
 

 

STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM 

MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN 
 (Studi  Kasus di  MI Hidayatul  Mubtadiin  Jambon Ponorogo) 

 

 

SKRIPSI 

 

    

OLEH 

LUTHFIANA NUR SHOLIHATUN 

NIM: 210615030 

 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

JULI  2019  



 

STRATEGI KEPALA SEKOLAH DALAM 

MENINGKATKAN MUTU PENDIDIKAN 
   (Studi  Kasus di MI Hidayatul  Mubtadiin Jambon  Ponorogo) 

 

SKRIPSI 

Diajukan Kepada 

Institut Agama Islam Negeri Ponorogo 

Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan  

Dalam Menyelesaikan Program Sarjana 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah 

 

    

OLEH 

LUTHFIANA NUR SHOLIHATUN 

NIM: 210615030 

JURUSAN PENDIDIKAN GURU MADRASAH IBTIDAIYAH 

FAKULTAS TARBIYAH DAN ILMU KEGURUAN 

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO 

 JULI 2019 



vii 
 

ABSTRAK 

 

Nur Sholikhatun, Luthfiana, 2019. Strategi Kepala Sekolah 

dalam Meningkatkan Mutu   Pendidikan (Studi kasus 

di MI Hidayatul Mubtadi’in Jambon 

Ponorogo).Skripsi. Fakultas Tarbiyah, Jurusan 

Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing: 

Edi Irawan, M.Pd. 

Kata Kunci: Strategi Kepala sekolah, Mutu Pendidikan  

Kepala Sekolah sebagai pengelola institusi Pendidikan, 

tentu aja mempunyai  peran yang teramat penting. Karena 

Kepala sekolah sebagai desainer, pengorganisasi, pelaksana, 

pengelola tenaga Pendidikan, dan pengawas progam 

Pendidikan di sekolah atau Madrasah. Peran Kepala Sekolah 

yang efektif tentu akan mempengaruhi kinerja guru, sehingga 

guru bersemangat dalam menjalankan tugasnya. Hal ini 

disebabkan guru merasa mendapatkan perhatian, rasa aman, 

dan pengakuan atas prestasi kerjanya.  

Mutu merupakan hal yang sangat penting karena sangat 

berpengaruh dalam kepuasan kebutuhan dunia pendidikan. 

Pendidikan secara makro pada akhirnya akan bermuara pada 

sekolah melalui pembelajaran, dan Kepala sekolah sangat 

berperan dalam menggerakkan berbagai komponen di sekolah 

sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu berjalan 

dengan baik.  

Tujuan dari penelitian untuk mendeskripsikan strategi 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di Mi 

Hidayatul Mubtadi’in Jambon Ponorogo dan untuk 
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mendeskripsikan apa saja yang menjadi hambatan dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di Mi Hidayatul Mubtadi’in 

Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif 

dengan jenis study kasus, pengumpulan data menggunakan 

teknik wawancara, dan dokumentasi. Teknik analisis data 

menggunakan interaksi Milles dan Huber Men dengan langkah-

langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan.  

Hasil dari penelitian ini strategi yang telah diterapkan 

oleh kepala sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan 

melalui strategi progam unggulan berupa; Pembiasaan Hafalan 

Al- Quran juz 30 (Tahfidz), Pembiasaan sholat Dhuha, dan 

Kegiatan Ekstrakulikuler pramuka, samroh, math club, IPA 

club, MTQ, dan olahraga. Hambatan yang dialami kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI Hidayatul 

Mubtadiin yaitu; Kurangnya sarana prasaran dan Kurangnya 

jumlah pendidik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  







 



 

1 

 

 BAB 1  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari 

proses pembangunan nasional yang ikut menentukan 

pertumbuhan ekonomi suatu negara. Pendidikan 

merupakan investasi dalam pengembangan sumber 

daya manusia, dimana peningkatan kecakapan dan 

kemampuan yang diyakini sebagai faktor pendukung 

upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang 

penuh dengan ketidakpastian.1  

Pendidikan secara makro pada akhirnya akan 

bermuara pada sekolah melalui pembelajaran. 

Kepala sekolah sangat berperan dalam 

menggerakkan berbagai komponen di sekolah 

                                                 
 1Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, 

Karakteristik dan implementasi ( Bandung: Rosdakarya, 2002), iii .  



2 

 

 

sehingga proses belajar mengajar di sekolah itu 

berjalan dengan baik.2 

 Pendidikan merupakan sebagian dari 

kehidupan masyarakat dan sebagian dinamisator 

masyarakat sendiri. Ada kecenderungan beberapa 

sektor pendidikan selalu terbelakang dalam berbagai 

sektor pembangunan lainnya. Artinya, sektor 

pendidikan menjadi sektor marginal dibandingkan 

dengan sektor pembangunan yang lain walaupun 

sektor pendidikan merupakan sektor yang urgen 

dalam akselerasi pembangunan negara.3 

Undang-undang Sirdiknas No. 20 Tahun 

2003 sistem pendidikan nasional dinyatakan bahwa 

pendidikan adalah: Usaha sadar dan terencana untuk 

mewujudkan suasana belajar dan proses 

                                                 
2Budi Suhardiman, Studi Pengembangan Kepala Sekolah, 

(Jakarta :Pt Rineka Cipta, 2012)1. 
3 Suhardiman, 77. 
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pembelajaran agar peserta didik secara aktif 

mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 

kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, 

bangsa. 4 

Rendahnya mutu pendidikan di Indonesia 

sebenarnya merupakan diskusi yang telah lama ada. 

Namun hingga saat ini permasalahan mutu 

pendidikan tidak juga kunjung selesai. Pendidikan 

yang berkualitas merupakan harapan dan tuntutan 

seluruh stakeholders pendidikan. Semua orang 

tentunya akan lebih suka menuntut ilmu pada 

lembaga yang memiliki mutu yang baik. Atas dasar 

ini maka sekolah/ lembaga pendidikan harus dapat 

                                                 
  4Arbangi,  Manajemen  Mutu Pendidikan ( Jakarta : PT 

Adhitya Andrebina Agung, 2016), 78. 
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memberikan pelayanan dan mutu yang baik agar 

tidak ditinggalkan dan mampu bersaing dengan 

lembaga pendidikan lainnya.5 

Mutu pendidikan di sekolah atau madrasah 

harus diperhatikan dan ditingkatkan menjadi lebih 

baik dan berkualitas. Hal ini merupakan tantangan 

yang harus di respon secara positif oleh lembaga 

pendidikan Islam. Mutu dalam bidang pendidikan 

meliputi mutu input, proses, out-put, dan out-come. 

input pendidikan dinyatakan bermutu apabila siap 

berproses yang sesuai dengan standar minimal 

nasional dalam bidang pendidikan. Proses 

pendidikan dapat dikatakan bermutu apabila mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang aktif, 

kreatif, inovatif, dan menyenangkan sehingga tujuan 

                                                 
5Muhammad Fadhli, ”Manajemen Peningkatan Mutu 

Pendidikan,” (Tesis,  IAIN Ponorogo, 2017), 215.  
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pendidikan bisa tercapai dengan baik. Output 

dinyatakan bermutu apabila hasil belajar yang 

dicapai oleh peserta didik baik dalam bidang 

akademik dan non akademik tinggi. Outcome 

dinyatakan bermutu apabila lulusan cepat terserap 

dalam dunia kerja maupun lembaga-lembaga yang 

membutuhkan lulusan tersebut dan stakeholders 

merasa puas terhadap lulusan dari lembaga tersebut.6 

Mutu pendidikan adalah gambaran dan 

karakteristik menyeluruh jasa pendidikan secara 

internal, maupun eksternal yang menunjukkan 

kemampuannya, memuaskan kebutuhan yang 

diharapkan atau yang tersirat mencakup input, proses 

dan output pendidikan.7 

                                                 
6Prim Masrokan, Manajemen Mutu Sekolah (Jogjakarta: 

AR RUZZ MEDIA, 2013), 135. 
7Masrokan, 127. 
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Kepala sekolah merupakan pemimpin 

pendidikan tingkat satuan pendidikan yang harus 

memiliki dasar kepemimpinan yang kuat. Untuk itu 

setiap kepala sekolah harus memahami kunci sukses 

kepemimpinannya, yang mencangkup pentingnya 

kepala sekolah, model kepemimpinan kepala sekolah 

yang ideal, masa depan kepemimpinan kepala 

sekolah, harapan guru terhadap kepala sekolah, dan 

etika kepemimpinan kepala sekolah.8 

Mutu pendidikan MI Hidayatul Mubtadi’in 

Jambon Ponorogo, sudah tergolong baik. Buktinya 

berdasarkan hasil prestasi yang dicapai oleh siswa,  

walaupun mutu sudah tergolong baik namun setiap 

kepala sekolah memiliki hambatan dan permasalahan 

dalam meningkatkan mutu tersebut dan  pada 

                                                 
8Enco Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinana Kepala 

Sekolah (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2015), 16. 
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penjajakan awal terdapat masalah yang terkait 

dengan muru pendidikan yaitu: guru dan kepala 

sekolah kurang dapat megondisionalkan siswa dalam 

waktu pelaksanaan sholat dhuha, hafalan al-qur’an 

juz 30, dan kurangnya tenaga pendidik di MI 

Hidayatul Mubtadi’in Jambon Ponorogo tersebut. 9 

MI Hidayatul Mubtadi’in Jambon Ponorogo  

salah satu sekolah unggulan yang berada di wilayah 

Jambon di Kabupaten Ponorogo serta banyaknya 

Kegiatan yang menarik lembaga pendidikan dapat 

tercapai dengan adanya dukungan sumber daya 

manusia (SDM) berupa guru dan kepemimpinan 

kepala sekolah, salah satu yang paling berpengaruh 

terhadap kemajuan mutu pendidikan adalah 

kepemimpinan kepala sekolah dengan strategi yang 

di ambil nya.  

                                                 
9 Imam Buckhori, wawancara 04 Oktober 2018.  
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Maka dari fenomena yang muncul di MI 

Hidayatul Mubtadi’in maka peneliti ingin mengkaji 

terkait mutu pendidikan dengan judul Strategi 

Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan (Studi Kasus di MI Hidayatul Mubtadi’in 

Jambon Ponorogo).  

 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini difokuskan pada kepala sekolah 

dalam hal apa yang menjadi strategi kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI 

Hidayatul Mubtadi’in Jambon Ponorogo.  

C. Rumusan Masalah 

1.  Bagaimana trategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MI Hidayatul 

Mubtadi’in Jambon Ponorogo? 
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2. Apa saja faktor pendukung kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MI Hidayatul 

Mubtadi’in Jambon Ponorogo? 

3. Apa saja yang menjadi hambatan dalam 

peningkatan mutu pendidikan di MI Hidayatul 

Mubtadi’in Jambon Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan penelitian yang akan dicapai 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan strategi kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI 

Hidayatul Mubtadi’in Jambon Ponorogo. 

2. Untuk mendeskripsikan apa saja faktor 

pendudukung kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MI Hidayatul 

Mubtadi'in Jambon Ponorogo? 
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3. Untuk Mendeskripsikan apa saja yang menjadi 

hambatan dalam meningkatkan mutu pendidikan 

di MI Hidayatul Mubtadi’in Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun Harapan penulis dalam penyusunan 

skripsi  ini dapat berguna sebagai berikut: 
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1. Manfaat Teoretis 

Dapat memberikan sumbangan pemikiran 

dalam memperkaya wawasan mengenai strategi 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan.  

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis 

diharapkan dapat memberi manfaat sebagai 

berikut: 

a. Bagi Penulis 

Penelitian ini diharapkan dapat 

menambah pengetahuan dan pengalaman yang 

dapat dijadikan sebagai referensi ketika penulis 

terjun ke dunia sekolah atau pendidikan. 
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b. Bagi Kepala Sekolah 

Penelitian ini dapat memberikan 

informasi dan alternatif bagi pihak kepala 

sekolah sebagai masukan untuk bahan evaluasi 

dan mengetahui sejauh mana mutu pendidikan 

sekolah. 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk mempermudah dalam penulisan hasil 

penelitian  agar dapat dicerna secara runtut, 

diperlukan sebuah sistematika pembahasan. Dalam 

laporan ini, peneliti mengelompokkan menjadi 6 bab 

yang masing-masing bab terdiri dari sub bab yang 

saling berkaitan satu sama lain. Sistematika dan 

pembahasan skripsi dirancang untuk diuraikan 

sebagai berikut: 
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BAB I : Pendahuluan pada bab ini merupakan 

pola dasar dari keseluruhan skripsi ini. 

Meliputi latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. Bab pertama ini 

dimaksudkan untuk memudahkan dalam 

memaparkan data. 

BAB II : Kajian teori dan telaah hasil penelitian 

terdahulu. Bab ini berisi tentang 

deskriptif landasan teori dan telaah 

pustaka. Untuk memperkuat judul 

penelitian, sehingga antara data dan  teori 

saling melengkapi dan menguatkan. 

Teori yang digunakan sebagai landasan 

dalam penelitian ini yaitu tentang peran 
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metode resitasi dalam menumbuhkan 

kesadaran karakter peserta didik pada 

pembelajaran akidah akhlak di madrasah 

ibtidaiyah. 

BAB III :  Metode penelitian. Bab ini terdiri dari 

komponen-komponen dalam penelitian 

yang memuat pendekatan dan jenis 

penelitian, kehadiran peneliti, lokasi 

peneliti, sumber data, teknik 

pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan, dan 

tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV: Deskripsi data yaitu membahas tentang 

gambaran umum lokasi penelitian dan 

deskripsi data-data dan hasil temuan 

tentang strategi kepala sekolah dalam 
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meningkatkan mutu pendidikan di Mi 

Hidayatul Mubtadi’in Jambon Ponorogo.   

BAB V  :  Analisis data, berisi tentang analisis 

penelitian yakni sebuah upaya 

menafsirkan data penelitian dengan 

menggunakan acuan kerangka teori yang 

sudah dipaparkan pada bab II. 

BAB VI:  Penutupan yang berisi kesimpulan 

sebagai jawaban dari pokok-pokok 

permasalahan dan saran-saran yang 

berhubungan dengan penelitian sebagai 

masukan-masukan berbagai pihak 

terkait. Bab ini berfungsi untuk 

mempermudah para pembaca dan penulis 

agar dalam melihat inti dari penelitian, 
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sekaligus menindaklanjuti  kasus yang 

diteliti. 
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BAB II  

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN  TEORI 

 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Rencana penelitian ini berangkat dari telaah 

pustaka dari kajian penelitian yang terdahulu. 

Adapun penelitian yang dilakukan sebelumnya yaitu: 

Penelitian yang dilakukan oleh Nurasiah, 

Murniati AR, Cut Zahri Harun, tahun 2015, di 

kampus Universitas Syiah Kuala dengan judul 

“Strategi Kepala Sekolah Dalam Peningkatan Mutu 

di SD Negeri 1 Peukan Bada Aceh Besar”. Dengan 

kesimpulan 1) Strategi kepala sekolah dalam 

perencanaan mutu pendidikan adalah melibatkan 
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semua pihak di sekolah meliputi komite, guru dan 

personil sekolah lain nya Perencanaan peningkatan 

mutu dilakukan pada awal tahun ajaran baru dan 

pada awal semester; 2) Strategi kepala sekolah dalam 

pelaksanaan mutu pendidikan di SD Negeri 1 Peukan 

Bada Aceh Besar adalah dengan memberdayakan 

para guru mengikuti pelatihan seminar dan 

sebagiannya. Kepala sekolah juga memberikan 

wewenang yang lebih luas kepada guru dalam 

mengelola pembelajaran; 3).Strategi kepala sekolah 

dalam pengawasan mutu adalah melakukan supervisi 

dalam kisaran mingguan dan bulanan. Kepala 

sekolah menggunakan supervisi pengajaran dalam 

pengawasan mutu dengan menggunakan dua macam 

teknik yaitu teknik perseorangan dan teknik 

kelompok; 4). Hambatan dalam pelaksanaan 
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peningkatan mutu adalah tidak lengkapnya sarana 

dan prasarana pendidikan di SD Negeri 1 Peukan 

Bada Aceh Besar berupa mushola dan lapangan olah 

raga. Hambatan lain adalah terdapat sarana sekolah 

yang tidak dapat dioperasikan oleh para staf dan 

guru.10 

Penelitian dilakukan oleh Nofia Isti 

Damayanti, tahun 2017, di kampus IAIN Ponorogo 

dengan judul “Strategi Kepala Sekolah Dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Guru di SD 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017”. Dengan kesimpulan 1) 

Strategi Kepala sekolah sebagai manager dalam 

meningkatkan kesejahteraan guru di SD 

Muhammadiyah Terpadu (SDMT) Ponorogo adalah 

                                                 
10 Nurasiah, Murniati AR, Strategi Kepala Sekolah dalam 

Perencanaan Mutu Pendidikan di SD Negeri 1 Peukan Bada Aceh 

Besar, 2015.  
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kepala sekolah dapat merencanakan dan 

memberdayakan tenaga pendidik dengan sebaik 

mungkin yaitu dalam hal mensejahterakan guru. 

Yang pertama pemberian fasilitas bagi guru maupun 

pegawainya baik berupa sarana maupun prasarana 

agar mereka dapat bekerja dengan nyaman, yang 

kedua yaitu memberikan program pelatihan untuk 

guru non sertifikasi agar mereka bertambah 

profesional dalam mendidik siswa-siswinya secara 

kreatif mungkin, dan pemberian sertifikasi bagi guru 

senior agar mereka mendapatkan jaminan secara 

material dari hasil kerjanya.; 2) Strategi kepala 

sekolah sebagai supervisor dalam meningkatkan 

kesejahteraan guru di SD Muhammadiyah terpadu 

(SDMT) Ponorogo adalah kepala sekolah mengawasi 

langsung kegiatan guru sehingga kepala sekolah 
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langsung mengetahui mana yang harus diperbaiki 

dan juga kepala sekolah memastikan semua program 

yang direncanakan dipastikan berjalan semaksimal 

mungkin.11 

Penelitian dilakukan oleh Yanti Kurniawati, 

tahun 2018, di kampus IAIN Ponorogo dengan judul 

“Menghafal Juz Amma Melalui Metode Drill 

(Latihan) Pada Santri Kilat SMK PGRI 2 Di Pondok 

Pesantren Keterampilan Al-Ikhlas, Babadan 

Ponorogo”. Dengan kesimpulan: Persiapan 

menghafalkan juz Amma dengan metode drill di sini 

pada ustadz sebelum mulai memasuki kelas, mereka 

membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

kemudian SMK PGRI 2 satuannya dengan Sebuah 

metode. Untuk mempermudah guru dalam 

                                                 
11 Novia Isti Damayanti, Strategi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Kesejahteraan Guru di SD Muhammadiyah Terpadu , 

2017.  
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menyampaikannya, terlebih santri lebih dahulu 

mengingat dan menghafal, Maka diadakan metode 

drill (latihan) agar siswa bisa latihan menghafal 

secara bersama-sama sehingga siswa yang belum 

hafal bisa ikut serta menirukan untuk 

menghafalkannya. Pemilihan metode ini dengan 

waktu yang sangat singkat, bertujuan digunakan 

untuk menyeragamkan bacaan santri. Mengenai 

persiapan guru dalam meningkatkan hafalan.12 

Adapun yang membedakan dengan penelitian 

kali ini adalah lebih pada  mengetahui strategi kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI 

Hidayatul Mubtadiin Jambon Ponorogo.  

                                                 
12 Yanti Kurniawati, Menghafal Juz Amma Melalui Metode 

Drill (Latihan)  Pada Santri Kilat SMK PGRI2 di Pondok Pesantren 

Keterampilan AL-Ikhlas, Babadan Ponorogo, 2018.  
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B. Kajian Teori 

1. Strategi 

a. Pengertian Strategi  

Kata “Strategi” berasal dari bahasa 

Yunani, strategegos. Kata strategegos ini 

berasal dari kata stratos yang berarti militer ag 

yang berarti memimpin.13 Strategi merupakan 

sekumpulan cara secara keseluruhan yang 

berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, sebuah 

perencanaan dalam kisaran waktu tertentu.14  

Pada mulanya istilah strategi digunakan 

dalam dunia militer yang diartikan sebagai cara 

penggunaan seluruh kekuatan militer untuk 

memenangkan peperangan. Seseorang yang 

                                                 
13Triton PB, Manajemen Strategis Terapan Perusahaan 

Dan Bisnis (Yogyakarta: Tugu  Publiser, 2007), 13. 

                14 Fais  Afif, Strategi Menurut Para Ahli (Bandung: 

Angkasa, 1984), 09. 
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berperan dalam mengatur strategi untuk 

memenangkan peperangan  sebelum 

melakukan suatu tindakan, ia akan menimbang 

bagaimana kekuatan pasukan yang dimilikinya 

baik dilihat dari kuantitas maupun kualitas.15  

Dalam dunia pendidikan, strategi 

diartikan sebagai perencanaan yang berisi 

tentang rangkaian kegiatan yang di desain 

untuk mencapai tujuan tertentu. Ada dua hal 

yang perlu dicermati dari pengertian diatas 

yaitu: 

1) Strategi merupakan rencana tindakan 

(rangkaian kegiatan) termasuk 

penggunaan metode dan pemanfaatan 

berbagai sumber daya atau kekuatan. Hal 

                                                 
15 Wina Sanjaya, Strategi Pembelajaran Berorientasi 

Standar Proses Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2008), 125. 
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ini berarti penyusunan suatu strategi baru 

sampai pada penyusunan rencana kerja 

belum sampai tindakan.  

2) Strategi disusun untuk mencapai tujuan 

tertentu. Artinya arah dari semua 

keputusan strategi adalah pencapaian 

tujuan. Dengan demikian, penyusunan 

langkah-langkah, pemanfaatan berbagai 

macam fasilitas dan sumber belajar 

semuanya diarahkan dalam upaya 

pencapaian tujuan. Oleh sebab itu, 

sebelum menentukan strategi, perlu 

dirumuskan tujuan yang jelas yang dapat 

di ukur keberhasilannya, sebab tujuan 

adalah rohnya dalam implementasi suatu 

strategi.  
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Strategi berkaitan erat dengan 

bagaimana melakukan sesuatu untuk mencapai 

tujuan tertentu. Strategi merupakan seni untuk 

mengelola sumber daya agar mampu mencapai 

sasaran yang dituju dengan efektif dan efisien. 

Strategi bersifat mendasar dan menyeluruh 

sehingga tidak gampang untuk di ubah.16 

Konsep strategi berbeda dengan taktik, 

taktik merupakan cara untuk mencapai sasaran 

yang bersifat kondisional dan situasional 

sehingga dapat di ubah sesuai dengan tuntutan 

kondisi yang terjadi di lapangan. 

Pengembangan strategi bermula dari kondisi 

                                                 
 16 Donni Juni Priansa,  Manajemen Supervisi & 

Kepemimpinan Kepala Sekolah. ( Bandung : ALFABETA, 2014), 

19.  
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yang ada pada saat ini dan kondisi masa depan 

yang dituju.17  

Berdasarkan pengertian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa kata “Strategi” yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah cara, 

upaya, rencana yang akan dilakukan kepala 

Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadiin 

Jambon Ponorogo dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

b. Manajemen Strategi  

Mutu Pendidikan, sebagai salah satu 

pilar pengembangan sumber daya manusia 

sangat penting maknanya bagi pembangunan 

nasional. Bahkan dapat dikatakan masa depan 

bangsa terletak pada keberadapan pendidikan 

                                                 
17 Donni Juni Priansa, 19. 
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yang berkualitas pada masa kini, pendidikan 

yang berkualitas hanya akan muncul apabila 

terdapat lembaga pendidikan yang 

berkualitas.Karena itu, upaya peningkatan 

mutu pendidikan merupakan titik strategi 

dalam upaya menciptakan mutu yang 

berkualitas.18  

Manajemen peningkatan mutu 

pendidikan merupakan suatu metode 

peningkatan mutu bertumpu pada lembaga itu 

sendiri, mengaplikasikan sekumpulan 

sekumpulan teknik, mendasarkan pada 

ketersediaan data kuantitatif dan kualitatif, dan 

pemberdayaan semua komponenlembaga 

pendidikan untuk secara berkesinambungan 

                                                 
18Enco Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional 

(Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2004), 216–217. 
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meningkatkan kapasitas dan kemampuan 

organisasi guna memenuhi kebutuhan peserta 

didik dan masyarakat.19 

1) Konsep Manajemen Strategi 

a) Manajemen strategi merupakan 

serangkaian keputusan dan tindakan 

manajerial yang menentukan kinerja 

perusahaan dalam jangka panjang. 

Manajemen strategi meliputi 

pengamatan lingkungan, perumusan 

strategi, implementasi strategi, serta 

evaluasi pengendalian.  

b) Manajemen strategis menekankan pada 

pengamatan dan evaluasi kesempatan 

(opportunity), dan (stenght) dan 

                                                 
19Enco Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 

217. 
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kelemahan (weaknes). Variabel- 

variabel internal dan eksternal yang 

paling penting untuk perusahaan di 

masa yang akan datang disebut faktor 

strategis dan diidentifikasi melalui 

analisis SWOT. 

c) Keputusan strategi berhubungan 

dengan masa yang akan datang dalam 

jangka panjang untuk organisasi 

secara keseluruhan dan memilili tiga 

karakteristik, yaitu rare, 

consequential, dan directive. 

d) Manajemen strategis pada panyak 

organisasi cenderung dikembangkan 

dalam empat tahap, mulai dari 

perencanaan keuangan dasar ke 
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perencanaan berbasis peramalan yang 

biasa disebut perencanaan strategis 

menuju manajemen strategis yang 

berkembang sepenuhnya, termasuk 

implementasi, evaluasi dan 

pengendalian.  

e) Organisasi yang menggunakan 

menejemen strategis cenderung 

berkerja lebih baik.  

f) Model manajemen strategis mulai dari 

pengamatan lingkungan ke perumusan 

strategi, termasuk penetapan misi, 

tujuan, strategi, dan lebijakan menuju 

ke implementasi strategi, termasuk 

pengembangan progam, anggaran, dan 
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prosedur, yang berakhir dengan 

evaluasi, dan pengendalian.  

g)  Perusahaan besar cenderung memiliki 

tig level strategi, yang berinteraksi 

dan terintregrasi dengan baik untuk 

keberhasilan perusahaan. 20 

2) Penyusunan Manajemen 

Strategi  

 Penyusan manajemen 

strategi dapat dilakukan dalam 

tiga tahap yaitu: diagnosis, 

perencanaan, dan penyusunan 

dokumen rencana. Tahap 

diagnosis dimulai dengan 

pemhumpulan berbagai 

                                                 
20Enco Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 

217–18. 
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informasi perencanaan sebagai 

bahan kajian. Tahap 

perencanaan dimulai 

menetapkan visi dan misi. Visi 

(vision) merupakan gambaran 

(wawasan) tentang (mission) 

ditetapkan dengan 

mempertimbangkan rumusan 

penugasan (yang merupakan 

tuntutan tugas dari luar dan 

keinginan dari dalam) yang 

berkaitan dengan visi masa 

depan dan situasi yang dihadapi 

saat ini.  

3) Implementasi Manajemen 

Strategi 
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 Ada lima langkah penting 

untuk mengimplementasikan 

manajemen strategis, yakni 

menganalisis dan merencanakan 

perubahan, mengkomunikasikan 

perubahan, mendorong 

perubahan, mengembangkan 

inisiasi masa transisi, 

mengkonsolidasikan kondisi 

baru dan tidak lanjut. 21 

 

 

 

 

 

                                                 
21Enco Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 

222–23. 



35 

 

 

 

c. Ciri-ciri Strategi 

Adapun ciri-ciri strategi menurut 

Stoner dan Sirait dalam Hamdani adalah 

sebagai berikut: 

1) Wawasan waktu, meliputi cakrawala 

waktu yang jauh ke depan, yaitu waktu 

yang diperlukan untuk melaksanakan 

kegiatan tersebut dan waktu yang di 

perlukan untuk mengamati dampaknya.  

2)  Dampak, walaupun hasil akhir dengan 

mengikuti strategi tertentu tidak langsung 

terlihat untuk jangka waktu lama, dampak 

akhir akan sangat berarti.  

3)  Pemusatan upaya, sebuah energi yang 

efektif biasanya mengharuskan pemusatan 
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kegiatan, upaya atau perhatian terhadap 

rentang saran yang sempit.  

4) Pola Keputusan, kebanyakan strategi 

mensyaratkan bahwa sederetan keputusan 

tertentu harus diambil sepanjang waktu. 

Keputusan-keputusan tersebut harus sling 

menunjang, artinya mengikuti suatu pola 

yang konsisten.  

5) Peresapan, sebuah strategi mencakup 

suatu spectrum kegiatan yang luas mulai 

dari proses alokasi sumber daya sampai 

dengan kegiatan operasi harian. Selain itu, 

adanya konsistensi sepanjang waktu dalam 

kegiatan-kegiatan ini mengharuskan 

semua tingkatan organisasi bertindak 
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secara naluri dengan cara-cara yang akan 

memperkuat strategi.22 

Strategi berkaitan dengan penetapan 

keputusan yang harus dilakukan oleh seorang 

perencana, misalnya keputusan tentang waktu 

pelaksanaan dan jumlah waktu yang 

diperlukan untuk mencapai tujuan, pembagian 

tugas dan wewenang setiap orang yang terlibat 

langkah-langkah yang harus dikerjakan oleh 

setiap orang yang terlibat, penetapan kriteria 

keberhasilan, dan lain sebagainya. 23 

 

 

                                                 
22 Hamdani, Hamdani, Strategi Belajar Mengajar 

(Bandung: PT PUSTAKASTIA, 2011), 17. 
23Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategik: 

Pengantar Proses Berfikir Strategik (Bandung: Bina Rupa Aksara, 

1966), 17. 
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d. Perumusan Strategi Bersaing 

Strategi bukanlah tujuan melainkan alat 

untuk mempercepat tercapainya tujuan. Karena 

itu tidak ada yang bersifat mutlak dalam 

strategi, tapi harus dikembangkan secara 

fleksibel sesuai kebutuhan akan tercapainya 

tujuan. Terkait dengan itu, pimpinan 

melakukan analisis kebutuhan pasar serta 

memetakan kecenderungan dan kekuatan 

persaingan, menetapkan standar mutu dan 

merumuskan tuntutan kebutuhan pasar dan 

kecenderungan lingkungan ke dalam garis 

besar progam.  

Untuk merumuskan strategi yang tepat, 

dibutuhkan langkah-langkah yang cermat dan 
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dapat dipertanggungjawabkan. Dibawah ini 

disusun langkah-langkah perumusan strategi. 

1) Mengidentifikasi rencana kegiatan, tujuan 

dan arah kegiatan, serta progam yang 

dilakukan.  

2) Menetapkan standar mutu penggunaan 

strategi 

3)  Mengidentifikasi situasi lingkungan, 

khususnya yang berkaitan dengan peluang, 

ancaman, baik lingkungan internal maupun 

eksternal.  

4) Menganalisis berbagai kelemahan dan 

kesenjangan, baik kesenjangan antara 

tuntutan dengan kemampuan, antara 

harapan dan kenyataan, antara sasaran dan 
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strategi, maupun antara peluang dan 

ancaman.  

5) Melakukan riset masa depan dan sekaligus 

mempelajari sifat dan arah perubahan 

yang diperkirakan akan berpengaruh 

langsung terhadap dinamika usaha.  

6) Menyusun strategi alternatif yang mampu 

menjawab berbagai tantangan 

perubahan.24 

e. Unsur-unsur Manajemen Strategi 

1)  Adanya putusan manajerial yang harus 

dipatuhi dan dilaksanakan oleh semua 

peangkat perusahaan/organisasi. 

                                                 
24Dedi Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing 

(Bandung: PT REMAJA ROSDAKARYA, 2012), 187–88. 
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2)  Adanya tindakan strategis yang dilakukan 

sesuai dinamika perusahaan dan 

lingkungan.  

3)  Adanya perencanaan strategis dan 

menghindarkan diri dari tindakan dan 

perencanaan alokatif.  

4)  Adanya visi dan misi yang jelas dan 

tersetruktur.  

5)  Berorientasi pada tuntutan masa depan 

dan tantangan perubahan, baik perubahan 

di lingkungan intern maupun yang 

berkembang di lingkungan ekstrn 

perusahaan. 
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6)  Bertujuan untuk mempertahankan 

perusahaan sekaligus memenangkan 

persaingan usaha.25  

f. Pengendalian Strategi 

Dalam rangka mengetahui atau melihat 

seberapa jauh efektifitas dari implementasi 

strategi, maka diperlukan tahapan selanjutnya 

yakni evaluasi.  Dalam evaluasi terdiri dari 

beberapa tahap sebagai berikut: 

1) Mereview faktor internal dan eksternal 

yang merupakan dasar strategi yang telah 

ada 

2) Menilai performance strategi 

3) Melakukan langkah-langkah koreksi  

Drucker dalam Agustinus menyatakan 

bahwa suatu organisasi untuk hidup dan 

                                                 
25Mulyasana, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 191. 
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tumbuh harus melaksanakan operasional 

organisasi dengan efektif dan efisien, maka 

diperlukan suatu evaluasi terhadap hasil 

strategi sebagai sistem pengendalian. 26  

 

2. Kepala Sekolah  

a. Pengertian Kepala Sekolah 

Kepala sekolah merupakan pemimpin 

pendidikan tingkat satuan pendidikan yang harus 

memiliki dasar kepemimpinan yang kuat. Untuk 

itu, setiap kepala sekolah harus memahami kunci 

sukses kepemimpinannya, yang mencakup: 

Pentingnya kepemimpinan kepala sekolah, 

Indikator kepemimpinan kepala sekolah efektif, 

Sepuluh kunci sukses kepemimpinan kepala 

sekolah, model kepemimpinan kepala sekolah yang 

                                                 
26Agustinus Sri Wahyudi, Manajemen Strategik: 

Pengantar Proses Berfikir Strategik, 18. 
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ideal, masa depan kepemimpinan kepala sekolah, 

harapan guru terhadap kepala sekolah, dan etika 

kepemimpinan kepala sekolah.27 

b. Ciri-ciri Kepala Sekolah Profesional 

Kepala sekolah profesional harus cerdas 

serta bijaksana. Kepala sekolah yang 

profesional perlu memperhatikan beberapa ciri 

sebagai berikut: 

1) Kemampuan untuk menjalankan tanggung 

jawab yang diserahkan langsung 

kepadanya. 

2) Kemampuan untuk menerapkan keterampilan- 

keterampilan konseptual, manusiawi, dan 

teknis. 

3) Kemampuan untuk memotivasi guru, staf, dan 

pegawai lainnya untuk bekerja.  

                                                 
27Enco Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan  Kepala 

Sekolah, 16. 
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4) Kemampuan untuk memahami implikasi-

implikasi dari perubahan sosial, ekonomis, 

dan politik terhadap pendidikan.28 

c. Tugas Pokok Kepala Sekolah 

1) Pencipta komunitas pembelajaran kepala 

sekolah merupakan manifestasi dari 

kompetensi kepribadian kepala sekolah, 

yang pada dasarnya merupakan seseorang 

yang memiliki semangat belajar dan mau 

membelajarkan seluruh anggota sekolah 

dalam rangka meningkatkan mutu sekolah.  

2) Leader yaitu tugas kepala sekolah 

merefleksikan tugasnya sebagai inovator, 

dan motivator.  

                                                 
28Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi & 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, 50. 
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3) Manager yaitu tugas kepala sekolah  

sebagai administrator, karena kegiatan 

catat-mencatat merupakan sebagai fungsi 

manager yaitu reporting.  

4) Supervisor yaitu melaksanakan tugas 

supervisi, yaitu kegiatan profesional dalam 

rangka meningkatkan kualitas sekolah dan 

komponennya secara keseluruhan.29 

d. Tugas Profesional Kepala Sekolah 

EMASLEC merupakan penyempurna dari 

tugas kepala sekolah sebelumnya, yaitu 

sebagai pendidik (educator), manajer 

(manager), pelaku administrasi 

(administrator), pengawas (supervisor), 

pemimpin (Leader), dan pengusaha 

                                                 
29Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi & 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, 52. 
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(entrepreneur), dan pencipta iklim (climator 

Maker),  atau disingkat dengan EMASLEC. 30 

1) Pendidik: Dalam melakukan fungsinya 

sebagai pendidik, Kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk 

meningkatkan profesional tenaga 

kependidikan di sekolahnya.  

2)  Manajer: Sebagai Manajer, kepala sekolah 

harus memiliki strategi yang mampu 

mengimplementasikan fungsi-fungsi 

manajemen dengan efektif dan efisien. 

Terdapat tiga keterampilan minimal yang 

perlu di miliki oleh kepala sekolah sebagai 

seorang manajer, yaitu keterampilan 

                                                 
30Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi & 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, 53. 
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konseptual, keterampilan kemanusiaan, 

serta keterampilan teknis.  

3) Pelaku Administrasi: kepala sekolah harus 

memiliki kemampuan untuk mengolah 

kurikulum, mengelola administrasi peserta 

didik, mengelola administrasi personalia, 

mengelola administrasi sarana dan 

prasarana, mengelola administrasi kearsipan 

dan mengelola administrasi keuangan. 

Kegiatan tersebut perlu dilakukan secara 

efektif dan efisien.  

4) Pengawas: tugas kepala sekolah sebagai 

supervisor adalah men supervisi pekerjaan 

yang dilakukan oleh tenaga kependidikan. 

Supervisi merupakan suatu proses yang di 

rancang secara khusus untuk membantu 
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para guru dan supervisor dalam 

mempelajari tugas sehari- hari di sekolah.  

5) Pemimpin: kepala sekolah sebagai leader 

harus mampu memberikan petunjuk dan 

pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan, membuka komunikasi dua 

arah, dan mendelegasikan tugas.  

6) Pengusaha: kepala sekolah sebagai 

entrepreneur harus mampu memberikan 

petunjuk dan pengawasan, meningkatkan 

kemauan tenaga kependidikan, membuka 

komunikasi dua arah, dan mendelegasikan 

tugas.  

7) Pencipta Iklim: kepala sekolah sebagai 

climator maker  harus mampu menyusun 

berbagai rencana kerja yang kemudian 
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menuangkan dalam bentuk perangkat kerja 

yang dilaksanakan dalam suasana yang 

kondusif dan menyenangkan.31 

e. Tugas Kepala Sekolah 

1) Kepala Sekolah Sebagai Edukator  

Dalam melaksanakan fungsinya 

sebagai educator, kepala madrasah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk 

meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di madrasahnya. Dalam 

peranan nya sebagai pendidik, kepala 

madrasah harus berusaha menanamkan, 

memajukan, dan meningkatkan sedikitnya 

empat macam nilai yaitu: pembinaan 

                                                 
31Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi & 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, 54. 
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mental, moral, fisik, dan artistic bagi para 

guru dan staf lingkungan kepemimpinan  

2) Kepala Sekolah Sebagai Manager  

Manajemen pada hakikatnya 

merupakan suatu proses merencanakan, 

mengorganisasi, memimpin, dan 

mengendalikan upaya organisasi dengan 

segala aspeknya agar tujuan organisasi 

tercapai secara efektif dan efisien. Dalam 

rangka melakukan peran dan fungsinya 

sebagai manager kepala sekolah harus 

memiliki strategi yang tepat untuk 

memberdayakan tenaga kependidikan 

melalui kerjasama yang kooperatif. 
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3) Kepala Madrasah Sebagai Administator 

Kepala Madrasah sebagai 

Administratir memiliki hubungan yang erat 

dengan berbagai aktifitas pengelolaan 

administrasi yang bersifat pencatatan, 

penyusunan dan pendokumenan seluruh 

program pengajaran.  

4) Kepala Madrasah Sebagai Supervisor 

Dalam menjalankan tugasnya 

sebagai supervisor, kepala madrasah harus 

mampu melakukan berbagai pengawasan 

dan pengendalian untuk meningkatkan 

kinerja kependidikan. Pengawasan dan 

pengendalian ini merupakan control agar 

kegiatan pendidikan terarah pada tujuan 

yang ditetapkan.  
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5) Kepala Madrasah Sebagai Leader 

Kepemimpinan adalah satu 

kekuatan penting dalam rangka 

pengelolaan, oleh sebab itu kemampuan 

memimpin secara efektif merupakan kunci 

keberhasilan kepala madrasah, kepala 

madrasah harus mampu mendorong 

timbulnya kemauan yang kuat dengan 

penuh semangat dan percaya diri pada 

guru, staf dan siswa dalam melaksanakan 

tugasnya. 

6) Kepala Madrasah sebagai Innovator 

Kepala madrasah sebagai innovator 

akan tercermin dari cara-cara melakukan 

pekerjaanya secara konstruktif, kreatif, 

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

fleksibel, sekaligus mampu mencari, 

menemukan, dan melaksanakan berbagai 

pembaharuan di madrasah. 

7) Kepala Madrasah Sebagai Motivator 

Sebagai motivator, kepala sekolah 

harus memiliki strategi yang tepat untuk 

memberikan motivasi kepada para tenaga 

kependidikan dalam melakukan tugas dan 

fungsinya, motivasi dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fisik, 

pengaturan susunan kerja, disiplin, 

dorongan, penghargaan secara efektif, dan 

penyediaan berbagai sumber belajar 
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melalui pengembangan pusat sumber 

belajar.32 

Tugas-tugas yang di kemukakan 

oleh Muwahib Shulhan diatas merupakan 

tugas dari kepala madrasah. Kepala 

madrasah tidak jauh berbeda tugas dengan 

seorang kepala sekolah. Maka dari itu 

sebagai kepala sekolah profesional harus 

menjalankan tugasnya dengan baik sesuai 

yang telah ditetapkan dalam rangka 

meningkatkan dan mengembangkan 

kualitas sekolah yang dipimpinnya.   

 

 

 

                                                 
32Muwahib Sulham, Model Kepemimpinana Kepala 

Sekolah (Yogyakarta: Teras, 2013), 48–56. 
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f. Kompetensi Kepala Sekolah 

Kompetensi kepala sekolah terbentuk atas 

sejumlah indikator yang  komprehensif, saling 

menunjang, dan sinergis, yang terdiri dari: 

1) Kompetensi kepribadian 

2) Kompetensi Manajerial 

3) Kompetensi Kewirausahaan 

4) Kompetensi Supervisi 

5) Kompetensi Sosial. 33 

g. Indikator  Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah yang efektif setidaknya 

harus mengetahui, menyadari, dan memahami 

tiga hal: 1) mengapa pendidikan yang 

berkualitas diperlukan di sekolah, 2) apa yang 

harus dilakukan untuk meningkatkan mutu dan 

                                                 
33Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi & 

Kepemimpinan Kepala Sekolah, 56–67. 
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produktivitas sekolah, 3) bagaimana mengelola 

sekolah secara efektif untuk mencapai prestasi 

yang tinggi. Kemampuan menjawab tiga 

pertanyaan tersebut dapat menjadi tolak ukur 

sebagai standar kelayakan apakah seseorang 

dapat menjadi kepala sekolah yang efektif atau 

tidak. 

Indikator Kepala sekolah efektif secara 

umum dapat di amati dari tiga hal pokok 

sebagai berikut: 1) menjadikan visi sekolah 

dalam menjalankan tugas dan fungsinya, 2) 

menjadikan visi sekolah sebagai pedoman 

dalam mengelola dan memimpin sekolah, dan 

3) senantiasa memfokuskan kegiatannya 
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terhadap pembelajaran dan kinerja guru di 

kelas.34 

Kepala Sekolah yang sukses dalam 

mengembangkan manajemen dan 

kepemimpinannya memiliki dan memahami 

visi yang utuh tentang sekolahnya. Visi 

merupakan penjelasan tentang rupa yang 

seharusnya dari suatu organisasi ketika ia 

berjalan dengan baik. Visi juga dapat di 

devinisikan sebagai suatu pandangan yang 

merupakan kristalisasi dan intisari dari suatu 

kemampuan (competence), kebolehan (ability), 

dan kebiasaan (self efficacy), dalam melihat, 

menganalisis dan menafsirkan.35 

                                                 
34Enco Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinana Kepala 

Sekolah, 19. 

               35 Enco Mulyasa, 23. 
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Terdapat beberapa syarat yang harus 

dipenuhi oleh seorang calon pemimpin yang 

berhasil, antara lain sebagaimana hasil 

penelitian yang menyebutkan agar fungsi 

kepemimpinan dapat berjalan dengan baik, 

seorang pemimpin dapat berpegang pada 

prinsip-prinsip umum, yaitu konstruktif, 

kreatif, partisipatif, kooperatif, delegasi yang 

baik, integratif, rasionalitas dan objektivitas, 

kesederhanaan dan fleksibilitas36. 

h. Gaya Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah dalam melaksanakan tugas 

sehari-hari tidak terlepas dari gaya 

kepemimpinan yang di terapkan oleh karena 

itu, sebagai pemimpin pendidikan perlu 

                                                 
                36 Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi 

Peningkatan Mutu Dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam, 

n.d., 262. 
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memahami keefektifan kepemimpinan, 

pendekatan-pendekatan, gaya, dan perilaku 

pendidikan.37 Hal ini disebabkan keberhasilan 

seorang pemimpin dalam melaksanakan tugas 

tergantung kepemimpinannya. Terdapat lima 

gaya kepemimpinan yang di sesuaikan dengan 

situasi menurut Siagian, yaitu38: 

1) Gaya Kepemimpinana Otokratik 

Pemimpin yang mempunyai gaya 

otokratik memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 

menganggap organisasi sebagai milik 

pribadi, mengidentifikasi organisasi 

sebagai milik pribadi, menganggap bahwa 

organisasi sebagai alat, tidak menerima 

kritik, saran dan pendapat, dan sering 

                                                 
37 Mutohar, 265. 
38 Sodang P Siagian, Kiat Meningkatkan Produktivitas 

Kerja (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002), 98–101. 
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menggunakan pendekatan yang bersifat 

paksaan dan bersifat menghukum.39 

2) Gaya Kepemimpinan Mileteristik 

Seorang pemimpin yang 

melaksanakan kepemimpinanya dengan 

gaya militeristik adalah pemimpin dengan 

sifat-sifat sebagai berikut: Sering 

menggunakan sistem perintah, menyadakan 

diri pada pangkat dan jabatan, senang 

terhadap hal-hal formalistik yang 

berlebihan, disiplin mati, tidak senang 

dikritik, dan menggemari upacara-

upacara.40 

 

                                                 
39 Syilviana Rivai, Education Managemen: Analisis Teori 

dan Praktik (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 288. 
40 Sylviana Rivai, Education Managemen: Analisis Teori 

Dan Praktik, 288. 
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3) Gaya Kepemimpinan Paternalistik 

Kepemimpinan mempunyai ciri-ciri 

sebagai berikut: Memandang dan 

menganggap bawahan sebagai anak-anak 

(belum dewasa). Bersikap terlalu 

melindungi, jarang memberikan 

kesempatan bawahan untuk mengambil 

keputusan, jarang memberikan kesempatan 

pada bawahan untuk mengembangkan 

kreasi dan inisiatifnya, bersifat maha 

tahu.41 

4) Gaya Kepemimpinan Karismatik 

Pemimpin yang karismatik pada 

umumnya memiliki kewibawaan yang 

sangat besar terhadap pengikutnya. Dari 

                                                 
41 Syilviana Rivai, Education Managemen: Analisis Teori 

Dan Praktik, 288. 
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penampilannya memancar kewibawaan 

yang menyebabkan pengikutnya merasa 

tertarik dan kagum serta patuh. Dalam 

Islam kepemimpinan karismatik diartikan 

sebagai pemimpin yang sangat menjaga 

nilai-nilai etis, nilai moral yang luhur, serta 

menjaga nilai-nilai spiritual yang ada di 

balik posisinya sebagai pemimpin. 

melakukan aktivitasnya benar-benar hanya 

untuk memuaskan hati pengikutnya melalui 

pemberdayaan, memulihkan, 

menguntungkan, Dan juga tidak hanya 

mampu memberikan keuntungan finansial 

saja, tetapi hati, jiwa mereka juga dihibur 

sehingga termotivasi dengan pekerjaan 

yang efektif, efisien, dan produktif 
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sehinnga berdampak pada pengembangan 

organisasi.42 

5) Gaya Kepemimpinan  Demokratis 

Gaya Kepemimpinan ini paling 

tepat untuk memimpin organisasi modern. 

Beberapa sifat dari gaya  kepemimpinan ini 

adalah: selalu bertolak pada persamaan hak 

dan kewajiban sebagai manusia, berusaha 

menyingkronkan kepentingan dan tujuan 

organisasi dengan kepentingan dan tujuan 

pribadi/bawahan, senang menerima saran, 

pendapat, dan kritik, mengutamakan kerja 

sama kelompok dalam pencapaian tujuan 

organisasi, memberikan kebebasan yang 

seluas-luasnya kepada bawahan, dan 

                                                 
42 Mas’ud Said, Kepemimpinana Pengembangan 

Organisasi Team Building Dan Perilaku Inovatif (Malang: UIN 

Malang Press, 2007), 110. 
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membimbing bawahan untuk lebih berhasil 

dari padanya.43  

Gaya kepemimpinan demokratis ini 

memang paling sesuai dengan konsep 

Islam, di dalamnya banyak menekan 

prinsip musyawarah untuk mufakat.  

Berdasarkan model gaya 

kepemimpinan di atas, maka dapat 

disimpulkan bahwa pada dasarnya setiap 

pemimpin melakukan gaya yang berbeda, 

hanya saja pada suatu saat tertentu pemimpin 

harus mampu mengambil gaya kepemimpinan 

yang paling tepat dengan kondisi yang terjadi. 

Hal ini dilakukan agar kepemimpinan dapat 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada 

                                                 
43Rivai, Education Managemen: Analisis Teori Dan 

Praktik, 289. 
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keadaan tertentu gaya yang satu lebih 

menonjol dari gaya lainnya, dan ini tergantung 

pada bawahan yang dihadapi serta pada tingkat 

kedewasaan mana bawahan ini berada.44  

Pemimpin yang transformatif lebih 

mementingkan revitalisasi para pengikut dan 

organisasinya secara menyeluruh dari pada 

memberikan instruksi-intruksi yang bersifat 

top down. Pemimpin yang bersedia 

menampung aspirasi para bawahannya dan 

lebih menekanan pada bagaimana 

merevitalisasi institusinya, baik dalam level 

organisasi maupun negara.  

                                                 
44Enco Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinana Kepala 

Sekolah, 186. 
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Secara lebih detail, para pemimpin 

yang trasformatif memiliki ciri-ciri berikut:45 

1) Memiliki Karisma 

2) Senantiasa menghadirkan stimulasi 

intelektual 

3) Memiliki Perhatian dan Kepedulian 

terhadap setiap individu pengikutnya.  

i. Evaluasi Kepala Sekolah 

Tujuan evaluasi kepala sekolah, adalah 

untuk memengaruhi atau memotivasi 

tumbuhnya perubahan efektif di dalam 

perilaku berikutnya dari seorang kepala 

sekolah. Dalam melakukan evaluasi 

keberhasilan kepada sekolah dan sekolah, ada 

tiga hal prinsip yang perlu di perhatikan: 

                                                 
45 Agus Saefudin, “Kepemimpinana Kewirausahaan Kepala 

Sekolah Dalam Mewujudkan Wirausahawan LulusanSMK,” 

Academia Edu.  
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1) Kepribadian (Personality).  

2) Proses (Process).  

3) Hasil (Products). 46 

j. Disiplin Kepala Sekolah 

Disiplin adalah proses mengarahkan, 

mengabdikan kehendak- kehendak langsung, 

dorongan-dorongan, keinginan, atau 

kepentingan-kepentingan, kepada suatu cita-

cita, atau tujuan tertentu untuk mencapai efek 

yang lebih besar.47 

Disiplin kerja adalah suatu tindakan yang 

mendidik seseorang agar bersikap dan 

bertingkah laku sesuai dengan ketentuan atau 

pedoman. Disiplin mengacu pada pola tingkah 

                                                 
46 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan 

Teoritik Dan Permasalahannya  ( Jakarta: PT RAJAGRAFINDO 

PERSADA,  2011), 118. 
47 Kompri, Manajemen Sekolah Teori & Praktek. ( 

Bandung: ALFABETA,  2014 ), 58.  



69 

 

 

 

laku dan ciri-ciri sebagai berikut: 1) Adanya 

hasrat yang kuat melaksanakan sepenuhnya 

apa yang sudah  menjadi norma, etik dan 

kaidah yang berlaku, 2) adanya perilaku yang 

dikendalikan dan 3) adanya ketaatan.48 

k. Peran Kunci Kepala Sekolah 

Ada lima peran kunci kepala sekolah 

untuk bekerja sama secara efektif dengan para 

staf, yaitu identifikasi, pengangkatan/ 

penugasan, orientasi, evaluasi, dan yang ke 

lima adalah perbaikan staf.49  

l. Faktor-faktor Yang Memepengarui 

Kepemimpinan 

Dalam melaksanakan tugasnya ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi 

                                                 
              48 Kompri, Manajemen Sekolah Teori & Praktek. 59. 

               49Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjauan 

Teoritik Dan Permasalahannya, 276. 
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kinerjanya, seperti yang ditemukan oleh 

Jodeph Reitz diantaranya: 

1) Kepribadian (personality), pengalaman 

masa lalu dan harapan pemimpin, 

mencakup nilai-nilai, latar belakang, dan 

pengalaman yang akan mempengaruhi 

pilihan akan gaya kepemimpinan.  

2) Harapan dan perilaku atasan 

3) Karakteristik, harapan dan perilaku 

bawahan mempengaruhi gaya 

kepemimpinan 

4) Kebutuhan tugas, setiap tugas bawahan 

juaga akan mempengaruhi gaya 

kepemimpinan 
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5) Iklim dan kebijakan organisasai 

mempengaruhi harapan dan perilaku 

bawahan 

6) Harapan dan perilaku rekan.50  

3. Mutu Pendidikan  

a. Pengertian Mutu Pendidikan  

Mutu dapat diartikan sebagai 

gambaran dan karakteristik menyeluruh dari 

barang atau jasa yang menunjukkan 

kemampuan dalam memuaskan kebutuhan 

yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam 

konteks pendidikan, pengertian mutu 

mencakup input, proses, dan output 

pendidikan. 51 

                                                 
50Hamdan Dimyati, Model Kepemimpinan Dan Sistem 

Pengambilan Keputusan (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 39–49. 
51Enco Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinana Kepala 

Sekolah, 157. 
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Mutu adalah sebuah proses terstruktur 

untuk memperbaiki keluaran yang dihasilkan. 

Mutu pendidikan adalah kemampuan 

lembaga pendidikan dalam mendayagunakan 

sumber-sumber pendidikan untuk 

meningkatkan kemampuan belajar seoptimal 

mungkin.52  

Mutu Pendidikan sebagai salah satu 

pilar pengembangan sumber daya manusia 

sangat penting maknanya bagi pembangunan 

nasional. Bahkan dapat dikatakan masa depan 

bangsa terletak pada keberadaan pendidikan 

yang berkualitas pada masa kini, pendidikan 

yang berkualitas hanya akan muncul apabila 

terdapat lembaga pendidikan yang 

                                                 
52Muhammad Fathurrohman, Budaya Religius Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan (Yogjakarta: Kalimedia, 2015), 126. 
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berkualitas. Karena itu upaya peningkatan 

mutu pendidikan merupakan titik strategi 

dalam upaya menciptakan pendidikan yang 

berkualitas. 53 

 Pendidikan bermutu adalah 

pendidikan yang mampu melakukan proses 

pematangan kualitas peserta didik yang di 

kembangkan dengan cara membebaskan 

peserta didik dari ketidaktahuan, 

ketidakmampuan, ketidakberdayaan, 

ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari 

buruknya akhlak dan keimanan.54 

Pendidikan yang bermutu lahir dari 

guru yang bermutu. Guru yang bermutu 

                                                 
53Enco Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 

216–17. 
54 Mulyasana, Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing, 

120. 
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paling tidak menguasai materi ajar, 

metodologi, sistem evaluasi, dan psikologi 

belajar; 1) Guru yang baik bukan sekadar 

guru yang pintar, tapi guru yang mampu 

memintarkan peserta didik; 2) Guru yang 

baik bukan sekadar guru yang berkarakter, 

tapi guru yang mampu membentuk karakter 

yang baik bagi peserta didiknya; 3) Guru 

yang baik bukan hanya guru yang 

mempunyai teladan dan integritas, tapi guru 

yang mampu menjadikan peserta didik 

memiliki teladan dan patut diteladani oleh 

sesama.55  

 

 

                                                 
55Mulyasana, Manajemen Dan Kepemimpinana Kepala 

Sekolah, 122. 
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b. Komponen Mutu Pendidikan  

Komponen yang paling berperan 

dalam meningkatkan mutu ialah 

meningkatkan peran dan fungsi guru serta 

peran kepemimpinan kepala sekolah agar 

semakin profesional dalam melaksanakan 

tugasnya. Dalam meningkatkan profesional 

guru diperlukan suatu pendekatan pembinaan 

manajemen mutu terpadu. Oleh sebab itu, 

transformasi menuju mutu terpadu dalam 

pendidikan prosesnya di mulai dengan 

mengembangkan suatu visi mutu: 

1) Difokuskan pada pemenuhan berbagai 

kebutuhan dari pelanggan. 

2) Mempersiapkan secara total keterlibatan 

masyarakat dalam suatu program.  
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3) Menyusun beberapa sistem untuk 

mengukur nilai tambah dari pendidikan.  

4) Sistem penunjang dimana staf dan 

peserta didik perlu mengelola perubahan. 

5) Melakukan upaya peningkatan dan 

perbaikan terus menerus kemudian 

senantiasa berusaha untuk menghasilkan 

produk pendidikan ke arah yang lebih 

baik.56 

c. Kriteria yang di Jadikan Tolak Ukur Mutu 

Pendidikan  

1) Hasil akhir pendidikan  

2) Hasil langsung pendidikan 

3) Proses pendidikan 

4) Instrumen input  

                                                 
56Dakir Umiarso Arbagi, Manajemen Mutu Pendidikan ( 

Jakarta: KENCANA, 2016), 80 (Jakarta: KENCANA, n.d.), 80. 
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5) Raw input dan lingkungan. 57 

d. Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu 

Pendidikan  

1) Peningkatan mutu harus dilaksanakan di 

sekolah  

2) Peningkatan mutu hanya dapat 

dilaksanakan dengan adanya 

kepemimpinan yang baik.  

3)  Peningkatan mutu Harus didasarkan pada 

data dan fakta baik bersifat kualitatif 

maupun kuantitatif.  

4) Peningkatan mutu harus memperdayakan 

dan melibatkan semua unsur yang ada di 

sekolah. 

5)  Peningkatan mutu memiliki tujuan 

bahwa sekolah dapat memberikan 

                                                 
 57 Arbagi, 91. 
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kepuasan kepada siswa, orang tua, dan 

masyarakat. 58 

e. Mutu Pembelajaran di Sekolah 

Upaya peningkatan mutu dalam 

bidang pendidikan difokuskan kepada mutu 

proses pendidikan. Inti dari proses 

pendidikan adalah pembelajaran peserta didik 

disekolah. Proses pembelajaran yang bermutu 

melibatkan berbagai input pembelajaran 

seperti peserta didik (kognitif, afektif, dan 

psikomotorik), bahan belajar, metodologi  

(bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana 

sekolah, dukungan administrasi dan sarana 

                                                 
58Arbagi, 102. 
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prasarana dan sumber daya lainnya serta 

penciptaan suasana yang kondusif.59 

Untuk pengembangan mutu 

pendidikan nonformal, perlu didukung oleh 

suatu lembaga yang dalam aturan disebut 

Balai Pengembangan Pendidikan Nonformal 

dan Informal (BPPNFI), yaitu unit 

pelaksanaan dan teknis Departemen 

Pendidikan Nasional sebagaimana diatur 

dalam peraturan menteri Pendidikan Nasional 

nomor 28 tahun 2007 tentang organisasi dan 

tata kerja balai pengembangan pendidikan 

nonformal dan informal.60

                                                 
59Rismi Somad Donni Juni Priansa, Manajemen Supervisi 

& Kepemimpinan Kepala Sekolah (Bandung: ALFABETA, 2014), 

17. 
60 Mulyasana, Pendidikan Bermutu Dan Berdaya Saing, 

130. 
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah proses 

penelitian yang dilakukan secara wajar dan secara 

alami sesuai dengan kondisi di lapangan tanpa ada 

rekayasa. Proses penelitian yang dilakukan  dengan 

observasi terhadap objek yang akan di teliti. 

Penelitian kualitatif adalah Metode penelitian 

yang berlandaskan pada filsafat post positivisme, 

digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang 

alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) 

dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, 

teknik pengumpulan data dilakukan secara 

triangulasi (Gabungan), analisis data bersifat 

81 



 

 

 

induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif 

lebih menekankan makna dari pada generalisasi.61 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan penelitian yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Karena itu dalam penelitian ini peneliti  

sebagai instrumen kunci maksudnya penelitian 

menjadi  segalanya dari keseluruhan proses 

penelitian mulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

pengumpulan data, analisis, dan pada akhirnya 

peneliti menjadi pelopor hasil penelitiannya, 

partisipasi penuh yaitu subjek penelitian Strategi 

Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu 

                                                 
61Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R & D (Bandung: ALFABETA, 2017), 9. 
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Pendidikan di MI Hidayatul Mubtadiin Jambon 

Ponorogo. 

C. Lokasi Penelitian 

MI Hidayatul Mubtadi’in Jambon Ponorogo. 

dikarenakan ketertarikan peneliti terhadap strategi 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan melalui progam unggulan seperti, 

pembiasaan hafalan Al-Qur’an juz 30 (Metode 

Tahfidz), dimana strategi ini mampu menghasilkan 

lulusan yang religius dan mampu membaca dan 

menghafal Al-Qur’an dengan baik dan benar. 

Peneliti mengambil lokasi ini karena mutu 

pendidikan yang ada di MI Hidayatul Mubtadi’in 

Jambon Ponorogo.  



 

 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian ini 

adalah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data 

tambahan seperti data dan dokumen. Berkaitan 

dengan hal itu bagian ini dibagi dengan kata-kata 

tindakan data tertulis foto dan statistik.62 Adapun 

sumber data utam adalah sebagai berikut, meliputi: 

Kepala Sekolah MI Hidayatul Mubtadiin Jambon 

Ponorogo, staf guru MI Hidayatul Mubtadiin dan 

siswa siswi MI Hidayatul Mubtadi’in Jambon 

Ponorogo.  

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian ini 

menggunakan teknik wawancara, observasi dan 

dokumentasi untuk memperoleh informasi tentang 

                                                 
62 Suwandi Basrowi, Memahami Penelitian Kualitatif 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2008). 169 
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gambaran umum pembelajaran di MI Hidayatul 

Mubtadiin serta untuk mengetahui Strategi kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI 

Hidayatul Mubtadiin Jambon Ponorogo. Uraian 

tentang masing-masing teknik pengumpulan data di 

atas antara lain: 

1. Wawancara 

Wawancara adalah merupakan pertemuan 

dua orang untuk bertukar informasi dan ide 

melalui tanya jawab, sehingga dapat di konstruksi 

makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara 

secara garis besar dibagi menjadi tiga, yaitu 

wawancara terstruktur, wawancara semi 

terstruktur, dan wawancara tidak terstruktur. 

Wawancara terstruktur yaitu wawancara yang 

susunan pertanyaan-pertanyaan tertulis yang 



 

 

 

alternatif jawabannya pun telah disiapkan, 

wawancara semiterstruktur yaitu wawancara yang 

pelaksanaannya lebih bebas, sedangkan 

wawancara tidak berstruktur yaitu wawancara 

yang bebas tidak menggunakan pedoman 

wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis.63 

Dalam teknik pengumpulan data peneliti 

menggunakan wawancara mendalam atau juga 

disebut wawancara tidak terstruktur. Dalam  

wawancara ini peneliti lebih banyak  

mendengarkan apa yang diceritakan responden. 

Tetapi tidak bahwa responden membiarkan  

berbicara semua. Misalnya peneliti mengajukan 

                                                 
63Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R & D, 231–33. 
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berbagai pertanyaan berikutnya yang lebih terarah 

pada topik peneliti.64 

 

Teknik wawancara dalam penelitian ini 

dilakukan dengan informan antara lain: 

a. Kepala sekolah MI Hidayatul Mubtadi’in 

b. Guru MI Hidayatul Mubtadi’in 

c. Siswa MI Hidayatul mubtadi’in 

d. Orang tua Siswa MI Hidayatul Mubtadi’in  

2. Observasi 

Observasi adalah dasar semua ilmu 

pengetahuan. Para ilmuwan hanya dapat bekerja 

berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia 

kenyataan yang diperoleh melalui observasi. Data 

itu dikumpulkan dan sering dengan bantuan 

                                                 
64Beni Saebani Ahmad, Metode Penelitian (Bandung: 

Pustaka Setia, 2008), 192. 



 

 

 

berbagai alat yang sangat canggih, sehingga 

benda-benda yang sangat kecil (proton dan 

elektron) maupun yang sangat jauh (benda ruang 

angkasa) dapat di observasi dengan jelas.65  

Pengamatan dan pencatatan yang 

dilakukan terhadap objek ditempat terjadi atau 

berlangsungnya peristiwa, sehingga observasi  

berada bersama objek yang di selidiki disebut 

observasi langsung. Sedangkan observasi tidak 

langsung adalah pengamatan yang dilakukan 

tidak pada  saat berlangsungnya suatu peristiwa 

yang akan diselidiki.66 Dapat dikatakan, 

jantungnya penelitian kualitatif adalah catatan 

lapangan. 

                                                 
65 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan 

R&D, 226. 
66 Suharsimin Arikunto, Prosedur Penelitian . (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1997), 206. 
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Catatan lapangan dalam penelitian 

kualitatif bersifat  deskriptif, artinya lapangan 

yang berisi gambaran latar pengamatan, orang, 

tindakan, dan pembicaraan tentang sesuatu yang 

berhubungan  dengan fokus peneliti. Pada 

penelitian ini, peneliti mengandalkan pengamatan 

tentang strategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan di MI Hidayatul 

Mubtadi’in dan wawancara dalam pengumpulan 

data. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan cacatan 

peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa  

berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang 

berbentuk tulisan misalnya catatan harian, 



 

 

 

dokumen yang berbentuk gambar misalnya 

sketsa, dokumen yang berbentuk karya misalnya 

karya seni.67 

Teknik dokumentasi ini sengaja 

digunakan dalam penelitian ini sebab: pertama, 

sumber ini selalu tersedia dan mudah terutama 

ditinjau dari kondisi waktu, kedua, rekaman dan 

dokumentasi merupakan sumber informasi yang 

stabil, baik keakuratannya dalam merefleksikan 

situasi yang terjadi di masa lampau maupun dapat 

dianalisis kembali tanpa mengalami perubahan, 

ketiga, rekaman dan dokumen merupakan sumber 

informasi yang kaya, secara kontekstual relevan 

dan mendasar dalam konteksnya. 

                                                 
67 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan:Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2016), 240. 
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F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses mencari 

dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh 

dari hasil wawancara, catatan lapangan dan bahan-

bahan lain, sehingga mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, menjabarkan kedalam pola, memilih mana 

yang penting yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat di ceritakan kepada orang 

lain.68 

Analisis data kualitatif adalah bersifat 

induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang 

diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi 

hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan 

                                                 
68Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan (Ponorogo: P2MP IAIN Ponorogo, 

2018), 47–48. 



 

 

 

berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data 

lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya 

dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima 

atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila 

berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara 

berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata 

hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut 

berkembang menjadi teori.69 

Teknik analisis data kualitatif, mengikuti 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles 

dan Huberman dalam mengemukakan bahwa 

aktivitas dalam analisis data  kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus-

menerus pada setiap tahapan penelitian sehingga 

sampai tuntas, dan datanya sampai jenuh. Aktivitas 

                                                 
69Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R & D, 245. 
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dalam analisis data, meliputi: data reduction, data 

display, dan conclusion/verification.70  

 

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada 

gambar berikut: 

 

 

Gambar 1. Komponen dalam Analisis Data 

 

 

                                                 
 70Albi Anggito and Johan Setiawan, Metodologi Penelitian 

Kualitatif (Jawa Barat: CV Jejak, 2018), 237. 



 

 

 

Keterangan: 

1. Mereduksi data dalam konteks penelitian yang 

dimaksud adalah merangkum, memiliki hal-hal 

yang penting, dan membuat kategori. Dengan 

demikian data yang telah direduksi memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. 

2. Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

adalah menyajikan data ke dalam pola yang 

dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan 

grafik, network, dan chart. Bila  pola-pola yang 

ditemukan telah didukung oleh data, maka pola 

tersebut menjadi baku dan akan didisplay  pada 

laporan akhir penelitian. 
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3. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif 

adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi.71 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Penelitian ini yang dilakukan di MI 

Hidayatul Mubtadi’in peneliti menggunakan teknik 

pengecekan keabsahan temuan dengan cara: 

1. Perpanjangan Pengamatan 

Perpanjangan pengamatan untuk menguji 

kredibilitas data peneliti ini, sebaiknya 

difokuskan pada pengujian terhadap data yang 

telah diperoleh, apakah data yang diperoleh itu 

setelah dicek kembali kelapangan benar apa 

tidak, berubah atau tidak. Bila setelah dicek 

kembali kelapangan data sudah benar berarti 

                                                 
71Tim Penyusun, Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas 

Tarbiyah Dan Ilmu Keguruan, 48. 



 

 

 

kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan 

dapat di akhiri. 

2. Meningkatkan Ketekunan  

Meningkatkan ketekunan berarti 

melakukan pengamatan lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis.72 

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahapan-tahapan penelitian dalam penelitian 

ini ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahapan 

terakhir dari peneliti tiga yaitu tahap penulisan 

laporan hasil penelitian. Tahap-tahap penelitian 

tersebut adalah sebagai berikut: 1) Tahap Pra 

Lapangan, yaitu meliputi penyusunan rencana 

                                                 
72Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan 

R & D, 272. 



97 

 

 

 

penelitian, memilih lapangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajagi dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan segala yang 

menyangkut persoalan etika penelitian; 2) Tahap 

pekerjaan lapangan, yang meliputi memahami latar 

penelitian dan persiapan diri, memasuki lapangan 

dan berperan serta sambil mengumpulkan data; 3) 

Tahap analisis data, yang meliputi analisis selama 

dan setelah pengumpulan data; 4) Tahap penulisan 

hasil penelitian atau laporan penelitian.  
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Hidayatul Mubtadi’in  

       Awal berdirinya MI Hidayatul 

Mubtadi’in Jambon Ponorogo yaitu pada 1974. 

Pada mulanya Madrasah ini adalah madrasah 

diniyah yang didirikan pada tahun 1967 oleh KH. 

A Dimyati Sy salah satu tokoh masyarakat di 

dukuh pakis tersebut, yang merupakan sebuah 

wujud ukhuwah islamiah masyarakat Desa Pakis 

Jambon Ponorogo, karena madrasah diniyah ini 

bermula bertempat di masjid, lambat laun 

madrasah tersebut bertempat di Desa Krebet 

99 
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Jambon Ponorogo lebih tepatnya jalan Raya Pakis 

– Jambon Ponorogo.  

Tepatnya pada tahun 1974 madrasah Ibtidaiyah 

berdiri dengan nama Hidayatul Mubtadi’in. 

Pemberian nama ini di perkirakan karena 

sebagaian besar pendiri Madrasah ini adalah 

alumni pondok pesantren Hidayatul Mubtadi’in 

Kediri. Tahun 1974 setelah Madrasah Ibtidaiyah 

didirikan pengurus juga menyediakan sarana 

bermain dan belajar untuk generasi usia pra-

sekolah MI yaitu Raoudlatul Athfal (RA) atau 

taman kanak-kanak . 

  Awal berdirinya MI Hidayatul Mubtadi’in 

Jambon Ponorogo sudah memiliki fasilitas 

gedung sederhana yaitu gedung madrasah diniyah 

yang tergabung dengan masjid yang awalnya 



 

 

 

hanya memiliki sedikit siswa kurang lebih 70an 

siswa yang hanya menjadi lulusan pertama yaitu 5 

tahun lulus. Pada saat itu kelas 1 dan 2 digabung 

jadi satu, kelas 3, 4, 5, 6 sudah memiliki kelas 

sendiri walau hanya terbatas kelasnya tetapi setiap 

tahunnya Madrasah Ibtidaiyah Hidayatul 

Mubtadiin ini menjadi tambah pesat.73  

  Tahun 2012 MI Hidayatul Mubtadi’in 

Jambon Ponorogo mulai full day karena lanjut 

dengan sekolah sore atau sekolah diniyah juga. 

Jika hari Senin pulang jam 13.00 WIB, akan 

tetapi Selasa-Kamis pulang jam 16.00 WIB, 

Jumat pulang setelah sholat Jumat dan pada hari 

Sabtu pulang nya para siswa jam 13.00 setelah 

sholat jamaah dzuhur di masjid madrasah 

tersebut.  

                                                 
73 Lihat transkrip dokumentasi nomor 01/D/08-IV/2019 
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  Di samping maju di dalam bidang 

kegiatan pembelajaran, MI Hidayatul Mubtadi’in 

Jambon Ponorogo mempunyai kegiatan 

ekstrakurikuler dan pembiasaan yang cukup 

menonjol, di antaranya progam tahfidz, qira’atil 

qur’an, sholat dhuha berjamaah, pramuka, dan 

olahraga. Hal tersebut menjadi nilai positif di MI 

Hidayatul Mubtadiin Jambon Ponorogo. Banyak 

Prestasi siswa yang dicapai melalui kegiatan 

ekstra kurikuler tersebut.  

 

2. Profil Sekolah  

a. Nama Sekolah    : MI 

Hidayatul Mubtadiin 

b. Alamat     : Jalan Raya 

Pakis - Jambon No 09 



 

 

 

c. Kelurahan/desa    : Krebet 

d. Kecamatan     : Jambon 

e. Kabupaten/kota    : Ponorogo 

f. Nomor Pokok Sekolah(NPSN)       : 60714261 

g. Tahun Pendiri    : 1967 

h. Jenjang Akreditasi    : B 

i. Luas bangunan    : 520 m2 

j. Jumlah murid TP 2018/2019  : 244 

k. Jumlah rombongan belajar   : 9 

l. Jumlah guru dan karyawan   : 17 

m. Kegiatan belajar mengajar   : Pagi 

 

3. Letak Greografis MI Hidayatul Mubtadiin 

Jambon Ponorogo 

  Secara Geografis MI Hidayatul Mubtadiin 

terletak di jalan Raya Pakis- Jambon No. 09 
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Kelurahan Krebet Kabupaten. Ponorogo Telepon 

081335866314 Kode Pos 63456.  

  Dilihat secara geografis MI Hidayatul 

Mubtadi’in Jambon terletak pada daerah yang 

strategis, karena tempatnya dekat dengan jalan 

raya dan transportasi yang cukup memadai 

sehingga mudah terjangkau oleh siapa pun yang 

akan menuju ke lokasi, juga didukung oleh 

lingkungan yang bernuansa pedesaan sehingga 

cukup kondusif dan nyaman untuk kegiatan 

belajar mengajar para siswa.74 

4. Visi, Misi dan Tujuan Pendidikan 

a. Visi 

Siswa Unggul Dalam Prestasi Berdasarkan 

Iman dan, Taqwa Serta Berilmu Pengetahuan Dan 

Terampil Serta Berakhlaqul Karimah 

                                                 
74 Lihat transkrip dokumentasi nomor 02/D/08-1V/2019 



 

 

 

b. Misi 

1) Meningkatkan imtaq, cinta damai dan cinta 

kasih sayang   yang tercermin dalam 

perilaku sehari-hari.  

2) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran 

agama yang dianut dan juga budaya bangsa 

sehingga menjadi kearifan dalam bertindak 

3) Menerapkan menejemen partisipasi dengan 

melibatkan seluruh warga madrasah dan 

juga komite madrasah.  

4) Mengembangkan serta meningkatkan minat 

dan bakat bagi siswa yang memiliki 

kemampuan dalam bidang olah raga voli 

dan bidang seni samroh serta hadroh 

sehingga bakat yang mereka miliki bias 

berkembang secara maksimal.  
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5) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan 

secara efektif sehingga setiap siswa dapat 

berkembang secara optimal sesuai dengan 

potensi yang dimiliki. 75 

c. Tujuan  Sekolah 

1) Siswa yang tamat di MI mampu 

melaksanakan sholat dengan baik serta 

mampu membaca Al- quran dengan tartil.  

2) Memiliki siswa yang disiplin dan 

mempunyai budi pekerti yang luhur atau 

akhlaqul karimah.  

3) Hasil rata- rata ujian akhir sekolah 6,5 atau 

mencapai selisih dengan kondisi sekarang 

minimal 0,2. 

                                                 
75 Lihat transkrip dokumentasi nomor 03/D/28-IV/2019 



 

 

 

4) Siswa yang melanjutkan ke pendidikan 

yang lebih tinggi di sekolah negeri dan 

swasta yang diterima 100%. 

5) Memiliki team olah raga yang mampu 

menjadi juara.  

6) Memiliki siswa yang mampu menjadi juara 

samroh dan Hadroh. 

7) Peningkatan kepedulian dan kesadaran 

warga madrasah terhadap keamanan, dan 

keindahan lingkungan madrasah dari pada 

sebelumnya.  

8) Peningkatan manajemen partisipasif warga 

masyarakat.76  

 

 

                                                 
76 Lihat transkrip dokumentasi nomor 04/D/28-IV/2019 
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5. Struktur Organisasi MI Hidayatul Mubtadi’in 

Jambon Ponorogo 

   Adapun struktur organisasi Madrasah 

Ibtidaiyah Hidayatul Mubtadi’in Jambon 

Ponorogo.77 

 

6. Keadaan Guru dan Siswa MI Hidayatul 

Mubtadi’in  

a) Keadaan Guru 

 Berdasarkan data dokumentasi yang telah 

diperoleh peneliti secara keseluruhan guru MI 

Hidayatul Mubtadi’in Jambon Ponorogo 

berjumlah 17 guru. Guru MI Hidayatul 

Mubtadiin mempunyai jenjang pendidikan 

rata-rata S1. Adapun keadaan guru di MI 

Hidayatul Mubtadiin dapat diketahui. 

                                                 
77 Lihat Transkrip dokumentasi nomor 04/D/28-III/2019 



 

 

 

Tabel 1  

Keadaan Guru  

No Indikator Kriteria Jumlah 

1 Kualifikasi 

Pendidikan 

Guru 

MA Sederajat 1 

D1  

S1 16 

Jumlah 17 

2 Sertifikasi Sudah 8 

Belum 9 

Jumlah 17 

3 Gender Pria 6 

Wanita 11 

Jumlah 17 

4 Status 

Kepegawaian 

PNS 2 

GTT 15 

Jumlah 17 

5 Pangkat/golong

an 

III c 2 

Non PNS 15 

6 Kelompok Usia Kurang dari 30 

Tahun 

4 

31-40 7 

41-50 5 
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No Indikator Kriteria Jumlah 

51-60 1 

7 Masa Kerja Kurang dari 6 

tahun 

6 

6-10 1 

11-15 5 

16-20 3 

21-25 2 

26-30  

Diatas 30 

 Jumlah  17 

 

 

b) Keadaan Siswa 

 Berdasarkan data dokumentasi yang telah 

diperoleh peneliti jumlah siswa di MI 

Hidayatul Mubtadiin tahun 2018-2019. 

Dengan rincian sebagai berikut78: 

 

                                                 
78 Lihat transkrip dokumentasi nomor : 02/D/28-III/2019 



 

 

 

Tabel 2 

Jumlah Siswa 

 

 

Kelas 

Total 
1 2 3 4 5 

 

6 

 

Rombel 3 1 2 1 1 1 9 

Laki-laki 45 15 26 11 22 14 136 

Perempua

n 
34 16 14 16 11 14 108 

Jumlah 79 31 20 27 33 34 244 

 

7. Sarana Prasarana 

  Sarana meliputi semua peralatan dan 

perlengkapan yang digunakan selama proses 

kegiatan belajar mengajar berlangsung. 

Sedangkan prasarana adalah mencangkup semua 
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komponen yang secara tidak langsung menunjang 

dalam kegiatan proses belajar mengajar.79 

 

Tabel 3 

Sarana Prasarana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
79 Lihat transkrip dokumentasi nomor : 02/D/28-III/2019 

Kriteria Data Satuan 

Jumlah lantai 

Bangunan 
520 Tingkat 

Jumlah Rombel 9 Rombel 

Jumlah Siswa 244 Orang 

Rasio Lahan Siswa 1:2 Orang/m2 



 

 

 

Tabel 4 

Keadaan Sarana Prasarana 

 

Jenis Bangunan Jumlah Baik Rusak 

Ruang Kelas 9 6 3 

Ruang Guru 1 1  

Tempat Beribadah 1 1  

Ruang UKS 1 1  

Perpustakaan 1 1  

Tempat Bermain/sirkulasi 1 1  

Gudang 1 1  

Ruang Pimpinan 2 1 1 

Laboratorium IPA 1 1  

Jamban 5 3 2 

Jumlah 23 18 6 

 

8. Kegiatan Ekstrakulikuler 

  Selain mendapatkan pelajaran berupa 

pendidikan formal, siswa juga mendapatkan 

kegiatan ekstrakulikuler yang bertujuan untuk 

mengembangkan bakat dan minat siswa agar 
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dapat tersalurkan dan terlatih dengan baik. 

Kegiatan ektrakulikuler di MI Hidayatul 

Mubtadi’in meliputi: 

a). Pramuka b). MTQ  c). Futsal d). English Club  

e). Sains Club f) MathClub g) Qiro’ah  i). Samproh 

j). Tari Melukis80 

 

B. Deskripsi Data Khusus 

1. Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan  

  Agar dapat dengan mudah dibaca dan 

dipahami hasil wawancara dengan para informan, 

maka hasil wawancara tersebut peneliti 

deskripsikan secara sistematis sebagai berikut:  

                                                 
80 Lihat Transkrip wawancara Kode: 01/W/12-3/2019 



 

 

 

1) Strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan di Mi Hidayatul Mubtadi’in 

Jambon Ponorogo. 

Mutu pendidikan merupakan kualitas 

atau ukuran yang baik atau buruk dalam 

proses pendidikan berkaitan dengan mutu 

pendidikan sesuai yang dikatakan oleh Ibu 

Hanik Sri Asruroh S.Ag selaku kepala sekolah 

menjelaskan:  

“Berkaitan dengan konsep itu 

merupakan cara mewujudkan mutu    

yang ada di madrasah yang bisa 

dikemas untuk meningkatkan mutu 

pendidikan, Nah konsep strategi  yang 

di ambil kepala skolah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan di MI 

Hidayatul Mubtadiin yaitu adanya 

progam unggulan”. 81 

 

Ibu  Martini, S.Pd.I Selaku guru kelas 

juga menjelaskan:  

                                                 
81 Lihat Transkrip wawancara kode: 01/W/12-3/2019 
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“Setiap lembaga itu punya strategi 

untuk mengembangkan lembaganya 

masing-masing, kalau di MI sini 

untuk strateginya yang diutamakan 

mutunya dari kualitas agama terutama 

tahfidz Al Quran, dan Pendidikan 

agama Disini kan progam sekolahnya 

full day mbak, awalnya mulai jam 

06,45 sampai 16.00 sore. Karena 

disini nuansanya islam, pagi hari kita 

terapkan dzikir dulu, hafalan, tilawah 

dan tahsin mbak serta penerapan 

sholat dhuha.” 82 

 

untuk melaksanakan konsep mutu 

tersebut kepala sekolah memiliki perencanaan 

dalam mewujudkan tujuannya untuk 

meningkatkan mutu pendidikan tersebut, perlu 

diadakan perencanan, rencana jangka pendek 

dalam kepengurusan menurut Ibu Hanik Sri 

Asruroh S.Ag selaku kepala sekolah 

menjelaskan: 

                                                 
82 Lihat Transkrip wawancara kode:02/W/28-III-2019 



 

 

 

Rencana Kerja Madrasah (RKM) 

disusun dengan berbasis data yang 

diperoleh dari Evaluasi Diri Madrasah 

(EDM) untuk kurun waktu 4 tahun ke 

depan. Pada implementasinya disusun 

rencana kerja tahunan (RKT) beserta 

Rencana Kerja dan Anggaran 

Madrasah (RKAM) Rencana kerja 

Madrasah mencakup 8 standar 

nasional, yaitu standar isi, standar 

proses, standar kompetensi lulusan, 

standar pendidik dan tenaga 

kependidikan, standar sarana dan 

sarana, standar pengelolaan, standar 

pembiayaan dan standar penilaian. 

Salah satu faktor penting untuk 

tercapainya keberhasilan dan 

peningkatan mutu seperti yang 

diprogramkan dalam Rencana Kerja  

Madrasah (RKM), adalah 

profesionalisme para pelaku dan 

pelaksana proses pendidikan.83 

 

 

Untuk meningkatkan strategi kepala 

sekolah di MI Hidayatul Mubtadiin, kepala 

sekolah memiliki beberapa progam unggulan 

yang menjadi salah satu strategi peningkatan 

                                                 
83 Lihat Transkrip wawancara kode:01/W/12-3/2019 
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mutu pendidikan. Hal ini sebagaimana yang 

telah diungkapkan oleh Ibu Hanik Asruroh, S. 

Ag selaku kepala sekolah menjelaskan:  

“Dengan melakukan progam 

unggulan berupa tahfidz, untuk kelas 

enam hafalan yasin, tahlil dan 

pramuka. Dewan guru pun setiap hari 

jumat juga dilatih mengaji dan di tes 

hafalannya oleh salah satu guru 

tahfidz di MI Hidayatul Mubtadiin 

ini84.  

 

 

Selain itu Ibu Martini juga 

menyatakan hal yang senada dengan Ibu 

Hanik mengenai progam unggulan yang dapat 

meningkatkan mutu pendidikan di MI 

Hidayatul Mubtadiin Jambon Ponorogo: 

“Untuk progam pendukungnya, kalau 

dulu setiap hari jumat itu guru di latih 

mengaji tahfidz dan hafalan guru, dan 

yang melatih guru yaitu salah satu 

guru MI tersebut, bukan hanya itu 

                                                 
84 Lihat Transkrip wawancara kode:01/W/12-3/2019 



 

 

 

akan tetapi guru diadakan evaluasi 

setiap akhir pekan, sehingga dalam 

proes peningkatan mutu pendidikan 

tersebut bisa berjalan dengan baik dan 

dapat mencapai tujuan”.85  

 

Perencanaan yang terkait dengan 

strategi yang dilakukan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, seperti 

penuturan Ibu Hanik Asruroh S. Ag selaku 

kepala sekolah tersebut yaitu: 

“Tidak di pungkiri bahwa upaya 

strategis jangka panjang untuk 

mewujudkannya menuntut satu 

Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

yang dapat membangun kerja sama 

dan kolaborasi di antara berbagai 

institusi terkait dalam satu 

keterpaduan jaringan kerja nasional. 

Dengan kata lain diperlukan 

pengembangan sistem penjaminan 

mutu pendidikan. 

Mengoptimalisasikan progam- 

progam unggulan yang ada di 

Madrasah, kalo untuk siswa yaitu 

menanamkan sikap disiplin, kalo dari 

                                                 
85 Lihat Transkrip wawancara kode:02/W/28-3/2019 
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segi akhlak dll dilakukan melalui 

pembiasaan adab dan untuk guru 

hampir sama pertama kali niat dari 

masing-masing guru, kedua ikhlas, 

yang ketiga saya tanamkan sifat 

disiplin, dan tanggung jawab.”86 

 

 

Ibu Martini juga menyatakan apa yang 

dilakukan kepala sekolah tentang perencanaan 

strategi kepala sekolah mengenai bentuk 

kegiatan yang harus dilakukan guru dalam 

peningkatan mutu pendidikan tersebut: 

“Guru selalu mengikuti KKG setiap 

bulan itu ada pertemuan ada evaluasi 

ada sharing, terus setiap semester 

KKG itu mengadakan diklat, setiap 

hari sabtu ada diklat dari KKG se 

KKM satu terus dari pop jawa 

tersebut diadakan seminar-seminar”.87  

 

Dalam peningkatan mutu pendidikan 

kepala sekolah juga memiliki strategi yang 

                                                 
86 Lihat Transkrip wawancara kode:01/W/12-3/2019 

87 Lihat Transkrip Wawancara kode: 02/W/28-III-2019 



 

 

 

dapat mendorong guru berperan dalam 

meningkat mutu tersebut seperti yang 

dikatakan oleh Ibu Hanik Asruroh selagi 

kepala sekolah tersebut:  

"Secara umum yang dapat mendorong 

guru berperan dalam meningkatkan 

mutu yaitu menanamkan nilai 

persatuan sesama guru  untuk 

membuat madrasah ini lebih baik.”88 

 

Selain Kepala sekolah memiliki 

progam- progam tersebut kepala sekolah juga 

mengadakan evaluasi berkala terhadap 

strategi yang di lakukan, Ibu Hanik Asruroh 

S. Ag berkata : 

 “Ada Evaluasi untuk evaluasi tidak 

setiap minggu, tapi yang rutin itu 

setiap akhir bulan, tetapi ketika kita 

membutuhkan evaluasi sebelum satu 

bulan seperti kendala di kegiatan 

                                                 
88 Lihat Transkrip Wawancara kode : 01/W/08-IV-2019 
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pembelajaran kita melakukan evaluasi 

sesuai dengan kondisi.”89 

 

 

Ibu Martini S. Pd juga menyatakan 

tentang Evaluasi yang di lakukan    kepala 

sekolah terhadap peningkatan mutu 

Pendidikan tersebut:  

“setiap kali ada evaluasi kepala 

sekolah mengadakan rapat dengan 

dewan guru,  terutama mbahkung 

(sesepuh Madrasah) sebelum rapat itu 

dimulai selalu menanyai kepada guru 

bagaimana anak- anak mengaji nya 

hafalan nya tahfidz nya”.90 

 

Dengan berbagai strategi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan keadaan 

siswa MI Hidayatul Mubtadiin juga diberikan 

pembiasaan adab yang bertujuan untuk 

membentuk karakter dan akhlak pada siswa 

                                                 
89 Lihat Transkrip Wawancara kode : 01/W/08-3/2019 

               90 Lihat Transkrip wawancara kode:02/W/28-3/2019 



 

 

 

seperti yang dijelaskan oleh Ibu Hanik Sri 

Asruroh S. Ag selaku kepala Sekolah tersebut:  

Mengenai akhlak siswa di sini sudah 

baik, karena di MI Hidayatul 

Mubtadiin ini juga ada progam 

pembiasaan adab yang bertujuan 

untuk membentuk karakter dan akhlak 

pada siswa. Adab ini ditujukan untuk 

semua warga sekolah. Misal makan 

sambil berdiri dan berjalan, makan 

dengan tangan kiri atau melanggar 

pelanggaran yang lain itu langsung 

kita ingatkan terlebih dahulu sebelum 

kita menghukumnya”.91 

 

 

2. Hambatan Penyusunan Strategi Kepala 

Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan  

 MI Hidayatul Mubtadiin Jambon 

Ponorogo adalah salah satu MI unggulan yang 

berada di daerah Jambon Ponorogo, yang sudah 

                                                 
               91 Lihat Transkrip wawancara kode:01/W/12-3/2019 
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memiliki akreditasi B, kemudian MI Hidayatul 

Mubtadiin sudah memiliki manajemen yang 

sudah terstruktur rapi. Maka daripada itu MI 

Hidayatul Mubtadiin tidak dapat berdiri sendiri 

tanpa adanya orang-orang yang berkompeten di 

dalamnya.  

 Untuk menjadi MI yang unggul dan maju 

kepala sekolah  harus mempunyai Strategi 

peningkatan mutu pendidikan yang berkomponen 

dan saling berkaitan dengan satu dengan yang 

lainnya, mulai dari struktur organisasi, 

administrasi, manajemen, dan progam yang 

dikembangkan dan siapa pemimpinnya. Hal 

tersebut adalah komponen-komponen yang harus 

ada dalam suatu lembaga pendidikan. Demi 

terwujudnya visi dan misi MI Hidayatul 



 

 

 

Mubtadiin dan juga membangun kepercayaan dari 

masyarakat tersebut.  

 Sebagai sorotan yang paling menonjol 

dalam peningkatan mutu pendidikan MI 

Hidayatul Mubtadiin memiliki komponen strategi, 

apa komponen- komponen strategi yang ada di 

MI Hidayatul Mubtadiin Jambon Ponorogo dan 

bagaimana strategi tersebut di kelola dengan tepat 

dan baik. Dimulai dari penyusunan pelaksanaan 

juga evaluasi nya. Hal tersebut masuk dalam 

peran  seorang kepala sekolah sebagai manajer, 

kepala sekolah yang memiliki tugas yang sangat 

penting yaitu menyusun strategi sekolah, 

melaksanakan strategi sekolah, dan mengevaluasi 

strategi sekolah agar  semuanya berjalan dengan 

tujuan yang ingin dicapai.  



126 

 

 

 

 Setiap Strategi yang dijalankan Kepala 

sekolah pasti mempunyai hambatan dan 

bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut, 

seperti yang di jelaskan oleh Ibu Hanik Sri 

Asruroh S. Ag selaku kepala sekolah MI 

Hidayatul Mubtadiin  yaitu:  

“Menurut saya selama menjadi kepala 

madrasah ini hambatan yang saya alami 

Misalkan kekurangan guru, karena 

jumlah murid banyak dan guru kurang. 

Hambatan yang di hadapi MI Hidayatul 

Mubtadiin selain kurangnya sarana-

prasarana yang memadai juga kurangnya 

tenaga pendidik karena jumlah siswa 

yang semakin meningkat.”92  

 

Akan tetapi dengan adanya hambatan 

tersebut kepala sekolah memiliki solusi dalam 

menghadapi hambatan tersebut, seperti yang di 

jelaskan oleh Ibu Hanik Asruroh S. Ag selaku 

                                                 
92 Lihat Transkrip Wawancara Kode: 01/W/08-3-2019 



 

 

 

kepala sekolah menjelaskan solusi mengatasi 

hambatan tersebut:  

“Meskipun ditemukan sedikit kendala 

dalam proses peningkatan mutu 

pendidikan yaitu: hambatan yang di 

hadapi MI Hidayatul Mubtadiin 

kurangnya sarana-prasarana yang 

memadai juga kekurangan tenaga 

pendidik karena jumlah siswa yang 

semakin pesat nah, untuk mengatasi itu 

pihak sekolah berusaha 

mengoptimalkan dan menambahi 

sarana prasarana yang sangat 

dibutuhkan seperti perpustakaan, untuk 

sekolahan dan merekrut tenaga 

pendidik lagi agar proses KBM berjalan 

dengan lancar. Tetapi kurangnya sarana 

prasarana ini tidak begitu pengaruh 

dalam proses peningkatan mutu 

pendidikan tersebut mbak”. 93 

 

 Sebagaimana Ibu Martini S. Pd selaku 

guru ikut menjelaskan tentang hambatan 

tersebut: 

                                                 
93 Lihat Transkrip Wawancara Kode: 01/W/12-3/2019 
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“Dengan adanya hambatan tersebut 

saya sebagai Guru dapat menyikapi nya 

dengan berusaha untuk memahami atau 

menghilangkan hambatan-hambatan 

tersebut dengan diklat, menambahkan 

tenaga didik, dan  guru perlu belajar 

lagi dengan sering browsing di 

internet”.94  

 

Adapun di MI Hidayatul mubtadiin ini 

akhlak siswa dapat di tanamkan melalui 

pembiasaan adab yang dilaksanankan setiap 

pagi sebelum pembiasaan sholat dhuha dan 

tahfid itu dilaksanakan, adanyan progam adapn 

ini juga sangat mempengaruhi dalam 

peningkatan mutu yang ada di MI Hidayatul 

Mubtadiin ini, seperti yang dijelaskan oleh Ibu 

Martini S. Pd selaku guru MI Hidayatul 

Mubtadiin Jambon Ponorogo sebagai berikut: 

                                                 
94 Lihat Transkrip Wawancara Kode: 02/W/28-3-2019 



 

 

 

“Mengukur dan menanamkan akhlak 

pada siswa di MI sini tidak hanya 

dengan  berbicara saja akan tetapi 

dengan tindakan tingkah laku dan suri 

teladan, setiap pembiasaan pagi itu 

selalu di ingatkan terus mengenai 

pembiasaan adab, sebelum sholat duha 

di mulai selalu di adakan kultum mbak 

buat anak’’ bagaimana cara 

menanamkan akhlak pada siswa.”95 

 

Pada dasarnya progam yang ada di MI 

Hidayatul Mubtadiin Jambon Ponorogo 

tergantung penilaian masyarakat. Jika 

masyarakat telah percaya sepenuhnya secara 

otomatis MI Hidayatul Mubtadiin Jambon 

Ponorogo merupakan pilihan dan tujuan utama 

dalam memilih lembaga pendidikan.  

Dalam paparan di atas dapat 

disimpulkan bahwa strategi kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan yaitu 

                                                 
95 Lihat Transkrip Wawancara Kode: 02/W/28-3/2019 
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dengan adanya progam unggulan yang ada di 

MI tersebut.  Progam unggulan yang paling 

menonjol yaitu progam tahfidz, hafalan yasin 

tahlil dan pramuka. Karena seberapa besar 

keberhasilan progam unggulan mempengaruhi 

tingkat kepercayaan masyarakat. MI Hidayatul 

Mubtadiin Jambon ponorogo membuktikan 

bahwa madrasah telah mendapat kepercayaan 

dari masyarakat melalui progam-progam 

unggulan yang sudah terlaksana dengan baik. 

MI Hidayatul Mubtadiin sudah menjadi tujuan 

utama bukan lagi sebagai pilihan yang kedua 

setelah sekolah umum lainnya.  

 

 

 



 

 

 

BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan  

Berdasarkan temuan dari data bab IV 

bahwa strategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan yaitu dengan 

memiliki progam unggulan yang ada di MI 

Hidayatul Mubtadi’in. Progam unggulan yang ada 

di MI Hidayatul Mubtadi’in yaitu pembiasaan 

program tahfidz, sholat Dhuha, hafalan Yasin, 

Tahlil, Sholat Dzuhur berjamaah, juga Pramuka. 

Bahwa pembiasaan menghafal Juz ‘Amma di MI 

Hidayatul mubtadi’in meliputi muraja’ah yakni 

mengulang-ulang, muraja’ah dilakukan pada pagi 

131 
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hari pukul 06.45. sampai 07.30, untuk kelas I, II, 

dan III dilakukan di dalam kelas masing-masing, 

kelas diawasi oleh guru kelas dan hafalan sesuai 

jadwal yang ada di kelas masing-masing. 

Kepala sekolah memiliki peran yang kuat 

dalam merencanakan, mengorganisasikan, 

melaksanakan, memimpin dan mengendalikan 

usaha para anggota organisasi serta 

mendayagunakan seluruh sumber daya organisasi 

dalam rangka mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Oleh karena itu seorang kepala 

sekolah di tuntut untuk mempunyai kemampuan 

manajerial yang memadai agar mampu 

mengambil inisiatif untuk meningkatkan budaya 

mutu pendidikan.96 

                                                 
96Enco Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, 

103. 



 

 

 

Terdapat beberapa komponen dalam 

peningkatan mutu pendidikan yaitu input 

(masukan), proses, dan out-put (keluaran), serta 

dengan pengelolaan manajemen yang bagus pula. 

Rachman menyatakan bahwa manajemen 

peningkatan mutu pendidikan memiliki 

karakteristik yang perlu di pahami oleh lembaga 

pendidikan yang akan menerapkannya, yaitu 

karakteristik dari sekolah efektif, dan menejemen 

peningkatan mutu pendidikan  yang merupakan 

wadah atau kerangkanya.97 

Terdapat beberapa strategi kepala sekolah 

di MI Hidayatul Mubtadi’in Jambon Ponorogo. 

Pertama, pembiasaan hafalan juz 30 (Tahfidz) 

yang dilakukan setiap pagi hari setelah 

                                                 
97Muhammad Fathurrohman,  Budaya Religius  Dalam 

Peningkatan Mutu Pendidikan ( Yogyakarta: Kalimedia, 2015), 149.  
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pelaksanaan sholat Dhuha berjamaah dan sebelum 

proses belajar mengajar dimulai yaitu pada pukul 

07.00- 07.30. Dan Untuk kelas 1, 2, 3 proses 

hafalan nya berada di dalam kelas masing-masing 

yang di bimbing oleh guru kelasnya, akan tetapi 

untuk kelas 4, 5, 6 proses hafalan juz 30 berada di 

masjid MI Hidayatul Mubtadi’in. 

 Kedua,  pembiasaan sholat dhuha 

berjamaah dilaksanakan pada pukul 06.30 - 07.00 

yang di ikuti oleh seluruh murid madrasah. 

Dibiasakan sejak dini agar bisa menanamkan sifat 

dan karakter pada siswa. Melihat realita pada 

zaman sekarang ini televisi sudah mempengaruhi 

anak-anak yang membuat mereka malas belajar, 

mengaji apalagi yang namanya menghafalkan al-

qur’an, mereka lebih senang menonton film-film 



 

 

 

yang ada di televisi mereka karena hal itu lebih 

menarik.  

Selain pembiasaan ini ada ekstrakulikuler 

yang sangat menonjol seperti pada bidang hadroh 

(banjari), olahraga dan pramuka. Untuk evaluasi 

di MI Hidayatul Mubtadi’in di lakukan secara 

berkala yang selalu diadakan di ruang guru, yang 

sering dievaluasi berupa kegiatan pembiasaan 

terutama untuk kelas 1 pembiasaan mengaji. 

Untuk kelas 1 sampai kelas 3 penanggung jawab 

guru kelas dan untuk kelas 4 sampai kelas 6 

mendatangkan guru tambahan. 
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B. Hambatan Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Di MI 

Hidayatul Mubtadi’in 

Adapun hambatan yang dialami kepala 

sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan di 

MI Hidayatul Mubtadi’in yaitu: kurangnya sarana 

prasarana yang dapat memunculkan hambatan 

dalam meningkatkan mutu pendidikan seperti 

kurangnya sarana prasarana perpustakaan yang 

tidak memadai.  

Hal ini sesuai dengan teori sarana 

pendidikan adalah peralatan dan pelengkapan 

yang secara langsung dipergunakan dan 

menunjang proses pendidikan, khususnya proses 

belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, 

meja, kursi, serta alat-alat dan media 



 

 

 

pembelajaran, adapun yang di maksud dengan 

prasarana pendidikan adalah fasilitas belajar yang 

secara tidak langsung menunjang jalannya proses 

pendidikan atau pengajaran seperti halaman, 

kebun, taman sekolah, jalan menuju sekolah 

tetapi jika di manfaatkan secara langsung untuk 

proses belajar mengajar seperti taman sekolah 

yang digunakan sekolah untuk pengajaran 

pendidikan lingkungan hidup, halaman sekolah 

untuk lapangan olah raga, komponen tersebut 

merupakan prasarana pendidikan.  

Dapat disimpulkan bahwa yang di maksud 

dengan sarana dan prasarana belajar adalah 

fasilitas yang baik secara langsung maupun tidak 

langsung menunjang proses pendidikan, 

khususnya proses belajar mengajar baik yang 
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bergerak maupun tidak bergerak agar pencapaian 

tujuan belajar dapat berjalan dengan lancar, 

teratur, efektif dan efisien. 98 

Selain adanya hambatan dalam sarana 

prasarana di MI Hidayatul Mubtadi’in juga 

mengalami hambatan berupa kurangnya jumlah 

pendidik. Kurangnya tenaga pendidik di MI 

Hidayatul Mubtadi’in karena banyaknya jumlah 

peserta didik yang begitu pesat, tetapi belum 

adanya penambahan pendidik. Berdasarkan 

hambatan di atas sesuai dengan teori guru adalah 

seorang pendidik yang profesional sebagai unsur 

penting dalam kegiatan pembelajaran. Guru 

adalah seseorang yang memberikan ilmu 

pengetahuan kepada anak didik atau tenaga 

profesional yang dapat menjadikan murid-

                                                 
98 Mulyasa., 17.  



 

 

 

muridnya untuk merencanakan, menganalisis, dan 

menyimpulkan masalah yang dihadapi. 99 

  

                                                 
99 Djamarah., 2015.,280.  
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan 

pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Strategi yang telah diterapkan oleh kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan melalui 

strategi progam unggulan berupa; pembiasaan 

hafalan Al- Quran juz 30 (tahfidz), pembiasaan 

sholat dhuha, dan kegiatan ekstrakulikuler 

Pramuka, Samroh, Math Club, IPA Club, MTQ, 

dan olahraga futsal. 

2. Adapun hambatan yang dialami kepala sekolah 

dalam meningkatkan mutu pendidikan di MI 

Hidayatul Mubtadi’in yaitu: kurangnya sarana 
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prasarana dan kurangnya jumlah pendidik. 

Kurangnya tenaga pendidik di MI Hidayatul 

Mubtadi’in karena jumlah peserta didik yang 

begitu pesat, tetapi belum adanya penambahan 

pendidik. Begitu juga dengan sarana prasarana 

yang ada di MI Hidayatul Mubtadi’in Jambon 

Ponorogo yaitu kurangnya fasilitas perpustakaan 

yang belum memadai. 

 

B. Saran 

Sebagaimana  hasil penelitian yang  sudah 

dipaparkan di atas,  peneliti memiliki beberapa 

saran sebagai pengembang  keilmuan dan 

penelitian selanjutnya, yaitu: 

1. Kepada  lembaga terkait strategi dalam 

meningkatkan mutu pendidikan tingkatkan 



 

 

 

inovasi-inovasi baru untuk membawa 

perubahan sekolah lebih baik lagi dan terus 

maju.  

2. Kepada orang tua hendaknya lebih mengawasi 

tumbuh kembang anak. Karena orang tua 

sangat berperan penting dalam peningkatan 

mutu  pendidikan.  

3. Kepada pembaca yang ingin melakukan 

penelitian terkait strategi kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan dapat 

menjadikan skripsi ini sebagai referensi dalam 

penelitiannya.  

4. Kepada peneliti berikutnya diharapakan untuk 

mengkaji lebih banyak sumber maupun 

referensi yang terkait dengan sarana prasarana 

pendidikan maupun efektifitas siswa dalam 



 

   

proses peningkatan mutu pendidikan agar hasil 

penelitiannya dapat lebih baik dan lebih 

lengkap lagi.  
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