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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 

Pendidikan di era globalisasi ini mempunyai 

tantangan yang sangat berat dan beragam dalam 

menghadapi persaingan yang amat ketat dalam koteks 

regional, nasional, bahkan internasional. Globalisasi 

yang terus terjadi dengan kecepatan tinggi dan 

menyentuh setiap aspek kehidupan manusia secara 

global, begitu juga dalam bidang pendidikan. Hal ini 

ditandai dengan semakin menyempitkan dunia akibat 

perkembangan teknologi, telekomunikasi, dan 

transformasi budaya yang dapat memunculkan 

kecenderungan terjadinya similaritas (kesamaan) dan 

uniformitas (keadaan sama atau seragam) dari para 

individu, kelompok, dan sistem sosial yang melewati 

bahkan menghapus batas tradisional negara. Demikian 

 

1 

 



 

 
 

juga dengan pendidikan, pada era ini pendidikan harus 

mampu meningkatkan mutu agar bisa bertahan dan 

bersaing dari terpaan globalisasi. Globalisasi 

menerobos dinding geografis, kebudayaan, bahkan 

peradaban bangsa-bangsa sehingga pendidikan 

sebagai muatan globalisasi, tidak dapat dicegah lagi 

oleh negara dan masyarakat dunia manapun. Dalam 

konteks ini pendidikan di Indonesia harus selalu 

berbenah dn merespons secara positif terhadap 

berbagai perkembangan yang ada tanpa meninggalkan 

karakter bangsa Indonesia yang berlandaskan 

Pancasila, serta selalu meningkatkan kreativitas dan 

inovasinya dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan agar mampu bersaing dan beradaptasi 

terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan 

teknologi.
1
 

                                                           
       

1
 Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi 
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Kenyataan tersebut terjadi sebagai akibat dari 

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Perkembangan ini telah membawa perubahan di 

hampir semua aspek kehidupan manusia, yang mana 

berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan 

kecuali dengan upaya penguasaan dan peningkatan 

ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain bermanfat 

bagi kehidupan manusia di satu sisi, perubahan 

tersebut juga telah membawa manusia ke dalam era 

persaingan global yang semakin ketat. Agar mampu 

berperan dalam persaingan global, sebagai bangsa kita 

perlu terus mengembangkan dan meningkatkan 

kualitas sumber daya manusia. Peningkatan kualitas 

sumber daya manusia harus dilakukan secara 

terencana, terarah, intensif, efektif, dan efisien dalam 

                                                                                                                     
Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam  

(Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), 189-190. 



 

 
 

proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini 

kalah bersaing dalam menjalani era globalisasi. 

Pendidikan berperan penting dalam 

meningkatkan SDM. Oleh karena itu, sangat penting 

bagi pembangunan nasional untuk memfokuskan 

peningkatan mutu pendidikan. Pendidikan yang 

bermutu akan diperoleh pada sekolah yang bermutu. 

Sementara sekolah yang bermutu akan dapat terwujud 

jika terdapat komitmen yang tinggi seluruh warga 

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

Komitmen ini akan terwujud, jika sekolah/madrasah 

memiliki pemimpin yang kuat, visioner, kreatif, dan 

inovatif yang berorientasi pada mutu. 
2
 

Pendidikan di Indonesia yang memiliki 

tantangan globalisasi yang sangat tinggi membuat 

lembaga-lembaga pendidikan di Indonesia 

                                                           
       

2
 Ibid., 
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menciptakan daya saing yang tinggi antara satu 

lembaga dan lembaga lain. Dengan adanya berbagai 

metode pembelajaran dan pengelolaan, maka mereka 

memiliki perbedaan dalam menarik perhatian para 

konsumennya. Dalam sebuah lembaga terdapat 

seorang pemimpin yang mengelola mulai dari 

perencanaan sampai dengan pencapaian tujuan. 

Pemimpin adalah seorang yang sangat berpengaruh 

dalam pengelolaan sebuah lembaga pendidikan 

dimulai daru perencanaan awal sampai dengan 

pencapaian tujuan jangka pendek maupun tujuan 

jangka panjang yang telah ditetapkan. Tanpa adanya 

pemimpin yang baik dan profesional maka sebuah 

lembaga tidak akan bisa berdiri dengan kokoh. Karena 

bawahan dan seluruh warga sekolah termasuk guru, 

staf, dan siswa berpanutan kepada seorang 

pemimpin/kepala sekolah.  



 

 
 

Peranan guru sebagai pendidik profesional 

akhir-akhir ini mulai dipertanyakan eksistensinya 

secara fungsional. Hal ini antara lain disebabkan oleh 

muculnya serangkaian fenomena para lulusan 

pendidikan yang secara moral cenderung merosot dan 

secara intelektual akademis juga kurang siap untuk 

memasuki lapangan kerja. Jika fenomena tersebut 

benar-benar adanya, maka baik langsung maupun 

tidak langsung akan terkait dengan peranan guru 

sebagai pendidik profesional.
3
 

Dikutip dari artikel ZM Abid Mohammady 

menyatakan bahwa dalam lingkungan 

pendidikan,kepala sekolah memiliki peran penting 

untuk mengambil suatu keputusan. Berbagai masalah 

dalam lingkungan sekolah merupakan tanggung jawab 

                                                           
       

3
 Abuddin Nata, Manajemen Pendidikan: Mengatasi Kelemahan 

Pendidikan Islam di Indonesia (Jakarta:  Kencana Prenada Media, 

2012), 157-158. 
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dari tugas seorang kepala sekolah. Oleh sebab itu, 

seorang kepala sekolah sangat dituntut professional 

dalam memimpin sekolah. Saat ini banyak sekali kita 

mendengar bermacam-macam masalah dalam 

pendidikan, baik itu masalah keuangan sekolah yang 

kurang minim, sarana prasarana yang kurang 

memadai, kinerja staff yang kurang maksimal, kurang 

profesionalnya guru dalam mengajar, manajemen 

kelas yang berantakan, serta lemahnya pemanfaatan 

teknologi dan lain-lain.
4
 

Kepala sekolah memiliki wewenang penuh 

untuk membina para tenaga pendidik agar mampu 

melaksanakan proses pembelajaran di kelas dengan 

baik. Para tenaga pendidik/guru akan dibimbing serta 

di tuntut untuk memiliki berbagai karakter positif serta 

                                                           
       

4
 ZM Abid Mohammady, “Peran Kepala Sekolah dalam 

Mengembangkan Mutu Budaya Organisasi”, Muslim Heritage Vol.1, 

No. 2, November2017-April 2018, 409. 



 

 
 

kompetensi yang baik dalam mengajar para peserta 

didik. Dengan begitu, sebuah lembaga akan menjadi 

lebih baik dan diminati oleh banyak orang. 

Dalam artikel yang dibuat oleh Harjali 

menerangkan bahwa peningkatan mutu pendidikan 

ditentukan oleh kesiapan sumber daya manusia yang 

terlibat dalam proses pendidikan. Guru merupakan 

salah satu faktor tinggi rendahnya mutu hasil 

pendidikan yang mempunyai posisi strategis sehingga 

setiap usaha peningkatan mutu pendidikan perlu 

memberikan perhatian besar kepada peningkatan.
5
 

Dalam lembaga pendidikan, baik itu sekolah 

atau madrasah disamping dibutuhkan kepala madrasah 

profesional, juga perlu adanya tenaga kependidikan 

yang kompeten dan profesional. Hal ini dikarenakan 

pencapaian tujuan pendidikan sangat tergantung pada 

                                                           
      

5
 Harjali, Implementasi Evaluasi Kinerja Guru di MA Al-Islam 

Joresan, Jurnal Pendidikan Islam, Vol. 10, (April 2016), Nomor 1, 80. 
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kualitas tenaga pendidik, dalam hal ini guru, karena 

guru memegang peran sentral dalam proses belajar 

mengajar, dimana guru harus berinteraksi langsung 

dengan para siswa.
6
 

Ada dua faktor yang dapat mempengaruhi mutu 

kompetensi guru antara lain (1.) faktor internal yaitu 

faktor yang ada dalam diri sendiri yang meliputi 

kecerdasan, ketrampilan, dan kecakapan, bakat, 

kemampuan dan minat, motif, kepribadian dan cita 

cita. (2.) faktor eksternal yang meliputi peran kepala 

sekolah, peserta didik, dan sarana prasarana sekolah.
7
 

Empat langkah pengembangan personalia yaitu: 

Perencanaan, Pengorganiasasian, Pelaksanaan, 

Evaluasi.
8
 

                                                           
       

6
 Jasmani & Syaiful Mustofa, Supervisi Pendidikan: Terobosan 

Baru dalam Kinerja Peningkatan Kerja Pengawas Sekolah dan Guru 

(Jogjakarta : Ar-Ruzz Media, 2013), 154. 
       

7
 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan ,(Bandung: Pustaka Setia, 

2002), 35. 

       
8
 Ibid., 



 

 
 

Dari beberapa langkah tersebut Evaluasi di 

MAN 1 Ponorogo memiliki keistimewaan tersendiri 

dalam proses peningkatan mutu kompetensi guru. 

Karena evaluasi masuk dalam salah satu faktor yang 

memperngaruhi kompetensi guru khususnya faktor 

ekstenal dari kepala sekolah.  

Dan sesuai dengan hasil observasi saya selama 

magang 2 di MAN 1 Ponorogo. Bahwasannya 

kompetensi guru dalam proses belajar mengajar di 

dalam kelas sudah berjalan dengan baik dan memiliki 

kemampuan dan kompetensi yang sudah memadai 

sebagai guru. Para guru yang mengajar terlihat sangat 

disiplin dan tepat waktu setiap harinya, mereka 

mengajar sesuai dengan perangkat pembelajaran yang 

diberikan dan juga sesuai dengan kurikulum yang 

telah di tentukan. Guru menjadi lebih tegas dan lebih 

efektif melaksanakan proses pembelajaran. Dalam 
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keberhasilan evaluasi kepala sekolah juga terlihat jelas 

dengan prestasi para peserta didik di setiap event 

lomba yang mereka ikuti. Hal itu dikarenakan evaluasi 

yang berkelanjutan oleh kepala sekolah MAN 1 

Ponorogo. Dengan begitu, secara tidak langsung guru 

akan mampu mengatrol mutu pendidikan di lembaga 

MAN 1 Ponorogo menjadi lebih baik dan berjalan 

sesuai tujuan. 

Berdasarkan gambaran di atas, penulis tertarik 

untuk mengetahui lebih dalam bagaimana proses dari 

evaluasi kepala sekolah dalam peningkatan mutu 

kompetensi guru di MAN 1 Ponorogo dalam sebuah 

skripsi yang berjudul: “Peran Evaluasi Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu Kompetensi Guru”. 

 

 

 



 

 
 

B. FOKUS PENELITIAN 

Mengingat luasnya cakupan pembahasan, maka 

peneliti memberikan fokus masalah tentang peran 

evaluasi kepala sekolah dalam upaya peningkatan mutu 

kompetensi guru. 

 

C. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

di atas, peneliti membuat rumusan masalah sebagai 

berkut: 

1. Bagaimana strategi evaluasi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu kompetensi guru di MAN 1 

Ponorogo? 

2. Bagaimana hasil dari evaluasi kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu kompetensi guru di 

MAN 1 Ponorogo? 
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3. Apa saja faktor pendukung dan faktor 

penghambat dari evaluasi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu kompetensi guru di MAN 1 

Ponorogo? 

 

D. TUJUAN PENELITIAN 

Berangkat dari rumusan masalah di atas, maka 

tujuan dari penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan strategi evaluasi kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu kompetensi 

guru di MAN 1 Ponorogo. 

2. Untuk mendiskripsikan hasil evaluasi kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu kompetensi 

guru di MAN 1 Ponorogo. 

3. Untuk mendiskripsikan faktor pendukung dan 

faktor penghambat dari evaluasi kepala sekolah 



 

 
 

dalam meningkatkan mutu kompetensi guru di 

MAN 1 Ponorogo. 

 

E. MANFAAT PENELITIAN 

1. Secara Teoretis 

Sedikit banyaknya hasil penelitian ini dapat 

memberikan kontribusi dalam dunia pendidikan, 

khususnya dalam bidang pengelolaan sekolah 

yang membahas tentang keberhasilan peran 

evaluasi kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu kompetensi guru.  

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

 Untuk menambah pengetahuan, 

pengalaman dan pemikiran serta dapat 

memecahkan suatu masalah penelitian, 
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khususnya evaluasi kepala sekolah yang 

mampu meningkatkan mutu kompetensi guru. 

b. Bagi Sekolah 

 Untuk menjadikan bahan masukan positif 

bagi lembaga pendidikan di MAN 1 

Ponorogo ke arah yang lebih baik. Khususnya 

pada bidang peningkatan mutu kompetensi 

guru. 

c. Bagi Kepala Sekolah 

 Sebagai motivator dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai pemimpin yang mengelola 

lembaga agar kedepannya mampu 

menjadikan MAN 1 Ponorogo lebih baik. 

d. Bagi Guru 

 Untuk lebih meningkatkan kompetensi 

mendidik dalam melaksanakan pembelajaran 

sehingga meningkatkan mutu pendidikan. 



 

 
 

 

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 6 

(enam) bab dan tiap bab saling berkaitan erat yang 

merupakan kesatuan yang utuh. Maka peneliti 

menyusun sistematika pembahasan sebagai berikut: 

Bab I:  Pendahuluan, merupakan awal dari 

pembahasan skripsi yang terdiri dari: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, 

tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

sistematika pembahasan. 

Bab II:  Landasan Teori, bab ini berfungsi untuk 

menyetengahkan kerangka acuan teori 

yang digunakan sebagai landasan 

melakukan penelitian yang terdiri dari 

kajian teori tentang pengertian evaluasi 

kepala sekolah, pengertian mutu, 
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pengertian kompetensi guru, dan 

pengertian evaluasi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu kompetensi guru di 

MAN 1 Ponorogo. 

Bab III: Metode Penelitian,  yang terdiri dari 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran 

peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber 

data, prosedur pengumpulan data, teknik 

analisis data, pengecekan keabsahan 

temuan, dan tahap-tahap penelitian. 

Bab IV: Temuan Penelitian, merupakan pemaparan 

temuan data penelitian yang terdiri dari 

latar belakang obyek penelitian yang 

meliputi gambaran umum MAN 1 

Ponorogo seperti sejarah, letak geografis, 

visi dan misi lembaga, struktur organisasi, 

sarana dan prasarana lembaga, serta 



 

 
 

mendeskripsikan data tentang Peran 

Evaluasi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Kompetensi Guru di 

MAN 1 Ponorogo. 

Bab V:  Hasil Analisis, merupakan hasil analisis 

masalah yang meliputi analisis tentang: 

1. Strategi Evaluasi Kepala Sekolah 

Dalam Meningkatkan Mutu 

Kompetensi Guru Di MAN 1 

Ponorogo. 

2. Hasil Evaluasi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Kompetensi 

Guru di MAN 1 Ponorogo. 

3. Faktor Pendukung Dan Faktor 

Penghambat Dari Evaluasi Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 
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Kompetensi Guru Di MAN 1 

Ponorogo. 

Bab VI:  Penutup, merupakan bab terakhir 

dimaksudkan untuk memudahkan bagi 

pembaca  yang mengambil intisari skripsi 

atau titik akhir dari pembahasan yang 

berisi kesimpulan, saran, dan penutup.  

  



 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

ATAU KAJIAN TEORI 

 

A. TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU 

Sebagai telaah pustaka, penulis melihat pada beberapa 

hasil karya terdahulu yang relevan dengan kajian 

penelitian ini, adapun hasil karya tersebut adalah sebagai 

berikut: 

Pertama, Catur Atka H.M, Sulton Djasmin dan Irawan 

Suntoro Universitas Lampung Jurnal Pendidikan “Peranan 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, 

studi kasus di Sekolah Dasar Islam Terpadu Baitul Jannah 

Bandar Lampung”.  Dengan rumusan masalah sebagai 

berikut: Bagaimana Peran Kepala Sekolah dalam 

Peningkatan Mutu Guru di SMK Muhammadiyah 1 

Blora?, Bagaimana Pelaksanaan Peningkatan Mutu Guru 
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di SMK Muhammadiyah 1 Blora?, Bagaimana Strategi 

Peningkatan Mutu Guru di SMK Muhammadiyah 1 

Blora?, Apa saja Kendala yang Dihadapi dalam 

Peningkatan Mutu guru di SMK Muhammadiyah 1 Blora?. 

Terdapat kesimpulan: (a.) Peran Kepala Sekolah sebagai 

Pendidik (Educator). Kepala sekolah SDIT Baitul Jannah 

sebagai pendidik tetap menjalankan kewajibannya sebagai 

guru serta membina dan membimbing guru sebagai bentuk 

kepedulian terhadap pentingnya dibentuk jiwa pendidik 

pada setiap guru. (b.) Peran Kepala Sekolah sebagai 

Manajer. Kepala sekolah SDIT Baitul Jannah sebagai 

manajer menjalankan perannya sebagai manajer dalam 

mengelola, melaksanakan dan melakukan kontrol serta 

evaluasi. (c.) Peran Kepala Sekolah sebagai  

Administrator. Kepala sekolah SDIT Baitul Jannah sebagai 

administrator dibantu oleh wakil kepala sekolah dan guru 

dalam urusan administrasi serta membuat dokumentasi 



 

 
 

kegiatan administrasi sekolah. (d.) Peran Kepala Sekolah 

sebagai  Supervisor. Kepala sekolah SDIT Baitul Jannah 

selaku supervisor membuat program supervisi, melakukan 

pengawasan kegiatan supervisi dan memanfaatkan hasil 

supervisi. (e.) Peran Kepala Sekolah sebagai  Pemimpin 

(Leader). Kepala sekolah SDIT Baitul Jannah sebagai 

pimpinan mensosialisasi dan mengimplementasi visi, misi 

dan karakteristik sekolah, menjalin komunikasi serta 

memberikan motivasi kepada guru dan karyawan. (f.) 

Peran Kepala Sekolah sebagai  Pencipta Iklim Kerja. 

Kepala sekolah SDIT Baitul Jannah sebagai pencipta iklim 

kerja membangun iklim kerja yang kondusif dan membuat 

mekanisme kerja para guru.  

Kedua, Suriani, Masniar & Ahmad Ta‟ming Pasca 

Sarjana UMPAR Pare-Pare Sulawesi Selatan Prosiding 

Konverensi Nasional ke-7 “Peran Kepala Sekolah dalam 

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan 
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Agama Islam pada SMKN 3 Pinrang. Terdapat kesimpulan 

yaitu:  

Faktor yang mempengaruhi peran kepala sekolah dalam 

peningkatan kompetensi pedagogik guru PAI di SMKN 3 

Pinrang antara lain: (a.) Kebijaan Kepala Sekolah dalam 

pengingkatan kompetensi pedagogik guru PAI di SMKN 3 

Pinrang. (b.) Sarana dan prasarana SMKN 3 Pinrang. (c.) 

Program SMKN 3 Pinrang. (d.) Dana / keuangan SMKN 3 

Pinrang. (e.) Kurikulum yang digunakan di SMKN 3 

Pinrang. (f.) Tenaga pendidik / kependidikan SMKN 3 

Pinrang. (g.) Keadaan lingkungan SMKN 3 Pinrang.  

Peran kepala sekolah dalam peningkatan mutu 

kompetensi pedagogik guru PAI di SMKN 3 Pinrang 

antara lain: (1.) Peran educator. (2.)Peran manager. (3.) 

Peran administrasi. (4.) Peran supervisor. (5.) Peran leader. 

(6.) Peran innovator. (7.) Peran motivator. 



 

 
 

Dampak peran kepala sekolah terhadap peningkatan 

kompetensi pedagogik guru PAI di SMKN 3 Pinrang 

antara lain: (a.) Guru PAI memiliki wawasan 

kependidikan. (b.) Guru PAI mampu memahami peserta 

didik. (c.) Guru PAI mengembangkan kurikulum / silabus / 

RPP. (d.) Guru PAI mampu merancang pembelajaran. (e.) 

Guru PAI mampu melaksanakan pembelajaran. (f.) Guru 

PAI mampu memanfaatkan teknologi pembelajaran. (g.) 

Guru PAI mampu mengevaluasi hasil belajar. (h.) Guru 

PAI mampu mekasanakan pengembangan peserta didik. 

Dari beberapa penelitian di atas, terdapat perbedaan. 

Penulis sendiri meneliti tentang “ Peran Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu Kompetensi Guru di MAN 1 

Ponorogo” sedangkan Catur Atka H.M, Sulton Djasmin 

dan Irawan Suntoro meneliti tentang “Peranan Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan, studi 

kasus di Sekolah Dasar Islam Terpadu Baitul Jannah 
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Bandar Lampung”.  Suriani, Masniar & Ahmad Ta‟ming 

meneliti tentang “Peran Kepala Sekolah dalam 

Peningkatan Kompetensi Pedagogik Guru Pendidikan 

Agama Islam pada SMKN 3 Pinrang”. Disini yang 

membedakan peningkatan mutu kompetensi guru dengan 

peneliti yang lain adalah terletak pada peran kepala 

sekolah yang juga mengevaluasi para guru. 

 

B. Kajian Teori 

1. Peran Evaluatif Kepala Sekolah 

a. Pengertian Evaluasi Kepala Sekolah 

Beberapa kriteria yang dipilih untuk 

digunakan dalam evaluasi yang berfungsi sebagai 

acuan pengkajian. Jika kerangka acuan spesifik, 

misalnya mengevaluasi segi-segi efisiensi 

ekonomis maka seperangat kriteria yang relevan 

akan dipilih untuk dipergunakan. Jika kerangka 



 

 
 

acuan luas dan tidak didefinisikan, misalnya 

evaluasi sebanyak mungkin aspek-aspek program, 

maka evaluator memilih lebih banyak perangkat 

kriteria yang relevan.
9
 

Dalam pendidikan, evaluasi merupakan 

aktifitas 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. Oleh karena itu, setiap kegiatan yang 

dilakukan khususnya dalam mendidik peserta didik 

memerlukan adanya evaluasi. Dengan mengetahui 

kesalahan atau kekuranagn serta kemacetan yang 

diperoleh dari tindakan evaluasi itu, maka 

selanjutnya bisa diusahakan solusi untuk 

                                                           
       

9
 Nanang Fattah, landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2008), 49. 
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memperbaikinya.
10

 Evaluasi hendaknya dilakukan 

semaksimal mungkin dalam suatu 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.
11

 

Menurut Lincoln “evaluation is a process for 

describing an evaluand and judging its merit and 

worth”. Evaluasi adalah suatu proses untuk 

menggambarkan peserta didik dan menimbangnya 

dari segi nilai. Sedangkan Derek Torrington 

mendefinisikan evaluasi “job evaluation is 

concerned with assesing the relatif demands of 

different jobs within an organization. Its usual 
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 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan 

Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), 161-162 

       
11

 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip Dan Operasionalnya 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 2. 



 

 
 

purpose is ti provide a basis for relaying 

differences in rates of pay to different in job 

requirements. It is therefore a tool which can be 

used to help in the determination of a pay 

structure”. Evaluasi pekerjaan terkait penilaian 

tuntutan relative dari pekerjaan berbeda dalam 

organisasi. Itu biasanya bertujuan dalam 

menyediakan dasar mengenai perbedaan terkait 

bayaran dengan tugas pekerjaan. Evaluasi 

pekerjaan penilaian cara seseorang atau 

sekelompok orang dalam bekerja, hal ini penting 

dilakukan terutama sebagai acuan dalam penentuan 

pelaksanaan pengupahan. Sehingga evaluasi 

merupakan alat yang dapat digunakan untuk 

membantu menentukan struktur pengupahan.
12
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 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: Remaja 
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Malcom Provus mendefinisikan "evaluation 

is the process of agreeing upon program standard, 

determining wheter a disrepancy exists between 

some aspect of the program and standard 

governing that aspect of the program and using 

disrepancy information to identify weaknesses of 

the program”. Evaluasi yang berarti menilai 

kesenjangan antara standart yang di tetapkan 

dengan program yang terlaksana di lapangan untuk 

mengetahui kelemahan dari suatu program tersebut 

dan dilakukan perbaikan program. Arti dari 

beberapa istilah yang telah dijelaskan  di atas  

tentang evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa 

pada hakekatnya evaluasi adalah suatu proses yang 

sistematis dan berkelanjutan untuk menentukan 

kualitas dari sesuatu berdasarkan pertimbangan dan 



 

 
 

kriteria tertentu dalam rangka pembuatan 

keputusan.
13

 

Ada tiga istilah yang sering digunakan dalam 

evaluasi, yaitu tes, pengukuran, dan penilaian (test, 

measure, and assessment). Tes merupakan salah 

satu cara untuk menaksir besarnya kemampuan 

seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui 

respons seseorang terhadap stimulus atau 

pertanyaan.  

Tes merupakan salah satu alat untuk 

melakukan pengukuran, yaitu alat untuk 

mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. 

Objek ini biasanya berupa kemampuan peserta 

didik, sikap, minat, maupun motivasi. Respons 

peserta tes terhadap sejumlah pertanyaan 
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menggambarkan kemampuan dalam bidang 

tertentu.
14

 

Nurkolis menyatakan bahwa sebagai 

evaluator maka kepala sekolah harus melakukan 

langkah awal yaitu melakukan pengukuran seperti 

kehadiran, kerajinan dan pribadi para guru, tenaga 

kependidikan, administrator sekolah, dan siswa. 

Data hasil pengukuran tersebut kemudian 

ditimbang dan dibandingkan yang akhirnya 

dilakukan evaluasi. Evaluasi yang bisa dilakukan, 

misalnya terhadap program, perlakuan guru 

terhadap siswa, hasil belajar, perlengkapan belajar, 

dan latar belakang guru. 

Kepala Sekolah Sebagai Evaluator Kinerja 

kepala sekolah memiliki peran yang besar pada 

keberlangsungan sekolah dalam menjalankan peran 
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 Eko Putro Widyoko, “Evaluasi Program Pembelajaran”, 

Instructional Progrm Evaluation. 4 



 

 
 

dan tugasnya di masyarakat. Setiap sekolah perlu 

memperhatikan bagaimana upaya untuk terus 

meningkatkan kinerja para guru agar dapat 

memberi kontribusi optimal bagi meningkatnya 

kinerja sekolah. Dengan demikian, perhatian pada 

kinerja harus menjadi fokus dan semangat sekolah. 

untuk itu, sekolah perlu memahami bagaimana 

kondisi kinerja para guru agar dapat melakukan 

pengelolaan  dan pengembangan bagi kepentingan 

sekolah serta diperlukan suatu penilaian kinerja. 

Penilaian kinerja merupakan tahapan penting dalam 

manajemen kinerja suatun sekolah. Pada tahapan 

ini dapat diperoleh informasi yang dapat dijadikan 

dasar bagi kebijakan yang berkaitan dengan 

pengembangan para guru baik itu kebijakan 

penggajian atau promosi. Adapun tujuan dari 

penilaian kinerja, bagi kepala sekolah adalah untuk 
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mengetahui kondisi yang ada dari kinerja para guru 

serta bagaimana meningkatkan kinerja mereka 

merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan 

kemampuan sekolah dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
15

 

Manajemen evaluasi kinerja guru meliputi 

empat fungsi manajemen yaitu: perencanaan 

evaluasi kinerja, pengorganisasian evaluasi kinerja, 

pelaksanaan program evaluasi kinerja, serta 

evaluasi evaluasi kinerja itu sendiri.
16

 

b. Tujuan Evaluasi Kepala Sekolah 

Tujuan evaluasi adalah mengumpulkan 

informasi untuk menentukan nilai dan manfaat 
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 H. A. Tabrani Rusyan, Profesionalisme Kepala Sekolah (Jakarta: 

PT. Pustaka Dinamika, 2013),  50. 

       
16

 Gary Yukl. Alih bahasa: Jusuf Udaya, Kepemimpinan dalam 

Organisasi (Jakarta: Prenhalindo, 1994), 66. 



 

 
 

objek evaluasi, mengontrol, memperbaiki dan 

mengambil keputusan mengenai objek tersebut.17
  

Evaluasi dilaksanakan untuk mencapai 

berbagai tujuan sesuai dengan objek evaluasinya. 

Adapun tujuannya antara lain: 

1.) Mengukur pengaruh program terhadap 

masyarakat.  

Program dirancang dan dilaksanakan 

sebagai layanan atau intervensi sosial untuk 

menyelesaikan masalah, problem, situasi, 

keadaan yang dihadapi warga sekolah. 

2.) Menilai apakah program telah dilaksanakan 

sesuai dengan rencana. 

Setiap program yang dirancang dengan 

teliti dan pelaksanaannya harus sesuai dengan 

rencana tersebut. Akan tetapi, pada 
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 Wirawan, Evaluasi: Teori, Model, Metodologi, Standar, Aplikasi, 

dan Profesi..., 15. 
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pelaksanaanya suatu program dapat 

menyeleweng jika tidak dikontrol dan 

dievaluasi oleh kepala sekolah.  

3.) Mengukur apakah pelaksanaan program sesuai 

dengan standar. 

Setiap program yang dirancang dan 

dilaksanakan berdasarkan dengan standar yang 

sudah ditentukan oleh sekolah. 

4.) Dapat mengidentifikasi dan menemukan mana 

dimensi program yang jalan, mana yang tidak 

jalan. 

Suatu evaluasi proses atau manfaat 

memungkinkan kepala sekolah program 

menjawab berbagai pertanyaan mengenai 

program:(a.) Apakah partisipan atau siswa 

mendapatkan manfaat dari layanan program 

pembelajaran?.(b.) Apakah strategi rekrutmen 



 

 
 

penerima layanan program berjalan dengan 

baik, sesuai dengan rencana?.(c.)Apakah staff 

program mempunyai pengetahuan, ketrampilan 

dan pelatihan untuk menyajikan layanan atau 

intervensi program pembelajaran.(d.) Apakah 

terjadi sejumlah siswa mendapat keuntungan 

ataupun manfaat dari program, sedangkan 

siswa lain tidak mendapatkan manfaat? 

5.) Pengembangan kemampuan staff program. 

Evaluasi dapat dipergunakan untuk 

mengembangkan kemampuan guru yang 

menyajikan program kepada siswa. Jika terjadi 

terjai staff kompetensi rendah, perlu dilakukan 

pengembangan dengan segera. 

6.) Memenuhi ketentuan undang-undang. 

Sering suatu program disusun untuk 

melaksanakan undang-undang tertentu. Suatu 
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program dirancang dan dilaksanakan 

berdasarkan ketentuan undang-undang untuk 

menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh 

guru.  

7.) Mengukur cost-effectiveness dan cost-

efficiency (nilai efektif dan nilai efisien). 

Untuk melaksanakan suatu program harus 

mempunyai nilai sepadan (cost-effective) 

dengan akibat atau manfaat yang ditimbulkan 

oleh program. Sedang cost-efficiency 

evaluation adalah untuk mengukur apakah 

program tersebut berjalan secara efisien atau 

tidak. 

8.) Accountabilitas. 

Evaluasi dilakukan juga untuk 

pertanggungjawaban pimpinan dan 

pelaksanaan program. Apakah program telah 



 

 
 

dilaksanakan sesuai dengan rencana, sesuai 

dengan standar atau tolok ukur keberhasilan 

atau tidak. Apakah sesuai tujuan lembaga atau 

tidak. Apakah ada penyimpangan dalam 

pelaksanaan program atau tidak. Semua hal 

tersebut perlu dipertanggungjawabkan oleh 

para penyelenggara program.  

9.) Mengambil keputusan mengenai program. 

Salah satu tujuan evaluasi program adalah 

untuk mengambil keputusan mengenai sebuah 

program. Jika evaluasi suatu program 

menunjukkan berhasil melakukan perubahan 

bagi prestasi siswa dengan mencapai 

tujuannya, maka mungkin program akan 

dilanjutkan atau diterapkan di sekolah lain. 
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c. Fungsi Evaluasi Kepala Sekolah
18

 

1.) Untuk mengetahui tingkat keberhasilan dan 

kegagalan suatu lembaga dan memberikan 

masukan untuk mengatasi permasalahan yang 

ada. 

2.) Untuk perbaikan perencanaan, strategi, dan 

kebijakan. 

3.) Untuk pengabilan evaluasi. 

4.) Untuk tujuan pengendalian program/kegiatan. 

5.) Untuk perbaikan input, proses, dan output, 

perbaikan tatanan atau sistem prosedur. 

d. Strategi Evaluasi Kepala Sekolah
19

 

Strategi dalam evaluasi antara lain: 

1.) Mengidentifikasi dan merumuskan masalah 

yang ada. 
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 Akhdon, Strategic Management for Educational Management, 

(Bandung: Alfabeta, 2009), 176-177. 
      

19
 Surya Dharma, Manajemen Kinerja: Falsafah Teori dan 
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Terdapat suatu sistem umpan balik yang 

mengatur dirinya sendiri. Ini adalah sebuah 

situasi yang harus diusahakan oleh seorang 

kepala sekolah atas dasar prinsip pencegahan 

lebih baik daripada pengobatan. 

2.) Mengetahui alasan suatu 

kegagalan/kekurangan. 

Ketika mencari alasan atas kegagalan 

ataupun kekurangan, kepala sekolah tidak 

boleh secara kasar mencoba menyalahkan 

seseorang. Tujuan sebaiknya kepala sekolah 

dan guru secara bersama-sama 

mengidentifikasi fakta yang menyebabkan 

timbulnya permasalahan tersebut. Berdasarkan 

analisis faktual inilah keputusan dapat dibuat 

tentang apa yang harus dilakukan oleh 
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individu, kepala sekolah atau keduanya secara 

bersama. 

Penting sekali untuk mengidentifikasi sebab 

yang bersifat eksterna dari pekerjaan itu dan 

berada di luar kendali baik kepala sekolah 

maupun guru. Berbagai faktor yang berada di 

bawah kendali guru dan/atau kepala sekolah 

kemudian dapat dipertimbangkan.  

3.) Tentukan dan sepakati tindakan yang 

diperlukan. 

Apapun tindakan yang disepakati kedua 

belah pihak harus memahami bagaimana 

mereka tahu bahwa tindakan itu telah berhasil. 

Pengaturan umpan balik dapat dibuat tetapi 

guru harus dirangsang untuk memantau kinerja 

mereka sendiri dan mengambil tindakan lebih 

lanjut sesuai dengan yang dibutuhkan.  



 

 
 

4.) Meberikan sumberdaya bagi tindakan tersebut. 

Memberikan coaching, pelatihan, 

bimbingan, pengalaman, atau fasilitas yang 

diperlukan untuk memungkinkan tindakan 

yang telah disepakati bersama dapat terjadi. 

5.) Memantau dan memberikan umpan balik. 

Baik kepala sekolah maupun guru 

memantau kinerja, memastikan bahwa umpan 

balik diberikan atau didapatkan dan dianalisis, 

dan mencapai kesepakatan mengenai tindakan 

lebih lanjut yang mugkin diperlukan. 

Mengenai metode evaluasi para pakar 

evaluasi masih berbeda pendapat. Pada prinsipnya 

pendapat para pakar mengenai metode evaluasi 

dapat dikelompokkan menjadi dua pendekatan 

yaitu pendekatan saintifik, dan pendekatan 

pragmatik.  
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a.) Pendekatan Saintifik. Pendekatan saintifik 

dari evaluasi dikemukakan oleh Edward A. 

Suchman. Ia mengemukakan bahwa seperti 

jenis riset lainnya, evaluasi harus 

menggunakan pendekatan logika metode 

saintifik. Evaluator harus memakai semua 

jenis teknik penelitian yang tersedia yang 

cocok dengan keadaan suatu evaluasi. 

Sejumlah pakar menyarankan evaluator 

untuk mengetahui pengaruh program dan 

proyek terhadap perkembangan masyarakat 

menggunakan metode esperimen. 

b.) Pendekatan pragmatis. Sejumlah pakar 

berpendapat bahwa evaluator harus 

pragmatis dalam melaksanakan tugasnya. 

Tugas mereka adalah menjaring informasi 

mengenai objek evaluasi dan menilai serta 



 

 
 

mengukur manfaat bagi masyarakat. Karena 

evaluasi sering memerlukan waktu yang 

lama. 
20

  

Menurut Nur Kholis dalam bukunya, bahwa 

peran kepala sekolah memiliki banyak fungsi. 

Salah satunya sebagai Evalutor, kepala sekolah 

harus melakukan pengukuran seperti kehadiran, 

kerajinan, dan pribadi para guru, tenaga 

kependidikan, administrator sekolah dan siswa.
21

 

2. Peningkatan Mutu 

a. Pengertian Peningkatan Mutu 

Mutu adalah sebuah hal yang berhubungan 

dengan gairah dan harga diri.
22

Total Quality 

Manajemen adalah perencanaan metode 
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 Nur Kolis,  Manajemen Berbasis Sekolah Teori, Model, dan Aplikasi, 

( Jakarta: Widia Sarana, 2003). 
       

22
 Edward Sallis, Total Quality Management in Education, 

(Jogjakarta: IRCiSoD, 2011), 73. 
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kuantitatif dan pengetahuan kemanusiaan untuk:  

1) Memeperbaiki material dan jasa yang menjadi 

masukan organisasi.  2) Memperbaiki semua 

proses penting dalam organisasi,  3) Memperbaiki 

upaya memenuhi kebutuhan para pemakai produk 

dan jasa pada masa kini dan diwaktu yang akan 

datang.
23

 

Garvin mengemukakan bahwa sebagai suatu 

konsep sudah lama dikenal tetapi kemunculannya 

sebagai fungsi manajemen baru terjadi akhir-akhir 

ini. Garvin membagi pendekatan modern terhadap 

mutu kedalam empat era mutu, yaitu inspeksi, 

pengendalian mutu secara statistik, jaminan mutu 

dan manajemen mutu strategik. 

1.) Inspeksi  Pendekatan ini mulai diterapkan 

pada permulaan abad ke-19. Pengendalian 
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 Soewarso Hardjosoedarmo, Total Quality Management, 

(Yogyakarta: ANDI,2004),  1. 



 

 
 

mutu mencakup beberapa model yang 

seragam dari suatu produk untuk mengukur 

kinerja sesungguhnya. Inspeksi terhadap 

output dilakukan langsung melalui bantuan 

alat tertentu yang dirancang untuk mengukur 

output fisik dibandingkan dengan standar 

yang seragam. Sejak awal abad ke-20, 

kegiatan inspeksi dikaitkan secara lebih 

formal dengan pengendalian mutu dan mutu 

itu sendiri dapat dipandang sebagai fungsi 

manajemen yang berbeda. 

2.) Pengendalian mutu secara statistik  

Pengendalian mutu secara statistik ini 

beranggapan bahwa variebilitas merupakan 

suatu fakta dalam industri yang dapat 

dipahami dengan menggunakan prinsip 

probabilitas dan statistik. Kontribusi 
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utamanya ialah bagan pengendalian proses 

untuk merencanakan nilai produksi guna 

menentukan apakah nilai tersebut masuk 

dalam rentang yang dikehendaki. 

3.) Penjaminan mutu  Ada empat konsep baru 

yang berkaitan dengan jaminan mutu, yaitu 

biaya mutu, pengendalian mutu terpadu atau 

Total Quality Control, reliability engineering, 

dan zero defect.Pengendalian mutu harus 

dimulai dari perancangan produk dan 

berakhir jika produk telah sampai ke tangan 

pelanggan yang puas. 

4.) Manajemen mutu strategik. Konsep ini 

menuntut kepada semua pihak  dalam suatu 

institusi untuk mengolah mutu secara 

strategis. Dengan kata lain bagaimana suatu 

institusi, baik perusahaan maupun institusi 



 

 
 

pendidikan mampu melakukan langkah-

langkah strategis dalam mengendalikan mutu 

dan menjamin mutu produk atau lulusan 

lembaga pendidikan untuk memuaskan para 

pihak yang berkepentingan atau para 

stakeholders.
24

 

Mutu adalah agenda utama dan 

meningkatkan mutu merupakan tugas yang paling 

penting. Mutu dianggap sebagai suatu hal yang 

membingungkan dan sulit untuk diukur. Mutu 

dalam pandangan seseorang terkadang 

bertentangan dengan mutu dalam pandangan 

orang lain.
25

 

Adapun sejarah singkat perkembangan 

manajemen mutu terpadu atau TQM ialah 
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berbasis pada evolusi gerakan Total Quality oleh 

bapak manajemen Limiah F.W Taylor tahun 

1920-an. Aspek penting fundamental dari 

manajemen ilmiah ialah pemisahan antara 

perencanaan dan pelaksanaan.  

Meskipun pembagian tugas yang telah 

menimbulkan peningkatan besar produktivitas, 

konsep pembagian tugas tersebut telah 

menyisihkan konsep lama tentang keahlian atau 

ketrampilan, dimana individu yang sangat 

terampil melakukan semua pekerjaan yang 

dibutuhkan untuk menghasilkan produk 

bermutu.
26

 

Menurut Myres dan Stonehill dalam 

Nurkolis manajemen peningkatan mutu madrasah 

merupakan suatu strategi untuk memperbaiki 
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 Abdul Hadis & Nurhayati, Manajemen Mutu Pendidikan...,  94. 



 

 
 

mutu pendidikan melalui pengalihan otoritas 

pengambilan keputusan dari pemerintah pusat ke 

daerah dan ke masing-masing sekolah. Dengan 

demikian, kepala sekolah, guru, peserta didik, dan 

orangtua mempunyai kontrol yang lebih besar 

terhadap proses pendidikan, dan mempunyai 

tanggungjawab untuk mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan pembiayaan, personal, dan 

kurikulum sekolah.
27

 

b. Karakteristik peningkatan mutu
28

 

1.) Proses belajar mengajar mempunyai efektifitas 

yang tinggi. 

2.) Kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. 

3.) Lingkungan madrasah yang aman dan tertib. 

4.) Pengelolaan tenaga pendidik yang efektif. 

5.) Memiliki budaya mutu 
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6.) Memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan 

dinamis. 

7.) Memiliki kewenangan. 

8.) Partisipasi yang tinggi dari warga sekolah dan 

masyarakat. 

9.) Memiliki keterbukaan manajemen. 

10.) Memiliki kemauan untuk berubah (baik 

secara psikologis maupun 

  secara fisik). 

11.) Melakukakn evaluasi dan perbaikan secara 

berkelanjutan. 

12.) Resposif dan antisipatif terhadap kebutuhan. 

13.) Memiliki komunikasi yang baik. 

14.) Memiliki akuntabilitas. 

15.) Memiliki kemampuan menjaga 

sustainabilitas. 



 

 
 

Karakterisitik peningkatan mutu madrasah 

dapat diketahui dari bagaimana madrasah dapat 

mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah, 

proses pembelajaran, pengelolaan sumberdaya 

manusia, serta pengelolaan sumberdaya dan 

administrasi.
29

 

Untuk dapat menganalisis karakteristik 

mutu yang terdapat dalam sebuah manajemen 

mutu, dapat menggunakan mutu yang 

dipersepsikan dalam kompetetif merebut 

pelanggan atau sumberdaya manusia. Perspektif 

mutu tersebut adalah pendekatan yang digunakan 

mewujudkan suatu lembaga yang bermutu.
30

 

 

 

                                                           
       

29
 Ibid., 

       
30

 Soewarso Hardjosoedarmo, Total Quality Management 

(Yogyakarta: Andi Publisher, 2006), 52. 



53 
 

 

c. Tujuan Peningkatan Mutu 

Pendidikan adalah tentang pembelajaran 

masyarakat. Jika TQM bertujuan untuk memiliki 

relevansi dalam pendidikan, maka ia harus 

memberikan penekanan pada mutu pelajar. Itu 

tidak akan terwujud jika TQM tidak memberi 

kontribusi yang substansial bagi mutu dalam 

pendidikan. Institusi pendidikan yang 

menggunakan prosedur mutu terpadu harus 

menangkap secara serius isuisu tentang gaya dan 

kebutuhan pembelajaran untuk menciptakan 

strategi individualisasi dan diferensiasi dalam 

pembelajaran.
31
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Adapun tujuan dari peningkatan mutu 

adalah:
32

 

1.) Meningkatkan mutu pendidikan melalui 

peningkatan kemandirian, fleksibilitas, 

partisipasi, keterbukaan kerjasama, 

akutabilitas, dan inisiatif madrasah dalam 

mengelola dan meberdayakan sumberdaya 

yang tersedia. 

2.) Meningkatkan kepedulian warga madrasah dan 

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan 

melalui pengambilan keputusan bersama. 

3.) Meningkatkan tanggungjawab madrasah 

kepada orangtua, masyarakat, dan pemerintah 

untuk meningkatkan mutu madrasah. 
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4.) Meningkatkan kompetensi yang sehat antar-

madrasah dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. 

d. Rencana peningkatan mutu 

Ada tiga permasalahan besar dunia 

pendidikan di Indonesia, yaitu: masih rendahnya 

pemerataan memperoleh pendidikan bagi 

masyarakat, masih rendahnya mutu dan relevansi 

pendidikan, dan masih lemahnya manajemen 

pendidikan.  Dari ketiga masalah yang dihadapi 

oleh dunia pendidikan di Indonesia tersebut, dua 

masalah yang terakhir yaitu masalah mutu dan 

manajemen pendidikan merupakan masalah yang 

lebih banyak berkontribusi pada rendahnya mutu 

pendidikan di Indonesia.
33
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 Abdul Hadis & Nurhayanti, Manajemen Mutu Pendidikan..., 68. 



 

 
 

Pelaksanaaan rencana peningkatan mutu 

dengan mendayagunakan sumber daya pendidikan 

yang tersedia semaksimal mungkin, menggunakan 

teori-teori yang terbukti mampu meningatkan 

kualitas pembelajaran. Kepala sekolah dan guru 

bebas mengambil inisiatif dan kreatif dalam 

menjalankan program-program yang telah 

diproyeksikan dapat mencapai sasaan-sasaran 

yang telah ditetapkan. Karena itu, sekolah harus 

dapat dapat melepaskan ikatan-ikatan birokritas 

yang banyak menghabat laju penyelenggaraan 

pendidikan.
34
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(Jakarta: Prenada Media, 2016), 378. 
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Untuk mendukung upaya peningkatan mutu, 

diperlukan langkah-langkah kebijakan, 

diantaranya: 
35

 

1.) Merumuskan misi, yang meliputi rumusan 

maksud, filosofi dan tujuan. 

2.) Mengembangkan profil yang mencerminkan 

kondisi intern dan kapabilitas. 

3.) Menilai lingkungan ekstern, meliputi pesaing 

dan faktor-faktor kontekstual umum. 

4.) Menganalisis opsi perusahaan dengan 

mencocokkan sumber dayanya dengan 

lingkungan eksternal. 

5.) Mengidentifikasi opsi yang paling 

dikehendaki dengan mengevaluasi setiap 

opsi. 
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 Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan berdaya Saing 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012),  238-239. 



 

 
 

6.) Memilih seperangkat sasaran jangka panjang 

dan strategi umum yang diharapakan dapat 

mencapai pilihan yang paling dikehendaki. 

7.) Mengembangkan sasaran tahunan dan 

strategi jangka panjang yang sesuai dengan 

sasaran dan strategi yang dipilih.  

8.) Mengimplementasikan strategi yang dipilih 

dengan cara mengalokasikan sumberdaya 

anggaran yang menekankan pada kesesuaian 

antara tugas, SDM, struktur, teknologi dan 

sistem imbalan. 

9.) Mengevaluasi keberhasilan proses strategi 

sebagai masukan bagi pengambil keputusan 

yang akan datang. 

Peningkatan mutu hanya akan beararti 

ketika diaplikasikan secara praktis, dan aplikasi 

tersebut merupakan variasi dari tahap itu sendiri. 
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Semua bentuk peningkatan mutu harus dilakukan 

dengan cara tahap demi tahap dan tidak dengan 

cara lain. 

Terdapat beberapa komponen dalam 

peningkatan sebuah mutu, yang paling utama 

dalam komponen tersebut adalah strategi atau 

perencanaan strategi. Strategi disini berfungsi 

sebagai komponen yang terpenting. Karena suatu 

strategi atau cara untuk meningkatkan sebuah 

mutu sangat dibutuhkan dan diawali oleh sebuah 

perencanaan agar suatu strategi dan proses 

peningkatan mutu tersebut dapat terlaksana 

dengan baik dan teratur sesuai dengan yang 

diharapkan.
36
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3. Kompetensi Guru 

a. Pengertian Kompetensi Guru 

Pengertian kompetensi menurut beberapa tokoh:
37

 

1.) Louise Moqvist mengemukakan bahwa 

“competency has been defined in the ligth of 

actual circumstances relating to the individual 

and work”. Kompetensi merupakan kecakapan 

yang dimiliki seseorang dalam melaksanakan 

pekerjaan. W.J.S. Purwadarminto 

mendefinisikan kompetensi adalah kekuasaan 

untuk menentukan atau memutuskan suatu hal. 

Pengertian dasar kompetensi adalah 

kemampuan atau kecakapan. 

2.) Menurut Lynn, “competence my range from 

recall and understanding of fact and concepts, 

to advanced motor skill, to teaching 
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behaviours and professional values”. 

Kompetensi dapat meliputi pengulangan 

kembali fakta dan konsep untu meningkatkan 

keahlian, perilaku dalam belajar, dan nilai-nilai 

profesional. 

3.) Hamzah B. Uno mengatakan bahwa 

kompetensi merupakan karakteristik yang 

menonjol bagi seseorang dan menjadi cara-

cara berperilaku dan berpikir dalam segala 

situasi yang berlangsung dalam waktu yang 

lama. Untuk melakukan pekerjaanya, 

seseorang harus memiliki kemampuan 

(ability), dalam bentuk pengetahuan 

(knowladge), sikap (attitude), dan ketrampilan 

(skill) yang sesuai dengan pekerjaan. 

Kompetensi merupakan perpaduan dari 

pengetahuan, ketrampilan, nilai dan sikap yang 



 

 
 

direflesinya dalam kebiasaan berpikir dan 

bertindak. Pada sistem pengajaran, kompetensi 

digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan 

professional, yaitu kemampuan untuk menunjukkan 

pengetahuan dan konseptualisasi pada tingkat-

tingkat yang lebih tingi. Kompetensi ini dapat 

diperoleh melalui pendidikan, pelatihan, dan 

pengalaman lain sesuai tingkat kompetensinya.
38

 

Menurut Zamroni, guru adalah orang yang 

merancang strategi pembelajaran yang akan 

diterapkan di kelas. Guru adalah orang yang 

berwenang dan bertanggungjawab terhadap 

pendidikan siswanya. Oleh karena itu, guru harus 

memiliki dasar-dasar kompetensi sebagai 

wewenang dan kemampuan dalam menjalankan 

tugasnya. Dengan demikian kompetensinya mutlak 
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harus dimiliki guru sebagai kemampuan, 

kecakapan, dan ketrampilan mengelola 

pendidikan.
39

 

Istilah kompetensi guru mempunyai banyak 

makna, Broke and Stome mengemukakan bahwa 

kompetensi guru sebagai “descriptive of qualitative 

nature of teacher behavior appears to be entirely 

meaningful”, kompetensi guru merupakan 

gambaran kualitatif tentang hakikat perilaku guru 

yang penuh arti.
40

 Dalam Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang 

Guru dan Dosen, dijelaskan bahwa: “kompetensi 

adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan 

perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai 

oleh guru atau dosen dalam melaksanakan tugas 

keprofesionalan.” Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) 
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 Hasan Basri & Tatang, Kepemimpinan Pendidikan..., 135. 

       
40

 E. Mulyasa, Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2008), 25. 



 

 
 

menyatakan kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh 

melalui pendidikan profesi.
41

 

b. Macam-Macam Kompetensi Guru 

Guru adalah orang yang berwenang dan 

bertanggungjawab terhadap pendidikan siswanya. 

Oleh karena itu, guru harus memiliki dasar-dasar 

kompetensi sebagai wewenang dan kemampuan 

dalam menjalankan tugasnya. Dengan demikian 

kompetensi guru mutlak harus dimiliki guru 

sebagai kemampuan, kecakapan, dan ketrampilan 

mengelola pendidikan. Guru harus memiliki 

kompetensi sesuai standar kompetensi guru. 
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 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 
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Standar ini diartikan sebagai ukuran yang 

ditetapkan atau dipersyaratkan. 
42

 

Dalam penjelasan Peraturan Pemerintah No. 19 

tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

dalam pasal 28 (3) dinyatakan bahwa kompetensi 

yang harus dimiliki oleh seorang guru sebagai agen 

pembelajaran adalah sebagai berikut:
43

 

1.) Kompetensi Pedagogik 

Kompetensi Pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik meliputi 

pemahaman terhadap peserta didik, perancangan 

dan pelaksanaan pembelajaran, evaluasi hasil 

belajar, dan pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan kompetensi yang 

dimilikinya.  
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 Hasan Basri & Tatang, Kepemimpinan Pendidikan...,135.  
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 Hasan Basri & Tatang, Kepemimpinan Pendidikan..., 136-147. 



 

 
 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

guru dalam mengelola pembelajaran peserta 

didik. Kompetensi khas, yang akan 

membedakan guru dengan profesi lainnya dan 

menentukan tingkat keberhasilan proses dan 

hasil belajar peserta didiknya. 

Kompetensi pedagogik merupakan 

kemampuan dalam pengelolaan peserta didik 

yang memiliki tujuh aspek yaitu:  

a.) Menguasiai karakteristik peserta didik. 

Karakteristik ini berkaitan dengan aspek 

fisik, intelektual, sosial, emosional, moral, 

dan latar belakang sosial budaya. 

b.) Menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik. Guru mampu 

menetapkan berbagai pendekatan, strategi, 

metode, dan teknik pembelajaran yang 
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mendidikn secara kteatif sesuai dengan 

standar kompetensi guru. Guru mampu 

menyesiaikan metode pembelajaran yang 

sesuai dengan karakteristik peserta didik 

dan memotivasi mereka untuk belajar. 

c.) Pengembangan kurikulum. Guru mampu 

menyusun silabus sesuai dengan tujuan 

terpenting kurikulum. Guru mampu 

memilih, menyusun, dan menata materi 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. Seperti menyusun silabus 

yang sesuai dengan kurikulum, merancang 

RPP yang sesuai dengan silabus untuk 

membahas materi ajar tertentu agar peserta 

didik dapat mencapai kompetensi dasar 

yang ditetapkan, mengikuti urutan materi 

pembelajaran dengan memperhatikan tujuan 



 

 
 

pembelajaran, memilih materi pembelajaran 

yang sesuai dengan tujuan pembelajaran. 

d.) Kegiatan pembelajaran yang mendidik. 

Guru mampu menyusun dan melaksanakan 

rancangan pembelajaran yang mendidik 

secara lengkap. Guru mampu melaksankan 

pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan 

peserta didik. Guru mampu menyusun dan 

menggunakan berbagai materi pembelajaran 

dan sumber belajar sesuai dengan 

karakteristik peserta didik. Jika relevan, 

guru memanfaatkan teknologi informasi 

komunikasi (TIK) untuk kepentingan 

pembelajaran. 

e.) Pengembangan potensi peserta didik. Guru 

mampu menganalisis potensi pembelajaran 

setiap peserta didik dan mengidentifikasi 
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pengembangan potensi peserta didik melalui 

program pembelajaran yang mendukung 

siswa mengaktualisasikan potensi 

akademik, kepribadian, dan kreativitasnya 

sampai ada bukti jelas bahwa peserta didik 

mengaktualisasikan potensi mereka.  

f.) Komunikasi dengan peserta didik. Guru 

mampu berkomunikasi secara efektif, 

empatik, dan santun dengan peserta didik 

dan bersikap antusias dan positif. Guru 

mampu memberikan respon yang lengkap 

dan relevan kepada komentar atau 

pertanyaan peserta didik. 

g.) Penilaian dan evaluasi. Guru mampu 

menyelenggarakan penilaian proses dan 

hasil belajar secara berkesinambungan. 

Guru melakukan evaluasi atas efektivitas 



 

 
 

proses dan hasil belajar dengan 

menggunakan hasil penilaian dan evaluasi 

untuk merancang program remedial dan 

pengayaan. Guru mampu menggunakan 

hasil analisis penilaian dalam proses 

pembelajaran. 

2.) Kompetensi Kepribadian 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif 

dan berwibawa, menjadi teladan bagi peserta 

didik, dan berakhlak mulia.  

Adapun kualifikasi kompentensi 

kepribadian pendidik atau guru sebagaimana 

dijelaskan oleh Permendiknas No. 16 Tahun 

2007 tentang Kualifikasi dan Kompetensi Guru 

bahwa kompetensi kepribadian untuk guru kelas 

dan guru mata pelajaran, pada semua jenjang 
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pendidikan dasar dan menengah adalah sebagai 

berikut:
44

 

a.) Bertindak sesuai dengan norma agama, 

hukum, sosialm dan kebudayaan nasional 

Indonesia. 

b.) Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi 

peserta didik dan masyarakat. 

c.) Menampilkan diri sebagai pribadi yang 

mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa. 

d.) Menunjukkan etos kerja, tanggungjawab 

yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan 

rasa percaya diri. 

e.) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru. 
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3.) Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial adalah kemampuan guru 

untuk berkomunikasi dan bergaul secara efektif 

dengan peserta didik, sesama pendidik, tenaga 

kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat. 

Ada tujuh kompetensi sosial yang harus 

dimiliki oleh guru agar dapat berkomunikasi dan 

bergaul secara efektif di lingkungan sekolah dan 

masyarakat, ketujuh kompetensi tersebut adalah 

sebagai berikut:
45

 

a.) Memiliki pengetahuan tentang adat istiadat 

baik sosial mauoun agama.  

b.) Memiliki pengetahuan tentang budaya dan 

tradisi. 
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c.) Memiliki pengetahuan tentang inti 

demokrasi. 

d.) Memiliki pengetahuan tentang estetika. 

e.) Memiliki apresiasi dan kesadaran sosial. 

f.) Memiliki sikap yang benar terhaap 

pengetahuan dan pekerjaan. 

g.) Setia terhadap harkat dan martabat manusia. 

4.) Kompetensi profesional 

Kompetensi profesional adalah kemampuan 

penguasaan materi pembelajaran secara luas dan 

mendalam, yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memnuhi standar 

kompetensi yang ditetapkan. Dalam kompetensi 

profesional terdapat lima aspek penting yang 

harus dimiliki guru, yaitu:
46
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a.) Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola 

pikir keilmuwan yang mendukung mata 

pelajaran yang diampunya. 

b.) Menguasai standar kompetensi dan 

kompetensi sasar mata pelajaran atau bidang 

pengembangan yang diampu.  Dalam materi 

pembelajaran pada standar kompetensi dan 

kompetensi dasar (SKKD), setiap kelompok 

mata pelajaran perlu dibatasi,  mengingat 

prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dan 

pemilihan bahan pembelajaran adalah sebagai 

berikut: 

(1.) Orientasi pada tujuan dan kompetensi. 

(2.) Kesesuaian (relevansi). 

(3.) Efisien dan efektif. 

(4.) Fundamental. 

(5.) Keluwesan. 
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(6.) Berkesinambungan dan berimbang. 

(7.) Validitas. 

(8.) Keberartian. 

(9.) Kemenarikan dan kepuasan. 

c.) Mengembangkan materi pelajaran yang 

diampu secara kreatif.  

d.) Dalam UU RI No. 14 Tahun 2005 tentang 

guru dan dosen, dikemukakan bahwa 

organisasi profesi guru adalah perkumpulan 

yang dibadan hukum yang didirikan dan 

diurus oleh guru untuk mengembangkan 

profesionalitas guru. 

e.) Memanfaatkan teknologi informasi dan 

komunikasi untuk berkomunikasi. 

Guru yang professional dan bermutu 

harus memiliki beberapa kompetensi 

diantaranya yang telah disebutkan 



 

 
 

diatas.Apabila guru belum dapat memiliki 

kompetensi tersebut, maka guru belum dapat 

dikatakan sebagai guru professional atau guru 

bermutu.Karena dengan kompetensi tersebut 

seorang guru dalam mengembangkan keahlian 

dalam dirinya dan perannya sebagai guru 

dalam penentu mutu pendidikan. 

 

4. Peran Evaluasi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Kompetensi Guru 

Kinerja kepala sekolah memiliki peran yang 

besar pada keberlangsungan sekolah dalam 

menjalankan peran dan tugasnya di masyarakat. Setiap 

sekolah perlu memperhatikan bagaimana upaya untuk 

terus meningkatkan kinerja para guru agar dapat 

memberi kontribusi optimal bagi meningkatnya 

kinerja sekolah. Dengan demikian, perhatian pada 
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kinerja harus menjadi fokus dan semangat sekolah. 

untuk itu, sekolah perlu memahami bagaimana kondisi 

kinerja para guru agar dapat melakukan pengelolaan  

dan pengembangan bagi kepentingan sekolah serta 

diperlukan suatu penilaian kinerja. Penilaian kinerja 

merupakan tahapan penting dalam manajemen kinerja 

suatu sekolah. Pada tahapan ini dapat diperoleh 

informasi yang dapat dijadikan dasar bagi kebijakan 

yang berkaitan dengan pengembangan para guru baik 

itu kebijakan penggajian atau promosi. Adapun tujuan 

dari penilaian kinerja, bagi kepala sekolah adalah 

untuk mengetahui kondisi yang ada dari kinerja para 

guru serta bagaimana meningkatkan kinerja mereka 

merupakan hal penting dalam upaya meningkatkan 

kemampuan sekolah dalam mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan.
47
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Peran kepala sekolah dalam evaluasi program 

pembelajaran kooperatif disini adalah sebagai 

evaluator dan supervisor. Peran kepala sekolah dalam 

evaluasi pembelajaran kooperatif adalah sebagai 

evaluator, yaitu mengadakan penilaian kepada guru 

untuk mengetahui sejauh mana pembelajaran telah 

dilaksanakan. Melalui evaluasi akan diketahui 

beberapa hasil dari pembinaan yang sebelumnya 

dilakukan dan mengetahui beberapa bidang 

pengajaran yang telah dilakukakan serta mengetahui 

hambatannya. Hasil evaluasi juga akan dipakai 

sebagai bahan pembinaan berikutnya. Evaluasi dalam 

pengajaran dilakukan untuk mengetahui apakah 

program pembelajaran kooperatif telah mencapai 

sasaran yang diharapkan, apakah pembelajaran 

berjalan sesuai dengan RPS yang dibuat, serta 

mengetahui hambatan dan kesulitan para guru dalam 
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melakukan pengajaran. Bidang sasaran evaluasi 

meliputi kinerja guru, peningkatan mutu, 

pembelajaran PAKEM, team ekstrakurikuler, 

pengelola sarana prasarana dan manajemen 

transparan.
48

 

Pada peran kepala sekolah sebagai evaluator ini 

diharapkan mampu mengatrol peningkatan mutu 

pendidikan. Khususnya pada mutu kompetensi guru 

yang berperan penting dalam proses pembelajaran di 

madrasah/sekolah.  

Sekalipun faktor guru dan peserta didik 

merupakan faktor penentu dan kehadirannya harus ada 

dalam proses belajar mengajar, namun pengaruh 

berbagai faktor lainnya tidak boleh diabaikan 

misalnya faktor media dan alat pembelajaran, fasilitas 

belajar, infrastruktur sekolah, fasilitas labolatorium, 
                                                           
      

48
 Puji Rahayu, Mustiningsih & Asep Sunandar,  “Peran Kepala 

Sekolah dalam Mewujudkan Variasi Pembelajaran Kooperatif”, Jurnal 

Manajemen Pendidikan Volume 24,  (Maret 2014), Nomor 3, 235-241. 



 

 
 

manajemen sekolah, sistem pembelajaran dan evaluasi 

kurikulum, metode, dan strategi pembelajaran. 

Kesemua faktor-faktor diluar guru dan peserta didik 

tersebut berkontribusi signifikan dalam meningkatkan 

mutu proses dan hasil proses belajar mengajar di 

kelas.
49

 

Sebagai contoh, faktor media pembelajaran 

berkontribusi membantu guru memvisualisasi atau 

mendemonstrasikan materi pembelajaran kepada 

peserta didik. Bahan pembelajaran akan lebih mudah 

diketahui, difahami, dan dikuasai jika selain aspek 

auditif peserta didik dilibatkan, karena hampir semua 

objek di dunia ini dapat diketahui oleh individu berkat 

bantuan alat visual atau mata sebagai alat penglihatan 

utama bagi manusia untuk menangkap pesan dan 
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kesan terhadap objek atau materi pelajaran yang 

dipelajari.  

Faktor peralatan pembelajaran juga memegang 

peranan penting dalam membantu guru dan peserta 

didik dalam melakukan proses belajar mengajar 

dikelas. Fasilitas belajar yang tersedia dalam jumlah 

memadai di suatu institusi pendidikan, juga 

berkontribusi besar dalam memfasilitasi guru dan 

peserta didik dalam proses belajar mengajar dikelas. 

Tanpa ada fasilitas belajar yang tersedia dalam jumlah 

memadai di sekolah, proses interaksi antara guru 

dengan peserta didik kurang dapat terlaksana dengan 

maksimal dan optimal. 

Infrastruktur suatu institusi pendidikan yang 

kurang memadai dan memenuhi syarat juga 

mempengaruhi intersksi belajar mengajar di sekolah. 

Faktor kurikulum juga memegang peranan penting 



 

 
 

dalam memperlancar interaksi belajar mengajar 

dikelas.
50

 

Faktor metode dan strategi serta pendekatan 

pembelajaran yang digunakan oleh guru dalam 

membelajarkan pesrta didik di kelas, juga 

mempengaruhi kelancaran dan kesuksesan proses 

belajar mengajar dikelas. Guru yang menerapkan 

metode, strategi, dan pendekatan, pembelajaran yang 

sesuai dengan minat, kebutuhan, dan perbedaan 

individual peserta didik akan dapat menyukseskan 

interaksi belajar mengajar di kelas. 

Sistem manajemen sekolah juga berpengaruh 

terhadap keberhasilan proses dan hasil pembelajaran 

di sekolah. Sekolah yang menerapkan manajemen 

terbuka dan transparan akan berpeluang sukses dalam 

manajemen sistem pembelajaran secara professional 
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melalui interaksi belajar mengajar dikelas daripada 

sekolah yang menerapkan manajemen tertutup.
51
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan jenis penelitian 

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan 

adalah pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah 

penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan yang 

tidak dapat dicapai menggunakan prosedur statistika dengan 

cara kuantifikasi.
52

 Sehingga dalam metode ini meneliti 

pada kondisi objek yang amaliah menggunakan membaca 

berbagai informasi yang ada pada lapangan baik dalam 

bentuk gambar maupun tulisan, dengan mengamati berbagai 

kegiatan yang ada di lapangan, ataupun mewawancarai 

narasumber yang ada di tempat penelitian tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman 

yang mendalam tentang masalah-masalah manusia dan 
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sosial, bukan mendeskripsikan bagian permukaan dari suatu 

realitas sebagaimana dilakukan penelitian kuantitatif dengan 

positivismenya.
53

 Tujuan dari penelitian kualitatif ada dua 

yaitu pertama, menggambarkan dan mengungkapkan (to 

describe and explore); kedua, menggambarkan dan 

menjelaskan (to describe and explain). Kebanyakan 

penelitian kualitatif bersifat deskriptif dan penjelasan. 

Beberapa penelitian memberikan penjelasan mengenai 

hubugan antara peristiwa dengan makna, terutama menurut 

persepsi partisipan.
54

  

Jenis penelitian pada penelitian ini adalah deskriptif, 

penelitian ini merupakan aktivitas yang bertujuan untuk 

menggambarkan aktivitas atau fenomena, yang dirancang 

untuk mendapat suatu informasi dalam keadaan sekarang. 

Penelitian deskriptif juga dilaksanakan untuk 

mengembangkan tujuan yang luas dari ilmu pengetahuan, 
                                                           
       

53
 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek ( 

Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 85 

       
54

 Metode Penelitian Kualitatif, 29 



 

 
 

biasanya untuk mengembangkan ilmu yang mendasari 

masalah dan penjelasan.
55

 

Dikutip dari buku milik Putra dan Dwilestari dalam 

Nusa Putra menjelaskan pertanyaan penelitian kualitatif 

harus memenuhi sejumlah persyaratan, yaitu: terbuka, 

konteks, partisipan, fokus pokok atau topik utama 

penelitian.
56

 Penelitian kualitatif dieksplorasi dan 

diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial 

yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu. Latar 

sosial tersebut digambarkan sedemikian rupa sehingga 

dalam melakukan penelitian kualitatif mengembangkan 

pertanyaan dasar (apa, bagaimana, siapa, kapan, dan 

dimana).
57

 Adapun fenomena sosial ataupun lingkungan 

sosial yang ada di MAN 1 Ponorogo berkaitan dengan peran 
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 Ucu Cahyana, Metodologi Penelitian Pendidikan  (Jakarta: 

Rajagrafindo Persada, 2015), 72. 
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serta dari kepala sekolah dalam mengevaluasi guru yang 

mampu meningkatkan mutu dari kompetensi guru. Dimana 

kepala sekolah memberikan berbagai arahan mengenai 

metode pembelajaran dan cara mengaplikasikan perangkat 

pembelajaran yang sesuai dengan program sekolah. Disini 

kepala sekolah menggunakan program pembelajaran yang 

terbaru dan sesuai dengan perkembangan zaman. Yaitu 

program pembelajaran berbasis IT, guru diwajibkan 

menguasi program yang diberikan oleh kepala sekolah. 

Dengan begitu mutu dari kompetensi para guru aan terjamin 

dan mampu menghasilkan lulusan yang berkualitas pula. 

Jadi peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan 

metode yang ada untuk menjelaskan Peran Evaluasi Kepala 

Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Kompetensi Guru di 

MAN 1 Ponorogo. 

 

 



 

 
 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas dari penelitian kualitatif adalah tidak dapat 

dipisah dari pengamatan berperan serta, sebab peranan 

penelitian yang menentukan keseluruhan skenarionya.
58

 

Untuk itu pada penelitian ini, peneliti bertindak sebagai 

aktor yang merupakan instrumen kunci, sedangkan 

instrument lain sebagai penunjang. Peneliti sebagai 

instrument kunci dimaksudkan sebagai pewawancara, 

observer, pengumpul data, penganalisis data sekaligus 

pelapor hasil penelitian. 

Peneliti meneliti berbagai kegiatan evaluasi yang 

dilakukan kepala sekolah dalam upayanya meningkatkan 

mutu kompetensi guru di MAN 1 Ponorogo mulai dari 

proses awal hingga hasil akhir dari evaluasi tersebut. 
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C. Lokasi Penelitian 

Lembaga MAN 1 Ponorogo ini merupakan madrasah 

yang dalam evaluasi kompetensi gurunya sudah sesuai 

dengan apa yang telah ditetapkan oleh madrasah sehingga 

mampu meningkatkan mutu dari madrasah tersebut, dan 

kepala sekolah sangat berperan penting dalam 

pengevaluasian tersebut. Dengan mempertimbangkan dari 

segala hal penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di 

MAN 1 Ponorogo. Yang beralamatkan di Jl. Arif Rahman 

Hakim No. 02, Kartosari, Cekok, Babadan, Ponorogo. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data utama penelitian ini  adalah kata-kata dan 

tindakan, selebihnya adalah  sumber data tertulis dan foto. 

Yang dimaksud kata-kata dan tindakan yaitu kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau di wawancarai. 

Sumber data ini di catat melalui catatan tertulis. Sedangkan 



 

 
 

sumber data tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan 

teknik observasi dan wawancara.
59

 

1.) Data primer 

Data primer adalah data yang diperoleh 

secara langsung melalui pengamatan dan wawancara 

dengan informan atau responden, peneliti akan 

wawancara dengan informan untuk menggali 

informasi mengenai peran evaluator dari kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu kompetensi para 

guru di sekolah dan yang menjadi sumber utama 

adalah kepala sekolah, dan guru di MAN 1 

Ponorogo. 

2.) Data sekunder 

Data sekunder merupakan data tambahan 

berupa informasi yang akan melengkapkan data 

primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi 
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dokumen atau arsip didapatkan dari berbagai 

sumber, foto pendukung yang sudah ada, maupun 

foto yang dihasilkan sendiri. 

 

3.) Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

a.) Teknik Wawancara 

Wawancara adalah pemberian sejumlah pertanyaan 

yang dipersiapkan oleh peneliti dan diajukan kepada 

seseorang mengenai topik penelitian secara tatap 

muka, dan peneliti merekam jawaban-jawabannya 

sendiri.60 

Pada wawancara ini peneliti akan menanyakan hal-

hal yang penting kepada beberapa informan yaitu 

kepala sekolah, waka kurikulum, dan guru. 
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 Emzir, Metode Penelitian Kualitatif: Analisis Data (Jakarta: PT 

Raja Grafindo Persada, 2011), 49. 



 

 
 

Wawancara tersebut berisi tentang apa yang telah 

tertulis dalam rumusan masalah. Yaitu akan 

menanyakan seputar peran evaluasi kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu kompetensi guru kepada 

semua informan. Tentang strategi evaluasi, hasil 

evaluasi, dan faktor pendukung dan faktor 

penghambat dari evaluasi yang dilakukan kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu kompetensi guru di 

MAN 1 Ponorogo.  

Peneliti memilih wawancara terstruktur juga 

wawancara tidak terstruktur. Mengapa dengan 

wawancara terstruktur? Karena dengan merancang 

terlebih dahulu pertanyaan serta alternatif jawaban 

yang mungkin akan diutarakan oleh narasumber, 

sebuah wawancara akan menghasilkan data yang 

diharapkan secara maksimal dan runtut.61 Dan dalam 
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penelitian ini juga menggunakan wawancara tidak 

terstruktur, untuk menambah keakraban antara peneliti 

dengan narasumber. Pertanyaan yang dilontarkan juga 

tidak terlalu berpatokan pada sebuah rencana yang 

tertulis, namun masih tetap bertanya seputar peran 

evaluator kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

kompetensi guru.  

Salah satu teknik yang dilakukan peneliti adalah 

menggunakan teknik wawancara sebagai sarana untuk 

pengumpulan data. Yaitu peneliti menyiapkan 

lembaran berupa pedoman wawancara, dimana 

pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ditanyakan 

langsung kepada semua informan yang bersangkutan 

secara langsung. Untuk menulis jawaban dari 

informan, peneliti menyiapkan kolom jawaban di 

dalam lembaran tersebut. Dengan begitu, peneliti akan 

menjadi lebih mudah dalam menerima jawaban dari 



 

 
 

informan. Dan agar lebih jelas lagi, peneliti merekam 

hasil wawancara yang dilakukan bersama informan. 

b.) Teknik Observasi 

Observasi adalah suatu teknik atau cara 

mengumpulkan data dengan jalan mengadakan 

kegiatan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang 

berlangsung.62 Metode  observasi merupakan cara 

yang baik untuk mengawasi perilaku subjek penelitian 

seperti perilaku dalam lingkungan atau ruang, waktu 

dan keadaan tertentu.63 

Di sini peneliti akan melakuan observasi data 

terkait dengan peran evaluasi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu kompetensi guru di MAN 1 

Ponorogo. Yaitu seputar kegiatan evaluasi berupa 

rapat khusus maupun rapat bersama, serta 
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pengaplikasian perangkat pembelajaran yang 

dilakukan oleh guru. 

Observasi yang digunakan adalah observasi 

partisipasif, yaitu proses pengamatan yang dilakukan 

dengan ikut mengambil bagian dalam kehidupan 

orang-orang yang akan diobservasi. Metode ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang peran 

evaluasi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

kompetensi guru di MAN 1 Ponorogo. Hasil observasi 

dalam penelitian ini, dicatat dalam Catatan Lapangan 

(CL), sebab catatan lapangan merupakan alat yang 

sangat penting dalam penelitian kualitatif. 

Teknik yang kedua untuk mengumpulkan data 

adalah dengan teknik observasi atau dengan 

melaksanakan pengamatan secara langsung berbagai 

kegiatan evaluasi yang dilaksanakan oleh kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu kompetensi 



 

 
 

gurunya. Peneliti ikut serta mengamati antusias para 

guru dalam kegiatan rapat yang dilaksanakan kepala 

sekolah, para guru menerima semua masukan yang 

diberikan oleh kepala sekolah. 

c.) Teknik Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik. Dokumen-

dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan 

tujuan dan fokus masalah.64 Teknik dokumentasi ini 

digunakan untuk memperoleh data lapangan tentang 

sejarah berdirinya, struktur organisasi, jumlah guru, 

siswa dan hal lain yang dibutuhkan. 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk 

memperoleh data-data berupa berdirinya MAN 1 
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Ponorogo, letak geografis, keadaan guru dan peserta 

didik serta pendukung lainnya. Selain itu, metode 

dokumentasi ini juga bisa peneliti gunakan untuk 

mendokumentasikan kegiatan yang sedang 

berlangsung. 

 

E. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari dan 

menyusun secara sistemastis data yang diperlukan dari hasil 

wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, 

sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat 

diinformasikan kepada orang lain.65 

Analisis data pada penelitian ini menggunakan analisis 

data kualitatif mengikuti konsep yang dikemukakan oleh 

Miles dan Hubermen mengemukakan bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

                                                           
       

65
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2013), 334. 



 

 
 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas 

dalam analisis data tersebut yaitu: reduksi data, penyajian 

data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi).66 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Langkah-langkah analisis data 

Keterangan:  

1. Reduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, 

dicari tema dan polanya.. Dengan demikian data 
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yang telah direduksi memberikan gambaran yang 

lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk 

melakukan pengumpulan data selanjutnya.
 67 

2. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya 

adalah mendisplay data atau menyajikan data ke 

dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, grafik dan lainnya. Bila pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data selama 

penelitian, maka pola tersebut sudah menjadi pola 

yang baku yang selanjutnya akan didisplay pada 

laporan akhir penelitian. 

3. Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif  adalah 

penarikan kesimpulan (verifikasi).68 Langkah  ke 

tiga dalam analisis data kualitatif menurut Miles and 

Huberman adalah penarikan kesimpulan dan 

                                                           
       

67
 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D..., 

246-252. 

        
68

 Ibid., 



 

 
 

verivikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan 

masih bersifat sementara, dan akan berubah bila 

tidak ditemukan bukti-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 

ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan 

yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang 

kredibel.69 

 

F. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang 

diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas) dan 

keandalan (reliabilitas),
70

 Derajat keabsahan data 
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(kreadibilitas data) dapat diadakan pengecekan dengan 

tekun dan triangulasi. 

1. Ketekunan Pengamatan 

Ketekunan pengamatan yang di maksud 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam 

situasi yang relevan dengan persoalan atau isu 

yang sedang dicari. Ketekunan pengamatan ini 

dilaksanakan peneliti dengan cara :  

a. Mengadakan  pengamatan dengan dengan teliti 

dan rinci secara berkesinambungan terhadap 

faktor-faktor yang menonjol yang ada 

hubungannya dengan partisipasi mayarakat. 

b. Menelaahnya secara rinci sampai pada suatu 

titik, sehingga pada pemeriksaan tahap awal 

tampak salah satu faktor yang ditelaah sudah 

dipahami dengan cara yang biasa. 

 



 

 
 

2. Triangulasi 

Tehnik triangulasi adalah tekhnik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada 

empat macam triangulasi sebagai tekhnik 

pemeriksaan dan memanfaatkan penggunaan : 

sumber,metode, penyidik dan teori. Hal ini 

dicapai dengan jalan: .71 

a.) Membandingkan data hasil pengematan 

dengan hasil wawancara. 

b.) Membandingkan apa yang dikatakan orang 

didepan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. 
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c.) Membandingkan apa yang dikatakan orang 

orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakan sepanjang waktu. 

d.) Membandingkan keadaan dan perspektif 

seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan seperti orang yang berpendidikan 

menengah atau tinggi, orang berada, 

pemerintah. 

e.) Membandingkan hasil wawancara dengan isi 

suatu dokumen yang berkaitan. 

Tehnik yang di gunakan adalah membandingkan 

hasil wawancara dengan isi suatu dokumen juga observasi 

yang berkaitan. 

 

 

 



 

 
 

G. Tahap-Tahap Penelitian 

Adapun tahap-tahap penelitian dalam melakukan 

penelitian ada 3 tahapan antara lain: 

1. Tahapan pra lapangan, yang meliputi: menyususun 

rancangan penelitian, memilih lapangan penelitian, 

mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memenfaatkn informan, 

menyiapkan perlengkapan dan yang menyangkut 

etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan lapangan yang meliputi: memahami 

latar penelitian dan persiapan diri, memasuki 

lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan 

data. 
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3. Tahap analisa yang meliputi: analisa selama dan 

pengumpulan data. 

4. Tahap penulisan hasil laporan.72 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

a. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Aliayh 

Negeri 1 Ponorogo 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

dengan nomor statistik Madrasah 311350217031 

berstatus Madrasah Negeri, sejak tahun 1982 

merupakan relokasi dari Madrasah Aliyah Negeri 

Ngawi. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

menempati areal seluas 13. 451 M
2
 di dataran 

rendah wilayah perkotaan sehingga 

memungkinkan perkembangan madrasah yang 

prospektif. Saat ini MAN 1 Ponorogo memiliki 21 
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kelas rombongan belajar dengan 591 orang siswa 

dari kelas X sampai kelas XII.  Keberadaan siswa 

ini  dilayani oleh 55 orang tenaga guru (37 

berstatus PNS dan 18 orang non PNS) dan 19 

orang karyawan/karyawati (8 orang berstatus PNS 

dan 11 orang non PNS.73 

Sejak berdiri tahun 1981 MAN 1 

Ponorogo telah mengalami beberapa kali 

pergantian kepemimpinan yaitu:  

a. Drs. Moh. Soehardi Tahun 1982 – 1987 

b. Drs. Zainun Sofwan Tahun 1987 – 1991 

c. Drs. H. Mahmuddin Danuri Tahun 1991 – 1999 

d. H. Kustho, BA Tahun 1999 – 2002 

e. H. Chozin, SH, Tahun 2002 – 2005 

f.  H. Fathoni Yusuf, S.Ag Tahun 2005– 2009 
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 Lihat pada transkrip dokumentasi tentang sejarah berdirinya 

MAN 1 Ponorogo,Kode: 02/D/28-II/2019. 



 

 
 

g. H. Wahib Tri Samanhudi Tahun 2009– 2009 

h. Muhammad Kholid, MA Tahun 2009– 2012 

i.  Drs. Purwanto Tahun 2012-sekarang 

 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

menyediakan tiga program studi yang dapat 

dipilih oleh setiap siswa. Ketiga program studi 

tersebut adalah :Program Alam (IPA), Program 

Sosial (IPS), Program Agama.
 

Didalam prakteknya kiprah MAN 1 

Ponorogo sama sebagaimana SMA lainnya, 

hanya saja karena MAN 1 Ponorogo merupakan 

lembaga pendidikan yang berada dibawah 

naungan Kementrian Agama, maka dalam 

realisasinya ada
 

sedikit perbedaan dalam hal 

muatan kurikulumnya yaitu jumlah jam untuk 
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pendidikan agama mendapat porsi lebih banyak 

dibandingkan dengan SMA pada umumnya.
  

Dengan demikian MAN 1 Ponorogo 

merupakan lembaga pendidikan yang seimbang 

dalam muatan kurikulum, karena disamping 

siswa diberi pendidikan umum secara memadai 

juga diberikan pendidikan agama yang cukup. 

b. Letak Geografis 

MAN 1 Ponorogo beramatkan di 

Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jalan Arief 

Rahman Hakim nomor 02. Keseluruhan wilayah 

13.451 M
2
. Selain untuk pemukiman penduduk, 

sebagian juga merupakan kawasan persawahan 



 

 
 

yang memiliki potensi untuk tanam padi, tebu 

serta polowijo.74 

Sebagai institusi pendidikan ditengah-

tengah masyarakat kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo, menempati area yang 

strategiss di tepi jalur utama akses BUS antar 

kota, sehingga keberadaannya mudah terakses 

oleh semua elemen masyarakat pengguna 

pendidikan di beberapa kecamatan, yang

 memilik daya tarik berada di wilayah kota.  

c. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga 

1) Visi Madrasah 

Terwujudnya lulusan yang 

Berakhlakul Karimah, berkecakapan hidup, 

dan berkualitas di bidang Imtaq dan Iptek 

serta peduli terhadap lingkungan. 

                                                           
       

74
 Lihat pada transkrip dokumentasi tentang letak geografis, Kode: 

01/D/28-II/2019 
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Indikator:75 

a) Berakhlakul karimah : 

Memiliki prilaku yang santun dan 

menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

menjauhi sikap dan prilaku yang buruk 

baik menurut norma agama maupun 

sosial kemasyakatan. 

b) Berkecakapan hidup 

Terampilan dalam bermasyarakat dan 

memiliki bekal keterampilan untuk 

kehidupannya. 

c) Berkualitas dibidang Imtak dan Iptek 

Memiliki ilmu yang berkualitas dalam 

penguasaan Iptek dan mampu 

melaksanakan ibadah secara baik. 

 

                                                           
       

75
 Lihat pada transkrip dokumentasi tentang Visi, Misi, dan Tujuan, 

Kode: 03/D/28-II/2019 



 

 
 

d) Peduli terhadap lingkungan  

Berperilaku santun terhadap lingkungan 

dengan cara mengimplementasikan rasa 

cinta dan peduli lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e) Program Penyelenggara Keterampilan  

Mewujudkan lulusan yang mempunyai 

keterampilan yang memiliki kecakapan 

abad 21 di bidang Animasi, Multimedia, 

Desain Grafis, Perkantoran, Tata Boga 

dan Tata Busana. 

2) Misi Madrasah 

a) Peserta Didik, Ilmu yang „Amaliyah. 

b) Membiasakan Peserta Didik, beramal 

yang Ilmiyah.  

c) Menanamkan Keimanan dan Ketaqwaan 

kepada Allah SWT. 
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d) Melaksanakan Budaya hidup bersih dan 

sehat sebagai wujud pelestarian  terhadap 

lingkungan. 

e) Melaksanakan Program Keterampilan 

sesuai dengan kebutuhan DU/DI. 

3) Tujuan Madrasah 

a) Peningkatan kualitas sikap dan amaliah 

keagamaan Islam warga Madrasah dari 

pada sebelumnya. 

b) Peningkatan kepedulian warga Madrasah 

terhadap kebersihan dan keindahan 

lingkungan Madrasah dari pada 

sebelumnya. 

c) Peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana/ prasarana dan fasilitas yang 

mendukung peningkatan prestasi 

akademik dan non akademik. 



 

 
 

d) Meningkatkan pembinaan tim olimpiade 

mata pelajaran hingga mampu bersaing di 

ajang olimpiade mapel tingkat kabupaten 

yang diselenggarakan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten dan Kementerian 

Agama. 

e) Mengalami peningkatan hasil nilai Ujian 

Nasional sebesar 0,50 dari tahun 

sebelumnya. 

f) Menghasilkan lulusan yang mampu 

memenuhi tantangan DU/DI dibidang IT. 

g) Mampu mengadakan ruang multimedia 

untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar. 

h) Mengembangkan model Pembelajaran 

lingkungan hidup lintas mata pelajaran. 
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i) Mengembangkan model Pembelajaran 

lingkungan hidup lintas mata pelajaran. 

j) Penggalian dan pengembangan materi 

dan persoalan lingkungan hidup yang ada 

di masyarakat sekitar. 

k) Pengembangan metode belajar berbasis 

lingkungan dan budaya  

l) Pengembangan Pendidikan Ketrampilan 

yang terdiri dari Multimedia, Desain 

grafis, Anima.si, perkantoran, Tata Boga, 

Tata Busana dan seni kriya. 

m) Menyiapkan lulusan yang mandiri, 

kreatif, inovasi dengan pendidikan 

intrepreneur. 

n) Menyiapkan lulusan yang berkompeten di 

bidang  Animasi, Multimedia, Desain 



 

 
 

Grafis, Perkantoran, Tata Boga dan Tata 

Busana. 

4) Sasaran 

 Jangka panjang: 

a) Meraih kejuaraan dalam lomba saint 

tingkat internasional. 

b) Meraih kejuaraan pada kompetisi dan 

lomba dibidang seni dan olah raga 

ditingkat nasional. 

c) Meraih kejuaraan pada setiap lomba 

dibidang kreatifitas peserta didik. 

d) Meraih kejuaraan pada kompetisi lomba 

IT. 

e) Meraih kejuaraan pada kompetisi 

Kewirausahaan. 
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Jangka menengah: 

a) Peserta didik meraih kejuaraan dalam 

lomba lingkungan Madrasah sehat. 

b) Terpenuhinya sarana kegiatan belajar 

mengajar dengan perangkat ICT untuk 

guru dan peserta didik. 

c) Tersedianya sarana kegiatan olah raga 

yang semakin memadai. 

d) Tersedianya   sarana   pendukung   

program ketrampilan yang memadai. 

e) Peserta didik lulus 100% dengan nilai 

terbaik. 

f) Jumlah peserta didik yang diterima di 

PTN meningkat. 

g) Peserta didik bebas dari pelanggaran 

norma-norma agama. 



 

 
 

h) Peserta didik menunjukkan perilaku yang 

sopan dan bertutur kata yang santun 

kepada para pendidik, orang tua, dan 

sesama teman. 

i) Peserta didik dari keluarga kurang 

mampu terbantu kesulitannya. 

j) Meraih juara Madrasah berlingkungan 

sehat. 

k) Peserta didik menguasai IT sesuai 

kebutuhan DU/DI 

l) Peserta didik mampu berwirausaha. 

5) Strategi.76 

a) Meningkatkan kualitas persiapan 

pembelajaran pendidik melalui diklat. 

b) Tersedianya perangkat pembelajaran 

karakter bangsa. 

                                                           
       

76
 Dokumen TU (Tata Usaha) tentang strategi MAN 1 Ponorogo. 
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c) Meningkatkan kualitas PBM melalui 

peer-visit. 

d) Mengoptimalkan pemanfaatan 

laboratorium. 

e) Meningkatkan kualitas sistem penilaian. 

f) Menyelenggarakan Program Tambahan 

Belajar (PTB). 

g) Menyelenggarakan diklat/workshop 

peningkatan mutu pendidik. 

h) Mengoptimalkan kegiatan MGMP. 

i) Menigkatkan sarana prasarana (daya 

listrik, TIK, perpustakaan, dan peralatan 

laboratorium). 

j) Mengoptimalkan pematauan PBM. 

k) Meningkatkan kegiatan supervisi. 

l) Mengadakan kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi/LBB. 



 

 
 

m) Meningkatknan layanan informasi 

pendidikan melalui media elektronik 

(website, blog, email, PAS). 

n) Mengoptimalkan pembinaan olimpiade / 

pembinaan ekstra kurikuler. 

o) Mengoptimalkan Melengkapi sarana 

kegiatan ekstra kurikuler. 

p) Mengoptimalkan pembinaan kerohanian 

di madrasah. 

q) Mengoptimalkan kegiatan ibadah di 

Madrasah. 

r) Meningkatkan kedisiplinan dan 

ketertiban warga madrasah / penerapan 

tata tertib. 

s) Mengoptimalkan keikutsertaan dalam 

lomba kreatifitas peserta didik. 
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t) Meningkatkan keteladanan dari para 

pendidik. 

u) Mengoptimalkan pendidikan berbasis IT. 

d. Profil Singkat Madrasah77 

a.)  Nama Madrasah : 

 

Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo 

b.) . 

 

Nomor Statistik 

Madrasah (NSM) 

: 31.1.35.02.17.031 

c.)  
Nama Kepala 

Madrasah 
: Drs. Purwanto 

d.)  Tahun Pendirian : Tahun 1981 

e.)  Jenjang Akreditasi : Terakreditasi A 

f.) Status Madrasah : Negeri 

g.) Jumlah Siswa : 605 

h.) Jumlah Rombel : 21 

i.) Jumlah Guru : 55 

j.) 
Jumlah Tenaga 

Kependidikan 
: 19 

k.) Alamat Madrasah : 

 

Jl. Arief Rahman 

Hakim 02 Kertosari 

Babadan Ponorogo 

Jawa Timur Kode 

                                                           
       

77
 Dokumen Tata Usaha (TU), Profil Singkat MAN 1 Ponorogo 



 

 
 

Pos 63491 

 

 

l.) No. Telp. : 0352-461984 

m.) No. Fax. : 0352-461984 

n.) E-mail : 
mansatupo@yahoo.

com78 

 

2. Struktur Organisasi MAN 1 Ponorogo79 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Struktur Organisasi MAN 1 Ponorogo 

                                                           
       

78
 Ibid., 

       
79

 Dokumen Tata Usaha (TU), Struktur Organisasi MAN 1 

Ponorogo. 

mailto:mansatupo@yahoo.com
mailto:mansatupo@yahoo.com
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3. Sumber Daya Manusia (Guru, Tutor, Siswa dan 

Tenaga Kependidikan) MAN 1 Ponorogo80 

a. Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

No INDIKATOR KRITERIA 
JUMLAH 

(Orang) 

1. 
Kualifikasi Tenaga 

Pendidikan  

SMA Sederajat  

D1  

D2  

D3  

S1 26 

S2 11 

S3  

Jumlah 37 

2. Sertifikasi 

Sudah 36 

Belum 1 

Jumlah 37 

3. Gender 

Pria 22 

Wanita 15 

Jumlah 37 

4. Status Kepegawaian 

PNS 37 

GTT 18 

GTY  

Honorer  

Jumlah 55 

 

 

 

 

                                                           
       

80
 Dokumen Tata Usaha (TU), SDM MAN 1 Ponorogo. 



 

 
 

No INDIKATOR KRITERIA JUMLAH 

(Orang) 

1. 

Kualifikasi Tenaga 

Kependidikan 

 

 

 

 

 

 

 

SMA Sederajat 13 

D1  

D2  

D3 1 

S1 5 

S2  

S3  

Jumlah 19 

2. Gender 

Pria 13 

Wanita 6 

Jumlah 19 

3. Status Kepegawaian 

PNS 8 

PTT 11 

Honorer  

Jumlah 19 

 

No INDIKATOR KRITERIA JUMLAH 

(Orang) 

1 Pangkat / Golongan I c 1 

II a 4 

II b 1 

II c 2 

II d  

III a  

III b 1 

III c 9 

III d 13 

IV a 8 

IV b 8 

Diatas IV b  

Non PNS 28 

Jumlah 74 

 

No INDIKATOR KRITERIA JUMLAH 
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(Orang) 

2 Kelompok Usia  Kurang dari 30 

Tahun 
28 

31 - 40 Tahun 6 

41 - 50 Tahun 21 

51 - 60 Tahun 19 

diatas 60 Tahun  

Jumlah 74 

 

No INDIKATOR KRITERIA JUMLAH 

(Orang) 

1. Masa Kerja  Kurang dari 6 

Tahun 28 

6 - 10 Tahun 2 

11 - 15 Tahun 13 

16 - 20 Tahun 7 

21 - 25 Tahun 17 

26 - 30 Tahun 4 

Diatas 30 Tahun 3 

Jumlah 74 

Tabel 4. 1 Daftar Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

b. Peserta Didik Tahun 2018-201981 

NO. KELAS PUTRA PUTRI TOTAL 

1. 

X     AGAMA 12 21 33 

IPA 28 66 95 

IPS 30 68 100 

JUMLAH 71 157 223 

2. 
XI    AGAMA 19 16 35 

IPA 28 45 73 

                                                           
        

81
 Ibid., 



 

 
 

IPS 31 46 77 

JUMLAH 78 107 185 

3. 

XII  AGAMA 9 19 28 

IPA 30 60 90 

IPS 18 56 74 

JUMLAH 57 135 192 

 TOTAL 206 339   605 

Tabel 4.2 data peserta didik tahun 2018-2019 

 

3. Program Unggulan Man 1 Ponorogo82 

a. Madrasah Adiwiyata Nasional. 

b. Program kerjasama pendidikan Pengembangan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi(Pengembangan di bidang 

Multimedia, Animasi, Desain Grafis, 

Administrasi Perkantoran dan Robotika). 

c. Program keterampilan lain (Tata Boga dan Tata 

Busana). 

                                                           
       

82
 Dokumen Waka Kurikulum, Porgram Unggulan MAN 1 

Ponorogo. 
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d. Program Keagamaan (Tahfidz dan Qiro‟ah). 

e. Program Pengembangan Kepribadian (OSIM, 

PMR, Pramuka, Rohis, PKS, Paskibraka). 

f. Program Life Skill (Kewirausahaan, Olah 

Limbah, Menjahit, Karya Seni, Pembudidayaan 

Tanaman). 

g. Program Pengembangan Seni dan Budaya 

(Banjari, Kaligrafi, Seni Tari, Seni Musik). 

h. Program Pengembangan Olahraga (Sepakbola, 

Futsal, Bola Basket, Bola Voly, Catur, Bulu 

Tangkis, Tenis Meja). 

 

 

 

4. Prestasi Lembaga MAN 1 Ponorogo83 

No 
Prestasi Yang Memberi 

Penghargaan 

Tahun 

                                                           
       

83
 Dokumen Waka Kesiswaan, Prestasi Lembaga MAN 1 Ponorogo 



 

 
 

No 
Prestasi Yang Memberi 

Penghargaan 

Tahun 

1.  
Adiwiyata 

Kabupaten 

Ponorogo 

Bupati Kab. Ponorogo / 

H. Amin 

Ponorogo, 12 

Februari 2014 

2.  

Adiwiyata 

Propinsi Jawa 

Timur 

Kepala Badan 

Lingkungan Hidup 

Propinsi Jawa Timur / 

Indra Wiragana, SH 

Surabaya, 25 

Juni 2014 

3.  

Kantin Sehat Kepala Dinas 

Kesehatan Kab. 

Ponorogo / Drg. Priyo 

Langgeng T, MM 

Ponorogo, 20 

Maret 2015 

4.  
Adiwiyata 

Nasional 

Menteri Lingkungan 

Hidup dan Kehutanan 

RI / Dr. Ir. Siti 

Nurbaya, M.ScMenteri 

Pendidikan dan 

Kebudayaan RI / Anies 

Baswedan, Ph.D 

Jakarta, 08 

Desember 2015 

Tabel 4.3 Data prestasi lembaga 

 

 

 

 

 

B. Deskripsi Data Khusus  

1. Strategi Evaluatif Kepala Sekolah dalam 
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Meningkatkan Mutu Kompetensi Guru di MAN 

1 Ponorogo. 

  Dalam sebuah proses belajar mengajar guru 

merupakan salah satu komponen yang sangat 

berpengaruh pada prestasi siswa-siswinya. Guru 

dituntut untuk mampu menjadi teladan bagi para 

siswanya, sehingga mereka membutuhkan sebuah 

evaluasi dari kepala sekolah untuk meningkatkan 

mutu kompetensi guru dan menjadikan proses 

belajar mengajar berjalan sesuai dengan tujuan. Tak 

jauh dari hal tersebut, kepala sekolah harus 

memiliki strategi evaluasi. Kepala sekolah harus 

memiliki berbagai usaha dalam peningkatan mutu 

kompetensi guru, hal itu akan menjadikan sebuah 

tombak yang akan membuat lembaga menjadi 

lembaga yang terlihat lebih modern.  

  Adapun tahap dari evaluasi yang dilakukan 



 

 
 

kepala sekolah MAN 1 adalah melihat perangkat 

pembelajaran, apakah sudah sesuai dengan standar 

atau belum, melihat pembelajaran para guru secara 

langsung di dalam kelas, dan yang terakhir melihat 

hasil pembelajaran yang dicapai siswa juga 

memberi motivasi agar menjadikan guru lebih 

efektif dalam menjalankan tugasnya. Hal tersebut 

bertujuan untuk menciptakan kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi 

sosial, dan kompetensi professional yang bermutu 

dan sesuai dengan tujuan lembaga. 

  Pernyataan ini sesuai dengan hasil 

wawancara dengan Bapak Drs. Purwanto selaku 

Kepala Sekolah di MAN 1 Ponorogo sebagai 

berikut:  

  “Iya, begini mbak untuk usaha evaluasi ada tiga 

tahap. Yang pertama, kita harus melihat perangkat 

pembelajarannya apakah sudah betul-betul sesuai 

dengan standar atau belum dan kemudian diberi 

masukan kemudian dilaksanakan supervisi setiap 
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semester. Yang kedua melihat pembelajaran secara 

langsung di kelas-kelas. Dan yang ketiga, melihat 

hasil pembelajaran yang dicapai oleh siswa terkait 

nilai ujian. Apabila nilai ada yang masih kurang baik, 

berarti guru perlu di evaluasi lebih lanjut.”
84

 

 

  Hal tersebut senada dengan yang 

disampaikan oleh Bapak Muhadi S.Pd. selaku 

Waka Kurikulum di MAN 1 Ponorogo. Dalam 

wawancara dengan beliau, dijelaskan bahwa usaha 

yang dilakukan oleh kepala sekolah mampu 

meningkakan mutu kompetensi pedagogik para 

guru. adapun usaha yang dilakukan adalah sebagai 

berikut:  

“Usaha yang dilakukan yang pertama adalah 

memberikan motivasi kepada setiap guru mapel, 

biasanya dilaksanakan setiap hari senin pada saat 

upacara ataupun apel kemudian di briefing secara 

mendalam. Yang kedua mengadakan supervisi setiap 

semester terkait dengan perangkat pembelajaran dan 

melakukan pemantauan terkait pembelajaran secara 

langsung di setiap kelas.”
85

 

 

                                                           
       

84
 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/21-II/2019 

       
85

 Lihat pada transkrip wawancara dalam  lampiran  penelitian ini, 

kode: 02/W/21-II/2019 



 

 
 

  Evaluasi mutu kompetensi guru 

dilaksanakan dengan menggunakan metode yang 

sudah dibuat oleh kepala sekolah baik secara 

personal maupun kelompok. Sepertihalnya rapat 

MGMP yang dilakukan oleh kepala sekolah dan 

semua guru mata pelajaran.
86

 Hal ini dilaksanakan 

untuk meningkatkan kompetensi pedagogik dan 

sosial dari para guru yang mengajar. Pemaparan 

tersebut sesuai dengan penjelasan dari hasil 

wawancara yang saya lakukan dengan Bapak Drs. 

Purwanto:  

“Untuk pendekatan evaluasi kompetensi guru saya 

menggunakan dua metode yaitu yang pertama 

merupakan pendekatan umum yang melibatkan 

sebagaian besar dari bapak ibu guru terkait nilai ujian 

yang kemudian dikoreksi hasilnya oleh guru masing-

masing. Dan yang kedua menggunakan pendekatan 

personal yaitu berdialog secara langsung dan 

diberikan evaluasi khusus.”
87

 

 

                                                           
       

86
 Lihat pada transkrip observasi dalam lampiran penelitian, kode: 

01/O/09-II/2019 

       87 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/21-II/2019 
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  Dan terdapat dua pendekatan yang 

dilakukan untuk meningkatkan mutu kompetensi 

pedagogik guru MAN 1 Ponorog, hal tersebut 

seperti yang ditambahkan oleh Bapak Muhadi S.Pd 

sebagai berikut:  

“Untuk pendekatan yang dilakukan kepala sekolah 

dalam mengevaluasi adalah yang pertama 

mengadakan rapat dinas setiap bulan yang dihadiri 

seluruh guru dan staff untuk membahas perangkat 

pembelajaran yang digunakan. Yang kedua adalah 

monitoring kinerja guru di setiap kelas. Dan yang 

ketiga adalah dengan memanggil guru yang memiliki 

keluhan dalam proses pembelajaran.” 
88

 

 

Adapun waktu dilaksanakannya evaluasi 

adalah pada saat rapat dinas dan rapat khusus. 

Rapat khusus dilaksanakan khususnya untuk 

meningkatkan kompetensi kepribadian guru dalam 

menghadapi para siswanya. Sepertihalnya rapat 

wali kelas yang dilakukan oleh wali kelas dan 

                                                           
       88 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/W/21-II/2019 



 

 
 

kepala sekolah. 
89

Sehingga dengan adanya rapat 

tersebut guru mampu mengetahui apa yang 

diinginkan siswa dan berbagai metode yang sesuai 

untuk pembelajaran para siswanya. Seperti yang 

sudah di paparkan oleh bapak Drs. Purwanto dalam 

wawancara sebagai berikut:  

“Pelaksanaan evaluasi kompetensi guru dilaksanakan 

yang pertama pada saat rapat dinas secara lengkap 

seluruh guru dan juga staff yang ada. Yang kedua 

rapat khusus terkait wali kelas dengan BP dalam 

mengontrol siswa dengan cara pemetaan pelayanan 

untuk peningkatan kualitas dari siswa. Untuk yang 

ketiga rapat bersama para guru yang mengampu 

Ujian Nasional maupun ujian bersama untuk 

membahas terkait hasil dari para siswa dalam 

melaksanakan ujian. Sehingga saya tahu apakah guru 

sudah melaksanakan program pembelajaran yang 

sesuai atau belum.”
90

 

 

  Tidak hanya itu, kepala sekolah juga 

mengadakan rapat setiap semester dan bahkan 

setiap bulan. Perangkat pembelajaran yang baik dan 

                                                           
       

89
 Lihat pada transkrip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/O/15-VI/2019 
        

90
 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/21-II/2019. 



135 
 

 

berkualitas adalah salah satu tanda bahwa guru 

tersebut memiliki kompetensi professional yang 

baik, dan sesuai dengan tujuan lembaga. Seperti 

yang telah dipaparkan oleh Bu Ririn Dwi Pratiwi 

S.Pd dalam wawancara sebagai berikut: 

 “Evaluasi dilaksanakan pada akhir semester dan 

pada saat rapat dinas. Untuk evaluasi yang 

dilaksanakan setiap semester kepala sekolah 

mengevaluasi guru terkait perangkat pembelajaran 

yang digunakan. Bukan hanya pada saat akhir 

semester, kepala sekolah juga sering mengadakan 

rapat tiap sebulan sekali terkadang juga dua bulan 

sekali agar para guru dapat terpantau dengan baik 

dan bisa saling sharing apabila ada kesulitan.”
91

 

 

Dalam sebuah evaluasi terdapat beberapa cara atau 

mekanisme untuk meningkatkan mutu kompetensi 

guru, begitu juga yang dilakukan oleh kepala 

sekolah MAN 1 Ponorogo. Sepertihalnya hasil 

observasi berupa pembelajaran berbasis media yang 

                                                           
       91 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 03/W/15-II/2019. 



 

 
 

dilakukan di kelas XI IPA 3.
92

 Berbagai mekanisme 

tersebut sangat penting untuk meningkatkan mutu 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, dan kompetensi professional 

dari para guru di MAN 1 Ponorogo. Seperti yang 

telah dijelasakan oleh bapak Drs. Purwanto dalam 

wawancara sebagai berikut:  

“Mekanisme yang digunakan adalah dengan 

menyerahkan perangkat pembelajaran di awal 

semester kepada kepala sekolah untuk dikoreksi. 

Kemudian hasil ujian disampaikan kepada bapak ibu 

guru agar tahu seperti apa perkembangan dari 

kompetensi para guru dalam mengajar siswanya. Dan 

untuk yang terakhir adalah penilaian terhadap kinerja 

guru khususnya dalam penggunaan media 

pembelajaran berbasis IT, mengingat zaman yang 

sudah semakin canggih. Jadi semua guru wajib untuk 

bisa mengaplikasikan media pembelajaran berbasis 

IT.”
93

 

 

Dalam hal ini, bapak Muhadi juga 

memberikan penegasan terkait mekanisme yang 

                                                           
        

92
 Lihat pada transkrip observasi dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 03/0/20-VI/2019. 

       93 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/21-II/2019. 
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dilakukan kepala sekolah dalam proses evaluasi. 

Mekanisme ini sangat penting untuk guru 

meningkatkan mutu kompetensi professional guru, 

dan hasil dari wawancara tersebut adalah sebagai 

berikut:  

“Untuk mekanisme dari evaluasi yang pertama 

memberikan gambaran visi dan misi lembaga serta 

gambaran standar kelulusan yang telah ditetapkan 

yang kemudian disinkronkan kepada guru untuk 

dijadikan acuan pembelajaran, yang kedua adalah 

melakukan penilaian kerja terhadap seluruh guru dan 

staff yang ada yang kemudian di evaluasi secara 

menyeluruh. Sehingga kekurangan dari kompetensi 

para guru akan terlihat.”
94

 

 

  Sesuai dengan uraian wawancara di atas 

dapat disimpulkan bahwa strategi yang dilakukan 

oleh kepala sekolah dalam evaluasi mutu 

kompetensi guru di MAN 1 Ponorogo adalah 

dengan menggunakan metode pendekatan personal 

dan pendekatan kelompok. Dan menggunkanan 

                                                           
       

94
 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/W/21-II/2019. 



 

 
 

mekanisme yang baik berupa penyerahan perangkat 

pembelajaran di awal semester, penilaian kinerja 

guru khususnya pada penggunaan media berbasis 

IT dan penilaian kinerja seluruh guru dan staff, 

serta memberikan gambaran visi, misi lembaga 

serta gambaran stadnar kelulusan yang ditetapkan.  

2. Hasil Evaluasi Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Mutu Kompetensi Guru Di MAN 

I Ponorogo. 

  Untuk menjadikan sebuah lembaga lebih 

maju dan berjalan sesuai tujuan maka seluruh 

warga sekolah harus mengikuti apasaja yang telah 

diinfokan oleh kepala sekolah tentang berbagai hal 

yang harus dilakukan untuk menunjang 

keberhasilannya. Kepala sekolah memiliki 

wewenang penuh untuk mengelola berbagai 

perangkat pembelajaran yang sudah ada, salah satu 
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upayanya adalah melakukan evaluasi. Khususnya 

mengevaluasi kinerja guru agar mencipktakan mutu 

kompetensi. Adapun kompetensi yang di evaluasi 

adalah kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi 

professional. Sepertihalnya yang sudah dilakukan 

oleh bapak Drs. Purwanto yang sudah berhasil 

menciptakan mutu kompetensi guru yang baik. 

Adapun hasil dari evaluasi tersebut adalah seperti 

yang di utarakan beliau dalam wawancara sebagai 

berikut: 

 “Hasil dari evaluasi tersebut dalam bentuk tuntutan 

harus melakukan apa yang diinginkan kepala sekolah 

untuk menciptakan perangkat pembelajaran yang 

baik dan bagi yang sebelumnya belum mahir dalam 

mengaplikasikan IT, harus mampu membuat soal 

berbasis IT sendiri. Dan kepala sekolah memberikan 

catatan ataupun angka penilaian untuk dijadikan 

acuan kepada para guru kedepannya agar lebih baik 

lagi.” 
95

 

 

                                                           
       

95
 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/W/21-II/2019. 



 

 
 

  Dan selain itu, hasil evaluasi akan diberikan 

penilaian khusus kepada para guru, adapun yang 

dilaksanakan,
96

 seperti yang telah dipaparkan oleh 

Bapak Muhadi S.Pd dalam wawancara sebagai 

berikut:  

“Hasil dari evaluasi berupa skor angka penilaian, 

catatan kepala madrasah, grade(penentuan) nilai 

yang telah ditetapkan yang mana akan digunakan 

sebagai acuan/ bukti kinerja terhadap kepala sekolah. 

dan berupa penilaian yang diberikan kepala sekolah 

dan juga petuah agar lebih baik lagi dalam 

melaksanakan pembelajaran, serta memberikan 

arahan kepada para guru dalam mengelola perangkat 

pembelajaran.”
97

 

 

Segala sesuatu pasti ada tindak lanjut agar 

apapun yang dilaksanakan selalu berjalan sesuai 

yang diinginkan. Begitu juga dalam evaluasi yang 

dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan 

mutu kompetensi guru. Sepertihalnya yang 

                                                           
      

96
 Lihat pada lampiran tentang instrrumen monitoring dan supervisi 

Kurikulum 2013. 

      97 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode:03/W/15-II/2019. 
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dilakukan bapak Purwanto dalam menindak lanjuti 

hasil evaluasi mutu kompetensi guru di MAN 1 

Ponorogo. Dan hasil wawancaranya adalah sebagai 

berikut:  

“Setelah mengetahui hasil dari evaluasi, kita akan 

tahu dimana letak kelemahan dari guru tersebut yang 

kemudian di arahkan kembali. Kemudian 

mengadakan workshop terkait program 

pembelajaran, dan yang terakhir menyuruh para guru 

untuk membuat RPP yang terbaru.Untuk mereka 

yang sudah bisa, diberikan dorongan lebih agar 

mempertahankan kompetensinya sehingga mampu 

menjadi contoh bagi guru yang belum bisa, dan 

untuk mereka yang belum terlalu faham maka akan 

diberikan pengarahan khusus, pendamping MGMP 

dan KKG sehingga akan meningkatkan mutu 

kompetensi dari guru tersebut.”
98

 

 

Lalu bapak Muhadi menambahi jawaban 

yang telah dijawab oleh bapak Kepala Sekolah 

sebagai berikut: 

“Untuk tindak lanjutnya ada beberapa tahap, yang 

pertama melakuan pemanggilan guru terkait yang 

belum diharapkan kepala sekolah. Kedua, 

mengadakan rapat bersama dan dikumpulkan 

kemudian di arahkan apa saja yang perlu dibenahi. 

Dan yang terakhir, guru junior yang belum tahu 

                                                           
      98 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/21-II/2019. 



 

 
 

harus mengamati guru model agar sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan kepala sekolah.”
99

 

 

Selain itu kepala sekolah juga memberikan 

motivasi kepada semua guru. seperti yang 

dijelasakan oleh ibu Ririn Dwi Pratiwi S.Pd sebagai 

berikut: 

“kepala sekolah memberikan motivasi kepada guru 

agar lebih semangat dalam melaksanakan 

pembelajaran. Karena dengan adanya motivasi 

tersebut, guru akan menjadi lebih semangat dalam 

melaksanakan pembelajaran di kelas. Dan dengan 

adanya motivasi guru tidak akan asal-asalan dalam 

mengajar, selain itu juga mampu menciptakan 

lulusan yang berkualitas dan mampu bersaing dengan 

lembaga-lembaga ternama lainnya”
100

 

 

  Sesuai dengan hasil wawancara di atas 

dapat disimpulkan bahwa hasil dari evaluasi adalah 

berupa skor penilaian, catatan kepala sekolah 

kepada semua guru. kemudian mengadakan 

workshop terkait program pembelajaran, dan yang 

                                                           
      99 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/W/21-II/2019. 
       

100
 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode:03/W/15-II/2019. 
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terakhir menyuruh para guru untuk membuat RPP, 

Prota, dan Promes yang terbaru. Untuk mereka 

yang belum terlalu faham maka akan diberikan 

pengarahan khusus, pendamping MGMP dan KKG. 

3. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat 

Evaluasi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Mutu Kompetensi Guru Di MAN I Ponorogo. 

  Sesuatu yang baik juga akan menjadi hasil 

yang baik pula. Begitu juga evaluasi kepala sekolah 

yang dilandasi dengan berbagai faktor pendukung 

yang mendampingi. Seperti yang dipaparkan oleh 

Bapak Drs. Purwanto: 

“Faktor yang mendukung evaluasi adalah anggaran 

dana yang terpenuhi, sarpras yang lengkap, peralatan 

IT yang memadai, menggunakan model 

pembelajaran Quipper (yaitu sebuah pembelajaran 

yang dilaksanakan secara online) serta pemberian 

motivasi penuh kepada guru agar memiliki semangat 

untuk kegiatan belajar mengajar dan berjalan sesuai 

tujuan.”
101

 

 

                                                           
       

101
 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/21-II/2019. 



 

 
 

  Kemudian ditambahkan oleh bapak Muhadi 

bahwa berjalannya evaluasi tidak jauh dari 

admistrasi, pedoman evaluasi, perangkat dari 

kurikulum.  

“Ada banyak aktor-faktor yang mendukung evaluasi 

yang dilakukan kepala sekolah untuk meningkatkan 

mutu kompetensi para guru di MAN 1 Ponorogo, 

seperti administrasi yang baik, perangkat mengajar 

dengan sebuah pedoman supervisi/evaluasi, 

perangkat yang didapatkan dari waka kurikulum, 

jadwal proker, buku penunjang, dan buku guru yang 

masing-masing di berikan kepada setiap guru.”
102

 

 

  Semua kegiatan yang berjalan tidak 

selamanya mulus, terkadang menemui kendala, 

hambatan, dan rintangan yang tentu menguji 

pelaksana kegiatan tersebut. Hal tersebut dialami 

oleh Bapak Drs. Purwanto, seperti yang dipaparkan 

oleh beliau sebagai berikut:  

“Ada dua faktor penghambat yang sering terjadi 

dalam evaluasi ini, yang pertama kurang mahirnya 

bapak ibu guru dalam penggunaan IT, padahal untuk 

                                                           
       102 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/W/21-II/2019. 
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sekarang ini program pembelajaran berbasis IT sudah 

diberdayakan di MAN 1 Ponorogo, dan yang kedua 

bapak ibu guru masih stagnan pada diri mereka 

sendiri dan menganggap bahwa metode pembelajaran 

yang dahulu lebih mudah dibandingkan dengan 

metode yang modern karena tidak mau ribet dengan 

teknologi masa kini.”
103

 

 

 Kemudian ditambah lagi mengenai faktor-

faktor yang menghambat oleh Bapak Muhadi 

S.Pd: 

“Faktor penghambatnya antara lain penyesuaian 

waktu terkait program madrasah yang akan di 

selenggarakan, kalender pendidikan, ketidak tepatan 

guru dalam merekrut tenaga pendidik baru. Sehingga 

apabila guru tersebut tidak dibimbing dengan baik 

sejak awal, maka dalam melaksanakan tugas 

mengajarnya juga tidak akan berjalan secara efektif. 

Hal tersebut akan berakibat buruk terhadap para 

siswa yang di ajarnya nanti”
104

 

 

 

Dari berbagai faktor penghambat, kepala 

sekolah memberikan berbagai penyelesaian 

masalah untuk mengatasinya, seperti yang 

                                                           
       103 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/21-II/2019. 
       104 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 02/W/21-II/2019. 



 

 
 

dipaparkan oleh bapak Drs. Purwanto sebagai 

berikut: 

“Untuk mengatasinya guru yang belum bisa akan di 

dampingi penuh oleh guru yang lebih tahu hingga 

mereka benar-benar bisa dengan sendirinya dan 

mampu melaksanakan pembelajaran dengan baik. 

Dan juga mendatangkan teknisi untuk privat program 

pembelajaran berbasis IT tersebut dalam sebuah 

rapat kelompok yang akan dihadiri oleh seluruh guru 

yang ada.”
105

 

 

Beliau bapak Muhadi S.Pd, juga menambahi 

terkait penyelesaian yang di alami MAN 1 

Ponorogo, yaitu: 

“Tenaga pendidik baru dianjurkan bahkan di 

haruskan untuk melakukan pengamatan terhadap 

guru model yaitu guru yang mengarahkan dan 

memberi contoh secara langsung dalam proses 

pembelajaran di kelas. Dengan begitu maka guru 

baru lambat laun akan mengerti dan faham tata cara 

pembelajaran yang baik. Dan untuk menyikapi 

jadwal yang bertabarakan, maka harus menyesuaikan 

waktunya.”
106

 

 

                                                           
      105 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/21-II/2019. 
      106 Lihat pada transkrip wawancara dalam lampiran penelitian ini, 

Kode: 01/W/21-II/2019. 
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 Faktor pendukungnya adalah anggaran dana 

yang terpenuhi, sarpras yang lengkap, peralatan IT 

yang memadai, menggunakan model pembelajaran 

Quipper, administrasi yang baik, perangkat 

mengajar dengan pedoman supervisi/evaluasi, 

perangkat dari kurikulum, jadwal proker, buku 

penunjang, dan juga buku guru. Faktor 

penghambatnya antara lain penyesuaian waktu 

terkait program madrasah, kalender pendidikan, 

ketidak tepatan guru dalam merekrut tenaga 

pendidik baru. Hal tersebut merupakan hal yang 

wajar terjadi dalam sebuah lembaga pendidikan. 

Cara mengatasi faktor penghambat adalah untuk 

mengatasinya guru yang belum bisa akan di 

dampingi oleh guru yang lebih tahu hingga mereka 

benar-benar bisa dengan sendirinya. 

  



 

 
 

BAB V 

ANALISIS DATA 

 

A. Strategi Evaluasi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Kompetensi Guru di MAN 1 

Ponorogo. 

Beberapa kriteria yang dipilih untuk digunakan 

dalam evaluasi yang berfungsi sebagai acuan 

pengkajian. Jika kerangka acuan spesifik, misalnya 

mengevaluasi segi-segi efisiensi ekonomis maka 

seperangat kriteria yang relevan akan dipilih untuk 

dipergunakan. Jika kerangka acuan luas dan tidak 

didefinisikan, misalnya evaluasi sebanyak mungkin 

aspek-aspek program, maka evaluator memilih lebih 

banyak perangkat kriteria yang relevan.
107

 

                                                           
       

107
 Nanang Fattah, landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: PT. 

Remaja Rosdakarya, 2008), 49. 
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Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 

14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, dijelaskan 

bahwa: “kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, 

keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, 

dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam melaksanakan 

tugas keprofesionalan.” Selanjutnya Pasal 10 ayat (1) 

menyatakan kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui 

pendidikan profesi.
108

 

Dalam sebuah proses belajar mengajar guru 

merupakan salah satu komponen yang sangat 

berpengaruh pada prestasi siswa-siswinya. Guru dituntut 

untuk mampu menjadi teladan bagi para siswanya, 

sehingga mereka membutuhkan sebuah evaluasi dari 

kepala sekolah untuk meningkatkan mutu kompetensi 

                                                           
       

108
 Syaiful Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 

kependidikan  (Bandung: Alfabeta, 2013), 23. 



 

 
 

guru dan menjadikan proses belajar mengajar berjalan 

sesuai dengan tujuan. Tak jauh dari hal tersebut, kepala 

sekolah harus memiliki strategi evaluasi. Kepala sekolah 

harus memiliki berbagai usaha dalam peningkatan mutu 

kompetensi guru, hal itu akan menjadikan sebuah 

tombak yang akan membuat lembaga menjadi lembaga 

yang terlihat lebih modern.  

Adapun tahap dari evaluasi yang dilakukan kepala 

sekolah MAN 1 adalah melihat perangkat pembelajaran, 

apakah sudah sesuai dengan standar atau belum, melihat 

pembelajaran para guru secara langsung di dalam kelas, 

dan yang terakhir melihat hasil pembelajaran yang 

dicapai siswa juga memberi motivasi agar menjadikan 

guru lebih efektif dalam menjalankan tugasnya. Hal 

tersebut bertujuan untuk menciptakan kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, 

dan kompetensi professional yang bermutu dan sesuai 
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dengan tujuan lembaga. Karena tanpa evaluasi yang baik 

dari kepala sekolah, maka kompetensi guru juga tidak 

akan menjadi efektif dan mengakibatakan prestasi dari 

para siswanya menurun. Hal tersebut berdampak buruk 

kepada kualitas lembaga. maka dari itu, kepala sekolah 

memberikan evaluasi yang maksimal kepada para guru 

di MAN 1 Ponorogo. 

Dalam pendidikan, evaluasi merupakan aktifitas 

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. Oleh karena itu, 

setiap kegiatan yang dilakukan khususnya dalam 

mendidik peserta didik memerlukan adanya evaluasi. 

Dengan mengetahui kesalahan atau kekuranagn serta 

kemacetan yang diperoleh dari tindakan evaluasi itu, 



 

 
 

maka selanjutnya bisa diusahakan solusi untuk 

memperbaikinya.
109

 Evaluasi hendaknya dilakukan 

semaksimal mungkin dalam suatu 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.
110

 

Strategi dalam evaluasi antara lain:
111

 

1.) Mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang 

ada. 

Terdapat suatu sistem umpan balik yang 

mengatur dirinya sendiri. Ini adalah sebuah situasi 

yang harus diusahakan oleh seorang kepala sekolah 

                                                           
       

109
 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat Upaya Menawarkan 

Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 

2006), 161-162 

       
110

 Sukardi, Evaluasi Pendidikan Prinsip Dan Operasionalnya 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 2. 

       
111

 Hasan Basri & Tatang, Kepemimpinan Pendidikan...,135. 



153 
 

 

atas dasar prinsip pencegahan lebih baik daripada 

pengobatan. 

2.) Mengetahui alasan suatu kegagalan/kekurangan. 

Ketika mencari alasan atas kegagalan ataupun 

kekurangan, kepala sekolah tidak boleh secara kasar 

mencoba menyalahkan seseorang. Tujuan sebaiknya 

kepala sekolah dan guru secara bersama-sama 

mengidentifikasi fakta yang menyebabkan timbulnya 

permasalahan tersebut. Berdasarkan analisis faktual 

inilah keputusan dapat dibuat tentang apa yang harus 

dilakukan oleh individu, kepala sekolah atau 

keduanya secara bersama. 

Penting sekali untuk mengidentifikasi sebab 

yang bersifat eksterna dari pekerjaan itu dan berada 

di luar kendali baik kepala sekolah maupun guru. 

Berbagai faktor yang berada di bawah kendali guru 



 

 
 

dan/atau kepala sekolah kemudian dapat 

dipertimbangkan.  

3.) Tentukan dan sepakati tindakan yang diperlukan. 

Apapun tindakan yang disepakati kedua belah 

pihak harus memahami bagaimana mereka tahu 

bahwa tindakan itu telah berhasil. Pengaturan umpan 

balik dapat dibuat tetapi guru harus dirangsang untuk 

memantau kinerja mereka sendiri dan mengambil 

tindakan lebih lanjut sesuai dengan yang dibutuhkan.  

4.) Memberikan sumberdaya bagi tindakan tersebut. 

Memberikan coaching, pelatihan, bimbingan, 

pengalaman, atau fasilitas yang diperlukan untuk 

memungkinkan tindakan yang telah disepakati 

bersama dapat terjadi. 

5.) Memantau dan memberikan umpan balik. 

Baik kepala sekolah maupun guru memantau 

kinerja, memastikan bahwa umpan balik diberikan 
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atau didapatkan dan dianalisis, dan mencapai 

kesepakatan mengenai tindakan lebih lanjut yang 

mugkin diperlukan. 

Guru adalah orang yang berwenang dan 

bertanggungjawab terhadap pendidikan siswanya. Oleh 

karena itu, guru harus memiliki dasar-dasar kompetensi 

sebagai wewenang dan kemampuan dalam menjalankan 

tugasnya. Dengan demikian kompetensi guru mutlak 

harus dimiliki guru sebagai kemampuan, kecakapan, dan 

ketrampilan mengelola pendidikan. Guru harus memiliki 

kompetensi sesuai standar kompetensi guru. Standar ini 

diartikan sebagai ukuran yang ditetapkan atau 

dipersyaratkan. 

Evaluasi mutu kompetensi guru dilaksanakan dengan 

menggunakan metode yang sudah dibuat oleh kepala 

sekolah baik secara personal maupun kelompok. Dalam 

evaluasi metode personal yaitu mereka para guru 



 

 
 

menghadap langsung bertatap muka kepada kepala 

sekolah untuk memintakan persetujuan dan konsultasi 

mengenai perangkat pembelajaran dan guru tersebut 

juga diberikan evaluasi khusus agar membuat dirinya itu 

menjadi lebih tau apa yang menjadi kekurangannya 

dalam melaksanakan program perangkat pembelajaran. 

Untuk pendekatan kelompak dilakukan berbagai rapat. 

Proses evaluasi sangatlah penting bagi keberlangsungan 

sebuah lembaga. Hal tersebut bertujuan untuk 

mempermudah kepala sekolah dalam melakukan 

pemantauan terhadap kinerja guru saat berada didalam 

kelas, serta membuat mutu dari kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan 

kompetensi sosial para guru yang mengajar di MAN 1 

Ponorogo lebih baik dan dapat dijadikan acuan untuk 

mencapai tujuan lembaga. 
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Malcom Provus mendefinisikan "evaluation is the 

process of agreeing upon program standard, 

determining wheter a disrepancy exists between some 

aspect of the program and standard governing that 

aspect of the program and using disrepancy information 

to identify weaknesses of the program”. Evaluasi yang 

berarti menilai kesenjangan antara standart yang di 

tetapkan dengan program yang terlaksana di lapangan 

untuk mengetahui kelemahan dari suatu program 

tersebut dan dilakukan perbaikan program. Arti dari 

beberapa istilah yang telah dijelaskan  di atas  tentang 

evaluasi, maka dapat disimpulkan bahwa pada 

hakekatnya evaluasi adalah suatu proses yang sistematis 

dan berkelanjutan untuk menentukan kualitas dari 

sesuatu berdasarkan pertimbangan dan kriteria tertentu 

dalam rangka pembuatan keputusan.
112

 

                                                           
      

112
 Zainal Arifin, Evaluasi Pembelajaran (Bandung: Remaja 



 

 
 

Adapun waktu dilaksanakannya evaluasi adalah pada 

saat rapat dinas dan rapat khusus, pelaksanaan evaluasi 

kompetensi guru dilaksanakan yang pertama pada saat 

rapat dinas secara lengkap seluruh guru dan juga staff 

yang ada. Yang kedua rapat khusus terkait wali kelas 

dengan BP dalam mengontrol siswa dengan cara 

pemetaan pelayanan untuk peningkatan kualitas dari 

siswa. Untuk yang ketiga rapat bersama para guru yang 

mengampu Ujian Nasional maupun ujian bersama untuk 

membahas terkait hasil dari para siswa dalam 

melaksanakan ujian. Sehingga saya tahu apakah guru 

sudah melaksanakan program pembelajaran yang sesuai 

atau belum. 

Sistem manajemen sekolah juga berpengaruh 

terhadap keberhasilan proses dan hasil pembelajaran di 

sekolah. Sekolah yang menerapkan manajemen terbuka 
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dan transparan akan berpeluang sukses dalam 

manajemen sistem pembelajaran secara professional 

melalui interaksi belajar mengajar dikelas daripada 

sekolah yang menerapkan manajemen tertutup.
113

 

Kompetensi pedagogik adalah kemampuan guru 

dalam mengelola pembelajaran peserta didik. 

Kompetensi khas, yang akan membedakan guru dengan 

profesi lainnya dan menentukan tingkat keberhasilan 

proses dan hasil belajar peserta didiknya.
114

 

Kompetensi kepribadian adalah kemampuan 

kepribadian yang mantap, stabil, dewasa, arif dan 

berwibawa, menjadi teladan bagi peserta didik, dan 

berakhlak mulia.
115

 Kompetensi sosial adalah 

kemampuan guru untuk berkomunikasi dan bergaul 

secara efektif dengan peserta didik, sesama pendidik, 
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 Hasan Basri & Tatang, Kepemimpinan Pendidikan..., 136-147. 
       

115
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tenaga kependidikan, orangtua/wali peserta didik, dan 

masyarakat.
116

 Kompetensi profesional adalah 

kemampuan penguasaan materi pembelajaran secara 

luas dan mendalam, yang memungkinkannya 

membimbing peserta didik memnuhi standar kompetensi 

yang ditetapkan.
117

 

Dalam sebuah evaluasi terdapat beberapa cara atau 

mekanisme untuk meningkatkan mutu kompetensi guru. 

Begitu juga yang dilakukan oleh kepala sekolah MAN 1 

Ponorogo. Adapun mekanisme yang dilakukan adalah 

guru menyerahkan perangkat pembelajaran di awal 

semester kepada kepala sekolah untuk dikoreksi 

kemudian hasil ujian disampaikan kepada bapak ibu 

guru agar tahu seperti apa perkembangan dari 

kompetensi para guru dalam mengajar siswanya, 

penilaian terhadap kinerja guru khususnya dalam 
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penggunaan media pembelajaran berbasis IT, mengingat 

zaman yang sudah semakin canggih. Jadi semua guru 

wajib untuk bisa mengaplikasikan media pembelajaran 

berbasis IT, memberikan gambaran visi dan misi 

lembaga serta gambaran standar kelulusan yang telah 

ditetapkan yang kemudian disinkronkan kepada guru 

untuk dijadikan acuan pembelajaran, yang kedua adalah 

melakukan penilaian kerja terhadap seluruh guru dan 

staff yang ada yang kemudian di evaluasi secara 

menyeluruh. 

Dengan berbagai strategi yang dibuat tersebut 

membuat sebuah evaluasi menjadi lebih efektif dan 

berjalan sesuai dengan tujuan. Disamping itu, kepala 

sekolah akan lebih mudah dalam mengelola berbagai 

kegiatan yang ada di lembaga, dikarenakan semua sudah 

terencana dengan baik. 



 

 
 

Karakterisitik peningkatan mutu madrasah dapat 

diketahui dari bagaimana madrasah dapat 

mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah, proses 

pembelajaran, pengelolaan sumberdaya manusia, serta 

pengelolaan sumberdaya dan administrasi.
118

 

Adapun strategi yang dibutuhkan adalah sebagai 

berikut: Mengidentifikasi dan merumuskan masalah 

yang ada, mengetahui alasan suatu 

kegagalan/kekurangan, tentukan dan sepakati tindakan 

yang diperlukan, meberikan sumberdaya bagi tindakan 

tersebut, dan memantau dan memberikan umpan 

balik.
119

 

Baik kepala sekolah maupun guru memantau kinerja, 

memastikan bahwa umpan balik diberikan atau 

didapatkan dan dianalisis, dan mencapai kesepakatan 
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mengenai tindakan lebih lanjut yang mugkin 

diperlukan.
120

 

 

B. Hasil Evaluasi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Mutu Kompetensi Guru di MAN I Ponorogo. 

Untuk menjadikan sebuah lembaga lebih maju dan 

berjalan sesuai tujuan maka seluruh warga sekolah harus 

mengikuti apasaja yang telah diinfokan oleh kepala 

sekolah tentang berbagai hal yang harus dilakukan untuk 

menunjang keberhasilannya. Kepala sekolah memiliki 

wewenang penuh untuk mengelola berbagai perangkat 

pembelajaran yang sudah ada, salah satu upayanya 

adalah melakukan evaluasi. Khususnya mengevaluasi 

kinerja guru agar mencipktakan mutu kompetensi yang 

baik. Sepertihalnya yang sudah dilakukan oleh bapak 

                                                           
       

120
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Drs. Purwanto yang sudah berhasil menciptakan mutu 

kompetensi guru yang baik. 

Hasil dari evaluasi tersebut dalam bentuk tuntutan 

harus melakukan apa yang diinginkan kepala sekolah 

untuk menciptakan perangkat pembelajaran yang baik 

dan bagi yang sebelumnya belum mahir dalam 

mengaplikasikan IT, harus mampu membuat soal 

berbasis IT sendiri. Dan kepala sekolah memberikan 

catatan ataupun angka penilaian untuk dijadikan acuan 

kepada para guru kedepannya agar lebih baik lagi, 

berupa skor angka penilaian, catatan kepala madrasah, 

grade(penentuan) nilai yang telah ditetapkan yang mana 

akan digunakan sebagai acuan/ bukti kinerja terhadap 

kepala sekolah sekolah dan juga petuah dan juga arahan 

kepada para guru dalam mengelola perangkat 

pembelajaran. 
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Peran kepala sekolah dalam evaluasi program 

pembelajaran kooperatif disini adalah sebagai evaluator 

dan supervisor. Peran kepala sekolah dalam evaluasi 

pembelajaran kooperatif adalah sebagai evaluator, yaitu 

mengadakan penilaian kepada guru untuk mengetahui 

sejauh mana pembelajaran telah dilaksanakan. Melalui 

evaluasi akan diketahui beberapa hasil dari pembinaan 

yang sebelumnya dilakukan dan mengetahui beberapa 

bidang pengajaran yang telah dilakukakan serta 

mengetahui hambatannya. Hasil evaluasi juga akan 

dipakai sebagai bahan pembinaan berikutnya. Evaluasi 

dalam pengajaran dilakukan untuk mengetahui apakah 

program pembelajaran kooperatif telah mencapai 

sasaran yang diharapkan, apakah pembelajaran berjalan 

sesuai dengan RPS yang dibuat, serta mengetahui 

hambatan dan kesulitan para guru dalam melakukan 

pengajaran. Bidang sasaran evaluasi meliputi kinerja 



 

 
 

guru, peningkatan mutu, pembelajaran PAKEM, team 

ekstrakurikuler, pengelola sarana prasarana dan 

manajemen transparan.
121

 

Segala sesuatu pasti ada tindak lanjut agar apapun 

yang dilaksanakan selalu berjalan sesuai yang 

diinginkan. Begitu juga dalam evaluasi yang dilakukan 

kepala sekolah untuk meningkatkan mutu kompetensi 

guru. Sepertihalnya yang dilakukan bapak Purwanto 

dalam menindak lanjuti hasil evaluasi mutu kompetensi 

guru di MAN 1 Ponorogo. 

Setelah mengetahui hasil dari evaluasi, kita akan 

tahu dimana letak kelemahan dari guru tersebut yang 

kemudian di arahkan kembali. Kemudian mengadakan 

workshop terkait program pembelajaran, dan yang 

terakhir menyuruh para guru untuk membuat RPP yang 

terbaru.Untuk mereka yang sudah bisa, diberikan 
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dorongan lebih agar mempertahankan kompetensinya 

sehingga mampu menjadi contoh bagi guru yang belum 

bisa, dan untuk mereka yang belum terlalu faham maka 

akan diberikan pengarahan khusus, pendamping MGMP 

dan KKG sehingga akan meningkatkan mutu 

kompetensi dari guru tersebut, melakuan pemanggilan 

guru terkait yang belum diharapkan kepala sekolah, 

mengadakan rapat bersama dan dikumpulkan kemudian 

di arahkan apa saja yang perlu dibenahi, guru junior 

yang belum tahu harus mengamati guru model agar 

sesuai dengan tujuan yang diharapkan kepala sekolah, 

dan juga kepala sekolah memberikan motivasi kepada 

guru agar lebih semangat dalam melaksanakan 

pembelajaran. 

Kinerja kepala sekolah memiliki peran yang besar 

pada keberlangsungan sekolah dalam menjalankan peran 

dan tugasnya di masyarakat. Setiap sekolah perlu 



 

 
 

memperhatikan bagaimana upaya untuk terus 

meningkatkan kinerja para guru agar dapat memberi 

kontribusi optimal bagi meningkatnya kinerja sekolah. 

Dengan demikian, perhatian pada kinerja harus menjadi 

fokus dan semangat sekolah. untuk itu, sekolah perlu 

memahami bagaimana kondisi kinerja para guru agar 

dapat melakukan pengelolaan  dan pengembangan bagi 

kepentingan sekolah serta diperlukan suatu penilaian 

kinerja. Penilaian kinerja merupakan tahapan penting 

dalam manajemen kinerja suatu sekolah. Pada tahapan 

ini dapat diperoleh informasi yang dapat dijadikan dasar 

bagi kebijakan yang berkaitan dengan pengembangan 

para guru baik itu kebijakan penggajian atau promosi. 

Adapun tujuan dari penilaian kinerja, bagi kepala 

sekolah adalah untuk mengetahui kondisi yang ada dari 

kinerja para guru serta bagaimana meningkatkan kinerja 

mereka merupakan hal penting dalam upaya 
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meningkatkan kemampuan sekolah dalam mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan.
122

 

Hasil nyata dari berbagai strategi yang dilakukan 

kepala sekolah MAN 1 Ponorogo adalah terlihat 

kedisiplinan para guru dalam mengajar, para guru yang 

mampu menguasai perangkat pembelajaran terbaru 

berbasis IT, serta antusias para siswanya dalam 

menerima ajaran dari para guru tersebut. Seperti halnya 

para siswa siswi kelas XII IPA 1 yang sangat 

bersemangat ketika di ajar oleh salah satu guru PAI 

dengan model pembelajaran berbasis IT, mereka terlihat 

senang dan tekun mengikuti pembelajaran dengan cara 

para guru dengan strategi yang berbeda-beda. Sehingga 

siswa siswi tidak bosan menerima pembelajaran. Untuk 

menjadi lebih efektif, guru harus menaati apapun yang 

telah direncanakan oleh kepala sekolah melalui berbagai 
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kegiatan pembelajaran dan jadwal yang telah ditetapkan 

melalui arahan kinerja dari waka kurikulum. Melalui hal 

tersebut, maka mutu kompetensi guru di MAN 1 

Ponorogo lebih meningkat. Dengan guru menguasai 

empat kompetensi dasar seperti kompetensi pedagogik, 

kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan 

kompetensi sosial maka mereka berhasil menciptakan 

lulusan yang berkualitas dan siap melanjutkan jenjang 

pendidikan berikutnya dengan nilai-nilai yang 

memuaskan. 

Menurut Myres dan Stonehill dalam Nurkolis 

manajemen peningkatan mutu madrasah merupakan 

suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan 

melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari 

pemerintah pusat ke daerah dan ke masing-masing 

sekolah. Dengan demikian, kepala sekolah, guru, peserta 

didik, dan orangtua mempunyai kontrol yang lebih besar 
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terhadap proses pendidikan, dan mempunyai 

tanggungjawab untuk mengambil keputusan yang 

berkaitan dengan pembiayaan, personal, dan kurikulum 

sekolah.
123

 

Terdapat beberapa komponen dalam peningkatan 

sebuah mutu, yang paling utama dalam komponen 

tersebut adalah strategi atau perencanaan strategi. 

Strategi disini berfungsi sebagai komponen yang 

terpenting. Karena suatu strategi atau cara untuk 

meningkatkan sebuah mutu sangat dibutuhkan dan 

diawali oleh sebuah perencanaan agar suatu strategi dan 

proses peningkatan mutu tersebut dapat terlaksana 

dengan baik dan teratur sesuai dengan yang 

diharapkan.
124
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C. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Evaluasi 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

Kompetensi Guru di MAN I Ponorogo. 

Sesuatu yang baik juga akan menjadi hasil yang baik 

pula. Begitu juga evaluasi kepala sekolah yang dilandasi 

dengan berbagai faktor pendukung yang mendampingi. 

Faktor yang mendukung evaluasi adalah anggaran dana 

yang terpenuhi, sarpras yang lengkap, peralatan IT yang 

memadai, menggunakan model pembelajaran Quipper 

(yaitu sebuah pembelajaran yang dilaksanakan secara 

online) serta pemberian motivasi penuh kepada guru 

agar memiliki semangat untuk kegiatan belajar mengajar 

dan berjalan sesuai tujuan, administrasi yang baik, 

perangkat mengajar dengan pedoman supervisi/evaluasi, 

perangkat dari kurikulum, jadwal proker, buku 

penunjang, dan juga buku guru. 
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Faktor pendukung juga berperan penting dalam 

jalannya sebuah evaluasi mutu kompetensi guru. Tanpa 

adanya faktor pendukung yang lengkap dan sesuai 

dengan yang dibutuhkan oleh lembaga tersebut. 

Peningkatan mutu hanya akan beararti ketika 

diaplikasikan secara praktis, dan aplikasi tersebut 

merupakan variasi dari tahap itu sendiri. Semua bentuk 

peningkatan mutu harus dilakukan dengan cara tahap 

demi tahap dan tidak dengan cara lain.
125

 

Terdapat beberapa komponen dalam peningkatan 

sebuah mutu, yang paling utama dalam komponen 

tersebut adalah strategi atau perencanaan 

strategi.Strategi disini berfungsi sebagai komponen yang 

terpenting. Karena suatu strategi atau cara untuk 

meningkatkan sebuah mutu sangat dibutuhkan dan 

diawali oleh sebuah perencanaan agar suatu strategi dan 
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proses peningkatan mutu tersebut dapat terlaksana 

dengan baik dan teratur sesuai dengan yang diharapkan. 

126
 

Dalam proses evaluasi juga terdapat faktor yang 

menghambat kepala sekolah dalam melaksanakan 

tugasnya. Faktor penghambatnya antara lain 

penyesuaian waktu terkait program madrasah, kalender 

pendidikan, ketidak tepatan guru dalam merekrut tenaga 

pendidik baru. Hal tersebut merupakan hal yang wajar 

terjadi dalam sebuah lembaga pendidikan. Namun, 

dengan kecakapan dan ke uletan kepala sekolah segala 

faktor penghambat dari evaluasi mutu kompetensi guru 

tersebut teratasi dan diberikan solusi tepat dari kepala 

sekolah tersebut.  

Adapun beberapa cara untuk mengatasinya guru 

yang belum bisa akan di dampingi oleh guru yang lebih 
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tahu hingga mereka benar-benar bisa dengan sendirinya. 

Dan juga mendatangkan teknisi untuk privat program 

pembelajaran berbasis IT tersebut dalam sebuah rapat 

kelompok. Tenaga pendidik baru dianjurkan melakukan 

pengamatan terhadap guru model(yang mengarahkan), 

menyesuaikan waktu. Dari penyelesaian tersebut dapat 

kita ketahui bahwa kepala sekolah MAN 1 Ponorogo 

sangat professional dalam meningkatkan mutu 

kompetensi guru. 

Sekalipun faktor guru dan peserta didik merupakan 

faktor penentu dan kehadirannya harus ada dalam proses 

belajar mengajar, namun pengaruh berbagai faktor 

lainnya tidak boleh diabaikan misalnya faktor media dan 

alat pembelajaran, fasilitas belajar, infrastruktur sekolah, 

fasilitas labolatorium, manajemen sekolah, sistem 

pembelajaran dan evaluasi kurikulum, metode, dan 

strategi pembelajaran. Kesemua faktor-faktor diluar guru 



 

 
 

dan peserta didik tersebut berkontribusi signifikan dalam 

meningkatkan mutu proses dan hasil proses belajar 

mengajar di kelas.
127
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. KESIMPULAN 

Berdasarkan penelitian yang berjudul peran 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu kompetensi 

guru di MAN 1 Ponorogo sebagai berikut:  

1. Strategi evaluasi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu kompetensi guru adalah 

dengan metode dan juga mekanisme yang baik. 

Adapun metode yang digunakan adalah 

menggunakan pendekatan personal dan juga 

pendekatan kelompok. Dimana dalam metode 

pendekatan personal guru harus menghadap 

langsung kepada kepala sekolah untuk 

melakukan konsultasi terkait perangkat 

pembelajaran dan kepala sekolah memberikan 
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evaluasi khusus agar mebuat guru lebih tau apa 

yang menjadi kekurangannya dalam 

melaksankan perangkat pembelajaran. Hal ini 

bertujuan untuk mempermudah kepala sekolah 

dalam melakukan pemantauan terhadap kinerja 

guru saat berada didalam kelas, serta membuat 

mutu dari kompetensi guru lebih baik. 

2. Hasil dari evaluasi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu kompetensi guru di MAN 1 

Ponorogo adalah terlihat kedisiplinan para guru 

dalam mengajar, para guru yang mampu 

menguasai perangkat pembelajaran terbaru  

berbasis IT dan media, serta antusias para 

siswanya dalam menerima ajaran dari para guru 

tersebut membuat guru lebih semangat dalam 

mengajar di kelas. Seperti yang dilakukan salah 

satu guru saat  mengajar kelas XI IPA 3, sesuai 
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dengan pengamatan peneliti, guru  melaksanakan 

pembelajaran berbasis media alat peraga dan 

gambar. Terlihat para siswa-siswi menyukai 

model pembelajaran tersebut. Kepala sekolah 

memberikan catatan ataupun angka penilaian 

untuk dijadikan acuan kepada para guru 

kedepannya agar lebih baik lagi, berupa skor 

angka penilaian, catatan kepala madrasah, 

grade(penentuan) nilai yang telah ditetapkan 

yang mana akan digunakan sebagai acuan/ bukti 

kinerja terhadap kepala sekolah sekolah dan juga 

petuah dan juga arahan kepada para guru dalam 

mengelola perangkat pembelajaran. Dengan guru 

menguasai empat kompetensi dasar seperti 

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi professional dan kompetensi sosial 

maka mereka berhasil menciptakan lulusan yang  



 

 
 

berkualitas dan siap melanjutkan jenjang 

pendidikan berikutnya  dengan nilai-nilai yang 

memuaskan.  

3. Faktor pendukung dan faktor penghambat 

evaluasi kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu kompetensi guru di MAN 1 Ponorogo. 

Faktor pendukungnya adalah anggaran dana 

yang terpenuhi, sarpras yang lengkap, peralatan 

IT yang memadai, menggunakan model 

pembelajaran Quipper (yaitu sebuah 

pembelajaran yang dilaksanakan secara online) 

serta pemberian motivasi penuh kepada guru 

agar memiliki semangat untuk kegiatan belajar 

mengajar dan berjalan sesuai tujuan, administrasi 

yang baik, perangkat mengajar dengan pedoman 

supervisi/evaluasi, perangkat dari kurikulum, 

jadwal proker, buku penunjang, dan juga buku 
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guru. Dalam proses evaluasi juga terdapat faktor 

yang menghambat kepala sekolah dalam 

melaksanakan tugasnya. Faktor penghambatnya 

antara lain penyesuaian waktu terkait program 

madrasah, kalender pendidikan, ketidak tepatan 

guru dalam merekrut tenaga pendidik baru. Hal 

tersebut merupakan hal yang wajar terjadi dalam 

sebuah lembaga pendidikan. Cara mengatasi 

faktor penghambat adalah untuk mengatasinya 

guru yang belum bisa akan di dampingi oleh 

guru yang lebih tahu hingga mereka benar-benar 

bisa dengan sendirinya. Dan juga mendatangkan 

teknisi untuk privat program pembelajaran 

berbasis IT tersebut dalam sebuah rapat 

kelompok. Tenaga pendidik baru dianjurkan 

melakukan pengamatan terhadap guru model, 

dan menyesuaikan waktu. Dari penyelesaian 



 

 
 

tersebut dapat kita ketahui bahwa kepala sekolah 

MAN 1 Ponorogo sangat profesional dalam 

meningkatkan mutu kompetensi guru. 

 

B. SARAN 

1. Bagi Lembaga/Sederajat 

Bagi lembaga pendidikan yang 

bersangkutan dan sederajat, adalah hasil 

penelitian ini dapat digunakan sebagai wacana 

ke depan bagi kemajuan lembaga dalam 

melaksanakan program evaluasi kompetensi 

para guru di MAN 1 Ponorogo. 

2. Kepala Sekolah 

Bagi kepala sekolah diharapkan mampu 

memantau dan mengoptimalkan evaluasi yang 

dilakukan untuk meningkatkan mutu dari 

kompetensi guru di MAN 1 Ponorogo dalam 



183 
 

 

melahirkan penerus bangsa yang berpendidikan 

tinggi dan bermanfaat bagi nusa dan bangsa. 

3. Bagi Guru 

Bagi guru sendiri, proses evaluasi ini 

memiliki dampak yang positif dalam 

membangun motivasi pembelajaran guru, jadi 

dalam proses pendidikan guru akan lebih 

terpantau dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran. 

4. Bagi Peneliti Lain 

Bagi peneliti yang lain yaitu masih banyak 

yang dapat digali dan dikaji dalam hal evaluasi 

kepala sekolah. 
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