guru dalam kegiatan 

belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler 

yang dituangkan dalam SK kepala madrasah, 

menciptakan suasana kerja yang ukhuwah 

Islamiyah dilandasi dengan rasa kekeluargaan, 

sistem pembinaan tenaga pendidik yaitu ada 

program intern (dalam madrasah) dan ekstern 

(luar madrasah), sistem penilaian terhadap guru, 

memberikan penghargaan atau kompensasi 

terhadap guru yang melaksanakan tugas dengan 

baik, berupa 

(1) penghargaan secara lisan berupa pujian atau 

ucapan terima kasih,(2) memberikan dorongan 

untuk terus meningkatkan prestasi, 

(3memberikan apresiasi berupa sembako dsb, 

dan berusaha memberikan kesejahteraan lahir 
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batin, berupa: kenyamanan dalam melaksanakan 

tugas dan pemberian insentif alakadarnya pada 

saat-saat tertentu seperti Hari Raya Idul 

Fitri/Idul Adha disesuaikan kemampuan 

keuangan madrasah. 

Mengenai program apa saja untuk 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah sesuai dengan pernyataan 

Bapak Imron Fauzi selaku guru Nahwu/shorof 

sekaligus kepala Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah: 

Di madin ini terdapat dua program untuk 

para pendidik, ada program internal dan 

eksternal. Untuk program internal itu yang 

mengadakan dari madrasah khususnya 

buat para guru, ada rapat/evaluasi yang 

diadakan setiap satu bulan satu kali 

membahas program pembelajaran di 

madin mungkin para guru mengalami 

kesulitan/kendala dalam proses belajar 

mengajar. Adapun program yang eksternal 

itu kegiatan yang diselenggarakan oleh 

pihak luar madin, yang diadakan setiap 
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satu bulan satu kali, tujuannya apa? Ya 

untuk menambah wawasan para guru 

tentunya juga untuk meningkatkan 

kinerjanya dalam mengajar.75 

 

Untuk program Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah diadakan pembinaan atau 

pengembangan dilaksanakan untuk para guru 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah, baik yang 

termasuk kegiatan internal maupun kegiatan 

eksternal. Kegiatan pembinaan atau 

pengembangan guru yang termasuk kegiatan 

internal Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

diselenggarakan oleh pengelola madrasah. 

Untuk evaluasi madrasah diadakan rapat kerja 

setiap satu bulan satu kali, dalam kegiatan 

tersebut dipimpin oleh kepala madrasah dengan 

dihadiri para guru. Dan dalam rapat tersebut 

kepala madrasah menyampaikan beberapa 
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program termasuk evaluasi pembelajaran yang 

diadakan di awal dan akhir semester. 

Sebagaimana penyataan yang disampaikan 

oleh saudara Shokibul A’la selaku guru Fiqih 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

menyatakan hal yang serupa dengan kepala 

madrasah namun, ia memberikan tambahan 

sedikit terkait program pendidik di Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah. 

Untuk program guru di madin itu ada dua 

yaitu program internal dan eksternal. 

Program internal ini ada rapat kerja yang 

diadakan setiap satu bulan satu kali, selain 

itu di setiap akhir semester ada pengarahan 

dari kepala madrasah untuk para guru.76 

 

Sesuai dengan pernyataan saudara 

Shokibul A’la tersebut, ia menyampaikan 

kegiatan pembinaan dan pengembangan 
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program. Menurutnya selain program internal 

yang diselenggarakan oleh kepala Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah setiap satu bulan satu 

kali ada juga kegiatan pengarahan untuk para 

guru yang diadakan di setiap akhir semester. 

Dengan diadakannya pengarahan tersebut dapat 

memberikan metode-metode pembelajaran yang 

baru untuk menunjang pembelajaran yang lebih 

variatif dan inovatif. Selain itu pembinaan juga 

diisi ceramah dari pendiri Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah.  

Selain saudara Shokibul A’la ada Bapak 

Mahfudz selaku guru Bahasa Arab memberikan 

pernyataan yang sama terkait program luar/ 

eksternal yang disusun di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah. 

Untuk program luar diadakan satu bulan 

satu kali dan terjadwal dan harus diikuti 
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seluruh para guru madrasah seKecamatan 

Dagangan ini. Kegiatan ini yang 

mengadakan biasanya dari pihak 

pemerintah seperti workshop, seminar, 

serta kegiatan pembinaan lainnya.77 

 

Jadi dapat diketahui bahwa, program apa 

saja yang diadakan/disusun untuk meningkatkan 

kinerja di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah, 

yaitu sebagai berikut: 

a. Program dalam  

1) Bulanan (rapat/evaluasi program 

madrasah) 

2) Tahunan (pengarahan guru oleh 

pimpinan, penyusunan dan perencanaan 

program madrasah) 

b. Program luar 

1) Workshop 

2) Seminar, dsb 
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Didalam kinerja seorang guru juga 

diharapkan adanya sebuah peningkatan. 

Sebagaimana kinerja guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah juga membutuhkan 

peningkatan kinerja. Adapun kendala terkait 

pelaksanaan pembinaan atau pengembangan 

dalam meningkatkan kinerja guru yaitu, sesuai 

pernyataan yang disampaikan oleh Bapak Imron 

Fauzi selaku kepala Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah. 

Kesulitannya itu dalam hal penetapan 

materi untuk para pendidik dalam kegiatan 

pengembangan dan pembinaan tersebut 

sehingga melakukan penilaian terhadap 

kinerja guru sedikit mengalami kesulitan.78 

 

Sebagaimana penyataan yang disampaikan 

oleh Bapak Ma’sum selaku guru Tajwid di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 
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menyatakan hal yang serupa dengan kepala 

madrasah namun, ia memberikan tambahan 

sedikit terkait kendala dalam meningkatkan 

kinerja guru 

Kendalanya/kesulitannya masih dalam hal 

penilaian kinerja guru, jadi kepala 

madrasah masih kesulitan karena penilaian 

guru tidak terorganisir dan tidak tertulis. 

Selain itu sebagian guru masih kurang 

disiplin ketika kegiatan intern maupun 

ekstern.79 

 

Pernyataan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa terdapat kendala terkait pelaksanaan 

pembinaan dan pengembangan bagi para guru 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah, yaitu 

terkait penetapan materi yang hendak 

diberikan kepada guru dalam kegiatan 

pembinaan atau pengembangan, tidak 

terorganisir serta tidak tertulis karena tidak 
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adanya standar kerja pendidik yang ditetapkan 

secara resmi dan tertulis yang akan dijadikan 

tolak ukur dalam proses penilaian kinerja guru. 

Sehingga kepala madrasah tidak dapat 

melakukan penilaian kinerja guru secara 

maksimal. Selain itu juga terdapat beberapa 

guru yang tidak disiplin dalam hal 

menjalankan program, baik program dalam 

maupun program luar. 

Berdasarkan deskripsi dari hasil 

wawancara di atas mengenai penyusunan 

program di Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah dapat disimpulkan bahwa, keberadaan 

kepala madrasah sebagai manajer sangat 

dibutuhkan dalam merencanakan segala 

sesuatu agar semua kegiatan yang akan 

dilakukan pada masa yang akan datang lebih 
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terarah sehingga dapat mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan tentunya dalam meningkatkan 

kinerja guru. Penyusunan program yang 

dilakukan di Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah meliputi beberapa tahapan, yaitu: 

Pertama,untuk penyusunan perencanaan 

program diadakan rapat kerja membahas 

tentang perencanaan program Madrasah 

selama satu tahun kedepan. Kedua, kepala 

madrasah menyusun rangkaian program 

madrasah. Ketiga, program apa saja yang 

digunakan kepala madrasah untuk 

meningkatkan kinerja guru. Keempat, kendala 

dalam proses penyusunan program secara 

berlangsung.  

Pada penyusunan program ini, fungsi 

perencanaan antara lain menetapkan tujuan 
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atau kerangka tindakan yang diperlukan untuk 

mencapai tujuan tertentu. Perumusan atau 

penyusunan rencana pelaksanaan program 

lebih mengarah kepada kiat, cara, teknik atau 

strategi yang efektif dan efisien untuk 

dilaksanakan. Walaupun dalam pelaksanaan 

program di madin masih terdapat beberapa 

guru yang tidak disiplin dalam menjalankan 

tugasnya tapi seorang pemimpin tidak lepas 

tanggung jawabnya dengan cara membina dan 

mengembangkan untuk meningkatkan kinerja 

guru. Dengan begitu akan menghasilkan 

lulusan yang baik dan tentunya kemajuan 

untuk madrasah.  
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2. Kepala Madrasah Menciptakan Iklim yang 

Kondusif di Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah Mruwak Dagangan Madiun 

Memelihara hubungan yang continue dan 

serasi dengan warga sekolah adalah sangat 

penting. Kepala madrasah dan para guru akan 

bekerja secara professional apabila terdapat tim 

kerja yang kondusif. Lingkungan kerja yang 

memberikan keamanan, kenyamanan, 

kebersihan, dan kelengkapan sarana dan 

prasarana yang mencukupi. 

Untuk menciptakan iklim yang kondusif 

bagi para guru, Bapak Imron Fauzi selaku guru 

Nahwu/Shorof sekaligus Kepala Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah melakukan beberapa 

strategi 

Saling ukhuwah Islamiyah, saling 

toleransi. Bisa dicontohkan ketika seorang 
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guru tidak masuk dikarenakan ada 

kebutuhan pribadi maka tugas seorang 

pemimpin yaitu mengingatkan kepada 

guru tersebut untuk lebih disiplin kembali 

dan saya akan mencarikan guru 

pengganti/badal untuk kelas yang kosong. 

Kemudian untuk setiap satu bulan satu kali 

kami melakukan musyawarah yang 

dihadiri oleh semua guru madin.80 

 

Sesuai pernyataan diatas, Bapak Imron 

Fauzi memiliki strategi yang ia gunakan untuk 

menciptakan iklim yang kondusif. Seperti, 

menciptakan hubungan Islamiyah. Yaitu dengan 

saling menumbuhkan rasa kasih sayang, 

persaudaraan, rasa saling percaya dan 

sebagainya. Selain itu, kepala Madrasah juga 

melakukan strategi saling toleransi sehingga 

dapat menciptakan rasa saling menghargai antar 

guru maupun dengan kepala madrasah. 

                                                           
       80 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 03/W/10-II/2019 



128 
 

 
 

Strategi yang lainnya yaitu salah satu 

tugas seorang pemimpin memberikan arahan 

kepada para guru untuk lebih meningkatkan 

kedisiplinan dalam menjalankan tugas masing-

masing. Sehingga iklim yang kondusif dapat 

tercipta. Kemudian, kepala madrasah melakukan 

musyawarah setiap satu bulan satu kali yang 

dihadiri oleh semua guru. Musyawarah tersebut 

sebagai salah satu program madrasah untuk 

mereview dan mengevaluasi hasil kinerja guru. 

Selain itu didalam musyawarah juga menjadi 

tempat untuk menyalurkan berbagai pendapat 

sehingga terciptanya kemajuan di madrasah. 

Bahkan strategi musyawarah ini juga 

mendapatkan respon baik oleh para guru 

sebagaimana pernyataan dari Bapak Ma’sum 
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selaku guru Tajwid di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah 

Strateginya setiap program harus melalui 

forum musyawarah termasuk kedisiplinan 

guru dan administrasi. Terkait kedisiplinan 

harus ada keterangan resmi agar kelas 

yang kosong tidak terjadi kegaduhan 

dengan mengajukan guru badal.81 

 

Selain Bapak Ma’sum juga ada Bapak 

Mahfudz selaku guru Bahasa Arab yang 

memberikan pernyataan yang sama terkait 

strategi di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah. 

Diadakan musyawarah setiap satu bulan 

satu kali, semisal ada guru A terdapat 

kendala dalam mengajar nanti 

dimusyawarahkan bersama dan mencari 

solusi bersama. Untuk tugas kepala 

madrasah mengondisikan bawahan missal 

ada kegiatan mendadak yang berkaitan 

dengan madin mas Imron sebagai 

pimpinan memberikan pengumuman 

terhadap bawahannya biasanya lewat grup 

WA. Kalau TPQ seperti munaqosah yang 

diadakan di kecamatan biasanya 
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memberikan informasi terkait munaqasah 

juga lewat media WA.82 

 

Dari kedua pernyataan diatas dapat 

diketahui bahwa musyawarah merupakan 

strategi yang sangat efektif untuk dilakukan oleh 

kepala madrasah, karena dengan musyawarah 

akan sangat membantu kelancaran dan kemajuan 

kegiatan di madrasah. 

Adapun terkait peningkatan iklim yang 

kondusif di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

menurut Bapak Imron Fauzi adalah dengan 

menjaga hubungan yang solid dengan para guru, 

peserta didik dan wali murid. Hal ini dapat 

membantu meningkatkan iklim kondusif atau 

adanya suasana yang tenang dan mendukung 

untuk memberikan hasil yang diinginkan. Sesuai 

pernyataan Bapak Imron Fauzi selaku guru 
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Nahwu/Shorof sekaligus kepala Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah dibawah ini. 

Menjaga kesolidan antar guru, wali murid 

dan murid.83 

Hubungan yang solid dipilih oleh Bapak 

Imron Fauzi untuk meningkatkan suasana 

madrasah yang kondusif karena kesolidan 

merupakan wujud dari kekompakan yang 

menumbuhkan kekuatan. Didalam suatu 

hubungan kekompakan sangatlah penting. Maka, 

Bapak Imron Fauzi selaku kepala madrasah 

sangat menjaga hubungan yang solid.   

Bapak Ma’sum sebagai guru Tajwid di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah, 

menambahkan, 

Memelihara hubungan agar terjalin dengan 

baik itu juga penting. Melalui silaturahim 
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antar pimpinan maupun antar guru dan 

wali murid. Sehingga menciptakan 

kekeluargaan yang erat mempunyai rasa 

aman dan nyaman di madrasah.84 

 

Selain menjaga kesolidan antar guru dan 

wali murid, bersilaturahim disini juga dapat 

memberikan rasa persaudaraan sehingga para 

guru merasakan rasa nyaman dalam mengajar. 

Sebagaimana penyataan yang disampaikan 

oleh saudara Shokibul A’la selaku guru 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

menyatakan hal yang serupa dengan Bapak 

Ma’sum namun, ia memberikan tambahan 

sedikit terkait meningkatkan iklim madrasah 

yang kondusif: 

Saya ikut senang dalam mengajar di 

madrasah ini selain lingkungannya yang 

mengajar yang menyenangkan dari 

pimpinan juga selalu memberikan contoh 

yang baik kepada guru-guru, kepala 
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madrasah selalu melakukan pendekatan 

face to face dengan bersilaturahim 

langsung atau kerumah guru.85 

 

Dari pernyataan diatas kepala madrasah 

selalu memberikan contoh yang baik pada guru-

guru, dengan bersilaturahim kerumah guru 

ataupun secara langsung sehingga terciptanya 

lingkungan kekeluargaan, seringnya memberi 

masukan kepada guru dapat melakukan 

perbaikan pada kekurangannya. Dengan hal ini 

membangun iklim yang kondusif dan aman, 

sehingga para guru merasa nyaman juga 

menyenangkan dalam mengajar. 

Dalam menciptakan suasana atau iklim 

yang kondusif didalam sebuah hubungan atau 

sebuah lembaga sekalipun pasti terdapat banyak 

kendala. Begitu juga di Madrasah Diniyah 
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Miftahul Jannah. Kepala Madrasah tersebut, 

atau Bapak Imron Fauzi menjelaskan, bahwa 

adanya kendala dalam meningkatkan iklim yang 

kondusif. 

Ya kita pengertian lah, jenenge repote 

wong kadang ya repot di sawah pas 

musim musime panen, kadang acara 

mendadak yang tidak bisa ditinggalkan, 

yang penting proses belajar mengajar 

masih bisa berjalan dengan lancar gitu.86 

 

Selain musim panen yang menjadi kendala 

terkadang juga ada kesibukan mendadak yang 

tidak bisa ditinggalkan. Adapun terkait kendala 

yang dihadapi di Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah sesuai pernyataan diatas, adalah 

terbenturnya jadwal mengajar dengan musim 

atau waktu panen tiba. Karena madrasah 

tersebut berada didesa yang banyak terdapat 

lahan persawahan, maka sudah pasti banyak 
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yang menjadi petani, terutama para guru di 

Madrasah Diniyah Miftahul Jannah.  

Jika musim panen tiba, banyak guru 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah yang tidak 

masuk atau izin. Sehingga terdapat kelas yang 

kosong tanpa pengajar. Hal ini sering terjadi 

karena lokasi berada di pedesaan. 

Selain kendala yang disampaikan oleh 

kepala madrasah, beberapa guru juga ikut 

memberikan tanggapan mengenai hal tersebut. 

Seperti Bapak Ma’sum, ia memberikan 

tanggapan bahwa kendala yang dihadapi juga 

terdapat dalam pembayaran SPP, adanya siswa 

yang nakal dan guru yang kurang disiplin. 

Mungkin di SPP.Untuk murid biasanya 

nakal, untuk guru kurang disiplinnya 

dalam proses KBM.87 

 

                                                           
       87 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 07/W/10-II/2019   
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Kendala yang disampaikan menurut Bapak 

Ma’sum yaitu terkait pembayaran SPP yang telat 

atau tidak tepat waktu, sehingga terhambatnya 

penunjang proses belajar mengajar. Pembayaran 

SPP ini dilakukan setiap satu bulan sekali. Jika 

keterlambatan membayar SPP dilakukan oleh 

satu saja peserta didik mungkin hal itu bukan 

menjadi masalah atau dapat dimaklumi dengan 

alasan yang masuk akal. Namun jika 

pembayaran SPP mengalami keterlambatan 

dilakukan oleh beberapa peserta didik, maka hal 

ini dapat menghambat pembelajaran yang 

berlangsung. 

Selain itu pernyataan diatas juga kembali 

menyebutkan mengenai kendala pada guru, yaitu 

masalah kedisiplinan. Telah disinggung diatas, 

bahwa sering terjadi perizinan yang dilakukan 



137 
 

 
 

oleh guru sehingga banyaknya kelas yang 

kosong. Hal tersebut sangat mempengaruhi 

proses belajar mengajar di Madrasah Diniyah 

Miftahul Jannah. 

Adapun tindak lanjut dalam mengatasi 

kendala yang terjadi untuk menciptakan iklim 

yang kondusif, Bapak Imron Fauzi selaku kepala 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

menyampaikan: 

Ketika ada guru yang tidak masuk saya 

selaku pemimpin harus siap mencarikan 

badal kalau tidak ada ya saya yang terjun 

sendiri dengan memberikan tugas kalau 

nggak gitu saya jadikan satu kelas dengan 

pelajaran yang saya ampu, yang penting 

proses belajar mengajar tetap berjalan 

tidak ada kegaduhan yang akan 

mengganggu proses belajar yang lainnya.88 

 

Tindak lanjut yang disampaikan oleh 

Bapak Imron Fauzi yaitu ketika ada salah satu 

                                                           
       88 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 03/W/10-II/2019 
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guru tidak masuk maka tugas dari seorang 

pemimpin untuk mencarikan guru 

pengganti/badhal. sehingga tidak ada kelas yang 

kosong atau bahkan diliburkan.  

Di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

juga terdapat guru badal. Sehingga ketika 

dibutuhkan kepala madrasah langsung 

menghubungi atau memanggil guru badal 

tersebut. Terdapat 6 guru badal disana, yaitu 

Ustadzah Rika, Indah, Devi, Ustadz Jamil, Nur 

dan Nanang. Bahkan terkadang kepala madrasah 

sendiri yang mengambil alih pembelajaran 

ketika ada guru yang izin. Hal ini merupakan 

upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah 

agar mempertahankan keistiqomahan dalam 

menjalankan pembelajaran di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah. 
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Bapak Ma’sum selaku guru Tajwid di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

menambahkan 

Ya musyawarah, ketika kendala dari siswa 

maka yang dikumpulkan wali murid agar 

tidak ada kesalah fahaman antara pendidik 

dengan orang tua, kalau ada program yang 

besar seperti khataman, pembuatan 

seragam terkait dana, wali murid harus 

tahu. Musyawarah diadakan setiap satu 

bulan satu kali yaitu setiap Kamis Pon/ 

Wage.89 

 

Adapun tindak lanjut yang dilakukan 

sesuai dengan penyampaian Bapak Ma’sum 

yaitu dengan diadakannya musyawarah setiap 

satu bulan satu kali, tepatnya yaitu setiap hari 

KamisPon/Wage. Dalam musyawarah ini diikuti 

seluruh guru madin dengan mendiskusikan suatu 

hal dan mencari jalan keluar bersama. Dalam hal 

tersebut Bapak Ma’sum memberikan contoh 

                                                           
       89 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 07/W/10-II/2019    
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ketika adanya peserta didik yang kurang disiplin 

atau nakal, maka perlu adanya diskusi untuk 

memberikan arahan atau nasihat secara langsung 

maupun melalui wali murid. Sehingga kendala 

dapat segera diatasi. 

Berdasarkan deskripsi hasil wawancara di 

atas mengenai menciptakan iklim yang kondusif 

di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak 

Dagangan Madiun, dapat disimpulkan bahwa 

kepala madrasah memegang peran penting untuk 

mewujudkan budaya madrasah yang positif. 

Memelihara hubungan yang continue dan serasi 

dengan warga sekolah adalah sangat penting. 

Adapun yang terlibat dalam menciptakan iklim 

yang kondusif di Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah yaitu pengasuh, kepala madrasah, para 

guru, murid, wali murid serta masyarakat 
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sekitar. Kegiatan yang dilakukan dalam 

menciptakan iklim yang kondusif di Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah ini yaitu 

melaksanakan setrategi untuk menciptakan iklim 

yang kondusif serta tindak lanjut dari kendala 

yang dihadapi dalam mewujudkan budaya 

madrasah yang positif. 

Dalam program menciptakan iklim yang 

kondusif untuk meningkatkan kinerja guru saat 

ini dapat melakukan beberapa strategi, yakni 

menciptakan hubungan yang Islamiyah dan 

saling toleransi atau menghargai antar guru 

maupun dengan kepala madrasah. Sedangkan 

untuk meningkatan iklim yang kondusif dengan 

menjaga hubungan yang solid dengan para guru, 

peserta didik dan wali murid. Hal ini dapat 

membantu meningkatkan iklim kondusif atau 
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adanya suasana yang tenang dan mendukung 

untuk memberikan hasil yang diinginkan. 

Pendekatan yang dilakukan kepala madrasah 

dalam meningkatkan iklim yang kondusif 

dengan dengan bersilaturahim kerumah guru 

ataupun secara langsung. Hal ini dapat 

membangun iklim yang kondusif dan aman, 

sehingga para guru merasa nyaman juga 

menyenangkan dalam mengajar. 

3. Kepala Madrasah Mengevaluasi Program 

dalam Meningkatkan Kinerja Guru di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

Mruwak Dagangan Madiun 

Dalam pendidikan, evaluasi merupakan 

aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai 

dimana pelaksanaan yang dilakukan didalam 

proses keseluruhan organisasi mencapai hasil 

sesuai dengan rencana atau program yang telah 
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ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan. 

Di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

terdapat sistem evaluasi untuk meningkatkan 

kinerja guru yang telah ditetapkan oleh Bapak 

Imron Fauzi selaku guru Nahwu/Shorof 

sekaligus Kepala Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah yaitu: 

Untuk penilaian terhadap guru di madin 

ini dilakukan minimal dua kali dalam satu 

tahun, dan dilaksanakan pada setiap akhir 

semester genap dan ganjil tepatnya pada 

bulan Maulud dan Rojab. Yang terlibat 

dalam evaluasi programini ada seksi 

pendidikan dan pimpinan madrasah. 

Dengan menjadikan hasil penilaian 

pembelajaran peserta didik dapat 

digunakan untuk mengukur tingkat kinerja 

para guru.90 

 

                                                           
       90 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 04/W/10-II/2019 
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Guru Bahasa Arab di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah yaitu Bapak Mahfudz juga 

menambahkan,  

Untuk evaluasi satu tahun 2 kali awal 

semester dan akhir semester, penilaiannya 

didasarkan pada nilai hasil ujian semester 

peserta didik. Itupun sudah sesuai 

kesepakatan antara kepala madrasah dan 

pendidik.91 

 

Diperlukannya evaluasi/penilaian kerja 

terhadap tenaga pendidik sebagai landasan untuk 

memperbaiki kelemahan-kelemahan yang ada 

dalam rangka meningkatkan produktivitas dan 

pengembangan pendidik. Kepala Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah menyebutkan bahwa 

untuk mengontrol kualitas tenaga pendidik 

dilakukan dua kali dalam satu tahun yaitu akhir 

semester ganjil dan semester tepatnya setelah 

penyerahan nilai kepada peserta didik. Mengenai 

                                                           
       91 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 11/W/16-II/2019 
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evaluasi program yang diadakan di madin 

tersebut. 

Bapak Ma’sum selaku guru Tajwid di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

menambahkan: 

Disini tetap diadakan semesteran selain 

peserta didik untuk guru juga ada yaitu 

setiap akhir semester. Bedanya kalau 

untuk pendidik sistem penilaiannya dari 

hasil ujian peserta didik, jadi hasil ujian 

anak-anak itu dijadikan tolak ukur untuk 

mengevaluasi kinerja para guru.92 

 

Dalam tanggapan tersebut, dapat diketahui 

bahwa terdapat sistem evaluasi kinerja guru 

yang dijalankan yaitu menjadikan nilai semester 

peserta didik menjadi tolak ukur keberhasilan 

kinerja tenaga pendidik. Apabila peserta didik 

mampu menghasilkan nilai yang baik, maka 

dapat disimpulkan bahwa kinerja guru juga baik. 

                                                           
       92 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 08/W/10-II/2019 
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Namun sebaliknya, jika peserta didik 

mendapatkan nilai yang kurang dari standar nilai 

maka, guru perlu meningkatkan kinerjanya. Baik 

dari segi metode pembelajaran maupun yang 

lainnya. Bapak Ma’sum juga menyebutkan 

bahwa tidak ada metode khusus seperti angket, 

checklist, tes ataupun metode lain. 

 Adapun terkait tindak lanjut evaluasi 

program untuk meningkatkan kinerja guru di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah, Bapak 

Imron Fauzi selaku guru Nahwu/Shorof 

sekaligus Kepala Madrasah menyampaikan: 

Kita lihat dari hasil rapor para peserta 

didik, jika hasil kurang maksimal maka 

perlu ditingkatkan lagi metode dalam 

proses belajar mengajar.93 

 

Pernyataan kepala madrasah tersebut 

menjelaskan bahwa tindak lanjut yang dilakukan 

                                                           
       93 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 04/W/10-II/2019 
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perlu adanya evaluasi terkait kinerja guru yang 

dikerjakan, yang kemudian hari dapat menjadi 

acuan keberhasilan tenaga pendidik. Sehingga 

dapat dijadikan motivasi kerja untuk 

kedepannya dengan hasil yang lebih baik. 

Selain dari pernyataan diatas, bapak 

Ma’sum selaku guru Tajwid juga memberikan 

tanggapan mengenai tindak lanjut evaluasi 

program yang diadakan di madin tersebut. 

Evaluasi yang layak ya tetap di 

jalankan/lanjutkan kalau yang tidak layak 

ya diperbaiki.94 

 

Tanggapan dari guru Tajwid diatas, dapat 

diketahui bahwa selain mengadakan penilaian 

guru setiap akhir semester, juga dilakukan 

sistem evaluasi yaitu dengan mengetahui tingkat 

kedisiplinannya dalam mengikuti kegiatan 

                                                           
       94 Lihat Lampiran Transkrip nomor : 08/W/10-II/2019   
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beberapa program yang diadakan oleh pihak 

madrasah dan juga proses belajar mengajar. 

Dengan begitu akan memudahkan proses 

penilaian tenaga pendidik. 

Maka dari hasil wawancara di atas 

mengenai program evaluasi dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah Mruwak Dagangan Madiun 

disimpulkan bahwa, evaluasi sangat penting 

untuk dilakukan di segala program. Dalam 

evaluasi ini melibatkan kepala madrasah dan 

juga seksi pendidikan yang dilakukan setiap satu 

tahun dua kali yaitu setiap akhir semester. 

Sistem evaluasi kinerja guru yang dijalankan 

yaitu menjadikan nilai semester peserta didik 

menjadi tolak ukur keberhasilan kinerja tenaga 

pendidik. 
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Evaluasi dilakukan untuk mengetahui hasil 

pelaksanaan kinerja guru yang telah 

dilaksanakan di Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah sehingga dapat meningkatkan 

kompetesinnya dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan belajar dan mengajar yang efektif dan 

efisien. Serta dapat mengidentifikasi faktor 

pendukung dan juga penghambat dalam 

menjalankan program. Hal ini penting sebagai 

penyempurna pendidikan lebih lanjut. Dalam 

program evaluasi ini tidak ada metode khusus 

seperti angket, checklist, tes, hanya langsung 

praktik kemudian hasil nilai peserta didik 

dijadikan acuan untuk menilai perkembangan 

guru dalam menjalankan program madrasah dan 

juga proses belajar mengajar. 
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BAB V 

PEMBAHASAN 

A. Analisis Kepala Madrasah Menyusun Program 

dalam Meningkatkan Kinerja Guru di 

Madrasah Diniyyah Miftakhul Jannah 

Mruwak Dagangan Madiun 

Dalam proses pelaksanaannya, kepala 

madrasah sebagai manajer mempunyai tugas-

tugas khusus yang harus dilaksanakan. Adapun 

tugas-tugas tersebut salah saatnya yaitu 

perencanaan. 

Secara teoritis telah dijelaskan sebelumnya, 

perencanaan adalah penentuan serangkaian 

tindakan untuk mencapai hasil yang diinginkan. 

Di dalam perencanaan selalu terdapat tiga 

kegiatan meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak 

bisa dipisahkan antara satu dengan yang lainnya. 

152 
150 
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Ketiga kegiatan itu adalah perumusan tujuan yang 

ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai 

tujuan, identifikasi dan pengarahan sumber yang 

jumlahnya selalu terbatas.95 Terdapat beberapa 

tindakan dalam menetapkan perencanaan, yaitu 

apa yang akan dikerjakan, bagaimana 

mengejakannya, apa yang harus dikerjakan, dan 

siapa yang mengerjakan. Untuk itu perencanaan 

membutuhkan data dan informasi agar keputusan 

yang diambil tidak lepas kaitannya dengan 

masalah yang dihadapi pada masa yang akan 

datang.96 Dalam konteks itulah, berdasarkan hasil 

deskripsi data sebelumnya dapat diketahui bahwa 

perencanaan dalam menyusun program untuk 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah ini terdiri dari kebutuhan apa 

                                                           
       95 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, 49.  

       96Ibid., 50.  
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saja yang diperlukan dalam menyusun program, 

strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan, 

dan mekanisme kepala madrasah dalam 

menyusun program. 

Dalam program meningkatkan kinerja guru 

yang dilaksanakan di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah, juga diperlukan perencanaan 

penyusunan program dengan diadakan rapat kerja 

dan membahas suatu rencana madrasah baik 

dalam jangka pendek, menengah, maupun jangka 

panjang, tujuannya untuk mengatasi persoalan 

yang ada dalam rangka mencapai tujuan madrasah 

yang telah ditetapkan. 

Usaha yang dilakukan kepala madrasah 

tersebut merupakan bentuk dari peran kepala 

madrasah sebagai manager. Sedangkan peran 

kepala madrasah sebagai manager menurut 
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Sergiovanni yaitu kepemimpinan simbiolis 

(symbolic leadership), tindakan kepala madrasah 

memberi teladan kepada warga madrasah dan 

kepemimpinan budaya (cultural leadership), 

bahwa kepercayaan dan nilai-nilai kepala 

madrasah merupakan unsur penting.97 

Mekanisme penyusunan program di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah ini, adalah: 

pertama, pembagian tugas guru dalam kegiatan 

belajar mengajar dan kegiatan ekstrakurikuler 

yang dituangkan dalam SK kepala madrasah. 

Kedua, menciptakan suasana kerja yang ukhuwah 

Islamiyah dilandasi dengan rasa kekeluargaan. 

Ketiga, sistem pembinaan tenaga pendidik yaitu 

ada program intern (dalam madrasah) dan ekstern 

(luar madrasah). Keempat, sistem penilaian 

                                                           
       97 Supardi, Sekolah Efektif (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 

2013), 43.  
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terhadap guru. Kelima, memberikan penghargaan 

atau kompensasi terhadap guru yang 

melaksanakan tugas dengan baik. Keenam, 

berusaha memberikan kesejahteraan lahir batin. 

Selanjutnya dalam menyusun program, 

madrasah yang sukses adalah madrasah yang 

mampu melaksanakan alternatif pemecahan 

masalah dengan inovatif maksimal dan biaya 

minimal. Dari alternatif langkah-langkah 

pemecahan persoalan yang ada, kepala madrasah 

bersama-sama dengan komite madrasah, 

menyusun dan merealisasikan rencana dan 

program-programnya untuk mencapai sasaran 

yang telah ditetapkan. Rencana yang dibuat harus 

menjelaskan secara detail dan lugas tentang 

aspek-aspek yang ingin dicapai, kegiatan yang 

harus dilakukan, siapa yang harus melaksanakan, 
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kapan dan dimana dilaksanakan, dan berapa biaya 

yang diperlukan. Hal tersebut juga diperlukan 

untuk memudahkan madrasah dalam menjelaskan 

dan memperoleh dukungan dari pemerintah 

maupun orang tua peserta didik, baik secara 

formal maupun finansial.98 Oleh karena itu, 

perubahan yang hendak dilakukan agar sampai 

pada tujuan efektif dan efisien harus direncanakan 

terlebih dahulu, langkah-langkah harus tersusun 

rapi beserta langkah alternatif yang disediakan, 

serta menghasilkan lulusan yang bermutu dan 

relevan dengan kebutuhan pembangunan.99 

Program yang dilaksanakan oleh kepala 

madrasah untuk meningkatkan kinerja guru di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah yaitu dengan 

diadakan pembinaan atau pengembangan untuk 

                                                           
       98 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik, 110. 

       99 Endin Nasrudin, Psikologi Manajemen, 31.  
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para guru baik yang termasuk kegiatan internal 

maupun kegiatan eksternal. Kegiatan pembinaan 

atau pengembangan guru yang termasuk kegiatan 

internal Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

diselenggarakan oleh pengelola madrasah yaitu 

evaluasi program madrasah yang diadakan setiap 

satu bulan satu kali dan juga kegiatan pengarahan 

untuk para guru yang diadakan di setiap akhir 

semester oleh pimpinan madrasah, dengan tujuan 

diadakannya pengarahan dan rapat evaluasi 

tersebut dapat menjalin hubungan kekeluargaan 

serta memberikan metode-metode pembelajaran 

yang baru untuk menunjang pembelajaran yang 

lebih variatif dan inovatif di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah. Hubungan kekeluargaan sangat 

diprioritaskan karena dengan meningkatnya 
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hubungan tersebut dapat terjalin kerja sama yang 

baik antara kepala madrasah dengan guru.  

Pemimpin kepala madrasah merupakan 

salah satu faktor yang menentukan kesuksesan 

dalam implementasi Manajemen Berbasis 

Sekolah/Madrasah. Bagaimanapun kemampuan 

dan keterampilan kepemimpinan dalam 

pengarahan adalah faktor penting efektifitas 

manager. Oleh karena itu kepala madrasah harus 

mempunyai wawasan, keahlian manajerial, 

mempunyai kharisma kepemimpinan dan 

pengetahuan yang luas tentang tugas dan fungsi 

kepala madrasah. Dengan kemampuan seperti itu 

kepala madrasah tentu saja akan mampu 

mengantarkan dan membimbing segala komponen 

yang ada di madrasah dengan baik dan efisien 
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menuju ke arah cita-cita madrasah.100 Kepala 

madrasah memiliki peran yang sangat penting 

bagi madrasahnya. Seperti memiliki kemampuan 

manajerial. Maka, untuk meningkatkan kinerja 

guru, kepala madrasah harus mampu memberikan 

masukan atau arahan yang dapat membawa guru 

mencapai peningkatan dalam memberikan 

pembelajaran.  

Untuk meningkatkan kinerja para guru 

maka kepala madrasah di tuntut untuk bisa 

menjadi: kepala madrasah sebagai edukator yaitu 

kepala madrasah yang senantiasa berusaha 

memfasilitasi dan mendorong agar para guru 

dapat secara terus menerus meningkatkan 

kompetensinya, kepala madrasah sebagai manajer 

yaitu melaksanakan kegiatan pemeliharaan dan 

                                                           
       100 Agustinus Hermino, Kepemimpinan Pendidikan di Era 

Globalisasi, 125 
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pengembangan para guru, kepala madrasah 

sebagai administrator melalui pengalokasian 

anggaran peningkatan kompetensi guru, kepala 

madrasah sebagai supervisor melalui solusi, 

pembinaan dan tindak lanjut para guru untuk 

mempertahankan keunggulan dalam pelaksanaan 

pembelajaran, kepala madrasah sebagai inovator 

melalui kemampuan mengimplementasikan ide 

baru untuk kemajuan madrasah, kepala madrasah 

sebagai motivator melalui pemberian motivasi 

dan pembinaan disiplin tenaga kependidikan.101 

Kegiatan pembinaan guru menjadi program 

alternatif yang diadakan oleh kepala madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah. Kegiatan tersebut 

dapat merekatkan hubungan kekeluargaan antara 

guru dengan kepala madrasah. Pembinaan ini juga 

                                                           
       101 Ibid., 143.  
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dapat menjadi wadah bagi guru maupun kepala 

madrasah untuk menyelesaikan berbagai masalah 

yang dihadapi atau memberikan pendapat guna 

meningkatkan kemajuan madrasah. Karena kepala 

madrasah harus memiliki kemampuan manajerial, 

maka dengan demikian, program yang dilakukan 

Kepala Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

sudah sangat membantu guru untuk meningkatkan 

kinerja. 

Perumusan atau penyusunan rencana 

pelaksaan program lebih mengarah kepada kiat, 

cara, teknik, dan atau strategi yang jitu, efisien, 

efektif dan feasible untuk dilaksanakan. Cara 

yang dilakukan harus disesuaikan dengan tujuan 

yang akan dicapai pada program tersebut. 

Beberapa cara yang bisa ditempuh misalnya, 

dengan pelatihan atau workshop, seminar loka 
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karya, temu alumni, kunjungan, in house training, 

matrikulasi, remedial, pengayaan, pendampingan, 

bimbingan teknis rutin, dan lainnya. Dalam 

perencanaan pelaksanaan harus dipertimbangkan 

alokasi waktu, ketersediaan dana, SDM, fasilitas 

dan sebagainya.102 

Setelah program-program disusun dengan 

baik dan pasti, madrasah dapat merencanakan 

alokasi waktu permingguan, bulanan, triwulanan 

dan seterusnya sesuai dengan karakteristik 

program yang bersangkutan. Fungsi utama adanya 

penjadwalan tersebut adalah untuk pegangan bagi 

para pelaksana program dan sekaligus pengontrol 

pelaksana tersebut.103 

                                                           
       102 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik, 111.  

       103Ibid., 112.    
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Sesuai dengan teori diatas, Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah mempunyai program 

ekstern yaitu dengan mengikuti kegiatan pelatihan 

pendidikan bagi guru madrasah diniyah yang 

dilaksanakan oleh institusi Kecamatan Dagangan. 

Kegiatan pelatihan tersebut diadakan setiap satu 

bulan satu kali. Kegiatan tersebut diadakan guna 

membina guru madrasah diniyah dengan salah 

satu tujuannya yaitu untuk meningkatkan 

kinerjanya dalam menjalankan tugas sebagai 

pendidik. Pelatihan ini sangat membantu para 

guru agar dapat mengetahui kekurangannya dalam 

menyampaikan maupun memberikan pelajaran 

kepada peserta didik. Dan jika guru sudah 

mengetahui kekurangan yang dimiliki maka, 

dapat meningkatkan kinerja yang akan diterapkan 

dikemudian hari. Dengan tujuan tersebut kepala 
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madrasah mewajibkan guru Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah untuk mengikuti kegiatan 

dikantor Kecamatan Dagangan.  

Didalam pelatihan tersebut, membahas 

tentang tertib administrasi, metodologi 

pembelajaran yang lebih variatif dan faham betul 

kurikulum yang digunakan dalam proses belajar 

mengajar di madrasah diniyah. Materi tersebut 

sangat menunjang dalam peningkatan kinerja 

guru. Dengan pelatihan tersebut diharapkan para 

guru madrasah diniyah dapat meningkatkan 

kinerja selama mengajar. 

Jadi dapat disimpulkan bahwa penyusunan 

program di madrasah diniyah Miftakhul Jannah 

Mruwak Dagangan Madiun sudah cukup baik. 

Upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah 

sangat membantu guru agar terus berkembang dan 
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meningkatkan kinerjanya. Dengan mengadakan 

rapat dan pelatihan tersebut kepala madrasah 

mampu melakukan alternatif pemecahan masalah 

dengan inovatif maksimal dan biaya minimal. 

Meningkatnya kinerja guru dapat menjadikan 

sistem pendidikan lebih efektif dan efisien, serta 

menghasilkan lulusan yang bermutu, dan relevan 

dengan kebutuhan masyarakat. 

 

B. Analisis Kepala Madrasah Menciptakan Iklim 

yang Kondusif dalam Meningkatkan Kinerja 

Guru di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

Mruwak Dagangan Madiun 

Pengembangan madrasah yang efektif, 

efisien, produktif dan akuntabel perlu ditunjang 

oleh perubahan berbagai aspek pendidikan 

lainnya, termasuk iklim madrasah. Menurut 
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Townsend, iklim dan budaya madrasah yang 

kondusif ditandai dengan terciptanya lingkungan 

belajar yang aman, nyaman, dan tertib, sehingga 

pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. 

Iklim dan budaya madrasah yang kondusif sangat 

penting agar peserta didik merasa senang dan 

bersikap positif terhadap madrasah, agar guru 

merasa dihargai serta agar orang tua dan 

masyarakat merasa diterima dan dilibatkan.104 

Iklim yang kondusif merupakan iklim atau 

suasana tenang tanpa semrawut, tertib dan tenang. 

Sehingga iklim kondusif merupakan prasyarat 

agar suatu tujuan bisa berhasil dicapai. Suasana 

yang tidak kondusif berarti suasana yang tidak 

tenang dan tidak mendukung terjadinya suatu 

tujuan. Iklim kondusif dapat diciptakan dengan 

                                                           
       104 Mulyasa, Manajemen dan Kependidikan Kepala Sekolah, 50.  
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berbagai cara atau strategi. Seperti yang dilakukan 

oleh Kepala Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah, 

untuk menjalankan tugas sebagai kepala madrasah 

Bapak Imron Fauzi melakukan berbagai strategi 

agar dapat menciptakan suasana harmonis atau 

kondusif. 

Strategi yang digunakan kepala madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak Dagangan 

Madiun untuk menciptakan iklim yang kondusif, 

dengan menciptakan hubungan yang Islamiyah 

yaitu dengan saling menumbuhkan rasa kasih 

sayang, persaudaraan, rasa saling percaya dan 

sebagainya. Selain itu, Kepala Madrasah juga 

melakukan strategi saling toleransi sehingga dapat 

menciptakan rasa saling menghargai antar guru 

maupun dengan kepala madrasah. Strategi yang 

lainnya yaitu salah satu tugas seorang pemimpin 
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memberikan arahan kepada para guru untuk lebih 

meningkatkan kedisiplinan dalam menjalankan 

tugas masing-masing sehingga iklim yang 

kondusif dapat tercipta.  

Budaya dan iklim kerja yang kondusif akan 

memungkinkan setiap guru lebih termotivasi 

untuk menunjukkan kinerjanya secara unggul 

yang disertai usaha untuk meningkatkan 

kompetensinya, kepala madrasah hendaknya 

memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:  

(1) para guru akan bekerja lebih giat apabila 

kegiatan yang dilakukannya menarik dan 

menyenangkan, (2) tujuan kegiatan perlu disusun 

dengan jelas dan diinformasikan kepada para guru 

sehingga mereka mengetahui tujuan dia bekerja, 

para guru juga dapat dilibatkan dalam penyusunan 

tujuan tersebut, (3) para guru harus selalu 
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diberitahu tentang dari setiap pekerjaannya, (4) 

pemberian hadiah lebih baik dari pada hukuman, 

tetapi sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan, 

(5) usahakan untuk memenuhi kebutuhan sosio-

psiko-fisik guru sehingga memperoleh 

kepuasan.105 

Sesuai dengan teori diatas, kepala madrasah 

menggunakan beberapa prinsip dalam 

menciptakan iklim yang kondusif, yaitu dengan 

mengadakan acara tahunan seperti, ziaroh wali, 

pengajian rutinan hari besar agama Islam, 

khataman Al-Qur’an dan lain sebagainya. Semua 

kegiatan tersebut memiliki tujuan yang disusun 

dengan jelas dan diinformasikan kepada para 

guru. Kepala madrasah memberikan tugas setiap 

guru sesuai dengan ahli dan bidang masing-

                                                           
       105 Hendarman dan Rohanim, Kepala Sekolah sebagai Manajer, 48.  
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masing. Sehingga guru tidak merasa terbebani 

ketika  mendapat tugas diluar kemampuannya. 

Setiap kinerja yang baik dari guru akan 

mendapatkan apresiasi yang baik pula dari kepala 

madrasah misalnya, dengan memberikan 

sembako. 

Dengan menggunakan prinsip-prinsip diatas, 

kepala madrasah juga mengedepankan hubungan 

yang solid untuk meningkatkan suasana madrasah 

yang kondusif karena kesolidan merupakan wujud 

dari kekompakan yang menumbuhkan kekuatan. 

Didalam suatu hubungan kekompakan sangatlah 

penting.  Iklim kondusif yang diciptakan kepala 

madrasah merupakan upaya yang dilakukan agar 

guru termotivasi dan meningkatkan kinerjanya 

sesuai dengan kemampuan masing-masing guru. 

Faktor yang dapat mempengaruhi kinerja guru 
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ada dua yaitu pertama faktor motivasi, merupakan 

kondisi mental yang mendorong diri seorang 

pegawai untuk berusaha mencapai prestasi kerja 

secara maksimal. Dan yang kedua faktor 

kemampuan, pegawai yang memiliki IQ di atas 

rata-rata (IQ 110-120) dengan pendidikan yang 

memadai untuk jabatannya dapat terampil dalam 

mengerjakan pekerjaan sehari-hari, makaakan 

lebih mudah mencapai kinerja yang 

diharapkan.106 Sehingga kepala madrasah 

berusaha memberikan motivasi melalui hubungan 

yang solid dengan guru agar tercipta iklim 

kondusif sehingga kinerja yang dilakukan guru 

dapat maksimal. 

Budaya madrasah yang positif bisa dikatakan 

jantung dari perubahan dan pertumbuhan dalam 

                                                           
       106 Uhar Suharsaputra, Administrasi Pendidikan, 172. 
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dinamika pembelajaran di setiap madrasah. 

Budaya madrasah yang ditandai oleh lingkungan 

madrasah yang kondusif harus menjadi target 

capaian kinerja dari setiap kepala madrasah. 

Lingkungan madrasah yang kondusif secara 

umum dapat dicirikan oleh adanya kesempatan 

yang memungkinkan kerja sama guru-guru untuk 

dapat mengembangkan profesionalitas, adanya 

penghargaan dan pengakuan atas capaian guru-

guru yang berdampak pada perubahan mutu 

madrasah yang lebih baik dari waktu ke waktu, 

membantu guru-guru terutama menghadapi 

berbagai perubahan secara berkesinambungan, 

mengubah pola pikir untuk selalu mau belajar 

agar tidak tertinggal dari kemajuan ilmu dan 

teknologi, dan mengembangkan kemampuan 
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kepemimpinan yang mungkin melekat pada 

masing-masing guru.107 

 Selain itu, kepala madrasah melakukan 

pendekatan face to face dengan para guru, peserta 

didik dan wali murid agar lebih dekat dengan 

guru sekaligus menjaga tali silaturahmi. Selain 

itu, kepala madrasah selalu memberikan contoh 

yang baik pada guru-guru, dengan bersilaturahim 

kerumah guru ataupun secara langsung sehingga 

terciptanya lingkungan kekeluargaan. Pendekatan 

yang dilakukan oleh kepala madrasah dapat 

menjadi budaya positif bagi lingkungan 

madrasah. Dan budaya yang positif sangat 

membantu peningkatan mutu madrasah secara 

perlahan. 

                                                           
       107Hendarman dan Rohanim, Kepala Sekolah sebagai Manajer, 48.  

 



173 
 

 
 

Semua pendekatan yang dilakukan kepala 

madrasah bertujuan untuk menciptakan iklim 

yang kondusif sehingga dapat meningkatnya 

kinerja guru di madrasah diniyah Miftakhul 

Jannah. Jadi kesimpulannya, telah terbentuk iklim 

yang kondusif di Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah Mruwak Dagangan Madiun melalui upaya 

yang dilakukan oleh kepala madrasah. Upaya-

upaya tersebut yaitu, menciptakan hubungan 

Islamiyah, toleransi, memberikan arahan, 

menjalin hubungan yang solid dan melakukan 

pendekatan face to face. kepala madrasah selalu 

memberikan contoh yang baik pada guru-guru, 

dengan bersilaturahim kerumah guru ataupun 

secara langsung sehingga terciptanya lingkungan 

kekeluargaan, seringnya memberi masukan 

kepada guru dapat melakukan perbaikan pada 
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kekurangannya. Upaya yang dilakukan kepala 

madrasah memberikan respon baik bagi para guru 

dan wali murid. Sehingga memberikan rasa aman, 

tenang dan nyaman juga menyenangkan dalam 

mengajar. 

C. Analisis Kepala Madrasah Mengevaluasi 

Program dalam Meningkatkan Kinerja Guru di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah Mruwak 

Dagangan Madiun 

Evaluasi merupakan aktivitas untuk 

mengetahui sejauh mana kesuksesan pelaksanaan 

penyelenggaraan madrasah dan sejauh mana 

keberhasilan yang telah dicapai dalam kurun 

waktu tertentu. Kegiatan evaluasi tersebut 

dilakukan pada akhir tahun kegiatan/akhir tahun 

ajaran sehingga dilakukan setiap satu tahun sekali. 

Tujuan utama kegiatan evaluasi ini antara lain 
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mengetahui tingkat keterlaksanaan program, 

mengetahui keberhasilan program, sebagai bahan 

masukan dalam perencanaan penyelenggaraan 

madrasah potensial tahun berikutnya, memberikan 

penilaian tentang kelayakan dilanjutkannya 

sebagai penerima dana bantuan pembinaan, secara 

umum, melakukan pembinaan bagi madrasah 

potensial agar pada tahun berikutnya diperoleh 

hasil yang lebih baik/meningkat secara 

signifikan.108 Evaluasi pendidikan memusatkan 

pada program-program pendidikan yang sudah 

direncanakan. Sebagaimana dikemukakan secara 

teoritis, bahwa pendidikan evaluasi merupakan 

aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai 

dimana pelaksanaan yang dilakukan di dalam 

proses keseluruhan organisasi mencapai hasil 

                                                           
       108 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik, 116.  



176 
 

 
 

sesuai dengan rencana atau program yang telah 

ditetapakan dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan madrasah. Sehingga, setiap kegiatan 

yang dilakukan di madrasah khususnya untuk 

para pendidik memerlukan adanya evaluasi. Hal 

tersebut sesuai dengan hasil deskripsi data, bahwa 

evaluasi program dalam meningkatkan kinerja 

guru di Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

dilaksanakan secara cermat, karena evaluasi 

merupakan suatu hal yang sangat diperlukan 

untuk mengetahui sejauh mana program kegiatan 

madrasah dapat terlaksana untuk mencapai hasil 

yang diharapkan. 

Sistem evaluasi program yang dilakukan 

oleh Kepala Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah 

untuk meningkatkan kinerja guru, yaitu dengan 

melakukan penilaian kinerja guru setiap dua kali 
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dalam satu tahun yaitu akhir semester ganjil dan 

semester genap tepatnya setelah penyerahan nilai 

kepada peserta didik. Dalam evaluasi pendidik 

disini tidak ada soal hanya langsung praktik. Jadi 

evaluasi kinerja guru yang dijalankan di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah yaitu 

menjadikan nilai semester peserta didik menjadi 

tolak ukur keberhasilan kinerja tenaga pendidik. 

Selain itu penilaian kinerja dapat diketahui dari 

tingkat kedisiplinannya dalam mengikuti kegiatan 

beberapa program yang diadakan oleh pihak 

madrasah dan juga proses belajar mengajar. 

Dengan begitu akan memudahkan proses 

penilaian tenaga pendidik. 

Dalam kajian teori sebelumnya telah 

dijelaskan bahwa, evaluasi merupakan aktivitas 

untuk meneliti dan mengetahui sampai dimana 
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pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses 

keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai 

dengan rencana atau program yang telah 

ditetapkan dalam rangka pencapaian tujuan 

pendidikan. Dengan mengetahui kesalahan atau 

kekurangan serta kemacetan yang diperoleh dari 

tindakan evaluasi itu, maka selanjutnya bisa 

diusahakan solusi untuk memperbaikinya. 

Evaluasi hendaknya dilakukan semaksimal 

mungkin dalam suatu kegiatan. Kegiatan ini 

dianjurkan karena untuk mendapatkan informasi 

yang banyak tentang kegiatan siswa di kelas dan 

kemudian digunakan untuk menilai tingkat 

keterlaksanaan program seperti yang 

direncanakan.109 

                                                           
       109 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan 

Solusi terhadap Berbagai Problem, 161-162.  
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Macam-macam kinerja guru salah satunya 

yaitu menilai hasil pembelajaran. Menilai hasil 

pembelajaran merupakan kegiatan untuk 

memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data 

tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang 

dilakukan secara sistematis dan 

berkesinambungan sehingga menjadi informasi 

yang bermakna untuk menilai peserta didik 

maupun dalam pengambilan keputusan lainnya. 

Ada dua pendekatan yang dapat digunakan untuk 

menilai hasil belajar siswa, yaitu melalui 

Penilaian Acuan Normatif (PAN) dan Penilaian 

Acuan Patokan (PAP). PAN adalah cara penilaian 

yang tidak selalu tergantung pada jumlah soal 

yang diberikan atau penilaian dimaksudkan untuk 

mengetahui kedudukan hasil belajar yang dicapai 

berdasarkan norma kelas. Sementara itu PAP 
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adalah cara penilaian, di mana nilai yang 

diperoleh siswa tergantung pada seberapa jauh 

tujuan yang tercermin dalam soal-soal tes yang 

dapat dikuasai siswa. Pendekatan PAN dan PAP 

dapat dijadikan acuan untuk memberikan 

penilaian dan memperbaiki sistem 

pembelajaran.110 

Evaluasi internal yang dilakukan oleh 

kepala madrasah harus dirumuskan kepada semua 

unsur madrasah, monitoring setiap kegiatan, dan 

evaluasi kinerja madrasah. Terkait siapa dan 

kapan rencana tersebut akan dilaksanakan harus 

dirumuskan secara jelas selama kurun waktu satu 

tahun. Dengan demikian, madrasah dapat 

memperbaiki kelemahan proses dan dapat 

mengetahui keberhasilan atau kegagalan tujuan 

                                                           
       110 Barnawi & Mohammad Arifin, Instrumen Pembinaan, 16.  
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dalam kurun waktu satu tahun tersebut. Pada 

akhirnya, madrasah akan mengetahui program apa 

yang dapat dicapai dan kapan suatu target akan 

dicapai dengan pasti. Tanpa adanya langkah 

tersebut, madrasah akan cenderung berjalan tanpa 

kejelasan dan kepastian. Oleh karena itu, sekolah 

akan memiliki daya tawar dengan pihak lain 

ketika berkepentingan untuk meningkatkan 

kemajuan sekolah.111 

Hal tersebut sesuai dengan hasil deskripsi 

data sebelumnya, bahwa selama pelaksanaan 

program kegiatan di Madrasah Diniyah Miftakhul 

Jannah banyak hasil penilaian kinerja guru yang 

sudah didapat, diantaranya selain menjadikan 

nilai semester peserta didik menjadi tolak ukur 

keberhasilan kinerja tenaga pendidik juga dapat 

                                                           
        111 Rohiat, Manajemen Sekolah Teori Dasar dan Praktik, 112.  
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diketahui dari tingkat kedisiplinannya dalam 

mengikuti kegiatan beberapa program yang 

diadakan oleh pihak madrasah. Tindak lanjut yang 

dilakukan perlu adanya evaluasi terkait kinerja 

guru yang dikerjakan, yang kemudian hari dapat 

menjadi acuan keberhasilan tenaga pendidik. 

Sehingga dapat dijadikan motivasi kerja untuk 

kedepannya dengan hasil yang lebih baik.  

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 

kepala madrasah mengevaluasi program dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah sangat penting dilakukan 

disegala program, khususnya dalam 

meningkatkan kinerja guru. Evaluasi dilakukan 

untuk mengetahui hasil pelaksanaan program 

yang telah dilaksanakan di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah sehingga dapat meningkatkan 
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kompetensinya dalam rangka pelaksanaan 

kegiatan belajar dan mengajar dapat berjalan 

secara efektif dan efisien. Evaluasi yang 

dilakukan oleh Kepala Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah sudah baik dan perlu 

dikembangkan kembali jika menemui 

permasalahan yang baru. Usaha atau upaya yang 

dilakukan oleh kepala madrasah sudah memenuhi 

peranan sebagai kepala di Madrasah Diniyah 

Miftakhul Jannah Mruwak Dagangan Madiun.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil telaah yang mendalam terhadap 

penelitian ini, untuk dapat diambil kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Kepala madrasah menyusun program dalam 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah meliputi 

menyusun perencanaan program madrasah 

baik dalam jangka pendek, menengah, 

maupun jangka panjang untuk mengatasi 

persoalan yang ada dalam rangka mencapai 

tujuan madrasah yang telah ditetapkan, 

mekanisme penyusunan program di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah yakni 

pertama, pembagian tugas guru dalam 

186 
184 
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kegiatan belajar mengajar dan kegiatan 

ekstrakurikuler. Kedua, menciptakan suasana 

kerja yang ukhuwah Islamiyah dilandasi 

dengan rasa kekeluargaan. Ketiga, sistem 

pembinaan tenaga pendidik yaitu ada 

program intern (dalam madrasah) dan ekstern 

(luar madrasah). Keempat, sistem penilaian 

terhadap guru. Kelima, memberikan 

penghargaan atau kompensasi terhadap guru 

yang melaksanakan tugas dengan baik. 

Keenam, berusaha memberikan kesejahteraan 

lahir batin, menetapkan program untuk 

meningkatkan kinerja guru yaitu ada program 

intern yang diselenggarakan oleh kepala 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah yang 

meliputi rapat kerja setiap satu bulan satu kali 

dan kegiatan pengarahan untuk para guru 
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yang diadakan di setiap akhir semester, 

adapun kegiatan ekstern yang 

diselenggarakan oleh institusi kecamatan 

yaitu kegiatan pelatihan/workshop. 

2. Kepala madrasah menciptakan iklim yang 

kondusif dalam meningkatkan kinerja guru di 

Madrasah Diniyah Miftakhul Jannah, Strategi 

yang digunakan kepala madrasah yaitu 

pendekatan Ukhuwah Islamiyah serta 

pemberian kompensasi/ penghargaan bagi 

guru yang melaksanakan tugas dengan baik. 

Terkait kendala yang biasanya guru tidak 

disiplin dalam menjalankan tugas mengajar 

dapat ditindak lanjuti dengan mencarikan 

guru badal agar proses belajar mengajar tetap 

berjalan secara efektif dan efisien. 



187 
 

 
 

3. Kepala madrasah mengevaluasi program utuk 

meningkatkan kinerja guru di Madrasah 

Diniyah Miftakhul Jannah diadakan penilaian 

kinerja guru dengan menjadikan nilai 

semester peserta didik menjadi tolak ukur 

keberhasilan kinerja tenaga pendidik serta 

dapat diketahui dari tingkat kedisiplinannya 

dalam mengikuti kegiatan beberapa program 

yang diadakan oleh pihak madrasah. Evaluasi 

diadakan setiap dua kali dalam satu tahun 

yaitu akhir semester ganjil dan semester 

genap tepatnya setelah penyerahan nilai 

kepada peserta didik.  

B. Saran 

1. Bagi Lembaga 

Program madrasah salah satunya dalam 

pengembangan atau pembinaan para guru lebih 
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ditingkatkan lagi mutunya, sehingga para guru 

dapat terus berkembang dan meningkatkan 

kinerjanya dan dapat menjadikan sistem 

pendidikan lebih efektif dan efisien, serta 

menghasilkan lulusan yang bermutu, dan 

relevan dengan kebutuhan masyarakat. 

2. Bagi Kepala Madrasah  

Untuk kepala madrasah agar mempertahankan 

dan lebih meningkatkan proses 

kepemimpinannya serta tidak terlepas dari 

tugas dan tanggungjawab yang diemban.Dan 

senantiasa membangun keakraban terhadap 

para guru dan melakukan upaya semaksimal 

mungkin serta strategi-strategi dalam hal 

meningkatkan kinerja guru agar para guru 

selalu melaksanakan tugas dan tanggung 

jawabnya. 
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3. Bagi Guru 

Diharapkan agar selalu menjunjung tinggi 

kinerja serta tugas dan tanggung jawab sebagai 

pendidik. 
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