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ABSTRAK 

Salamah, Binti, 2019. Model Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan Sumber 

Daya Manusia di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo. Tesis, 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Institut Agama 

Islam Negeri (IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Mambaul Ngadhimah, M. 

Ag.  

 

Kata Kunci:Model Hubungan Masyarakat, Pengembangan SDM, Madrasah. 

 

Pengembangan SDM sangat penting dilakukan untuk meningkatkan kualitas 

SDM khususnya di lembaga pendidikan. Penelitian ini berawal dari pengamatan 

peneliti bahwa pemerintah menyatakan pada 2019 arah kebijakan akan 

memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebab saat ini 50% 

pekerja di Indonesia hanya berpendidikan SMP. Hal ini tidak memadai untuk 

bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu perlunya jalan pintas untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, caranya dengan melakukan reformasi 

pendidikan.  

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis 1) Bentuk pengembangan sumber 

daya manusia di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo, 2) Model 

hubungan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia di MI Ma’arif 

Darul Ulum.  

Penelitian ini didesain dalam bentuk penelitian kualitatif, dengan mengambil 

lokasi MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo. Metode pengumpulan 

data dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, Sedangkan analisis 

data menggunakan analisis model Miles and Huberman yaitu analisis model 

interaktif dengan langkah-langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, 

penarikan simpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Pengembangan SDM di MI Ma’arif 

Darul Ulum antara lain: (a) Coaching,pembinaan dilakukan oleh TP2M Kabupaten 

Ponorogo melalui diklat kurikulum 2013, Kepala Madrasah kerja sama dengan 

pengawas madrasah melakukan supervisi kepada tenaga pendidik, serta guru 

madrasah melakukan pembinaan kepada peserta didik melalui buku penilaian 

kepribadian dan kegiatan harian; (b) Counseling, untuk tenaga pendidik dan 

kependidikan berupa bimbingan pribadi, untuk peserta didik berupa bimbingan 

pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir; (c) Mentoring, untuk 

penambahan wawasan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan dengan kegiatan 

KKM, KKG, Forum operator madrasah KKM 02, untuk peserta didik dengan 

kegiatan ekstrakurikuler (drumband, kaligrafi, melukis); (d) Motivating,dilakukan 

oleh madrasah berupa penerapan reward, penerapan punishmet, dan menciptakan 

hubungan yang harmonis; (e) Empowering, di madrasah dilakukan dengan 

implementasi aplikasi penilaian rapor, pelaporan data emis, dan hafalan juz’ama, 

asmaul husna, tahlil, serta kegiatan RAC (Religions Of Art And Competitions); 2) 

Model hubungan masyarakat dalam pengembangan SDM  adalah (a) model 

propraganda; (b)model informasi publik; (c) model asimetris dua arah; (d) model 

simetr 



 

 

ABSTRACT 

 

Salamah, Binti, 2019. Model of Public Relations in Developing Human Resources in 

Mi Ma'arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo. Thesis, Islamic 

Education Management, Postgraduate Study Program, Institute of Islamic 

Religion (IAIN) Ponorogo, Advisor: Dr. Mambaul Ngadhimah, M. Ag. 

 

Keywords: Model Public Relations, Human Reseurce Development, Madrasa 

 

Human resource development is very important to do to improve the quality 

of human researches especially in educational institutions. This research originated 

from the observations of researchers that the goverment state that in 2019 the 

direction of policy would prioritize the improvement of human resources, because 

currently 50% of workers in Indonesia only have junior high school education. This 

is not sufficient compete with other countries. Therefore the need for a shortcut to 

education reform. 

This study aims to analyze 1) Human resource development in MI Maarif 

Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo, 2) Model of community relations in human 

resource development at MI Ma'arif Darul Ulum. 

This study was designed in the form of qualitative research, taking the 

location of MI Ma'arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo. Methods of 

collecting data by observation, in-depth interviews, and documentation, while the 

data analysis uses the analysis of the Miles and Huberman model, namely an 

interactive model analysis with steps of data collection, data reduction, data 

presentation, conclusion drawing. 

The results showed that: 1) HR development in MI Ma'arif Darul Ulum 

included: (a) Coaching, coaching was conducted by TP2M kabupaten Ponorogo 

district trough the 2013 curriculum training, the head of the madrasa collaborated 

with madrasa supervisors to supervise educators, and madrasah teachers to do 

guidance to students through personality assessment books and daily activities; (b) 

Counseling, for educators and education in the form of personal guidance, for 

students in the form of personal guidance, social guidance, tutoring, career guidance; 

(c) Mentoring, to increase the insight of educators and education conducted with 

KKM, KKG activities, KKM 02 Madrasa Operator Forum, for students with 

extracurricular activities (drumband, calligraphy, painting); (d) Motivating, carried 

out by madrasa in the form of implementing rewards, applying punishmet, and 

creating harmonious relationships; (e) Empowering, the madrasa is carried out with 

report card application, emis data reporting, and memorizing juz'ama, asmaul husna, 

tahlil, and activities RAC (Religions Of Art And Competitions). 2) The model of 

public relations in HR development is (a) a pres agentry model; (b) a public 

information model; (c) a two-way asymmetrical model; (d) a two-way symmetrical 

model. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Hubungan masyarakat telah menjadi bagian penting dalam sebuah 

organisasi. Dalam Kamus Webester’s Third New Internasional Dictionary, 

Public Relations didefinisikan sebagai : The art of science of developing 

reciprocal understanding and goodwill (seni pengetahuan untuk 

mengembangkan pengertian timbal balik dan niat baik). Public relations atau 

hubungan masyarakat saat ini telah menjadi bagian penting dalam sebuah 

organisasi. Hubungan masyarakat merupakan sebuah seni berkomunikasi 

dengan publik untuk membangun saling pengertian, menghindari 

kesalahpahaman.
1
 Fungsi unik hubungan masyarakat adalah membantu 

organisasi mengembangkan, memelihara hubungan dengan semua publik, 

utamanya yang berkomunikasi secara efektif.
2
 

Sekolah adalah salah satu usaha strategis untuk mengembangkan dan 

mencapai tujuan pendidikan melalui proses pendidikan yang menyatukaitkan 

pengembangan ranah ilmu pengetahuan, keterampilan serta sikap dan nilai 

untuk mengembangkan kepribadian dan perwujudan peserta didik.
3
 

Pendidikan merupakan salah satu investasi sumber daya manusia yang 

diharapkan dapat mengubah kehidupan suatu bangsa ke arah yang lebih baik. 

Sebagai social invesment  yang berhajat meningkatkan sumber daya manusia, 

                                                           
1
Abdul Rahmat, Humas Sekolah  (Yogyakarta: Media Akademi, 2016), 12. 

2
Andy Schmitz, “Public Relations this book is a licenced under acreative commons by-nc-sa 

3.0”, Vol 1.0. 27. 
3
Ary H. Gunawan, Kebijakan-Kebijakan Pendidikan (Jakarta: Rineka Cipta, 1995), 115.  
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tentunya pendidikan yang berlangsung di Indonesia tidak semata diharapkan 

berhasil dalam memindahkan pengetahuan dan nilai-nilai kepada generasi 

berikutnya, tetapi juga dapat memperbaiki nasib dan kualitas peradaban orang-

orangnya.
4
  

Sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman, kebutuhan 

terhadap sumber daya manusia yang berkualitas meningkat, namun 

ketersediaan sumber daya yang berkualitas sesuai dengan kebutuhan belum 

mampu mengimbanginya. Paparan Menteri Koordinator Bidang 

Perekonomian, Damin Nasution, dalam acara seminar outlook 2019 di Jakarta 

menyatakan bahwa “Pemerintah menyatakan pada 2019, arah kebijakan akan 

memprioritaskan peningkatan kualitas sumber daya manusia, sebab saat ini 

50% pekerja di Indonesia hanya berpendidikan SMP. Hal ini tidak memadai 

untuk bersaing dengan negara lain. Oleh karena itu perlunya jalan pintas untuk 

meningkatkan kualitas sumber daya manusia, caranya dengan melakukan 

reformasi pendidikan. Reformasi itu mulai dari kurikulum, pengajar, hingga 

keterlibatan industri dalam program magang.
5
  

Sumber daya manusia perlu dikelola secara baik dan profesional agar 

dapat tercipta keseimbangan antara kebutuhan SDM dengan tuntutan zaman 

serta kemajuan bidang pendidikan. Untuk mengatasi masalah-masalah yang 

berkaitan tentang kualitas SDM maka dalam hal ini pihak lembaga pendidikan 

perlu melakukan pengelolaan SDM sejak dini mulai dari perekrutan, seleksi, 

                                                           
4
Syamsul Kurniawan dan Erwin Mahrus, Jejak Pemikiran Tokoh Pendidikan Islam 

(Jogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2013), 5.  
5
Andri Donnal Putera, “Pembangunan 2019 Tak Hanya Infrastruktur, Saatnya SDM” 

,Kompas.Com,  (Januari, 2019).  

http://kompas.com/
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pengklasifikasian, dan penempatan sesuai dengan kemampuan, serta 

penataran/ pelatihan dan pengembangan karirnya.
6
 Pengembangan sumber 

daya manusia harus dilakukan oleh setiap lembaga pendidikan khususnya 

tingkat sekolah dasar dan sederajatnya. SDM mempunyai peranan sangat 

penting, sehingga untuk meningkatkan kualitas SDM diperlukan 

pengembangan SDM.
7
 Pengembangan SDM secara substansi dipahami 

sebagai proses peningkatan potensi atau kemampuan, dan kompetensi.
8
 

Berdasarkan pemaparan di atas maka perlu adanya pengembangan 

SDM serta pemeliharaan hubungan dengan seluruh warga sekolah dengan 

komunikasi yang efektif. Terlepas dari besar kecilnya suatu organisasi, 

menyelenggarakan komunikasi terus-menerus merupakan suatu keharusan, 

karena melalui komunikasi berbagai hal yang menyangkut organisasi 

disampaikan oleh satu pihak ke pihak lain.
9
 Oleh karena itu dibutuhkan model 

hubungan masyarakat untuk menciptakan komunikasi yang efektif di sebuah 

lembaga. Sebagai fungsi komunikasi, public relations mengembangkan 

komunikasi antara organisasi dan publik untuk menciptakan dan 

mempertahankan kemauan baik (good will) .
10

 Pemilihan model komunikasi 

yang tepat akan mempermudah dan mempererat hubungan diantara publik 

(internal dan eksternal) di suatu lembaga. Dengan demikian diharapkan bagi 

                                                           
6
 Veithzal Rivai, manajemen sumber daya manusia untuk perusahaan: dari teori ke praktik 

(Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 7. 
7
Sudarmanto, Kinerja  dan Pengembangan Kompetensi SDM  (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2009), 3. 
8
Ibid., 229. 

9
Sondang P Siagian, Manajemen Sumber Daya Manusia  (Jakarta: Bumi Aksara, 2016), 307. 

10
Aryanti Puspokusumo, “Peranan Manajemen Public Relations dalam Mempertahankan Citra 

Perusahaan Jasa Perhotelan: Studi Kualitatif pada Re-Opening Hotel Mandarin Oriental”, 

Binus Bussiness Review Vol.2, No. 1.  
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lembaga pendidikan  menjadikan humas menjadi bagian terpenting dalam 

membantu pemeliharaan hubungan komunikasi untuk menbantu suksesnya 

lembaga mencapai tujuan.  

Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat sekali bahwa model 

hubungan masyarakat merupakan bagian penting dalam membantu suksesnya 

suatu pengembangan SDM yang ada di suatu lembaga pendidikan. Sehingga 

penulis tertarik untuk mengangkat judul “Model Hubungan Masyarakat Dalam 

Pengembangan Sumber Daya Manusia di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok 

Babadan Ponorogo. 

B. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana bentuk pengembangan sumber daya manusia di MI Ma’arif 

Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo? 

2. Bagaimana model hubungan masyarakat dalam pengembangan SDM di 

MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian berdasarkan latar belakang masalah diatas 

untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang model hubungan 

masyarakat yaitu:  

1. Untuk menganalisis bentuk pengembangan SDM di MI Ma’arif Darul 

Ulum Pondok Babadan Ponorogo. 
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2. Untuk menganalisis model hubungan masyarakat yang digunakan dalam 

pengembangan SDM di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan 

Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dalam 

pengembangan SDM di lembaga pendidikan setingkat sekolah dasar. Adapun 

secara detail kegunaan tersebut di antaranya adalah: 

1. Secara Teoritis 

  Penelitian ini mengembangkan teori model hubungan masyarakat 

dalam pengembangan SDM di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan 

Ponorogo. Penelitian ini diharapkan menambah wawasan berfikir dan 

khasanah ilmu pengetahuan.  

2. Secara Praktis 

Mengetahui model komunikasi dari hubungan masyarakat (humas) 

yang digunakan dalam membantu pengembangan SDM yang ada di MI 

Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo. Sekaligus untuk 

mempererat hubungan dengan semua warga sekolah untuk mencapai 

tujuan organisasi.  

E. Kajian Terdahulu  

Dalam kajian pustaka ini peneliti akan memaparkan beberapa 

penelitian terdahulu yang mempunyai hubungan dengan judul ini.  

Penelitian oleh Anggie Putrawan, yang berjudul “Peran Dan Model 

Humas Di Sekolah Menengah Atas Studi Pada SMAN 1, SMAN 3, SMAN 4 
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DAN MAN 3 Malang”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa humas di 

sekolah berperan sebagai fasilitator dan mediator komunikasi antara sekolah 

dengan pihak eksternal sekolah seperti kepada wali murid, dewan komite 

sekolah, dunia industri, dunia usaha, dan pihak lainnya yang berkepentingan 

terhadap sekolah dan juga dengan pihak internal seperti guru, murid, staff dan 

karyawan. Humas di sekolah menjembatani hubungan antara pihak internal 

sekolah dengan pihak eksternal sekolah tersebut. Humas juga memiliki peran 

sebagai wakil dari sekolah dan ujung tombak untuk mempresentasikan 

sekolah kepada semua pihak. Humas di sekolah menengah atas masuk ke 

dalam model simetris dua arah (two way symetrical model). Karena humas di 

sekolah menengah atas menggunakan teknik komunikasi untuk mengelola 

konflik dan memperbaiki pemahaman publik terhadap lembaganya (sekolah). 

Model komunikasi yang dilakukanpun bersifat dua arah yaitu komunikasi 

keatas dan komunikasi kebawah. Sedangkan model hubungannya bersifat 

simetris. Humas di sekolah menengah atas menganggap bahwa publik internal 

dan eksternal sekolah adalah sama pentingnya, tidak ada yang dibedakan dari 

publik internal dan eksternal.
11

 

Penelitian yang dilakukan oleh Asteria Intan Permatasari, yang 

berjudul “Model Public Relations Pada Aktivitas Media Relations”. Hasil 

penelitian menyebutkan bahwa dalam praktiknya, PR Coordinator Sheraton 

Mustika Yogyakarta Resort and Spa cenderung mempraktikkan model one 

way dilihat dari tujuan komunikasi dan sifat riset yang dimiliki Sheraton 

                                                           
11

Anggie Putrawan,” Peran dan Model Humas di Sekolah Menengah Atas Studi Pada SMAN 1, 

SMAN 3, SMAN 4 dan MAN 3 Malang”,  umm.ac.id, 2008. 

http://umm.ac.id/
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mengarah pada model public information. Kecenderungan ini juga disebabkan 

karena beberapa faktor antara lain budaya organisasi, potensi departemen PR, 

skema PR dalam organisasi dan media massa.
12

 

Penelitian yang dilakukan oleh Dian Purworini, yang berjudul “Model 

Informasi Publik Di Era Media Sosial Kajian Grounded Teori Di Pemda 

Sukoharjo”. Hasil penelitian menyebutkan bahwa dengan media komunikasi 

yang saat ini digunakan semakin menguatkan bahwa model komunikasi yang 

dilakukan cenderung bersifat sau arah. Hal ini didasarkan pada kategori yang 

muncul yaitu pola komunikasi, tipe informasi, dan media yang digunakan. 

Kontribusi yang kemudia dapat disimpulkan yaitu bahwa media sosial yang 

memberikan peluang bagi perubahan komunikasi dua arah tidak mudah 

dilakukan di instansi Pemda ini. 
13

 

Berdasarkan penelitian sebelumnya, penelitian ini mempunyai 

kesamaan adalah sama-sama membahas mengenai model hubungan 

masyarakat, yang membedakan adalah pada penelitian ini menfokuskan model 

hubungan masyarakat dalam pengembangan SDM di lembaga pendidikan 

yaitu di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Ponorogo. 

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis penelitian 

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu menekankan 

analisis proses dari proses berpikir secara induktif yang berkaitan dengan 

                                                           
12

Asteria Intan Permatasari, “Model Public Relations Pada Aktivitas Media Relations”, http://e-

journal.uajy.ac.id, 2013, 1-15. 
13

Dian Purworini, “Model informasi publik di era media sosial kajian grounded teori di pemda 

sukoharjo”, http://journal.ums.ac.id , Volume 1, Nomer 1, 2014, 3-14.    

http://e-journal.uajy.ac.id/
http://e-journal.uajy.ac.id/
http://journal.ums.ac.id/
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dinamika hubungan antarfenomena yang diamati, senantiasa menggunakan 

logika ilmiah. Penelitian kualitatif tidak berarti tanpa menggunakan 

dukungan dari data kuantitatif, tetapi lebih ditekankan pada kedalaman 

berpikir formal dari peneliti dalam menjawab permasalahan yang 

dihadapi.
14

 Penelitian kualitatif bermaksud menggali makna perilaku yang 

berada dibalik tindakan manusia. Interpretasi makna terhadap perilaku ini 

tidak dapat digali melalui verifikasi teori sebagai generalisasi empirik, 

seperti yang dilakukan pada penelitian kuantitatif. Dengan kata lain, 

penelitian kualitatif bermaksud memahami objeknya, tetapi tidak untuk 

membuat genralisasi, melainkan membuat ekstrapolasi atas makna dibalik 

objeknya tersebut.
15

 

Selanjutnya, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

studi kasus (case study). Penelitian studi kasus memusatkan diri secara 

intensif pada satu objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. 

Menurut Emzir penelitian studi kasus adalah penelitian kualitatif yang 

berusaha menemukan makna, menyelidiki proses, dan memperoleh 

pengertian dan pemahaman yang mendalam dari individu, kelompok atau 

situasi.
16

  

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen atau alat 

penelitian adalah peneliti itu sendiri. Peneliti kualitatif sebagai human 

instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan 

                                                           
14

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 80. 
15

Ibid, 86. 
16

Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif  Analisis  Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 

2012), 20. 
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sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, 

analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas 

temuannya.
17

 Untuk memenuhi kebutuhan data yang beraknekaragam 

tersebut, penelitian kualitatif menggunakan berbagai metode pengumpulan 

data, seperti wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi.
18

 

2. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti sebagai aktor sekaligus 

pengumpul data. Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi 

menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, 

melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, 

menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.
19

 

3. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini lokasi yang diambil oleh peneliti adalah di MI 

Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo. Yang beralamat di Jl. 

Masjid Al-Hasan Pondok Babadan Ponorogo. Pemilihan dan penentuan 

lokasi tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa pertimbangan atas dasar 

kekhasan, kemenarikan, keunikan, dan sesuai dengan topik dalam 

penelitian ini.  

Adapun alasan yang cukup signifikan mengapa peneliti mengambil 

lokasi ini, dikarenakan MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan 

                                                           
17

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2015), 305-306. 
18

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik, (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 141. 
19

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 305-

306. 
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Ponorogo merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai nilai positif di 

masyarakat dan hubungan yang harmonis diantara kepala madrasah, guru, 

karyawan dan siswa. Dalam hal ini peneliti ingin mendeskripsikan tentang 

“Model Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan Sumber Daya 

Manusia di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Ponorogo.  

4. Sumber Data 

Dalam data utama dalam penelitian kualitatif ini ialah kata-kata 

dan tindakan selebihnya adalah tambahan seperti data tertulis, foto, dan 

sejenisnya. Yang dimaksud kata-kata dan tindakan adalah kata-kata dan 

tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai. Data ini direkam 

melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Sedangkan dokumen tertulis 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara.
20

 

Adapun sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua 

kategori yaitu sumber data primer dan sumber data sekunde. Kedua hal 

tersebut diperjelas sebagai berikut: 

a. Data primer 

Diperoleh dari hasil wawancara kepada Kepala MI Ma’arif 

Darul Ulum Pondok Ponorogo dan segenap guru yang terlibat dalam 

pengembangan SDM di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan 

Ponorogo. 

b. Data sekunder 

                                                           
20

Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian Dan Teknik Penyusunan Skripsi  (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), 46. 
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Peneliti mengambil sumber data dari buku-buku terkait model 

hubungan masyarakat dan pengembangan sumber daya manusia. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Untuk memenuhi kebutuhan data dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara mendalam, 

dan dokumentasi. 

a. Observasi 

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan 

melalui suatu pengamatan, yang disertai dengan pencatatan-

pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.
21

 Dalam 

penelitian ini menggunakan teknik observasi untuk mengamati kondisi 

lingkungan madrasah. Setelah itu peneliti mengamati kegiatan yang 

ada di lembaga MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo, 

di antaranya bimbingan yang dilakukan oleh guru terhadap siswa, 

pemberdayaan untuk siswa berupa pembacaan juz ’ama, asmaul 

husna, dan tahlil sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. 

b. Wawancara Mendalam  

Pada prinsipnya, teknik wawancara merupakan teknik dimana 

peneliti dan informan bertatap muka langsung di dalam wawancara 

yang dilakukan. Dalam wawancara mendalam berlangsung suatu 

diskusi terarah di antara peneliti dan informan menyangkut masalah 

yang diteliti. Peneliti mengharapkan memperoleh informasi dari 

                                                           
21

Ibid., 104. 
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informan mengenai suatu masalah yang ditelitinya, yang tidak dapat 

terungkap melalui penggunaan teknik kuesioner. Oleh karena itu, 

dalam pelaksanaan wawancara mendalam, pertanyaan-pertanyaan 

yang akan dikemukakan kepada informan tidak dapat dirumuskan 

secara pasti sebelumnya, melainkan pertanyaan-pertanyaan tersebut 

akan banyak bergantung dari kemampuan dan pengalaman peneliti 

untuk mengembangkan pertanyaan- pertanyaan lanjutan sesuai dengan 

jawaban informan. 

Peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala MI Ma’arif 

Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo mengenai bentuk 

pengembangan SDM  yang dilakukan oleh madrasah serta komunikasi 

yang digunakan dalam pengembangan SDM. 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu 

yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari 

seseorang. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan 

metode observasi dan wawancara.
22

 Teknik dokumentasi digunakan 

untuk mengumpulkan data dari sumber non insani. Sumber ini terdiri 

dari dokumen dan rekaman. Peneliti akan melakukan pengumpulan 

data melalui dokumentasi terkait profil madrasah dan data lain yang 

terkait, serta kegiatan pembacaan juz ’ama, asmaul husna. 

  

                                                           
22

Ibid., 175-176. 



13 

 

 

6. Analisis Data 

Analisis data merupakan bagian sangat penting dalam penelitian 

karena dari analisis ini akan diperoleh temuan, baik temuan subtantif 

maupun formal. Pada hakikatnya, analisis data adalah sebuah kegiatan 

untuk mengatur mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, 

dan mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan 

fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas 

tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk 

bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.
23

 

Untuk menganalisis data, yang akan dilakukan peneliti yang 

pertama andalah analisis sebelum di lapangan, yaitu penelitian kualitatif 

telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki lapangan. 

Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, atau data 

sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus penelitian. 

Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan 

berkembang setelah peneliti masuk dan selama di lapangan. Selanjutnya 

analisis selama di lapangan, peneliti akan menggunakan analisis data 

kualitatif menurut Miles and Huberman, yaitu: 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

menfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan 

membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data yang telah direduksi 

                                                           
23

Ibid., 209. 
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akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya bila diperlukan. Peneliti merangkum, dan memilih hal yang 

pokok serta fokus terhadap topik yang dibahas, dicari tema dan polanya 

yang diperoleh dari hasil pengumpulan data yang sudah dikumpulkan. 

Apabila ada jawaban dari narasumber yang tidak pas dengan tema bisa 

dibuang/tidak dimasukkan dalam reduksi data.  

b. Penyajian Data 

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

menyajikan data. Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan 

untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya 

berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
24

 Setelah melakukan 

reduksi data, kemudian peneliti menyajikan data tersebut ke dalam pola 

yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, atau kedalam bentuk 

bagan.  

c. Penarikan Simpulan 

Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang menjawab 

fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. Simpulan disajikan 

dalam bentuk deskriptif objek penelitian dengan berpedoman pada 

kajian penelitian.
25

  

 

 

                                                           
24

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan, 336-345. 
25

Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 212. 
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7. Pengecekan Keabsahan Data 

Data yang sudah terkumpul merupakan modal awal yang sangat 

berharga dalam penelitian, dari data terkumpul akan dilalukan analisis 

yang digunakan sebagai bahan masukan untuk penarikan kesimpulan. 

Melihat begitu besarnya posisi data maka keabsahan data yang terkumpul 

menjadi sangat vital. Data yang salah akan menghasilkan penarikan 

kesimpulan yang salah pula, demikian sebaliknya, data yang sah 

(valid/kredibel) akan menghasilkan kesimpulan hasil penelitian yang 

benar. Untuk keabsahan data peneliti menggunakan cara pengujian 

kredibilitas data.  

a. Meningkatkan Ketekunan 

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan terhadap fungsi humas dalam pengembangan SDM 

di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo. Dengan cara 

tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam 

secara praktis dan sistematis.
26

  

b. Triangulasi 

Triangulasi data akan digunakan sebagai proses memantabkan 

derajat kepercayaan (kredibilitas/validitas) dan konsistensi (reabilitas) 

data, serta bermanfaat juga sebagai alat bantu analisis data di lapangan. 

Kegiatan triangulasi dengan sendirinya mencakup proses pengujian 

hipotesis penelitian yang dibangun selama pengumpulan data. 

                                                           
26

Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, 370. 
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Triangulasi dengan sumber dapat dicapai melalui beberapa tahapan, 

sebagai berikut: 

1) Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara. 

2) Membandingkan data umum dengan pendapat secara pribadi. 

3) Membandingkan pendapat seseorang tentang situasi penelitian 

dengan yang dikatakan sepanjang waktu. 

4) Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan 

berbagai pendapat dan pandangan. 

5) Membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen.
27

 

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memudahkan penyusunan tesis, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing bab 

terdiri sub-sub yang saling berkaitan dengan satu sama lain. Sistematika 

pembahasannya serta penulisannya adalah sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan, bab ini berisikan uraian dari latar belakang, 

rumusan masalah, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, jenis penelitian, 

lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, 

keabsahan data, dan sistematika pembahasan. 

Bab II Kajian Teori, berisikan teori yang relevan dengan penelitian, 

yaitu teori pengertian public relations,  model public relations, sasaran utama 

public relations, teori pengertian pengembangan sumber daya manusia, 

                                                           
27

Lexy. J Moleong, Metode Penelitian Kualitatif  (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2013), 329. 
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pengertian manajemen SDM,  pengertian pengembangan SDM, bentuk 

pengembangan SDM.  

Bab III Selayang pandang MI Ma’arif Darul Ulum Pondok 

Babadan Ponorogo: berisikan tentang data umum meliputi sejarah singkat 

MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo, letak geografis, visi, 

misi, dan tujuan madrasah, data guru, karyawan, siswa.  Adapun data khusus 

berupa bentuk pengembangan SDM dan model hubungan masyarakat dalam 

pengembangan SDM di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo. 

Bab IV Bentuk Pengembangan Sumber Daya Manusia di MI 

Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo: berisikan uraian tentang 

analisis bentuk pengembangan SDM MI Ma’arif Darul Ulum Pondok 

Babadan Ponorogo dan analisis bentuk pengembangan sumber daya manusia 

di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo. 

Bab V Model Hubungan Masyarakat dalam Pengembangan 

Sumber Daya Manusia di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan 

Ponorogo: berisikan uraian tentang analisis model hubungan masyarakat 

dalam pengembangan SDM di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan 

Ponorogo. 

 Bab VI Penutup: berisikan kesimpulan dan saran. Bab ini berfungsi 

untuk untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil faedah atau 

makna dari tesis yang ditulis ini. 

 



 

1818  18 

BAB II 

MODEL HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN 

SUMBER DAYA MANUSIA 

A. Public Relations 

1. Pengertian Public Relations 

Menurut  Oemi, public relations, bisa ditulis dengan singkat menjadi PR, 

dan lazim disebut Purel atau hubungan masyarakat, masih merupakan bidang baru 

terutama di Indonesia. Dalam pertemuan di Mexico City yang dihadiri oleh wakil-

wakil dari pakar humas yang lebih singkat, yang dinamakan The Statement Of 

Mexico. Definisi itu adalah sebagai berikut “public relations adalah seni dan ilmu 

pengetahuan sosial yang dapat digunakan untuk menganalisis kecenderungan, 

memprediksi konsekuensinya, menasehati para pemimpin organisasi, dan 

melaksanakan program terencana mengenai kegiatan-kegiatan yang melayani, 

baik kepentingan organisasi maupun kepentingan publik atau umum. 

Menurut public relations news, “humas adalah fungsi manajemen yang 

mengevaluasi sikap publik, kebijaksanaan dan prosedur seorang individu atau 

organisasi berdasarkan kepentingan publik, dan menjalankan program untuk 

mendapatkan pengertian penerimaan publik.
1
 Sedangkan pakar kehumasan Cutlip, 

Center and Broom, merumuskan humas sebagai “fungsi manajemen yang 

mengidentifikas, membangun, menjaga hubungan saling memberi manfaat antara 

organisasi dan publiknya yang menjadi landasan keberhasilan organisasi.
2
 

Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan masyarakat adalah fungsi 

manajemen untuk menciptakan hubungan baik antara organisasi dengan publik, 

mengidentifikasi, menjaga hubungan, saling memberi manfaat antara organisasi 

                                                           
1
Zaenal Mukarom dan Muhibudin wijaya laksana, Manajemen Public Relation Panduan Efektif Pengelolaan 

Hubungan Masyarakat (Bandung: Pustaka Setia: 2015), 45-46. 
2
Yosal Iriantara, Manajamen Humas Sekolah (Bandung: Simbiosa Rekatama Media, 2013), 6. 
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dan publiknya serta  mengevaluasi sikap publik, mengidentifikasi kebijaksanaan 

dan prosedur seorang individu atau organisasi berdasarkan kepentingan publik, 

dan menjalankan program untuk mendapatkan pengertian penerimaan publik dan 

dijadikan landasan untuk keberhasilan organisasi.  

2. Model Public Relations 

Secara garis besar, model public relations dibagi menjadi 2, yaitu model 

komunikasi satu arah dan model komunikasi dua arah. Menurut Grunig dan Hunt 

model public relations dibagi menjadi 4, yaitu:
3
 

a. Model komunikasi satu arah adalah informasi yang diperoleh dari satu orang 

ke orang lain tanpa adanya timbal balik. Model ini dibagi menjadi 2 lagi, 

yaitu: 

1) Model Pres Agentry 

Grunig dan Hunt berargumen bahwa dalam beberapa kasus, 

kegiatan keduanya mirip dengan propaganda karena informasi 

disebarluaskan oleh pihak yang mungkin selektif, terdistorsi dan bias. 

Alur informasi yang dipakai adalah komunikasi satu arah atau one way 

dan one-side dari organisasi kepada audiens yang dituju dan tidak 

memerlukan tanggapan balik. Tujuan tunggal dari publisitas adalah untuk 

membujuk orang agar melakukan tindakan tertentu. Agen pers ini 

menggunakan taktik apapun demi mencapai tujuan mereka, dari rilis 

konvensional hingga publisitas dan acara kegiatan untuk memaksimalkan 

peliputan oleh media. Model ini sama maknanya dengan promosi atau 

publisitas. 

 

                                                           
3
Keith Buterick, Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 30. 
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2) Model Informasi Publik 

Model informasi publik mereka merujuk pada yang dilakukan oleh 

IVY Lee dan pendekatan “public be informed” dimana informasi dikirim 

keluar oleh organisasi. Model ini masih menggunakan proses satu arah 

seperti yang dilakukan dalam model pers agen, dimana informasi mengalir 

dari perusahaan kepada penerima. Tujuannya adalah untuk mempersuasi, 

namun secara krusial dan inilah yang membedakan model ini dengan pers 

agen, dalam proses ini tidak terdapat usaha untuk memperalat penerima. 

Model informasi publik didasarkan pada pendekatan kejujuran 

berkomunikasi.
4
 

b. Model komunikasi dua arah yaitu model komunikasi lebih menyerupai 

percakapan dari pada penyebaran informasi.
5
 Model ini dibagi menjadi dua 

lagi, yaitu: 

1) Model Two Way Asymetric 

Dalam model asimetris dua arah, praktisi PR sebagai mediator 

antara organisasi dan publik mereka. Praktisi PR dengan model ini 

menggunakan survei, wawancara, dan fokus group untuk mengatur serta 

menilai publik sehingga mereka bisa merancang program PR yang bisa 

memperoleh dukungan dari publik. Feedback yang didapat dari riset 

semata-mata digunakan untuk menentukan pesan-pesan persuasif yang 

lebih baik. Persuasi ini dianggap sebagai tujuan utama dan dijalankan 

melalui komunikasi dua arah dengan efek yang tidak seimbang. Dalam 

model ini kebanyakan dipraktekkan pada competitive business dan 

                                                           
4
Ibid., 32. 

5
Andy Schmitz, “Public Relations this book is a licenced under acreative commons by-nc-sa 3.0”, Vol 1.0. 

16-18. 
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agensies yang memiliki tujuan untuk mengajak dan mendapatkan 

dukungan dari publik.  

Walaupun timbal balik (feedback) dari semua itu dipertimbangkan 

ke dalam proses pembuatan program, namun organisasi dengan model ini 

masih lebih tertarik mengenai bagaimana publik menyesuaikan dengan 

kepentingan publik. 

2) Model Two Way Symatric 

Dalam hal ini organisasi tidak bermaksud untuk membujuk, tetapi 

untuk membangun timbal balik pemahaman antara publik dan organisasi. 

Pendekatan ini adalah pendekatan kolaboratif untuk membangun 

pemahaman dan meskipun tidak seimbang sempurna, itu adalah 

keseimbangan yang bergerak di mana kedua sisi dalam proses komunikasi 

memliki kesempatan untuk memiliki masukan dan mengubah suatu isu.
6
 

Model ini komunikasi dua arah yang jujur menjadi bagian penting 

dan memposisikan kedua belah pihak berkomunikasi dalam kedudukan 

seimbang.  Komunikasi yang terjalin antara organisasi dengan publiknya 

adalah untuk mutual understanding. Komunikasi yang dijalankan dengan 

dua arah dengan efek yang seimbang atau balanced effect.  

Model komunikasi ini menerapkan komunikasi dua arah timbal 

balik, dimana organisasi dan publik berupaya untuk mengadaptasikan 

dirinya  untuk kepentingan bersama.  

3. Sasaran Utama Public Relations 

Sasaran utama public relation modern disebut public, yaitu sekelompok 

orang, baik dalam satu wilayah maupun yang tersebar, yang mempunyai satu 
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kepentingan atau masalah yang sama dan memerlukan penyelesaian. Ada dua 

macam public yaitu internal public dan external public. Internal public adalah 

orang atau kelompok yang berada di dalam sebuah organisasi. Adapun external 

public adalah orang atau kelompok orang yang berada di luar organisasi, yang 

mempunyai kepentingan dan masalah dalam hubungannya dengan organisasi 

tersebut.
7
 

B. Manajemen Sumber Daya Manusia 

Manajemen sebagai ilmu dan seni untuk mencapai suatu tujuan melalui 

kegiatan orang lain. Artinya, tujuan dapat dicapai bila dilakukan oleh satu orang atau 

lebih. Sementara manajemen SDM sebagai suatu bidang manajemen yang khusus 

mempelajari hubungan dan peranan manusia dalam suatu organisasi. Unsur dalam 

manajemen adalah tenaga kerja pada suatu organisasi, sehingga dalam manajemen 

SDM faktor yang diperhatikan adalah manusianya sendiri. Saat ini banyak organisasi 

menyadari bahwa SDM merupakan masalah organisasi yang paling penting, karena 

melalui sumber daya manusia ialah yang menyebabkan sumber daya yang lain dalam 

suatu organisasi dapat berfungsi/ dijalankan atau dilaksanakan. Di samping itu SDM 

dapat menciptakan efisiensi dan efektivitas organisasi. Melalui SDM yang efektif 

mengharuskan manajer atau pimpinan untuk menemukan cara terbaik alam 

mendayagunakan orang-orang yang ada dalam lingkungan organisasinya agar tujuan-

tujuan yang diinginkan dapat tercapai. 

Peran manajemen SDM dalam menjalankan aspek SDM harus dikelola dengan 

baik sehingga kebijakan dan praktik dapat berjalan sesuai dengan yang diinginkan 

oleh organisasi, yang meliputu kegiatan antara lain: 

                                                           
7
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a. Melakukan analisis jabatan (menetapkan karakteristik pekerjaan masing-masing 

SDM); 

b. Merencanakan kebutuhan tenaga kerja dan merekrut calon pekerja; 

c. Menyeleksi calon pekerja; 

d. Memberikan pengenalan dan penempatan pada karyawan baru; 

e. Menetapkan upah, gaji, dan cara memberikan kompensasi; 

f. Memberikan insentif dan kesejahteraan; 

g. Melakukan evaluasi kinerja; 

h. Mengomunikasikan, memberikan penyuluhan, menegakkan disiplin kerja; 

i. Memberikan pendidikan, pelatihan, dan pengembangan; 

j. Membangun komitmen kerja; 

k. Memberikan keselamatan kerja; 

l. Memberikan jaminan kesehatan; 

m. Menyelesaikan perselisihan perburuhan; 

n. Menyelesaikan keluhan dan relationship karyawan.
8
 

C. Pengembangan Sumber Daya Manusia  

1. Pengertian Pengembangan Sumber Daya Manusia 

Agar keberadaan SDM memiliki kontribusi atau peran yang maksimal 

dalam pencapaian misi dan tujuan organisasi, perlu diperlukan upaya peningkatan 

kualitas secara komprehensif dan terus menerus. Salah satu upaya meningkatkan 

kualitas SDM itu adalah melalui pelatihan dan pengembangan.
9
 Dalam arti luas, 

pengembangan sumber daya manusia secara substansi dipahami sebagai proses 

peningkatan potensi atau kemampuan, kompetensi, dan karier dari pegawai yang 

bersangkutan. Pengembangan (develompent) merupakan kesempatan belajar untuk 

                                                           
8
Veithzal Rivai, Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan: Teori dan Praktik (Jakarta: 

Rajawali Pers, 2013) , 14-15. 
9
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membantu individu/pegawai dapat berkembang dalam jangka panjang. Menurut 

Noe, pengembangan dapat berupa pendidikan formal, pengalaman kerja, 

hubungan interpersonal atau peningkatan personality serta kemampuan untuk 

membantu pegawai mempersiapkan masa depan.
10

 Jadi dapat disimpulkan 

pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan potensi atau 

kemampuan, kompetensi dan karier dari pegawai dengan dibarengi kegiatan yang 

menunjang peningkatan tersebut, diantaranya pengalaman kerja atau kesempatan 

belajar.
11

 

2. Bentuk Pengembangan SDM  

Bentuk-bentuk pengembangan sumber daya manusia dilakukan dengan 

coaching, counseling, mentoring, motivating,dan empowering.
12

 

a. Coaching 

Merupakan pembinaan yang dilakukan oleh manajer kepada staf dalam 

kerangka perbaikan kinerja. Manajer melakukan pembinaan kepada staf 

dengan mendasarkan problem kinerja yang dihadapi staf. Misalnya, dari hasil 

penilaian kinerja, seseorang ternyata tidak dapat mencapai standar kinerja 

yang ditargetkan. Ada empat tahapan dalam proses pembinaan yang 

dikemukakan oleh Meggison dan Pedler, yaitu: 

1) Mengidentifikasi permasalahan, permasalahan yang terkait dengan 

kelemahan kinerja, bidang-bidang yang masih perlu ditingkatkan, 

kesenjangan antara keterampilan/kompetensi yang seharusnya dengan 

kenyataan. Permasalahan tersebut dapat ditemukan, selama proses 

penilaian kinerja, umpan balik pelanggan, pengamatan sehari-hari. 

                                                           
10

Ibid., 229. 
11

Sudarmanto, Kinerja  dan Pengembangan Kompetensi SDM  (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 227. 
12

Ibid., 237. 
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2) Menciptakan forum untuk pengembangan, forum ini sebagai bentuk 

membangun budaya pembelajaran atau iklim pengembangan, sehingga 

kesalahan dijadikan sebagai pembelajaran. Manajer atau pimpinan 

organisasi dapat membuat forum pembelajaran dan pengembangan pada 

unit organisasi sendiri, misalnya dengan: 

a) Memanfaatkan sepenuhnya ketugasan kerja sehari-hari sebagai 

peluang pembelajaran di antara anggota unit kerja. 

b) Mendorong keterbukaan dan kejujuran anggota unit organisasi. 

c) Membantu karyawan lain untuk memanfaatkan pembelajaran. 

d) Memberi umpan balik berkualitas dan mencari umpan balik  dari 

pihak lain. 

e) Menggunakan metode debat, merenungkan dan menantang karyawan 

melalui delegasi tugas yang menantang. 

3) Menjaga kegiatan pengembangan secara riil melaksanakan bentuk-bentuk 

kegiatan pengembangan terhadap karyawan bukan hanya rencana, tetapi 

aksi konkret. 

4) Mengevaluasi pengembangan, yaitu mengevaluasi untuk melakukan 

pembelajaran bukan untuk mengoreksi kesalahan. 

b. Counseling 

Upaya membantu seseorang untuk memahami dan memecahkan 

masalah sendiri. Peran konselor berbeda dengan pembinaan (coaching). 

Coaching (pembinaan) lebih memfokuskan pada perbaikan kinerja, sedangkan 

counseling lebih pada memahamkan persoalannya, kemudian seseorang dapat 

memecahkan sendiri. Tujuan counseling menurut Dale adalah: 

1) Mendapatkan pemahaman yang lebih baik mengenai seseorang. 
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2) Membuat keputusan pribadi yang penting. 

3) Menetapkan tujuan pribadi yang dapat dicapai. 

4) Menyusun solusi yang efektif untuk masalah pribadi maupun antarpribadi. 

5)  Menghadapi lingkungan yang sulit. 

6) Menghadapi emosi pribadi yang negatif. 

Kegiatan bimbingan dan konseling secara keseluruhan mencakup 

empat bidang yaitu, bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, 

dan bimbingan karir.
13

 

c. Mentoring 

Merupakan upaya pengembangan karyawan dengan tujuan 

memberikan wawasan, sehingga pembelajaran bisa ditransfer dan diterapkan 

ke bidang pekerjaan lain. Mentoring lebih memiliki jangkauan pekerjaan yang 

lebih lama. Yang diperbaiki bukan sekedar membangun kinerja, tetapi juga 

keseluruhan hidup yang dimentori. Peran mentor di sini adalah membantu 

pembelajaran untuk menggali potensi penuhnya melalui pengembangan diri 

dan pertumbuhan pribadi, sehingga terkait dengan perbentukan perilaku. 

Menurut Amstrong tujuan mentoring adalah: 

1) Untuk membantu pengembangan diri dan kemajuan karier seseorang. 

2) Untuk meningkatkan kinerja dan produktivitas seseorang. 

3) Untuk meningkatkan efektivitas dalam rangka pengenalan pekerjaan baru. 

4) Untuk meningkatkan komunikasi internal. 

d. Motivating 

Merupakan upaya memberikan motivasi atau dorongan kepada staf 

atau bawahan agar agar dapat bekerja dengan lebih baik untuk meningkatkan 

                                                           
13

Deni Febrini, Bimbingan Konseling (Yogyakarta: Teras, 2011), 79.  
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kinerjanya. Di dalam lingkungan pekerjaan sering kali dijumpai permasalahan 

seseorang mengalami demotivasi, sehingga mengakibatkan kinerja organisasi 

turun.
14

  

e. Empowering 

Merupakan suatu upaya mendorong dan memungkinkan individu-

individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka 

memperbaiki cara melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan 

menyumbanng pada pencapaian tujuan organisasi. Hal itu menuntut 

diciptakannya suatu organisasi yang memiliki mekanisme kerja adan budaya 

yang mendorong orang-orang di semua tingkatan dapat berprestasi dal;am 

level tertentu secara proporsional, mengaktualisasikan potensi yang dimiliki, 

dan memberikan kontribusi kinerja aktual yang maksimal terhadap 

organisasi/perusahaan sesuai bidang tugasnya masing-masing. 

Empowering akan mendorong orang untuk meningkatkan kompetensi 

diri, yang mencakup: meningkatkan kepercayaan diri (orang akan meningkat 

kepercayaan dirinya karena diberi ruang untuk berpartisipasi) dan mendorong 

orang untuk melakukan pengembangan diri (karena ada kesempatan maka 

orang akan cenderung meng upgrade kemampuan dirinya karena ditantang 

oleh sistem) serta mendorong tanggung jawab (orang diberi wewenang dan 

diberikan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan). Karyawan didorong 

untuk mengeluarkan ide-ide terobosan pekerjaan yang mendasar, sehingga 

permasalahan organisasi tidak hanya dipikirkan oleh pihak pemimpin. Semua 

orang terlibat dalam mengatasi permasalahan organisasi secara proporsional. 

                                                           
14

Sudarmanto, Kinerja  dan Pengembangan Kompetensi SDM  (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 240.  
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Dengan demikian akan muncul keterlibatan pekerjaan yang lebih luas dari 

karyawan bahkan high in volvement.  
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BAB III 

SELAYANG PANDANG MI MA’ARIF DARUL ULUM PONDOK 

BABADAN PONOROGO 

A. Profil MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo 

MI Ma’arif Darul Ulum beralamatkan di jalan Masjid Al-Hasan 

dukuh Ngrambang kelurahan Pondok kecamatan Babadan kabupaten 

Ponorogo. Secara singkat, madrasah didirikan berkat kesadaran 

masyarakat akan pentingnya pendidikan agama. MI Ma’arif Darul Ulum 

didirikan pada bulan Juni tahun 1974 oleh bapak Muh Idris, dari bapak 

Yunus yang saat itu menjadi anggota ranting NU desa Pondok bersama 

tokoh masyarakat desa Pondok. MI Ma’arif Darul Ulum adalah lembaga 

pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama dengan no SK 

pendirian L.m/3/209/1978 tanggal 12 Januari 1978. Didukung dengan izin 

operasional  nomor: Kd 13.02/4/PP/00 4/2359/2 tanggal 01 Juli 2010.
1
 

 Pada awal perkembangannya gedung madrasah berada di samping 

rumah bapak Idris yaitu terdiri dari 2 ruang kelas yang berada di dukuh 

Ngrambang kelurahan Pondok kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo. 

Seiring dengan perkembangan pendidikan dan bertambahnya murid, maka 

tahun 1980 gedung madrasah dipindahkan di atas tanah wakaf 

bersebelahan dengan masjid Al-Hasan yang terletak di jalan Masjid Al-

Hasan dukuh Ngrambang Kelurahan Pondok.  

                                                           
1
Dokumentasi, Profil Madrasah, Ponorogo, 9 mei 2019. 
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Sejak berdirinya MI Ma’arif Darul Ulum sampai sekarang telah 

beberapa kali berganti kepemimpinan, di antaranya:
2
 

a. Fahrudin 

b. Siti Rujiati 

c. Mashudi 

d. Mujahid 

e. Hj. Sulijatin, BA 

f. Elisah, S. Pd. I 

2. Letak Geografis Madrasah 

Secara geografis MI Ma’arif Darul Ulum terletak di jalan masjid 

Al-Hasan desa Pondok kecamatan Babadan kabupaten Ponorogo Provinsi 

Jawa Timur. Adapun batasan MI Ma’arif Darul Ulum adalah sebagai 

berikut: 

a. Sebelah timur dan selatan berbatasan dengan rumah penduduk  

b. Sebelah utara berbatasan dengan masjid Al-Hasan 

c. Sebelah barat berbatasan dengan makam desa Ngrambang dan RA 

Muslimat Ngrambang Pondok. 

Dengan demikian secara geografis MI Ma’arif Darul Ulum Pondok 

Ponorogo terletak di kawasan yang cukup strategis untuk 

menyelenggarakan kegiatan pendidikan karena mudah dijangkau.  

 

 

                                                           
2
Sulijatin, wawancara,  9 Mei 2019. 
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3. Visi dan Misi MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo  

Visi pada intinya adalah pandangan jauh ke depan. Visi adalah 

daya pandang jauh ke depan, mendalam, dan luas yang merupakan daya 

pikir abstrak yang memiliki kekuatan amat dahsyat dan dapat menerobos 

segala batas-batas fisik, waktu, dan tempat. Cortada mendefinisikan visi 

sebagai “A view of our environmet will enable our tremendous future 

success”. Definisi ini menyiratkan bahwa kesukesan bermakna pada masa 

depan sangat ditentukan oleh kemampuan orang dalam memandang 

lingkungan secara cermat. Faktor-faktor lingkungan itu amat menentukan 

kesuksesan menggapai masa depan itu.
3
 Selanjutnya misi 

sekolah/madrasah dikembangkan dari kegiatan utama lembaga dengan 

memerhatikan visi yang telah ditetapkan. Misi harus merupakan hal-hal 

penting yang harus dilakukan oleh sekolah/madrasah dalam upaya untuk 

mencapai visi. Dari visi tersebut kemudian dikembangkan statement misi.
4
 

Berikut ini adalah visi dari MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan 

Ponorogo:
5
 

a. Visi 

Terdepan dalam kualitas imtaq dan iptek, berbudi pekerti luhur, 

berbudaya, dan ramah lingkungan.  

 

 

                                                           
3
Muhaimin, et.al, Manajemen Pendidikan: Aplikasi Dalam Penyusunan Renacana 

Pengembangan Sekolah/Madrasah. (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), 165-166.  
4
Sudarwan Danim, Visi Baru Manjemen Sekolah Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga Akademik 

(Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 71. 
5
Visi MI Ma’arif Darul Ulum, dokumentasi, Ponorogo, 15 Maret 2019.  
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b. Misi 

Adapun misi MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan 

Ponorogo adalah sebagai berikut:
6
 

1. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga 

setiap siswa berkembang secara optimal dengan prestasi yang 

dimiliki. 

2. Membekali siswa dengan keterampilan membaca Al-Qur’an dan 

kepramukaan. 

3. Meningkatkan penghayatan dan pengalaman nilai keagamaan 

dalam kehidupan sehari-hari. 

4. Peningkatan prestasi siswa secara optimal. 

5. Meningkatkan sumber daya dan kemampuan penguasaan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. 

6. Menumbuhkan kemampuan dalam berkomunikasi dengan bahasa 

Nasional, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. 

7. Menanamkan sikap keteladanan bagi siswa dalam bermasyarakat. 

8. Menumbuhkan kecintaaan terhadap ajaran agama Islam serta 

budaya bangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 

9. Meningkatkan kesadaran kebersihan lingkungan untuk 

mewujudkan kesehatan warga madrasah. 

 

 

                                                           
6
Misi MI Ma’arif Darul Ulum, dokumentasi, Ponorogo, 15 Maret 2019. 
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4. Data Tenaga Pendidik MI Ma’arif Ulum Pondok Babadan Ponorogo 

Guru sebagai tenaga pendidik merupakan salah satu unsur 

terpenting dan memegang peranan kunci dan keberhasilan proses 

pendidikan maka guru bertanggung jawab penuh atas pendidikan.  

Adapun tenaga pendidik di MI Ma’arif Darul Ulum Pondok 

Babadan Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Hj. Sulijatin, BA 

b. Elisah, S .Pd. I 

c. Ida Fauziana, S. Pd. I 

d. Aistina Setiowati, S. Ag 

e. Ruwiyatin, S. Pd. I 

f. Haris Najamudin, S. Pd  

g. Ihwani, S. Ag 

h. Muhtar Wahid, S. Pd. I 

i. Dian Fitria Palupi, S.T 

j. Sahrudin, S. Pd. I 

Tenaga kependidikan adalah sebagai fasilitator memungkinkan 

terciptanya kondisi yang baik bagi peserta didik untuk belajar. Serta 

bertanggung jawab atas pengelolaan proses belajar dan tercapainya hasil 

belajar peserta didik.
7
 Adapun tenaga  kependidikan di MI Ma’arif Darul 

Ulum Pondok Babadan Ponorogo sebagai berikut: 

 

                                                           
7
Kompri, Manajemen Pendidikan: Komponen-Komponen Elemen Kemajuan Sekolah 

(Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2015), 51. 
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a. Tata usaha : Ihwani, S. Ag 

b. Bendahara : Aistina Setiowati, S. Ag 

5. Data Peserta Didik MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo 

Jumlah peserta didik MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan 

Ponorogo  setiap tahunnya mengalami peningkatan yang signifikan. Tahun 

ajaran 2018/2019  jumlah peserta didik yaitu 202 anak.
8
 Kelas 1 dibagi 

menjadi 2 kelas yaitu 27 siswa perempuan dan 21 siswa laki-laki. Kelas 2 

yaitu  14 siswa laki-laki dan 23 siswa perempuan. Kelas 3 yaitu 14 siswa 

laki-laki dan 20 siswa perempuan. Kelas 4 yaitu 16 siswa laki-laki, dan 17 

siswa perempuan, kelas 5 yaitu 17 siswa laki-laki, dan 14 siswa 

perempuan, kelas 6 yaitu 11 iswa laki-laki dan 8 siswa perempuan. 

Tabel 3.1 Data Peserta Didik MI Ma’arif Darul Ulum Tahun 2018/2019 

Data Peserta Didik  

Kelas  1 Kelas 2 Kelas 3 Kelas 4 Kelas 5 Kelas 6 
Jumlah 

Total 

L P L P L     P L P L P L P L P 

27 21 14 23 14   20 16 17 17 14 11 8 99 103 

 

6. Struktur Organisasi MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo 

Tanggung jawab pendidikan dan pengajaran di MI Ma’arif Darul 

Ulum Pondok Babadan Ponorogo, berada di tangan kepala madrasah, 

komite madrasah, dan guru demi ketercapaian kualiatas pendidikan secara 

optimal. Berikut ini struktur kepengurusan MI Ma’arif Darul Ulum 

Pondok Babadan Ponorogo:
9
 

                                                           
8
Data Peserta didik MI Ma’arif Darul Ulum, Dokumentasi, 15 Maret 2019. 

9
Dokumentasi, Struktur Organisasi MI Ma’arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo, 9 

Mei 2019. 
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Kepala madrasah  : Elisah, S. Pd. I 

Komite Madrasah  : Hari Suyatno 

Pengurus   : Drs. Kasmari Rifa’i 

Wakil Kepala Mardasah : Muchtar Wahid, S.Pd. I 

Kepala Tata Usaha  : Ihwani, S. Ag 

Wali kelas I   : Aistina Setiowati,  

Wali kelas II   : Ida Fauziana 

Wali Kelas III   : Haris Najamudin, S. Pd 

Wali kelas IV   : Sahrudin, S. Pd. I 

Wali Kelas V   : Ihwani, S. Ag 

Wali Kelas VI  : Ruwiyatin, S. Pd. I 
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BAB IV 

BENTUK PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DI MI 

MA’ARIF DARUL ULUM PONDOK BABADAN PONOROGO 

 

Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia berbagai bentuk 

pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh MI Ma‟arif Darul 

Ulum Pondok Babadan Ponorogo. Menurut Sudarmanto teori pengembangan 

SDM ada 5 bentuk, yaitu coaching (pembinaan), counseling (bimbingan), 

mentoring, motivating, dan empowering (pemberdayaan).
1
 Untuk mengetahui 

kegiatan pengembangan SDM di MI Ma‟arif Darul Ulum Pondok Babadan 

Ponorogo dapat digambarkan pada skema sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan SDM (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 236-242.  
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Gambar 3.1 Bentuk Pengembangan SDM di MI Ma’arif Darul Ulum  
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1. Pembinaan (Choacing) 

a. Pembinaan Untuk Tenaga Pendidik 

Untuk meningkatkan kualitas guru dalam mengajar 

dilaksanakan melalui kerja sama antara tim pengembang dan 

peningkatan mutu madrasah (TP2M) kabupaten Ponorogo dengan 

madrasah yang berada di bawah naungan lembaga pendidikan Ma‟arif 

NU cabang Ponorogo yaitu dengan mengadakan diklat kurikulum 

2013. TP2M kabupaten Ponorogo berperan sebagai penanggung jawab 

serta penyelenggara dari kegiatan yang diadakan. Hal ini sebagaimana 

yang disampaikan dalam wawancara oleh Elisah, S. Pd. I selaku kepala 

MI Ma‟arif Darul Ulum Pondok Ponorogo, adalah sebagai berikut:
2
 

“Diklat kurikulum 2013 dikalukan oleh TP2M Kabupaten 

Ponorogo, madrasah mengikuti diklat kurikulum 2013 ini tidak 

semua guru mengikuti akan tetapi dilakukan secara bertahap, 

madrasah  mengutus perwakilan guru untuk mengikuti diklat 

2013 yang diadakan oleh TP2M Kabupaten Ponorogo. Untuk 

tahun ini guru yang akan mengikuti diklat kurikulum 2013 

adalah guru kelas 3 dan 6, karena di madrasah kelas 3 dan 6 

yang belum menggunakan kurikulum 2013.”  

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudarmanto bahwa 

pembinaan  dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja. Data di atas 

terlihat bahwa diklat kurikulum 2013 sangat penting bagi guru, 

khususnya untuk memperlancar kegiatan proses belajar mengajar dan 

meningkatkan kualitas guru dalam mengajar. Sebagaimana dalam 

                                                           
2
Elisah, wawancara, Ponorogo, 16 April 2019. 
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wawancara terkait materi diklat kurikulum 2013 yang disampaikan 

oleh Ihwani adalah sebagai berikut: 

“Adapun materi diklat kurikulum 2013 adalah penyusunan 

RPP, penyusunan silabus, prota, promes, penyusunan soal HOTS (high 

order thinking skill) dan aplikasi penilaian kurikulum 2013. Hal ini 

memang belum semua yang terangkum dalam kurikulum 2013, guru 

dapat belajar secara  mandiri.”
3
 

Berdasarkan data di atas materi diklat kurikulum 2013 yang 

diadakan oleh TP2M kabupaten Ponorogo adalah penyusunan RPP, 

penyusunan silabus, promes, penyusunan soal HOTS (high order 

thinking skill) dan aplikasi penilaian kurikulum 2013. Meskipun materi 

belum mencakup semua yang ada di kurikulum 2013, diharapkan guru 

secara mandiri mempelajari selain materi dalam diklat kurikulum 2013 

tersebut.  

Langkah selanjutnya untuk pembinaan kepada tenaga pendidik 

adalah supervisi. Supervisi sebagai suatu usaha memperbaiki proses 

belajar mengajar menyangkut hal keterampilan dan keefektifan 

supervisor bekerja sama dengan guru. Sebagai hasil kegiatan yang 

dilakukan oleh supervisor seperti pertemuan individual dengan guru, 

atau siswa, rapat-rapat kelompok, kunjungan-kunjungan, cara 

                                                           
3
Ihwani, wawancara,  Ponorogo, 9 Mei 2019. 
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menggunakan alat pelajaran, dan pertukaran pendapat digunakan untuk 

membimbing guru dalam pengembangan proses belajar mengajar.
4
 

Secara etimologi, supervisi diambil dalam perkataan bahasa 

inggris “supervision” artinya pengawasan di bidang pendidikan. 

Menurut Good Carter memberi pengertian supervisi adalah usaha dari 

petugas-petugas sekolah dalam memimpin gurru-guru dan petugas 

lainnya, dalam memperbaiki pengajaran, termasuk menstimulir, 

menyeleksi pertumbuhan jabatan dan perkembangan guru-guru dan 

merevisi tujuan-tujuan pendidikan, bahan-bahan pengajaran, dan 

metode mengajar dan evaluasi pengajaran. Good Carter melihatnya 

sebagai usaha memimpin guru-guru dalam jabatan mengajar.
5
 

Guru MI Ma‟arif Darul Ulum Pondok mengikuti diklat 

Kurikulum 2013 yang diadakan oleh TP2M Kabupaten Ponorogo. 

Setiap guru dapat mengaplikasikannya dalam pembelajaran. 

Selanjutnya adalah (supervisi) penilaian yang dilakukan oleh kepala 

madrasah kepada guru terkait pembelajaran. Elisah mengatakan bahwa 

“Sebagai kepala madrasah menjadwal rutin untuk menyupervisi setiap 

guru, point-point supervisi di antaranya adalah supervisi administrasi 

penilaian pembelajaran, supervisi administrasi perangkat 

pembelajaran, supervisi pengelolaan kelas, supervisi kegiatan belajar 

mengajar kurikulum 2013.”
6
 

                                                           
4
Saifudin, Pedoman dan manajemen administrasi pendidikan madrasah diniyah takmiliyah 

(Jakarta: Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013), 34. 
5
http://www.sarjanaku.com/supervisi pendidikan. html, 12 Mei 2019. 

6
Elisah, wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2019. 

http://www.sarjanaku.com/
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Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarmanto bahwa supervisi di 

atas termasuk pembinaan yaitu mempunyai tujuan memperbaiki 

kinerja mengajar seorang guru, sehingga dapat mengalami 

perkembangan dalam mengajar.   

Supervisi yang dilakukan tidak hanya oleh kepala madrasah 

saja, akan tetapi madrasah bekerja sama dengan PPAI kecamatan 

Babadan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Elisah, S.Pd.I sebagai 

berikut:  

“Langkah selanjutnya setelah kepala madrasah melakukan 

supervisi kepada guru, merekap hasil supervisi kemudian dilaporkan 

kepada supervisor yaitu PPAI Kec Babadan.”
7
 

 Berdasarkan pemaparan di atas bahwa supervisi untuk guru 

merupakan bentuk pembinaan yang dilakukan oleh kepala madrasah 

kepada guru sebagai bahan untuk perbaikan kinerja dalam mengajar. 

Selain kepala madrasah ada pihak dari luar madrasah yang ikut andil 

dalam melakukan supervisi kepada guru yaitu PPAI (Pengawas 

Pendidikan Agama Islam) kecamatan Babadan.  

b. Pembinaan Peserta Didik 

Melakukan pembinaan kepada peserta didik selama dalam 

proses pendidikan diwujudkan dalam pengaturan tata tertib peserta 

didik. Madrasah menyusun buku penilaian kepribadian dan kegiatan 

harian ini digunakan untuk membantu mengontrol kegiatan peserta 
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Ibid. 
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didik ketika berada di lingkungan madrasah dan di luar madrasah 

(rumah). Penanggung jawab diserahkan kepada wali kelas masing-

masing. Guru melibatkan kerjasama dengan wali murid untuk 

mengontrol peserta didik ketika berada di rumah.
8
 

Berdasarkan data tersebut terlihat bahwa pembinaan untuk 

peserta didik diwujudkan dalam penyusunan buku penilaian 

kepribadian dan kegiatan harian peserta didik.  

Buku penilaian kepribadian dan kegiatan harian peserta didik 

ini berisi tentang tata krama dan tata tertib yang berfungsi sebagai 

rambu-rambu bagi peserta didik dalam bersikap, berucap, bertindak 

dalam  melaksanakan kegiatan sehari-hari di madrasah dalam rangka 

menciptakan iklim dan kultur madrasah yang dapat menunjang 

kegiatan pembelajaran yang efektif dan kondusif. Untuk kegiatan 

harian peserta didik khususnya di luar jam sekolah seperti shalat 

fardhu, shalat sunnah, membaca al-qur‟an dan belajar.
9
 

Dari pemaparan data di atas terlihat bahwa pembinaan untuk 

siswa diwujudkan dalam penyusunan buku penilaian kepribadian dan 

kegiatan harian peserta didik berisi tentang tata krama dan tata tertib 

peserta didik. Buku ini berfungsi sebagai rambu-rambu peserta didik 

dalam bertindak, berucap di dalam madrasah serta mengontrol 

kegiatan harian peserta didik di luar madrasah. 

                                                           
8
Ihwani, Wawancara, 9 Mei 2019. 
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Ibid. 
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Dari pemaparan di atas pembinaan yang dilakukan adalah diklat 

kurikulum 2013, supervisi untuk guru, serta penggunaan buku 

penilaian kepribadian dan kegiatan harian untuk peserta didik 

merupakan bagian pembinaan. Hal tersebut sesuai dengan pendapat 

yang dikutip oleh Sudarmanto, bahwa pembinaan yang dilakukan 

madrasah bertujuan untuk memperbaiki kinerja baik guru, tenaga 

kependidikan, dan peserta didik.  

Sudarmanto berpendapat mengutip pendapat Megisson dan 

Pedler, bahwa dalam melakukan pembinaan ada empat tahapan proses  

pembinaan, yaitu mengidentifikasi permasalahan terkait dengan 

kelemahan kinerja, menciptakan forum untuk pengembangan, menjaga 

kegiatan pengembangan secara riil, dan mengevaluasi 

pengembangan.
10

 

Berdasarkan temuan lapangan berkaitan dengan pembinaan 

sebagaimana yang telah disebutkan di atas sesuai dengan pendapat 

Sudarmanto. Jadi kesimpulannya MI Ma‟arif Darul Ulum sudah 

melakukan pembinaan cukup bagus meskipun tidak semuanya 

pembinaan tersebut dilakukan oleh madrasah itu sendiri melainkan 

melibatkan pihak lain untuk melakukan pembinaan. 

2. Bimbingan (Counseling) 

Konseling adalah kegiatan di mana semua fakta dikumpulkan dan 

semua pengalaman individu difokuskan pada masalah tertentu untuk 
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Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2009), 227. 
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diatasi sendiri oleh yang bersangkutan, ia diberi bantuan pribadi dan 

langsung dalam pemecahan masalah tersebut. Menurut Winkel konseling 

sebagai serangkaian kegiatan paling pokok dari bimbingan dalam usaha 

membantu konseli/klien secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat 

mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau 

masalah khusus.
11

 Adapun bimbingan yang diberikan kepada tenaga 

pendidik dan kependidikan di MI Ma‟arif Darul Ulum adalah sebagai 

berikut: 

a. Bimbingan Kepada Tenaga Pendidik dan Kependidikan 

Tenaga pendidik dan kependidikan merupakan bagian 

terpenting dalam mensukseskan proses belajar mengajar untuk peserta 

didik. MI Ma‟arif Darul Ulum Pondok memberikan bimbingan kepada 

guru, tenaga kependidikan yaitu dengan bimbingan pribadi dengan 

tatap muka secara langsung antara yang bersangkutan dengan seorang 

yang membantu untuk mengatasi masalah. Di sini yang bertugas 

memberi bimbingan kepada guru dan tenaga pendidikan adalah 

langsung dari kepala madrasah itu sendiri.
12

 

Berdasarkan paparan di atas bahwa bimbingan kepada tenaga 

pendidik di pegang oleh kepala madrasah sendiri, yaitu dengan 

bimbingan pribadi. Tatap muka langsung antara orang yang 

bersangkutan dengan kepala madrasah.  

                                                           
11

Deni Febrini, Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: Teras, 2011), 10-11. 
12

 Elisah, wawancara, Ponorogo, 16 April 2019. 
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Bimbingan dilakukan oleh kepala madrasah untuk membantu 

para tenaga pendidik dalam memahami dan memecahkan masalah 

ketika masalah tersebut tidak dapat diselesaikan. Peran kepala 

madrasah sangat penting bagi kelangsungan pengembangan sumber 

daya manusia di madrasah. Hal tersebut sesuai dengan pendapat yang 

dikemukakan oleh Sudarmanto counseling termasuk bentuk 

pengembangan SDM.  

b. Bimbingan Kepada Peserta Didik 

Kegiatan bimbingan secara keseluruhan mencakup empat 

bidang yaitu: bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, 

dan bimbingan karir.
13

 Berikut ini akan diuraikan masing-masing 

bidang bimbingan. 

Bimbingan kepada peserta didik di MI Ma‟arif Darul Ulum 

Pondok Ponorogo adalah bimbingan pribadi, bimbingan sosial, 

bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Semua bimbingan ini 

tanggung jawab penuh diberikan kepada wali kelas masing-masing. 

Akan melibatkan guru BK/Kepala madrasah jika wali kelas tidak 

mampu mengatasi permasalahan peserta didik. 

Pemaparan data di atas terlihat bahwa bimbingan untuk peserta 

didik ada 4 macam, yaitu bimbingan pribadi, bimbingan sosial, 

bimbingan belajar, dan bimbingan karir. Penanggung jawab atas 

bimbingan diatas adalah wali kelas, akan melibatkan guru BK dan 
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Deni Febrini, Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: Teras, 2011), 79. 
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kepala madrasah jika wali kelas tidak dapat mengatasi permasalahan 

peserta didik. Adapun bimbingan yang dilakukan untuk peserta didik 

adalah sebagai berikut: 

1) Bimbingan Pribadi 

Layanan bimbingan konseling yang diberikan kepada 

individu untuk menemukan dan mengembangkan diri pribadinya 

sehingga menjadi pribadi yang mantap dan mandiri serta mampu 

mengoptimalkan potensi yang dimiliki. Sebagaimana yang 

disampaikan dalam wawancara oleh Ihwani “Madrasah melakukan 

bimbingan pribadi kepada siswa yaitu melalui perenungan diri, 

pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan wawasan 

dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.”
14

 

Hal tersebut sesuai dengan pengamatan peneliti pada saat 

jam istirahat di ruang guru ada salah satu siswa ditegur dan diberi 

nasehat oleh wali kelas karena melakukan kesalahan. Dari paparan 

data di atas terlihat bahwa bimbingan pribadi kepada siswa melalui 

perenungan diri, pemantapan sikap dan kebiasaan serta 

pengembangan wawasan dalam beriman dan bertaqwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. 

2) Bimbingan Sosial 

Bimbingan sosial adalah layanan bimbingan yang diberikan 

kepada individu untuk mengenal lingkungannya sehingga mampu 
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bersosialisasi dengan baik dan menjadi pribadi yang bertanggung 

jawab.
15

 Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh 

Elisah, S.Pd. I adalah sebagai berikut: 

“Bimbingan ini peserta didik diberikan pemahaman 

mengenai kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun 

tulisan secara efektif, pemahaman mengenai bersikap, 

bertingkah laku, berhubungan sosial baik di lingkungan 

madrasah, masyarakat, maupun di rumah dengan 

menunjung tinggi tata krama, sopan santun, dan nilai-nilai 

agama. Terakhir memahamkan tentang peraturan yang ada 

di madrasah yang harus ditaati oleh peserta didik.”
16

 

Bimbingan sosial yang diberikan kepada peserta didik 

adalah mengenai memahamkan peserta didik dalam berkomunikasi 

baik lisan maupun tulisan secara efektif, memahamkan peserta 

didik dalam bersikap, bertingkah laku berhubungan sosial baik di 

lingkungan madrasah, masyarakat, maupun di rumah dengan 

menunjung tinggi tata krama, sopan santun, dan nilai-nilai agama. 

Terakhir memahamkan tentang peraturan yang ada di madrasah 

yang harus ditaati oleh peserta didik. 

Ihwani menambahkan dalam wawancara bahwa “Madrasah 

tidak menggunakan konsultan dari pihak luar lembaga, namun wali 

kelas yang bertanggung jawab dalam melakukan bimbingan 

kepada setiap peserta didik.”
17

 

                                                           
15

Deni Febrini, Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: Teras, 2011), 80. 
16

Elisah, wawancara, Ponorogo, 16 April 2019. 
17

Elisah, wawancara, Ponorogo, 16 April 2019. 
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Bimbingan yang diberikan kepada siswa dilakukan oleh 

masing-masing wali kelas. Hal tersebut menjadikan bimbingan 

lebih efektif dikarenakan wali kelas sudah dapat mengenal dan 

memahami dari setiap siswanya, sehingga bimbingan yang 

dilakukan untuk memahami dan memecahkan masalah akan 

menjadi efektif.  

3) Bimbingan Belajar 

Layanan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk 

dapat membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan 

rasa ingin tahu dan menumbuhkan motivasi untuk 

mengembangkan ilmu pengetahuan.
18

 

Bimbingan yang diberikan kepada siswa adalah dalam 

bentuk ulangan harian dan pengayaan, jika hasil dari ulangan 

harian pengayaan kurang dari nilai kkm maka diadakan remidi.
19

 

Berdasarkan informasi diatas bimbingan belajar dilakukan 

oleh guru melalui ulangan harian dan pengayaan, jika hasil dari 

ulangan harian dan pengayaan kurang dari KKM maka diadakan 

remidi bagi peserta didik.  

4) Bimbingan Karir 

Layanan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk 

dapat merencanakan dan mengembangkan masa depannya 
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Deni Febrini, Bimbingan dan Konseling (Yogyakarta: Teras, 2011), 81. 
19

Elisah, Wawancara, Ponorogo, 16 April 2019. 
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berkaitan dengan dunia pendidikan maupun dunia karir.
20

 

Memungkinkan peserta didik mendapatkan pemantapan 

pemahaman mengenai kecenderungan sekolah mana yan hendak 

dipilih dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuannya. 

Bimbingan dilakukan kepada peserta didik kelas 6, yaitu 

memberikan motivasi kepada siswa untuk terus mengembangkan 

wawasan keilmuannya ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 

Memahamkan peserta didik berkenaan pemilihan sekolah yang 

sesuai dengan pilihannya. Serta memberikan informasi terkait 

sekolah yang akan dipilihnya.
21

 

Pemaparan di atas terlihat bahwa bimbingan karir diberikan 

khususnya untuk kelas 6 yang akan melanjutkan ke jenjang 

pendidikan selanjutnya, yaitu dengan cara memberikan motivasi, 

memahamkan siswa berkenaan sekolah yang hendak di pilih, serta 

memberikan informasi terkait sekolah yang hendak dipilih.  

Berdasarkan pemaparan data di atas hal tersebut sesuai 

dengan pendapat sudarmanto salah satu pengembangan sumber 

daya manusia yaitu dengan cara melakukan bimbingan untuk 

memahami dan memecahkan masalah secara mandiri. Hal tersebut 

juga sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Deni Febrini, 

bahwa bimbingan dilakukan untuk dapat mengambil tanggung 
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Deni Febrini, Bimbingan dan Konseling (Yogyakarta: Teras, 2011), 82. 
21

Elisah, wawancara,  Ponorogo, 16 April 2019. 



50 

 

 

 

jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus.
22

 

Madrasah memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh guru. 

Bimbingan dilakukan oleh kepala madrasah untuk tenaga pendidik 

dan kependidikan, dan guru yang menjadi wali kelas untuk peserta 

didik. Menurut peneliti kepala madrasah dan guru yang menjadi 

wali kelas mampu menjadi konsultan yang dipercaya untuk 

memberikan solusi bagi setiap masalah yang dialami oleh tenaga 

pendidik, guru, dan peserta didik. 

3. Mentoring 

Merupakan upaya pengembangan dengan tujuan memberikan 

wawasan, sehingga pembelajaran bisa di tranfer dan diterapkan ke bidang 

pekerjaan lain. Para mentor membantu pembelajaran untuk menggali potensi 

penuhnya melalui pengembangan diri dan pertumbuhan pribadi, sehingga 

terkait dengan perbentukan perilaku.
23

 Bentuk mentoring di MI Ma‟arif Darul 

Ulum Pondok Babadan Ponorogo adalah sebagai berikut: 

1. Mentoring Kepada Tenaga Pendidik 

KKM (Kelompok kerja madrasah) adalah badan yang membina 

hubungan kerjasama secara koordinatif antara madrasah negeri dengan 

madrasah swasta menurut tingkatan masing-masing dalam wilayah 

pembinaan yang ditetapkan.
24
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Deni Febrini, Bimbingan dan Konseling (Yogyakarta: Teras, 2011), 10-11.  
23

Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan Kompetensi SDM (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2009), 239.  
24

http://kkmikotacilegon.blogspot.com-memahami-kelompok-kerja-madrasah-kkm.html.  15 
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Kepala madrasah mengikuti kegiatan KKM yang dikoordinasi oleh 

MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) dan anggotanya adalah madrasah 

negeri dan swasta. Kegiatan ini diadakan satu bulan sekali. Kegiatan  

KKM meliputi, pertama; pertama, perencanaan yaitu mempersiapkan 

segala sesuatu yang dipandang perlu untuk dikembangkan secara 

koordinatif guna mencapai keragaman dalam pembinaan pendidikan. 

Kedua, koordinasi kerjasama pendidikan secara terpadu guna 

mengembangkan program pengajaran di madrasah masing-masing. Ketiga,  

penyelenggaraan yaitu pelaksanaan secara terpadu terhadap 

pengembangan pendidikan pada umumnya dan pengembangan bahan 

pengajaran, metode, alat pelajaran, dan lain-lain. Keempat, pelaporan yaitu 

melaporkan dan mengevaluasi hasil-hasil pelaksanaan yang telah 

dilakukan secara koordinatif.
25

 

KKM diikuti oleh masing-masing kepala madrasah. KKM 

dikoordinasikan oleh MIN (Madrasah Ibtidaiyah Negeri) yang 

beranggotakan madrasah negeri dan swasta. KKM diadakan satu bulan 

sekali. Dalam KKM meliputi 4 kegiatan yaitu perencanaan, koordinasi 

kerjasama, penyelenggaraan, dan pelaporan.  

Berdasarkan pemaparan di atas bahwa KKM dijadikan wadah bagi 

para kepala madrasah untuk saling sharing dan menyelaraskan program 

pengajaran yang dapat diterapkan di masing-masing madrasah.  
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Kegiatan selanjutnya adalah KKG. Menurut Hasibuan Botung 

dikutip oleh Ginting, KKG merupakan suatu wadah dalam pembinaan 

kemampuan profesional guru yang dapat dimanfaatkan untuk 

berkomunikasi, bertukar pikiran, dan demonstrasi, atraksi, dan simulasi 

dalam pembelajaran.
26

 Anggota KKG merupakan tenaga pendidik dari 

beberapa madrasah yang terbagung dalam sebuah kelompok KKG. 

Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh Elisah, S.Pd. I 

sebagai berikut “Madrasah juga mengikuti kegiatan KKG. Kami mengutus 

salah satu guru untuk mengikuti kegiatan tersebut. Selanjutnya setelah 

mengikuti guru akan membagikan apa saja yang telah didapatkan selama 

mengikuti KKG.”
27

 

Berdasarkan pemaparan informasi di atas bahwa KKM dan KKG 

merupakan upaya pemberian wawasan untuk tenaga pendidik. Hal ini 

sesuai dengan pendapat Sudarmanto bahwa mentoring adalah upaya 

memberikan wawasan, sehingga pembelajaran dapat di terapkan ke bidang 

pekerjaan lain. 

2. Mentoring Kepada Tenaga Kependidikan 

Forum operator madrasah adalah wadah bagi para operator 

madrasah untuk saling memberikan informasi, memberikan masukan serta 

mendapatkan wawasan pengetahuan terkait aplikasi yang digunakan untuk 

melaporkan data-data lembaga, dari keadaan guru, jumlah murid, sarana 

dan prasarana, dll.   

                                                           
26

A.Ginting, Proposal Pengajuan Dana Pembinaan Kkg Padang Barat, (Padang: SD CA 

Padang), 1. 
27
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Madrasah mengutus operator untuk mengikuti forum operator 

KKM 02 yang diadakan dua bulan sekali yang dikoordinasi oleh MIN 

(Madrasah Ibtidaiyah Negeri). Dalam forum ini membahas mengenai  

aplikasi yang digunakan dalam melaporkan data-data lembaga.
28

 

Kegiatan kedua yang wajib diikuti oleh MI Ma‟arif Darul Ulum 

adalah forum KKM 02. Tanpa mengikuti forum tersebut operator 

madrasah akan kesulitan untuk melakukan pelaporan kepada kementrian 

agama terkait data madrasah. Dikarenakan pelaporan tersebut dilaporkan 

melalui aplikasi khusus. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarmanto 

bahwa peran mentor adalah membantu untuk menggali potensi penuhnya 

melalui pengembangan diri.  

3. Mentoring Kepada Peserta Didik 

Disamping program pembelajaran, madrasah juga melaksanakan 

program ekstrakurikuler. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler melibatkan 

pembina atau pelatih.
29

 Program ekstrakurikuler bertujuan agar peserta 

didik dapat mengembangkan bakat yang dimiliki dan dapat menerapkan ke 

bidang yang lain.   

Ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik adalah 

drumband, melukis, dan kaligrafi. Pelatih masing-masing ekstrakurikuler 

dari guru MI Ma‟arif Darul Ulum Pondok itu sendiri, madrasah tidak 

mengambil pelatih/pembina dari luar lembaga. Peserta didik dapat 
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memilih ekstrakurikuler mana yang sesuai dengan bakatnya atau 

keinginannya. Ekstrakurikuler diadakan pada hari sabtu.”
30

 

Data di atas terlihat bahwa ekstrakurikuler yang dapat membantu 

mengembangkan bakat peserta didik adalah drumband, melukis, dan 

kaligrafi. Ekstrakurikuler ini dilatih oleh guru madrasah ini sendiri. 

kegiatan ekstrakurikuler diadakan pada hari sabtu. Hal ini sesuai dengan 

pengertian mentoring yang dikemukakan oleh Sudarmanto, bahwa 

mentoring adalah upaya pengembangan dengan tujuan pemberian 

wawasan sehingga pembelajaran/hasil dari pengembangan dapat ditransfer 

ke dalam bidang lain.  

 Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara Sahrudin 

mengatakan bahwa “Kami mengirim beberapa peserta didik untuk 

mengikuti lomba di SMPN 1 Babadan Ponorogo dalam rangka ulah tahun 

sekolah tersebut. Lomba yang diikuti peserta didik adalah lomba 

kaligrafi.”
31

 

Penerapan ke dalam bidang lain  diatas  bahwa peserta didik 

menerapkan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti yaitu mengikuti lomba 

yang diadakan oleh sekolah lain/ lembaga lain.  

Berdasarkan paparan di atas mentoring yang dilakukan MI Ma‟arif 

Darul Ulum adalah mengikuti kegiatan KKM, Forum Operator Madrasah 

KKM 02, serta kegiatan ekstrakurikuler bagi peserta didikl. Hal tersebut 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sudarmanto bahwa mentoring 
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merupakan upaya pengembangan dengan tujuan memberikan wawasan, 

sehingga pembelajaran bisa ditranfer dan diterapkan ke bidang pekerjaan 

lain. 

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dapat dilakukan diluar 

lingkungan madrasah, tetap menjalin komunikasi dengan baik maka 

kegiatan tersebut dapat memberikan keuntungan pada masing-masing 

lembaga dikarenakan tujuan diadakan kegiatan tersebut tercapai serta 

tenaga pendidik, dan peserta didik mendapatkan wawasan baru sehingga 

dapat mentrasfer ke bidang yang lain.  

4. Dorongan (Motivating) 

Merupakan upaya memberikan motivasi atau dorongan kepada staf 

atau bawahan agar agar dapat bekerja dengan lebih baik untuk meningkatkan 

kinerjanya. Di dalam lingkungan pekerjaan sering kali di jumpai permasalahan 

seseorang mengalami demotivasi, sehingga mengakibatkan kinerja organisasi 

turun. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh Ihwani adalah 

sebagai berikut: 

“Kepala madrasah memotivasi guru dan tenaga kependidikan serta 

siswa adalah melalui penerapan reward berupa pemberian uang 

pembinaan kepada tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang saat 

itu diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas, sedangkan 

untuk peserta didik adalah pemberian uang pembinaan serta 

pengumuman pada saat upacara hari senin, ketika peserta didik 

tersebut mendapatkan juara atas lomba yang diikuti. Penerapan 

punishment untuk guru dan tenaga kependidikan melalui teguran 

secara langsung dari kepala madrasah, untuk peserta didik melalui tata 
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tertib yang ada di madrasah. Menciptakan hubungan yang harmonis 

dilakukan melalui kegiatan study tour dan istighosah.
32

 

Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa cara kepala madrasah 

memotivasi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik melalui 

penerapan reward, punishmet, dan menciptakan hubungan yang harmonis 

kepada setiap warga madrasah. Dalam lingkup pendidikan pemberian motivasi 

dilakukan oleh kepala madrasah diberikan kepada tenaga pendidik agar dapat 

meningkatkan kinerjanya dalam mengajar. Pemberian motivasi kepada peserta 

didik yang bertujuan agar tetap mempunyai semangat yang tinggi dalam 

belajar. Hal ini sesuai dengan pendapat Sudarmanto bahwa pemberian 

motivasi atau dorongan kepada staf/ bawahan akan meningkatkan kinerjanya. 

5. Pemberdayaan (Empowering) 

Pemberdayaan merupakan suatu upaya mendorong dan memungkinkan 

individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya 

mereka memperbaiki cara melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan 

menyumbang pada pencapaian tujuan organisasi.
33

 Pemberdayaan di MI 

Ma‟arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan Tenaga Pendidik 

Setelah peserta pelatihan dibekali pengetahuan dan ketrampilan, 

maka sesi akhir dalam pelatihan ini adalah menyusun rencana tindak lanjut 

(RTL). Dalam penyusunan RTL  disini seyogyanya diarahkan pada 

pencapaian tujuan agar quality control diterapkan pada setiap pelatihan 
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Ihwani, Wawancara,18 April 2019. 
33

Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangankompetensi SDM (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 

2009), 242. 
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yang terakreditasi. Hal ini merupakan salah satu kegiatan yang harus 

dilakukan dalam menjamin mutu pelatihan.
34

 Sebagaimana yang 

disampaikan dalam wawancara oleh Ihwani, adalah sebagai berikut: 

“Tenaga pendidik yang sudah mengikuti diklat kuikulum 2013 

menerapkan dalam kegiatan belajar mengajar di lembaga, yang 

diutamakan adalah implementasi aplikasi penilaian dan aplikasi raport 

kurikulum 2013, selanjutnya kepala madrasah sendiri yang akan menilai 

kualitas guru dalam mengajar setelah mengikuti diklat kurikulum 2013.”
35

  

Kegiatan tindak lanjut setelah mengikuti diklat kurikulum 2013 

adalah menerapkan dalam kegiatan  belajar mengajar, selanjutnya kepala 

madrasah akan menilai kualitas mengajar guru. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Sudarmanto bahwa pemberdayaan merupakan upaya mendorong 

individu mengemban tanggung jawab dengan cara memperbaiki cara 

melaksanakan pekerjaan dan menyumbang pada pencapaian tujuan 

organisasi.  

b. Pemberdayaan Tenaga Kependidikan 

Forum operator madrasah adalah wadah bagi para operator 

madrasah untuk saling memberikan informasi, memberikan masukan serta 

mendapatkan wawasan pengetahuan terkait aplikasi yang digunakan untuk 

melaporkan data-data lembaga, dari keadaan guru, jumlah peserta didik, 

sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. 

                                                           
34

Upi Raharjo, Rencana Tindak Lanjut,  http://id.scribd.com , 12 Mei 2019. 
35

 Ihwani, wawancara,  Ponorogo, 18 April 2019. 
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Setelah mengikuti forum operator madrasah bersama KKM 02, 

tugas selanjutnya adalah melaporkan data-data lembaga kedalam sebuah 

aplikasi yaitu emis dan simpatika. Semua data harus di unggah di aplikasi 

ini, jika operator terlambat menginput data maka akan terkena sanksi 

tersendiri dari Kemenag.
36

 

Tugas operator madrasah setelah mengikuti forum operator 

bersama KKM 02 adalah melaporkan data-data lembaga ke dalam aplikasi, 

emis dan simpatika. Selain melaporkan secara online, operator madrasah 

juga akan mempunyai bukti fisik dan ditunjukkan kepada pihak verifikasi 

data ketika menerima peninjauan (monitoring) di lapangan. Hal ini sesuai 

dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sudarmanto bahwa yang 

dilakukan oleh operator tersebut adalah sebuah pemberdayaan, di mana 

individu mengemban tanggung jawab pribadi dalam melaksanakan 

pekerjaannya.  

c. Pemberdayaan Peserta Didik 

Selain peserta didik mengikuti kegiatan ekstra kurikuler, peserta 

didik wajib mengikuti program madrasah yang digunakan sebagai 

pemberdayaan peserta didik. Di madrasah ada program hafalan juz „ama, 

asmaul husna, dan tahlil. Kegiatan ini wujud dari misi madrasah yaitu 

membekali peserta didik dengan keterampilan membaca al-Qur‟an, 

meningkatkan pengahayatan dan pengalaman nilai keagamaan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam mewujudkan misi madrasah membekali 
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peserta didik dengan ketrampilan membaca al-Qur‟an, meningkatkan 

pengahayatan dan pengalaman nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-

hari yaitu dengan adanya program hafalan juz ‟ama, asmaul husna, dan 

tahlil. 

Sebelum melakukan hafalan juz ‟ama, asmaul husna dan tahlil, 

peserta didik melakukan pembacaan juz ‟ama, asmaul husna, dan tahlil 

yaitu dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai. Penanggung 

jawab diserahkan kepada wali kelas masing-masing, hafalan juz‟ama 

untuk kelas 1-6. Asmaul husna khusus untuk kelas 3 dan 4. Tahlil untuk 

kelas 5 dan 6. Madrasah tidak merekrut guru khusus untuk pembacaan juz 

‟ama, untuk saat ini cukup dari guru yang ada di madrasah.
37

 

Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan di atas diserahkan kepada 

wali kelas masing-masing. Madrasah tidak merekrut tenaga pendidik  

khusus untuk pembacaan juz ‟ama. Berdasarkan pemaparan data di atas 

bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh madrasah antara lain RTL 

(rencana tindak lanjut) diklat kurikulum 2013, forum operator madrasah 

KKM 02, serta program hafalan juz ‟ama, asmaul husna dan tahlil. Hal 

tersebut sesuai dengan pendapat Sudarmanto bahwa pemberdayaan adalah 

sebuah upaya mendorong dan memberikan individu untuk mengemban 

tanggung jawab pribadi dalam melaksanakan pekerjaannya. 

 

 

                                                           
37

Ihwani, wawancara, Ponorogo, 18 April 2019. 
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d. RAC (Religions of Art Competitions)  

Religions of art competitions (RAC) adalah suatu kegiatan 

perlombaan bagi RA/BA/TA/TK se-Karesidenan Madiun yang diadakan 

oleh madrasah. Jenis perlombaan yang akan diikuti adalah hafalan surat 

pendek, adzan, dan tari. Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan semua warga 

madrasah mulai dari pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik. 

Selain itu madrasah bekerjasama dengan pihak diluar lembaga untuk 

mensponsori acara tersebut, diantranya adalah Wall‟s Madiun, Taman 

Wisata Umbul, Cerebrovot, Sempoa Surabaya, Duta Nusantara FM, HR 

FM, Aswaja FM, Mosaif Foundation, Kemenag Kab.Ponorogo, Gojeg T-

shirt, Falyasil, SMPN 2 Babadan, MTs Ma‟arif Jarakan, MTsN Ngunut.  

Semua kegiatan diatur oleh semua tenaga pendidik dan tenaga 

kependidikan. Menjadi panitia acara dan juri dalam perlombaan tersebut. 

Sementara peserta didik yang terlibat adalah peserta didik yang pernah 

memperoleh juara dalam lomba melukis dan kaligrafi, memperkenalkan 

hasil karya nya.
38

 Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sudarmanto bahwa 

pemberdayaan adalah sebuah upaya mendorong dan memberikan individu 

untuk mengemban tanggung jawab pribadi dalam melaksanakan 

pekerjaannya. 

  Dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan yang dilakukan oleh MI 

Ma‟arif Darul Ulum adalah implementasi diklat kurikulum 2013, 

                                                           
38
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pelaporan data madrasah, hafalan juz ‟ama, asmaul husna, dan tahlil, serta 

kegiatan RAC (Religions Of Art And Competitions).  
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 BAB V  

MODEL HUBUNGAN MASYARAKAT DALAM PENGEMBANGAN SUMBER 

DAYA MANUSIA DI MI MA’ARIF DARUL ULUM  

PONDOK BABADAN PONOROGO 

Pengembangan sumber daya manusia adalah proses peningkatan potensi atau 

kemampuan, kompetensi dari tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik 

dengan dibarengi kegiatan yang menunjang peningkatan tersebut.
1
 Untuk melihat lebih dalam 

model komunikasi dalam pengembangan SDM peneliti menggunakan teori hubungan 

masyarakat dari Grunig dan Hunt. Hal tersebut dapat tergambarkan pada skema berikut ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Model Hubungan Masyarakat Dalam Pengembangan SDM di MI Ma’arif Darul Ulum 

 

 

                                                           
1
Sudarmanto, Kinerja  dan Pengembangan Kompetensi SDM (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 227. 
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A. Pres Agentry 

Alur informasi yang dipakai adalah komunikasi satu arah atau one way dan one-

side dari organisasi kepada audiens yang dituju dan tidak memerlukan tanggapan balik. 

Tujuan tunggal dari publisitas adalah untuk membujuk orang agar melakukan tindakan 

tertentu. Agen pers ini menggunakan taktik apapun demi mencapai tujuan mereka, dari 

rilis konvensional hingga publisitas dan acara kegiatan untuk memaksimalkan peliputan 

oleh media. Model ini sama maknanya dengan promosi atau publisitas.
2
 Berdasarkan 

pembahasan pada bab 4 yang melakukan publikasi adalah tenaga pendidik, tenaga 

kependidikan  dengan menggunakan media cetak yaitu undangan, brosur. Melalui media 

elektronik yaitu facebook. Serta melalui penyampaian secara lisan.  

Berdasarkan pemaparan di atas hal tersebut sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Grunig dan Hunt bahwa pres agentry merupakan komunikasi satu arah 

yang bertujuan untuk melakukan publikasi agar kegiatan tersebut mendapatkan peliputan 

media secara maksimal. 

B. Informasi Publik 

Model informasi publik mereka merujuk pada yang dilakukan oleh IVY Lee dan 

pendekatan “public be informed” dimana informasi dikirim keluar oleh organisasi. Model 

ini masih menggunakan proses satu arah seperti yang dilakukan dalam model pers agen, 

dimana informasi mengalir dari perusahaan kepada penerima. Tujuannya adalah untuk 

mempersuasi, namun secara krusial dan inilah yang membedakan model ini dengan pers 

agen, dalam proses ini tidak terdapat usaha untuk memperalat penerima. Model informasi 

publik didasarkan pada pendekatan kejujuran berkomunikasi.
3
 

Berdasarkan pembahasan pada bab 4 bahwa informasi yang diperoleh melalui 

undangan. Media yang digunakan adalah media lisan yaitu dari satu orang ke orang 

                                                           
2
Keith Buterick, Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 30. 

3
Ibid., 32. 
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lainnya, media elektronik yaitu whatsapp. Informasi yang diberikan adalah kegiatan 

pendidikan dan latihan kurikulum 2013, Kegiatan KKM, KKG, forum operator madrasah, 

supervisi.  

Berdasarkan pemaparan di atas hal tersebut sesuai dengan teori yang 

dikemukakan oleh Grunig dan Hunt bahwa informasi yang diberikan didasarkan pada 

kejujuran berkomunikasi.  

C. Asimetris Dua Arah 

Model asimetris dua arah, praktisi PR sebagai mediator antara organisasi dan 

publik mereka. Praktisi PR dengan model ini menggunakan survei, wawancara, dan fokus 

group untuk mengatur serta menilai publik sehingga mereka bisa merancang program PR 

yang bisa memperoleh dukungan dari publik. Organisasi dengan model ini masih lebih 

tertarik mengenai bagaimana publik menyesuaikan dengan kepentingan publik.
4
 

Pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan oleh MI Ma‟arif Darul Ulum juga 

tidak lepas dari komunikasi. Berdasarkan pemaparan pada bab 4 bentuk pengembangan 

sumber daya manusia yang menggunakan model komunikasi asimetris dua arah antara 

lain: 

1. Mentoring 

Mentoring merupakan upaya pengembangan sumber daya manusia dengan 

tujuan memberikan wawasan, sehingga pembelajaran bisa ditransfer dan diterapkan 

ke bidang pekerjaan lain. MI Ma‟arif Darul Ulum Pondok Babadan Ponorogo 

melakukan pengembangan sumber daya manusia melalui mentoring. Adapun kegiatan 

mentoring adalah sebagai berikut: 

 

 

                                                           
4
 Andy Schmitz, “Public relations this book is a licenced under acreative commons by-nc-sa 3.0”, Vol 1.0. 16-
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a. Mentoring Kepada Tenaga Pendidik 

Kelompok kerja madrasah yang selanjutnya disingkat dengan KKM adalah 

badan yang membina hubungan kerjasama secara koordinatif antara madrasah 

negeri  dengan madrasah swasta menurut tingkatan masing-masing dalam wilayah 

pembinaan yang ditetapkan.
5
 

Kegiatan selanjutnya adalah KKG. Menurut Hasibuan Botung dikutip oleh 

Ginting, KKG merupakan suatu wadah dalam pembinaan kemampuan profesional 

guru yang dapat dimanfaatkan untuk berkomunikasi, bertukar pikiran, dan 

demonstrasi, atraksi, dan simulasi dalam pembelajaran.
6
 Sebagaimana yang 

disampaikan dalam wawancara oleh Elisah, S. Pd. I mengatakan bahwa “Kami 

mendapat undangan melalui via whatsapp, yang tergabung dalam grup 

whatsapp.”
7
 

Pemberitahuan mengikuti KKM, informasi diberikan melalui undangan. 

Undangan diberikan menggunakan media whatsapp. Media yang digunakan untuk 

pemberian informasi adalah undangan melalui whatsapp. Humas memanfaatkan 

media ini untuk lebih mudah dalam berkomunikasi. Kegiataan KKM dijadikan 

wadah bagi para kepala madrasah untuk saling bertukar pendapat/pikiran dan 

menyelaraskan program pengajaran yang dapat diterapkan di masing-masing 

madrasah.  

Selain pemberitahuan kegiatan KKM dan KKG, dalam kegiatan tersebut 

diatur oleh tim pelaksana yaitu diketuai oleh MIN (madrasah Ibtidaiyah Negeri). 

Dalam kegiatan tersebut adalah untuk membantu saling sharing dan 

menyelaraskan program pengajaran yang ada di madrasah.  

                                                           
5
http://kkmikotacilegon.blogspot.com-Memahami-Kelompok-Kerja-Madrasah-Kkm.html.  15 Mei 2019 

6
A.Ginting, Proposal Pengajuan Dana Pembinaan Kkg Padang Barat, (Padang: SD CA Padang), 1. 

7
Elisah, wawancara, Ponorogo, 18 April 2019. 
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Hal ini sesuai dengan pendapat Grunig dan Hunt bahwa berdasarkan 

pemaparan di atas KKM dan KKG menggunakan model komunikasi asimetris dua 

arah. Model komunikasi bertujuan untuk mengajak dan mendapatkan dukungan 

dari publik. Dalam kegiatan di atas tanpa adanya dukungan dari madrasah-

madrasah yang menjadi anggota tim/kelompok maka kegiatan tersebut juga tidak 

berjalan dengan  efektif.  

b. Mentoring Kepada Tenaga Kependidikan 

Forum operator madrasah adalah wadah bagi para operator madrasah 

untuk saling memberikan informasi, memberikan masukan serta mendapatkan 

wawasan pengetahuan terkait aplikasi yang digunakan untuk melaporkan data-

data lembaga, dari keadaan guru, jumlah murid, sarana dan prasarana, dan lain 

sebagainya. 

Madrasah mengutus operator untuk mengikuti forum operator KKM 02 

yang diadakan dua bulan sekali yang dikoordinasi oleh MIN (madrasah ibtidaiyah 

negeri). Dalam forum ini membahas mengenai  aplikasi yang digunakan dalam 

melaporkan data-data lembaga.
8
 

Kegiatan selanjutnya yang wajib diikuti oleh MI Ma‟arif Darul Ulum 

adalah forum kkm 02. Tanpa mengikuti forum tersebut operator madrasah akan 

kesulitan untuk melakukan pelaporan kepada kementrian agama terkait data 

madrasah. Dikarenakan pelaporan tersebut dilaporkan melalui aplikasi khusus. 

Untuk pemberitahuan infomasi kegiataan forum operator madrasah, diberikan 

melalui undangan kepada setiap madrasah yang menjadi bagian dari tim tersebut.
9
 

Dalam hal penyampaian informasi menggunakan media undangan. Media 

ini dirasa efektif untuk penyampaian informasi kepada penerima, karena kegiatan 
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Elisah, wawancara, Ponorogo, 18 April 2019. 

9
Ibid., 
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ini sangat penting bagi setiap madrasah. Hal ini sesuai dengan pendapat Grunig 

dan Hunt bahwa pelaporan yang dilakukan oleh operator menggunakan model 

komunikasi asimetris dua arah. Model komunikasi ini bertujuan mengajak dan 

mendapatkan dukungan dari publik.  

c. Mentoring Kepada Peserta Didik 

Disamping program pembelajaran, madrasah juga melaksanakan program 

ekstrakurikuler. Pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler melibatkan pembina atau 

pelatih.
10

 Program ekstrakurikuler bertujuan agar peserta didik dapat 

mengembangkan bakat yang dimiliki dan dapat menerapkan ke bidang yang lain. 

Sosialisasi terkait ekstrakurikuler untuk peserta didik adalah ketika peserta 

didik sudah memasuki kelas 3. Madrasah memberikan apa saja ekstrakurikuler 

yang dapat diikuti oleh peserta didik. Melalui pengumuman yang dilakukan di 

dalam kelas.
11

 

Data di atas terlihat bahwa sosialisasi terkait ekstrakurikuler adalah ketika 

peserta didik menginjak kelas 3, mereka diperkenalkan apa saja ekstra kurikuler 

yang ada di madrasah dan peserta didik dapat mengikuti sesuai dengan minatnya. 

Media yang digunakan dalam penyampaian informasi adalah melalui 

pengumuman di dalam kelas. Hal tersebut menggunakan model informasi publik. 

Komunikasi ini dikategorikan dalam komunikasi satu arah. 

Penerapan ke dalam bidang lain  di atas  bahwa peserta didik menerapkan 

kegiatan ekstra kurikuler yang diikuti yaitu mengikuti lomba yang diadakan oleh 

sekolah lain/lembaga lain. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawnacara oleh 

Sahrudin adalah sebagai berikut:
12

 “Kami mengirim beberapa siswa untuk 
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Deni Febrini, Bimbingan dan Konseling(Yogyakarta: Teras, 2011), 19-20. 
11

Sahrudin, wawancara, Ponorogo, 16 April 2019. 
12
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mengikuti lomba. Untuk pemberitahuan kepada siswa kami menginformasikan 

melalui pengumuman yang diwakili oleh setiap wali kelas.” 

Berdasarkan pemaparan di atas dapat disimpulkan pengembangan  

wawasan di MI Ma‟arif Darul Ulum melalui kegiatan KKM, KKG, Forum 

operator madrasah KKM 02, serta ekstrakurikuler. Semua kegiatan tersebut 

menggunakan model komunikasi asimetris dua arah. Dalam model ini bertujuan 

untuk mengajak dan mendapatkan dukungan dari publik. Dalam pelaksanaan 

kegiatan tetap menjalin komunikasi dengan baik maka kegiatan tersebut dapat 

memberikan keuntungan pada masing-masing lembaga dikarenakan tujuan 

diadakan kegiatan tersebut guna memberikan wawasan baru kepada pendidik, 

tenaga kependidikan dan peserta didik sehingga dapat mentrasfer ke bidang yang 

lain. 

2. Dorongan (Motivating) 

Merupakan upaya memberikan motivasi atau dorongan kepada staf atau 

bawahan agar agar dapat bekerja dengan lebih baik untuk meningkatkan kinerjanya. 

Di dalam lingkungan pekerjaan sering kali di jumpai permasalahan seseorang 

mengalami demotivasi, sehingga mengakibatkan kinerja organisasi turun. 

Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh Ihwani adalah sebagai 

berikut: 

“Kepala madrasah memotivasi guru dan tenaga kependidikan serta siswa 

adalah melalui penerapan reward berupa pemberian uang pembinaan kepada 

tenaga pendidik atau tenaga kependidikan yang saat itu diberi tanggung jawab 

untuk menyelesaikan tugas, sedangkan untuk peserta didik adalah pemberian 

uang pembinaan serta pengumuman pada saat upacara hari senin, ketika 

peserta didik tersebut mendapatkan juara atas lomba yang diikuti. Penerapan 

punishment untuk guru dan tenaga kependidikan melalui teguran secara 

langsung dari kepala madrasah, untuk peserta didik melalui tata tertib yang ada 



68 

 

557  

di madrasah. Menciptakan hubungan yang harmonis dilakukan melalui 

kegiatan study tour dan istighosah.
13

 

Berdasarkan paparan data di atas terlihat bahwa cara kepala madrasah 

memotivasi tenaga pendidik, tenaga kependidikan, serta peserta didik melalui 

penerapan reward, punishmet, dan menciptakan hubungan yang harmonis kepada 

setiap warga madrasah. Dalam lingkup pendidikan pemberian motivasi dilakukan oleh 

kepala madrasah diberikan kepada tenaga pendidik agar dapat meningkatkan 

kinerjanya dalam mengajar. Pemberian motivasi kepada peserta didik yang bertujuan 

agar tetap mempunyai semangat yang tinggi dalam belajar. Hal ini sesuai dengan 

pendapat Grunig dan Hunt bahwa pemberian motivasi atau dorongan menggunakan 

model asimetris dua arah. Model komunikasi ini membujuk seseorang untuk 

melakukan sesuatu. 

Dapat disimpulkan bahwa mentoring dan motivating yang dilakukan oleh 

madrasah menggunakan model asimetris dua arah. Hal ini sesuai dengan pendapat 

Grunig dan Hunt bahwa model komunikasi ini bertujuan untuk mengajak dan 

membujuk seseorang untuk melakukan sesuatu.   

D. Simetris Dua Arah 

Model ini komunikasi dua arah yang jujur menjadi bagian penting dan 

memposisikan kedua belah pihak berkomunikasi dalam kedudukan seimbang.  

Komunikasi yang terjalin antara organisasi dengan publiknya adalah untuk mutual 

understanding. Komunikasi yang dijalankan dengan dua arah dengan efek yang seimbang 

atau balanced effect.  Model komunikasi ini menerapkan komunikasi dua arah timbal 

balik, dimana organisasi dan publik berupaya untuk mengadaptasikan dirinya  untuk 

kepentingan bersama.
14

 Berdasarkan pemaparan pada bab 4 pengembangan sumber daya 
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Ihwani, Wawancara,18 April 2019. 
14

Ibid., 19. 
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manusia yang dilakukan oleh madrasah dengan menggunakan model komunikasi simetris 

dua arah adalah sebagai berikut: 

1. Pembinaan (Coaching) 

Pembinaan yang dilakukan madrasah ada dua macam yaitu pembinaan untuk 

tenaga pendidik, dan pembinaan untuk peserta didik. Pembinaan tersebut diantaranya 

a. Pembinaan Tenaga Pendidik 

Pembinaan untuk tenaga pendidik bisa berbentuk pendidikan dan latihan 

kurikulum 2013. TP2M (Tim Pengembang dan Peningkatan Mutu Madrasah) 

Kabupaten Ponorogo melakukan kerja sama dengan madrasah-madrasah yang 

berada di bawah naungan Lembaga Pendidikan Ma‟arif NU cabang Ponorogo. 

TP2M Kabupaten Ponorogo mengadakan diklat kurikulum 2013 dalam 

rangka meningkatkan mutu pendidik, TP2M kabupaten Ponorogo mengundang 

madrasah-madrasah yang berada di bawah naungan lembaga pendidikan ma‟arif 

NU cabang Ponorogo untuk menghadiri diklat Kurikulum 2013. TP2M Kabupaten 

Ponorogo memberikan undangan kepada setiap madrasah, kemudian kepala 

madrasah mengutus guru untuk mengikuti diklat kurikulum 2013. 

Pemaparan di atas terlihat bahwa humas berperan penting dalam lancarnya 

sebuah kegiatan. Hal ini sesuai dengan fungsi humas yaitu setiap kegiatan dalam 

organisasi membutuhkan upaya menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang 

terkait demi tercapainya tujuan organisasi tersebut, baik hubungan dengan pihak 

intern maupun extern.
15

 Hubungan komunikasi lembaga dengan publik yang 

menimbulkan tindakan umpan balik dan menghasilkan pemahaman bagi 

publiknya. 

                                                           
15

Asrul Anam, “Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan di MTs Darut 

Taqwa”, al-murabbi. 15 Mei 2019. 
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Berdasarkan paparan di atas ada komunikasi antara TP2M Kabupaten 

Ponorogo dengan madrasah untuk melakukan kegiatan tersebut. Hal tersebut 

sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Grunig and Hunt bahwa komunikasi 

yang dilakukan oleh TP2M kabupaten Ponorogo kepada madrasah adalah model 

simetris dua arah, dimana dalam model ini menggunakan komunikasi yang jujur 

untuk memposisikan kedua belah pihak berkomunikasi dalam kedudukan yang 

seimbang.
16

  

Pembinaan selanjutnya adalah supervisi, supervisi sebagai suatu usaha 

memperbaiki proses belajar mengajar menyangkut hal keterampilan dan 

keefektifan supervisor melakukan kerjasama dengan tenaga pendidik. Guru MI 

Ma‟arif Darul Ulum Pondok mengikuti diklat kurikulum 2013 yang diadakan oleh 

TP2M kabupaten Ponorogo. Setiap guru dapat mengaplikasikannya dalam 

pembelajaran. Selanjutnya adalah (supervisi) penilaian yang dilakukan oleh 

kepala madrasah kepada guru terkait pembelajaran.  

Supervisi untuk tenaga pendidik merupakan bentuk pembinaan yang 

dilakukan oleh kepala madrasah kepada tenaga pendidik sebagai bahan untuk 

perbaikan kinerja dalam mengajar.  Selain kepala madrasah ada pihak dari luar 

madrasah yang ikut andil adalah PPAI (Pengawas Pendidikan Agama Islam) 

kecamatan Babadan.  

Hal ini sesuai dengan pendapat Grunig dan Hunt bahwa model hubungan 

masyarakat yang sesuai adalah simetris dua arah, di mana ada kerja sama antara 

kepala madrasah dan pengawas madrasah untuk melakukan supervisi kepada 

tenaga pendidik.  

 

                                                           
16

Keith Buterick, Pengantar Public Relations: Teori dan Praktik (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 30. 
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b. Pembinaan Peserta Didik 

Pembinaan kepada peserta didik selama dalam proses pendidikan 

diwujudkan dalam pengaturan tata tertib peserta didik. Sebagaimana yang 

disampaikan dalam wawancara oleh Ihwani bahwa “Madrasah menyusun buku 

penilaian kepribadian dan kegiatan harian ini digunakan untuk membantu 

mengontrol kegiatan peserta didik ketika berada di lingkungan madrasah dan di 

luar madrasah (rumah). Penanggung jawab diserahkan kepada wali kelas masing-

masing. Guru melibatkan kerjasama dengan wali murid untuk mengontrol peserta 

didik ketika berada di rumah.”
17

 

Buku penilaian kepribadian dan kegiatan harian digunakan sebagai bahan 

pembinaan terhadap peserta didik dan mengontrol kegiatan peserta didik selama 

berada di rumah. Hal ini sesuai dengan pendapat Grunig dan Hunt bahwa model 

hubungan masyarakat dalam pembinaan yang dilakukan adalah model simetris 

dua arah, di mana dalam melakukan pembinaan terjalin hubungan komunikasi 

dengan jujur antara kedua belah pihak sehingga berkomunikasi dengan kedudukan 

seimbang.  

Berdasarkan pemaparan data di atas disimpulkan bahwa model hubungan 

masyarakat yang digunakan dalam pembinaan adalah model simetris dua arah. 

Dalam model ini menggunakan komunikasi yang jujur. Kepala madrasah selalu 

menjaga hubungan baik dengan publik internal (tenaga pendidik, peserta didik) 

dan publik eksternal (TP2M Kabupaten Ponorogo, wali murid). Hal ini sesuai  

dengan fungsi humas yaitu setiap kegiatan dalam organisasi membutuhkan upaya 

                                                           
17

Ihwani, wawancara,  Ponorogo, 9 Mei 2019. 
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menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang terkait demi tercapainya tujuan 

organisasi tersebut, baik hubungan dengan pihak intern maupun extern.
18

 

2. Bimbingan (Counseling) 

MI Ma‟arif Darul Ulum Pondok memberikan bimbingan kepada tenaga 

pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik yaitu dengan bimbingan pribadi, sosial, 

belajar, dan karir. Adapun bimbingan tersebut adalah sebagai berikut: 

a. Bimbingan Pribadi  

Bimbingan kepada tenaga pendidik, tenaga kependidikan dilakukan 

dengan tatap muka secara langsung antara yang bersangkutan dengan seorang 

yang membantu untuk mengatasi masalah. Di sini yang bertugas memberi 

bimbingan kepada guru dan tenaga pendidikan adalah langsung dari kepala 

madrasah itu sendiri.
19

 

Bimbingan yang dilakukan kepala madrasah menunjukkan bahwa ada 

komunikasi  timbal balik antara kedua belah pihak. Berkaitan dengan komunikasi 

dua arah, kesadaran kepala madrasah untuk melakukan bimbingan adalah agar 

meningkatkan dalam hal pengembangan sumber daya manusia. 

Madrasah melakukan bimbingan pribadi kepada peserta didik yaitu 

melalui perenungan diri, pemantapan sikap dan kebiasaan serta pengembangan 

wawasan dalam beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
20

 

Pemaparam  informasi di atas adalah bimbingan yang dilakukan 

menggunakan model komunikasi simetris dua arah.  Hal tersebut sesuai dengan 

pengamatan peneliti pada saat jam istirahat di ruang guru ada salah satu siswa 

ditegur dan diberi nasehat oleh wali kelas karena melakukan kesalahan. 

                                                           
18

Asrul Anam, Strategi Hubungan Masyarakat Dalam Upaya Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MTs Darut 

Taqwa, Al-Murabbi. 15 Mei 2019. 
19

Elisah, wawancara, Ponorogo, 16 April 2019. 
20

Ihwani, wawancara, Ponorogo, 9 Mei 2019. 
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Komunikasi yang terjalin bertujuan untuk membangun kedudukan yang seimbang 

antara kedua belah pihak.   

b. Bimbingan Sosial 

Bimbingan sosial adalah layanan bimbingan yang diberikan kepada 

individu untuk mengenal lingkungannya sehingga mampu bersosialisasi dengan 

baik dan menjadi pribadi yang bertanggung jawab.
21

 Dalam bimbingan ini peserta 

didik diberikan pemahaman mengenai kemampuan berkomunikasi baik lisan 

maupun tulisan secara efektif, pemahaman mengenai bersikap, bertingkah laku, 

berhubungan sosial baik di lingkungan madrasah, masyarakat, maupun di rumah 

dengan menjunjung tinggi tata krama, sopan santun, dan nilai-nilai agama. 

Terakhir memahamkan tentang peraturan yang ada di madrasah yang harus ditaati 

oleh peserta didik.
22

 

Bimbingan sosial yang di berikan kepada peserta didik adalah mengenai 

memahamkan peserta didik dalam berkomunikasi baik lisan maupun tulisan 

secara efektif, memahamkan peserta didik dalam bersikap, bertingkah laku 

berhubungan sosial baik di lingkungan madrasah, masyarakat, maupun di rumah 

dengan menunjung tinggi tata krama, sopan santun, dan nilai-nilai agama. 

Terakhir memahamkan tentang peraturan yang ada di madrasah yang harus ditaati 

oleh peserta didik. 

Hubungan yang baik antar guru dengan peserta didik sangat 

mempengaruhi bimbingan yang dilakukan. Seperti saat salah satu peserta didik 

telah melakukan kesalahan berkelahi dengan temannya, dia akan membutuhkan 

bimbingan bagaimana bersikap dan bertingkah laku yang baik terhadap teman.  

                                                           
21

Deni Febrini, Bimbingan dan Konseling, (Yogyakarta: Teras, 2011), 80. 
22

Elisah, wawancara,  Ponorogo, 16 April 2019. 
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Bimbingan yang diberikan kepada peserta didik dilakukan oleh masing-

masing wali kelas. Hal tersebut menjadikan bimbingan lebih efektif dikarenakan 

wali kelas sudah dapat mengenal dan memahami dari setiap peserta didik, 

sehingga bimbingan yang dilakukan untuk memahami dan memecahkan masalah 

akan menjadi efektif. Dari informasi di atas bahwa model komunikasi yang sesuai 

adalah komunikasi simetris dua arah.  

c. Bimbingan Belajar 

Layanan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk dapat 

membentuk kebiasaan belajar yang baik, mengembangkan rasa ingin tahu, dan 

menumbuhkan motivasi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan.
23

 

Bimbingan yang diberikan kepada peserta didik adalah dalam bentuk 

ulangan harian dan pengayaan, jika hasil dari ulangan harian pengayaan kurang 

dari nilai KKM maka diadakan remidi.
24

 

Berdasarkan informasi di atas bimbingan belajar dilakukan oleh guru 

melalui media ulangan harian, pengayaan, serta remidi. Hal tersebut menggunakan 

komunikasi simetris dua arah, karena model ini menerapkan komunikasi dua arah 

timbal balik, dimana guru dan peserta didik berupaya untuk mengadaptasikan 

dirinya untuk kepentingan bersama.   

d. Bimbingan Karir 

Layanan bimbingan yang diberikan kepada individu untuk dapat 

merencanakan dan mengembangkan masa depannya berkaitan dengan dunia 

pendidikan maupun dunia karir.
25

 Memungkinkan peserta didik mendapatkan 

pemantaban pemahaman mengenai kecenderungan sekolah mana yang hendak 

                                                           
23

Deni Febrini, Bimbingan dan Konseling (Yogyakarta: Teras, 2011), 81. 
24

Elisah, wawancara, Ponorogo, 16 April 2019. 
25

Deni Febrini, Bimbingan dan Konseling  (Yogyakarta: Teras, 2011), 82. 
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dipilih dan mengembangkan wawasan ilmu pengetahuannya. Sebagaimana yang 

disampaikan dalam wawancara Elisah, S.Pd.I adalah sebagai berikut:
26

  

Bimbingan dilakukan kepada siswa kelas 6, yaitu memberikan motivasi 

kepada siswa untuk terus mengembangkan wawasan keilmuannya ke jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi. Memahamkan peserta didik berkenaan pemilihan 

sekolah yang sesuai dengan pilihannya. Serta memberikan informasi terkait 

sekolah yang akan dipilihnya. 

Dari Pemaparan data di atas terlihat bahwa bimbingan karir diberikan 

khususnya untuk kelas 6 yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan 

selanjutnya, yaitu dengan cara memberikan motivasi, memahamkan siswa 

berkenaan sekolah yang hendak di pilih, serta memberikan informasi terkait 

sekolah yang hendak dipilih. Hal tersebut menggunakan model komunikasi 

simetris dua arah, komunikasi ini selain menerapkan komunikasi dua arah timbal 

balik juga menerapkan kejujuran dalam berkomunikasi. Hasil dari komunikasi 

tersebut adalah memberikan informasi kepada penerima, kemudian dalam 

pemberian informasi tersebut sekaligus memberikan membangun dan pemahaman 

kepada penerima atas informasi yang diberikan.  

Berdasarkan informasi di atas bimbingan belajar hingga bimbingan karir 

yang dilakukan untuk peserta didik menggunakan model komunikasi simetris dua 

arah. Dalam penggunaan model komunikasi ini madrasah menggunakannya sudah 

cukup efektif. Sehingga setiap bimbingan dimanfaatkan oleh peserta didik untuk 

dapat membantu mengatasi permasalahan. 

dalam belajar.  
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3. Pemberdayaan (Empowering) 

Merupakan suatu upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu 

untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara 

melaksanakan pekerjaan-pekerjaan mereka dan menyumbanng pada pencapaian 

tujuan organisasi.
27

 Pemberdayaan di MI Ma‟arif Darul Ulum Pondok Babadan 

Ponorogo adalah sebagai berikut: 

a. Pemberdayaan Tenaga Pendidik 

Setelah peserta pelatihan dibekali pengetahuan dan keterampilan, maka 

sesi akhir dalam diklat kurikulum 2013 adalah menyusun rencana tindak lanjut 

(RTL). Dalam penyusunan RTL , seyogyanya diarahkan pada pencapaian tujuan 

agar quality control diterapkan pada setiap pelatihan yang terakreditasi. Hal ini 

merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam menjamin mutu 

pelatihan.
28

 Guru madrasah melakukan kegiatan tindak lanjut setelah mengikuti 

diklat kurikulum 2013. Kepala madrasah menginformasikan kepada guru untuk 

mempersiapkan untuk penilaian setelah melaksanakan kegiatan tindak lanjut yaitu 

dengan supervisi. 

Kegiatan tindak lanjut setelah mengikuti diklat kurikulum 2013 adalah 

menerapkan dalam kegiatan  belajar mengajar, selanjutnya kepala madrasah akan 

menilai kualitas mengajar guru melalui supervisi bagi tenaga pendidik. 

Pemaparan di atasterlihat bahwa guru melakukan RTL setelah mengikuti 

pendidikan dan latihan kurikulum 2013. Selanjutnya RTL dinilai dalam bentuk 

supervisi bagi tenaga pendidik. Hal tersebut menggunakan model komunikasi 

simetris dua arah. Komunikasi jujur menjadi bagian penting dan memposisikan 

kedua belah pihak berkomunikasi dalam kedudukan yang seimbang. Dalam proses 

                                                           
27

Sudarmanto, Kinerja dan Pengembangan kompetensi SDM (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009), 242. 
28

Upi Raharjo, Rencana Tindak Lanjut,  http://id.scribd.com , 12 Mei 2019. 
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komunikasi tersebut dapat membangun pemahaman timbal balik, serta kedua 

belah pihak memiliki kesempatan untuk menerima masukan dan melakukan 

perubahan.  

b. Pemberdayaan Tenaga Kependidikan 

Forum operator madrasah adalah wadah bagi para operator madrasah 

untuk saling memberikan informasi, memberikan masukan serta mendapatkan 

wawasan pengetahuan terkait aplikasi yang digunakan untuk melaporkan data-

data lembaga, dari keadaan guru, jumlah peserta didik, sarana dan prasarana, dan 

lain sebagainya. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawnacara oleh Ihwani 

bahwa “Setelah mengikuti forum operator madrasah bersama KKM 02, tugas 

selanjutnya adalah melaporkan data-data lembaga kedalam sebuah aplikasi yaitu 

emis. Semua data harus di unggah di aplikasi ini, jika operator terlambat 

mengunggah data maka akan terkena sanksi tersendiri dari Kemenag.”
29

 

Tugas operator madrasah setelah mengikuti forum operator bersama KKM 

02 adalah melaporkan data-data lembaga ke dalam aplikasi, emis. Selain 

melaporkan secara online, operator madrasah juga akan mempunyai bukti fisik 

dan ditunjukkan kepada pihak verifikasi data ketika menerima peninjauan 

(monitoring) di lapangan. Hal ini menggunakan model komunikasi simetris dua 

arah. Dalam komunikasi tersebut membangun pemahaman timbal balik antara 

publik dan organisasi. Proses komunikasi ini memiliki kesempatan untuk memiliki 

masukan dan melakukan perubahan. 

c. Pemberdayaan Peserta Didik 

Peserta didik mengikuti kegiatan ekstrakurikuler, peserta didik wajib 

mengikuti program madrasah yang digunakan sebagai pemberdayaan peserta 
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didik. Sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh Ihwani “madrasah 

ada program hafalan juz ‟ama, asmaul husna, dan tahlil. Kegiatan ini wujud dari 

misi madrasah yaitu membekali peserta didik dengan keterampilan membaca al-

Qur‟an, meningkatkan penghayatan dan pengalaman nilai keagamaan dalam 

kehidupan sehari-hari. Dalam mewujudkan misi madrasah membekali peserta 

didik dengan ketrampilan membaca al-Qur‟an, meningkatkan pengahayatan dan 

pengalaman nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan adanya 

program hafalan juz ‟ama, asmaul husna, dan tahlil. Penghafalan juz „ama, asmaul 

husna,dan tahlil dilakukan ketika penilaian akhir semester 1 dan 2.
30

 

Pemaparan di atas madrasah melakukan kegaiatan penghafalan juz ‟ama, 

asmaul husna, dan tahlil. Kegiatan ini wujud dari misi madrasah yaitu membekali 

siswa dengan ketrampilan membaca al-Qur‟an, meningkatkan penghayatan dan 

pengalaman nilai keagamaan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan tersebut 

dilaksanakan setiap penilaian akhir semester. Hal ini menggunakan model 

komunikasi simetris dua arah. Komunikasi ini menjadikan guru dan peserta didik 

berkomunikasi secara seimbang. 

d. RAC (Religions of art and competitions) 

Religions of art competitions (RAC) adalah suatu kegiatan perlombaan 

bagi RA/BA/TA/TK se-Karesidenan Madiun yang diadakan oleh madrasah. Jenis 

perlombaan yang akan diikuti adalah hafalan surat pendek, adzan, dan tari. 

Pelaksanaan kegiatan ini melibatkan semua warga madrasah mulai dari pendidik, 

tenaga kependidikan, dan peserta didik.
31

 Selain itu madrasah bekerjasama dengan 

pihak diluar lembaga untuk mensponsori acara tersebut, diantranya adalah Wall‟s 

Madiun, Taman Wisata Umbul, Cerebrovot, Sempoa Surabaya, Duta Nusantara 
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FM, HR FM, Aswaja FM, Mosaif Foundation, Kemenag Kab.Ponorogo, Gojeg T-

shirt, Falyasil, SMPN 2 Babadan, MTs Ma‟arif Jarakan, MTsN Ngunut. Semua 

kegiatan diatur oleh semua pendidik dan tenaga kependidikan. Menjadi panitia 

acara dan juri dalam perlombaan tersebut. Sementara peserta didik yang terlibat 

adalah peserta didik yang pernah memperoleh juara dalam lomba melukis dan 

kaligrafi, memperkenalkan hasil karya nya.
32

 

Hal ini sesuai dengan pendapat Grunig dan Hunt bahwa kegiatan RAC 

diatas menggunakan model komunikasi simetris dua arah. Dalam komunikasi ini 

komunikasi jujur menjadi bagian penting dan memposisikan kedua belah pihak 

berkomunikasi dalam kedudukan yang seimbang. Dalam proses komunikasi 

tersebut dapat membangun pemahaman timbal balik antara publik dan organisasi. 

Komunikasi yang jujur menjadi bagian terpenting dan memposisikan kedua belah 

pihak berkomunikasi dalam kedudukan yang seimbang. 

Berdasarkan informasi di atas pemberdayaan yang dilakukan oleh 

madrasah, dari RTL diklat kurikulum 2013, pelaporan data madrasah penghafalan 

juz‟ama, asmaul husna, dan tahlil, serta kegiatan RAC menggunakan model 

komunikasi simetris dua arah.  

Berdasarkan data diatas pembinaan (coaching), bimbingan (counseling), 

serta pemberdayaan (empowering) menggunakan model komunikasi simetris dua 

arah. Hal tersebut sesuai dengan teori grunig dan hunt, dalam komunikasi tersebut 

membangun pemahaman timbal balik antara publik dan organisasi. Proses 

komunikasi ini memiliki kesempatan untuk memiliki masukan dan melakukan 

perubahan.  
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Pengembangan SDM di MI Ma’arif Darul Ulum antara lain (a) coaching, 

pembinaan dilakukan oleh TP2M Kabupaten Ponorogo yaitu diklat kurikulum 2013, 

kepala madrasah kerjasama dengan pengawas madrasah melakukan supervisi kepada 

tenaga pendidik, serta guru madrasah melakukan pembinaan kepada peserta didik 

melalui buku penilaian kepribadian dan kegiatan harian. (b) counseling, untuk tenaga 

pendidik dan kependidikan berupa bimbingan pribadi, untuk peserta didik berupa 

bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir. (c) 

mentoring, untuk penambahan wawasan tenaga pendidik dan kependidikan dilakukan 

dengan kegiatan KKM, KKG, Forum Operator Madrasah KKM 02, untuk peserta 

didik dengan kegiatan ekstrakurikuler (drumband, kaligrafi, melukis), RAC (Religions 

Of Art And Competitions). (d) motivating,dilakukan oleh madrasah berupa penerapan 

reward berupa pembeerian uang pembinaan, penerapan punishment berupa tata tertib, 

dan menciptakan hubungan yang harmonis melalui kegiatan study tour dan istighosah 

. (e) empowering, di madrasah dilakukan dengan rencana tindak lanjut dari diklat 

kurikulum 2013, forum operator madrasah KKM 02, serta hafalan juz’ama, asmaul 

husna dan tahlil, RAC (Religions Of Art And Competitions). Model hubungan 

masyarakat dalam pengembangan SDM adalah model pres agentry, model Informasi 

publik, model asimetris dua arah, model asimetris dua arah. 

B. Saran 

Saran ini hanya sekedar masukan dan pertimbangan dengan harapan agar 

model hubungan masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia di MI 
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Ma’arif Darul Ulum dapat terlaksana dengan baik dan lebih optimal. Saran-saran 

tersebut diantaranya: 

1. MI Ma’arif Darul Ulum sebaiknya lebih meningkatkan hubungan kerja sama yang 

dijalin dengan publik eksternal agar pengembangan sumber daya manusia menjadi 

lebih efektif.  

2. MI Ma’arif Darul Ulum sebaiknya dapat mengadakan pengembangan sumber 

daya manusia secara mandiri untuk menambah kegiatan pengembangan yang telah 

ada. Mengingat madrasah sudah bagus dalam membangun komunikasi kepada 

publik internal maupun eksternal.  
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