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ABSTRAK 
Fatoni, Ahmad Masrur. Kewirausahaan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri I 

Ponorogo untuk Meningkatkan Brand Mark Adiwiyata.. Tesis, 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Pascasarjana, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing  Dr. Ahmadi, 

M.Ag. 

Kata kunci: Kewirausahaan, Kepala Madrasah, Brand Mark Adiwiyata 

 Pada saat ini banyak bermunculan sekolah/madrasah yang baik dan lebih 

kompetitif dalam dalam pembelajaran dan merebut hati masyarakat. Widodo 

adalah kepala madrasah yang hebat berwirausaha dan berintegritas. 

Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang pengembangan dan 

pembangunan semangat kreativitas serta berani menanggung resiko terhadap 

pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. 

Kewirausahaan adalah salah satu kompetensi yang wajib dipenuhi sebagai kepala 

madrasah selain kompetensi manajerial, Supervisi, Sosial, dan Kepribadian. 

Brand marks are visual images, elements of syimbols used to identify a brand and 

contribute to building and maintaining its image. Tanda merek adalah gambar 

visual, elemen/simbul, yang digunakan untuk mengidentifikasi merek dan 

berkontribusi untuk membangun dan mempertahankan citranya. 

Penelitian ini dilakukan untuk 1. Mendiskripsikan strategi kewirausahaan 

kepala madrasah untuk mendapatkan brand mark adiwiyata. 2. Mendiskripsikan 

implikasi kewirausahaan untuk mendapatkan brand mark adiwiyata. Sedangkan 

Fokus penelitian ini adalah bagaimana strategi kewirausahaan kepala madrasah 

untuk mendapatkan brand mark adiwiyata. Dan bagaimana implikasi 

kewirausahaan untuk mendapatkan brand mark di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo.  

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pengumpulan 

dan pengecekan data dengan menggunakan teknik triangulasi atau gabungan 

analisis data bersifat induktif/ kualitatif dan hasil dari penelitian kualitatif. Teknik 

pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam, observasi, dan 

dokumentasi. Analisis data yang digunakan meliputi: Reduksi data, Menyajikan 

data, dan menarik kesimpulan/ ferifikasi. 

Adapun temuan penelitian menunjukkan bahwa: Strategi kewirausahaan 

Kepala MIN 1 Ponorogo adalah memadukan kebijakan, peluang, kurikulum, 

kegiatan, pengelolaan, keuangan, dan kepribadian. Kepribadian disini meliputi 

kepercayaan diri (self confidence), kreatifitas diri (self creativity),  pikiran positif 

(Positive Thinking), berorientasi pada hasil (Output oriented),  keberanian untuk 

mengambil resiko, berjiwa pemimpin, berpikiran orisinil, berorientasi ke depan. 

Adapun model-model implikasi kewirausahaan yang diterapkan di MIN 1 

Ponorogo pada saat ini adalah Madrasah adiwiyata, Angkutan Madrasah, Usaha 

Kantin, Safari Ramadhan, outdoor study, dan pengadaan buku yang berimplikasi 

terhadap perkembangan sekolah/madrasah sehingga jumlah siswa semakin 

banyak, dan prestasi yang tinggi semakin meningkatkan Brand Mark Adiwiyata.  
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ABSTRACT 

Fatoni, Ahmad Masrur. Entrepreneurship of the Head of Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri I Ponorogo to Improve Adiwiyata Brand Mark. Thesis, 

Management Study Program in Islamic Education, Postgraduate, 

Ponorogo State Islamic Institute (IAIN). Supervisor Dr. Ahmadi, 

M.Ag. 

Keywords: Entrepreneurship, Headmaster of madrasah, Brand Mark 

 At this time many good schools / madrasah have emerged and are more 

competitive in learning and winning the hearts of the community. Widodo is a 

good entrepreneur and integrity headmaster. Entrepreneurship is a science that 

examines the development and development of a spirit of creativity and dares to 

bear the risk of work done in order to realize the vision and mission that has been 

set. Entrepreneurship is one of the competencies that must be fulfilled as the 

headmaster of madrasah in addition to managerial competence, Supervision, 

Social and Personality, Brand marks are visual images, elements of symbols used 

to identify a brand and contribute to building and maintaining its image. Brand 

marks are visual images, elements/symbols, which are used to identify brands and 

contribute to building and maintaining their image. 

 This research was conducted to 1. Describe the entrepreneurship strategy 

of the madrasah head to get the brand mark adiwiyata. 2. Describe the 

implications of entrepreneurship to get adiwiyata brand mark. While the focus of 

this research is how the entrepreneurship strategy of the madrasah head to get the 

brand mark adiwiyata. And what are the implications of entrepreneurship to get 

brand mark in Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo. 

 This research use desciptive qualitative approach. Data collection and 

checking using triangulation techniques or combined data analysis is inductive/ 

qualitative and results from qualitative research. Data collection techniques using 

in-depth interviews, observation, and documentation. Analysis of the data used 

includes: Data reduction, presenting data, and drawing conclusions/ferifications. 

 The research findings indicate that: Entrepreneurial Strategy Head of MIN 

1 Ponorogo is integrating policy, opportunity, curriculum, activity, financies,and 

personality. Personality is having self confidence, having creativity, having 

positive thoughts, having an orientation towards results (Output oriented), Having 

the courage to take risk, Having a leader spirit, having an original mind, having a 

forward orientation. The entrepreneurial implication models applied at MIN 1 

Ponorogo at the moment are Madrasah adiwiyata, Madrasah Transport, Canteen 

Business, Safari Ramadhan, outdoor study, and book procurement. The 

implication of the application of entrepreneurial models is a conscious effort that 

has the core to make this madrasah continue to develop and be able to compete 

with surrounding schools/madrasah by not losing their identity as superior 

madrasah and providing convenience for madrasah residents and the community 

at large. So the students of Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo has been 

going well, the children’s achievement have also improved.Therefore it can 

increase Brand Mark Adiwiyata. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Basalah 

 Kepala madrasah adalah ujung tombak dari keberhasilan sebuah 

madrasah untuk mewujudkan visi dan misi madrasah. Bapak Widodo, M.Pd 

adalah seoarang kepala madrasah yang berkepribadian baik, berintegritas, dan 

bertanggung jawab. Beliau diangkat oleh kantor kementerian agama karena 

mepunyai kompetensi sebagai kepala marasah. Beliau berangkat lebih awal 

dan menertibkan anak-anak mulai didepan pintu gerbang dibantu oleh bapak 

ibu guru sesuai dengan jadwal yang sudah direncanakan. Beliau juga 

memberikan tausiah pagi pada anak-anak dan dibantu oleh bapak/ibu guru 

secara bergantian. Kepala madrasah memimpin madrasah dengan keteladanan 

dalam melaksanakan pekerjaannya mulai dari educator, manajer, 

administrator, dan supervisor, leader, innovator dan motivator. Kepala 

madrasah juga mampu berperan sebagai figur dan mediator bagi 

perkembangan masyarakat dan linkungannya. Dengan demikian pekerjaan 

kepala madrasah akan semakin maju sesuai dengan perkembangannya. 

 Pada saat ini banyak bermunculan madrasah dan sekolah yang baru 

yang dikelola oleh yayasan yang lebih kompetitif dan berdaya saing tinggi 

baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional yang mempunyai akses 

lebih luas dibanding dengan sekolah/madrasah yang dikelola oleh pemerintah. 

Oleh sebab itu kemampuan mengelola sebuah madrasah/sekolah   tidak cukup 
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sebatas mampu bersaing dalam memperebutkan kuantitas siswa yang ada 

namun bagaimana pengelola dapat menciptakan peluang pekerjaan tersebut 

bagi banyak orang. Dengan begitu  setiap kita dituntut untuk mampu dan mau 

berjiwa wirausaha sehingga menjadi kreatif dan inovatif dalam memunculkan 

ide-ide dan gagasan baru. Dengan munculnya ide-ide dan gagasan baru ini 

diharapkan mampu meningkatkan daya saing bagi sekolah/madrasah yang 

selama ini dianggap kurang mempunyai kemampuan untuk berkompetisi baik 

di tingkat regional, nasional maupun internasional. 

Kewirausahaan merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan 

manusia karena keberadaannya sebagai khalifah di bumi dimaksudkan untuk 

memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Namun 

kenyataannya tidak mudah untuk memulai  berwirausaha. Kendala, rintangan 

dan kesukaran senantiasa menghampiri aktivitas di dalamnya, namun 

demikian berbagai permasalahan yang datang adalah lembaran utama berupa 

proses menuju pendewasaan dan kematangan seorang  entrepreneur  yang 

bermuara pada kesuksesan dalam mengelola suatu bidang usaha. Oleh sebab 

itu strategi kepala madrasah adalah faktor utama untuk mencapai kesuksesan 

sebuah madrasah. Steinhoff mengidentifikasikan karakteristik kepribadian 

wirausaha adalah memiliki kepercayaan diri (self confidence), memiliki 

kreatifitas diri (self creativity), memiliki pikiran positif (positive thinking), 

memiliki orientasi pada hasil (output oriented), memiliki keberanian untuk 
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mengambil resiko, memiliki jiwa pemimpin, memiliki pikiran orisinil, 

memiliki orientasi ke depan, menyukai tantangan.1 

Kewirausahaan merupakan salah satu kompetensi yang wajib dimiliki 

kepala Madrasah, selain Kompetensi Manajerial, Kompetensi Supervisi, 

Kompetensi sosial, Kompetensi Kepribadian. Kompetensi kewirausahaan 

penting bagi kepala madrasah untuk dapat mengembangkan madrasah secara 

optimal. Karena tanpa adanya dana yang cukup, pengembangkan madrasah 

sulit dilakukan. Oleh sebab itu, kompetensi kewirausahaan yang akan 

menjawab problem suatu madrasah tentang pendanaan madrasah. Banyak 

Madrasah/ sekolah kembang kempis untuk dapat bertahan dalam 

penyelenggaraan  pendidikan karena tidak didukung dengan pendanaan dan 

sarana prasarana yang memadai.  

Sebagai  acuan Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar yang diakreditasi 

tahun 2017 di Ponorogo Madrasah Ibtidaiyah/ Sekolah Dasar yang mendapat 

nilai akreditasi A hanya 9 % dari 96 MI/SD, artinya masih banyak lagi yang 

harus ditingkatkan. Sedangkan di level Jawa Timur dapat diperoleh data dari 

Keputusan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah Propinsi Jawa 

Timur Nomor 133/BAN-S/M .35/SK/X/2018 tentang penetapan hasil dan 

rekomendasi akreditasi sekolah/madrasah  rata-rata nilai akreditasi adalah B 

sehingga masih banyak sekali yang harus ditingkatkan untuk mendapatkan 

 
1 E Mulyasa, Manajemen Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2013) 

192.  
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kriteria unggul. Data dalam sosialisasi dan bimbingan teknik kewirausahaan 

yang telah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal peningkatan mutu pendidik 

dan tenaga kependidikan  (PMTK) melalui 100 hari Mendiknas tentang 

penguatan kemampuan kepala sekolah selama ini ternyata masih belum 

memadai untuk menjangkau seluruh kepala sekolah dalam waktu yang relatif 

singkat2. Hal ini dikarenakan adanya intensitas dan kedalaman penguasaan 

materi kurang dapat dicapai. 

Apabila kepala madrasah/sekolah memiliki sikap dan sifat 

kewirausahaan akan lebih banyak membawa karyawan ke arah  penetapan 

standar keberhasilan dengan berbagai cara mengintegralkan dari perilaku 

tenaga pendidiknya. Manajer pendidikan umumnya  mengelola lembaga 

selayaknya sebuah badan usaha, meski tidak selalu komersial selayaknya 

organisasi bisnis, mampu membangun kebiasaan bertindak dengan 

mengekspresikan semua kemampuan yang dimilikinya. Namun,  inisiatif 

memacu kewirausahaan lembaga  pendidikan tidak boleh melebihi tujuan 

utamanya. Misalnya; efisiensi, efektivitas, peningkatan mutu pendidikan dan 

sentuhan pedagogis.3 

 Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang 

pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani 

menanggung risiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan 

 
2 Mashudi, “Penerapan Kompetensi Kewirausahaan Kepala Sekolah (Tesis, IAIN Surakarta, 

Surakarta, 2017), 5. 
3 .Ibid, 9. 
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hasil karya tersebut. Keberanian mengambil resiko sudah menjadi milik 

seorang wirausahawan karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha 

yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian di pasar dan ini bias 

dilihat sebagai bentuk proses menuju wirausahawan sejati.4 

 Dilihat dari segi etimologi, kewirausahaan berasal dari kata wira dan 

usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi 

luhur, gagah, berani dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan 

amal, bekerja, berbuat sesuatu. Dengan demikian, wirausaha adalah pejuang 

atau pahlawan yang berbuat sesuatu.5 

 Konsep konsep kewirausahaan yaitu: Disiplin, inovasi/berkreasi, 

berani menanggung risiko, eksistensi, unggul dan keterbukaan. 

Kewirausahaan hanya dimiliki oleh orang orang yang memiliki kualitas saja 

yang artinya dia berhak memilih kehidupan di dunia ini. Mereka mempunyai 

pola pikir yang kreatif, inovatif, positif, ulet, gigih, dan berani mengambil 

risiko untuk melakukan hal-hal yang belum pernah dilakukan, akan tetapi akan 

memberi nilai tambah serta keuntungan yang lebih besar. Oleh karena itu 

sangat penting bagi peserta didik untuk mengenal dan mengetahui 

kewirausahaan sejak pendidikan dasar. Kewirausahaan bukan hanya milik 

para pengusaha saja akan tetapi milik siapa saja termasuk para pengawas, 

kepala madrasah, apabila mereka dapat sukses dalam pekerjaannya.6 

 
4 Irham fahmi, Kewirausahaan: Teori, Kasus dan solusi (Bandung, Alfabeta, 2016),1 
5 Rusdiana, Kewirausahaan Teori dan praktek (Bandung,Pustaka setia, 2018), 45 
6 Dirjen PMPTK, Kewirausahaan (Jakarta: Kemendiknas,2010), 8 
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 Madrasah Ibtidaiyah Negeri I Ponorogo adalah madrasah yang letak 

geografisnya  di pelosok desa, tidak ada transportasi umum, sulit signal 

internet dan berada di antara mayoritas masyarakatnya adalah buruh tani 

dengan ekonomi rata-rata menengah ke bawah sehingga berbagai masalah 

finansial muncul. Kepala madrasah mempunyai visi untuk mengibarkan 

bendera Madrasah Ibtidaiyah setinggi-tingginya dan menjadikan madrasah ini 

yang terpercaya dan mampu berkompetisi untuk menjawab tuntutan 

masyarakat yang semakin maju dan kompleks. Kesulitan dalam mendapatkan 

pendanaan madrasah merupakan tantangan tersendiri bagi kepala Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri I Ponorogo ini. Berbagai hal yang dilakukan Kepala 

Madrasah untuk menciptakan  Brand Mark Madrasah sehingga madrasah 

dapat berkembang dengan baik dan sangat dikenal oleh masyarakat sekitar, 

kabupaten, propinsi, dan menuju nasional. Berbagai usaha untuk mendukung 

keuangan madrasah telah dilakukan sehingga Madrasah Ibtidaiyah negeri I 

Ponorogo mampu mengatasi masalahnya dan berkembang dengan baik.  

Persaingan di dunia pendidikan sekarang ini sangat kompetitif karena 

semakin banyaknya sekolah/ madrasah baru dan tuntutan zaman yang semakin 

maju dan modern. Pendidikan merupakan salah satu sektor pembangunan 

nasional yang memiliki peranan sangat strategis dalam rangka menghasilkan 

Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia yang berkualitas. Pendidikan 

Nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk 

watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan 

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik 
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agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha 

Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi 

warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Jika berbicara masalah kualitas SDM, maka pendidikan memegang 

peranan yang sangat penting sebagai agen perubahan (agent of change), 

karena akan mencetak subyek pembangunan yang akan menentukan nasib 

bangsa dan negara untuk terus maju. Peningkatan mutu sekolah sebagai 

institusi pembaharuan merupakan titik strategis dalam rangka menciptakan 

pendidikan yang berkualitas. Dimana salah satu faktor yang menjadi titik 

sentral dan urat nadinya adalah bidang manajemen pendidikan, karena bidang 

manajemen pendidikan menyangkut tentang bagaimana sekolah tersebut akan 

dikelola dengan baik dan berkualitas. 

Upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan 

pemberdayaan sekolah dalam mengelola institusinya telah dilakukan oleh 

pemerintah sejak lama, jauh sebelum diberlakukannya otonomi daerah. 

Sekolah telah diperkenalkan dengan program pemberdayaan melalui usaha 

pengembangan sekolah seutuhnya yang kemudian dikenal sebagai SID 

(School Integrated Development). 

Ada tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan dapat 

dikategorikan kurang atau belum berhasil, yaitu (1) kebijakan dan 

penyelenggaraan pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan 

education production function atau input-output analysis, yang tidak 

dilaksanakan secara konsekuen dan hanya memusatkan pada input 
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pendidikan; (2) pendidikan nasional diselenggarakan secara sentralistik, 

sehingga sekolah hanya sebagai pelaksana pendidikan yang sangat tergantung 

pada keputusan birokrasi pusat yang kadang tidak sesuai dengan kondisi 

sekolah setempat; dan (3) peran serta masyarakat khususnya orang tua siswa 

terhadap penyelenggaraan pendidikan masih sangat minim, partisipasi 

masyarakat pada umumnya lebih banyak bersifat input pendidikan (dana), 

bukan pada proses pendidikan (pengambilan keputusan, monitoring, evaluasi, 

dan akuntabilitas). 

Secara umum berdasarkan hasil observasi awal (Prelementary Study) 

yang dilakukan oleh peneliti di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo dapat 

diketahui Kepala Madrasah yang dijabat oleh Widodo M.Pd mampu 

memecahkan problema yang ada di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo. 

Ia memiliki bidang garapan untuk meningkatkan value kewirausahaan sebagai 

defense terhadap problem finansial. Keinginan masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya ke Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo 

dipengaruhi beberapa faktor yaitu belajar ilmu agama,  madrasah ramah anak, 

madrasah adiwiyata yang asri dan didukung oleh penampilan fisik sekolah 

yang megah dan eksklusif. Hal ini dibuktikan dengan tersedianya fasilitas 

belajar yang modern, lingkungan yang nyaman, indah dan sehat yang 

memungkinkan siswa dapat belajar dengan baik dan efektif. Pengakuan 

lingkungan sekolah sehat tidak hanya diberikan oleh masyarakat secara umum 

melainkan juga oleh pemerintah dimana Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo menjadi sekolah adiwiyata tingkat Jawa Timur yang diraih pada 
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tahun 2016.7 

Berdasarkan uraian konteks penelitian di atas, maka permasalahan 

tersebut patut diangkat untuk diteliti, sehingga peneliti bermaksud untuk 

mengangkat permasalahan tersebut sebagai karya tulis dalam sebuah 

penelitian lapangan (field research) dengan judul “Kewirausahaan Kepala  

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo untuk Meningkatkan Brand Mark 

Adiwiyata.  

 

B. Rumusan masalah 

Berdasarkan konteks penelitian tersebut, maka fokus penelitian  

Kewirausahaan kepala Madrasah Ibtidaiyah  Negeri 1 Ponorogo dalam 

Meningkatkan Brand Mark Adiwiyata Madrasah  yang dijabarkan dalam sub 

Fokus berikut:  

1. Bagaimana strategi kewirausahaan kepala madrasah untuk mendapatkan 

brand mark adiwiyata?  

2. Bagaimana implikasi kewirausahaan untuk mendapatkan brand mark di 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Bertitik tolak dari rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin 

dicapai dalam penelitian ini adalah:  

 
7 Observasi, MIN 1 Ponorogo, 4 pebruari 2019. 
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1. Untuk mendeskripsikan strategi kewirausahaan kepala madrasah untuk 

mendapatkan brand mark adiwiyata. 

2. Untuk mendeskripsikan implikasi kewirausahaan untuk mendapatkan  

brand mark   Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo.  

D. Kegunaan Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat untuk: 

1. Kepala Madrasah untuk meyakinkan kepada masyarakat untuk memilih 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 ponorogo sebagai madrasah yang favorit 

dan berprestasi. 

2. Guru agar dapat meningkatkan kinerja supaya dapat menggunakan 

fasilitas yang ada untuk mencapai hasil yang optimal. 

3. Siswa tidak bosan untuk belajar di Madrasah, tidak hanya mempelajari 

keterampilan akademik tetapi juga belajar nonakademik yang sangat 

penting dalam kehidupannya, 

4. Kementerian Agama agar dapat dijadikan rujukan bagi madrasah lain 

untuk mengembangkan dirinya menjadi madrasah pilihan.  

5. Peneliti berikutnya agar hasil hasil penelitian ini dijadikan bahan 

pertimbangan dalam penelitian kasus-kasus sejenis pada latar belakang 

yang berbeda. 

 

E.   Kajian Pustaka 

1. Kajian terdahulu  

  Penelitian yang pertama strategi kepala madrasah dalam meningkatkan 
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daya saing madrasah dengan melakukan tiga hal sebagai berikut, (a) 

meningkatkan motivasi kerja pendidik dan tenaga kependidikan. (b) Menjalin 

hubungan baik dengan masyarakat tempatan, melibatkan masyarakat tempatan 

dalam kegiatan Madarasah. (c) Menerapkan manajemen berbasis siswa. Untuk 

tata tertib siswa dibuat kartu kendali, dan untuk ketuntasan dibuat kartu bebas 

atau kartu tuntas ini bertujuan untuk melatih kejujuran, kedisiplinan, dan 

kemandirian siswa. Ekstrakurikuler siswa wajib memilih salah satu atau lebih 

dari satu ekstrakurikuler yang ada. Sehingga untuk memperingati Hari jadi  

Madrasah dan acara besar lainnya siswa tampil dengan berbagi macam 

kreativitas dan sangat diminati masyarakat.8 

  Berbicara suatu perusahaan atau madrasah merupakan suatu organisasi 

yang mempunyai visi dan misi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh 

organisasi itu. Masing masing perusahaan atau madrasah mempunyai logo dan 

brand mark yang berbeda-beda. Logo adalah simbol dari perusahaan atau 

madrasah yang mempunyai ciri khas tersendiri. Sedangkan brand mark 

merupakan suatu simbol yang keberadaannya mendukung terhadap logo 

tersebut, sehingga orang dengan mudah mengetahui atau mengenali brand 

mark dari mana itu berasal. Sehingga pada akhirnya orang akan mencari dan 

menemukan serta memilihnya. Akan tetapi untuk memunculkan brand mark 

itu sendiri bukanlah sesuatu yang mudah karena memerlukan suatu proses 

waktu yang relatif lama. Oleh karena dibutuhkan seorang pemimpin atau 

 
8 ‘Irawati,”kepemimpinan untuk meningkatkan daya saing di madrasah aliyah kampar Timur” 

,Jurnal Manajemen dan Pendidikan Islam, vol.2, no 1, 2017,15. 
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kepala madrasah yang tangguh dan ulet yang memenuhi 5 kompetensi yang 

telah dipersyaratkan oleh pemerintah untuk menduduki sebuah jabatan kepala 

sekolah. Lima kompetensi itu adalah (a).Kompetensi kepribadian, (b). 

Kompetensi Manajerial,(c). Kompetensi Kewirausahaan, (d). Kompetensi 

Supervisi, dan (5). Kompetensi sosial. 

2. Penelitian ke dua. 

  Penelitian bejudul “Upaya Guru dan Kepala Madrasah dalam 

Meningkatkan Daya Saing Madrasah”9 Berdasarkan penelitian ini dapat 

dilihat bahwa selain adanya upaya Madrasah untuk terus meningkatkan mutu 

dan daya saing pendidikannya, ternyata madrasah juga terus berupaya untuk 

mempertahankan setiap prestasi  yang telah diraihnya. Karenanya, dalam 

penelitian ini ditemukan bahwa Upaya kepala Madrasah dan Guru  dalam 

meningkatkan daya saing ini, baik di MTsN Ngablak MTs Ma’arif  3 Grabag 

pada akhirnya menghasilkan enam sumber daya madrasah yang mempunyai 

daya dukung tinggi yang telah terbukti memberikan keberhasilan  bagi  

madrasah dalam melaksanakan upaya peningkatan mutu dan daya saing 

madrasah, yaitu: adaya upaya yang terus menerus akan peningkatan 

profesionalitas ketenagaan yang terdiri dari para guru dan karyawan, 

peningkatan manajemen dan administrasi madrasah dengan kepemimpinan 

yang kuat dan visioner  juga team work  yang solid, peningkatan ketersediaan 

 
9 Umayah, “Upaya Guru dan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan daya saing Madrasah” 

Jurnal Kajian Pendidikan Islam,vol.7,no 2, 2015. 
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sumber-sumber pembelajaran, peningkatan keberhasilan  pelaksanaan 

kurikulum, peningkatan ketersediaan pengadaan dan perawatan sarana-

prasarana, dan peningkatan akuntabilitas madrasah.   

   

F. Metode Penelitian 

1. Pendekatan  dan Jenis Penelitian 

Fokus masalah penelitian ini adalah Kewirausahaan Kepala Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo untuk Meningkatkan Brand Mark Adiwiyata. 

Penelitian ini lebih menekankan pembahasan pada kompetensi kewirausahaan 

kepala madrasah terutama pada penggalian sumber-sumber dana pendidikan 

di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo. Oleh karena itu, agar peneliti 

dapat mendeskripsikan secara jelas, rinci, dan mampu mendapatkan data yang 

mendalam serta akurat dari penelitian di lapangan (field research), maka 

penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Metode 

penelitian kualitatif dinamakan metode baru, karena popularitasnya belum 

lama dan dinamakan metode postpositivistik karena berlandaskan filsafat 

postpositivisme. Metode ini disebut juga sebagai metode artistic karena 

proses penelitian ini lebih bersifat seni, metode penelitian ini disebut juga 

metode interpretive karena data hasil penelitian ini merupakan interpretasi 

terhadap data yang ditemukan di lapangan. Penelitian kualitatif dilakukan 

secara wajar dengan latar alamiah (the natural setting) dari sumber data 

langsung, dimana peneliti sebagai instrumen kunci (key instrument) terjun ke 

lapangan secara langsung untuk meneliti dan melibatkan diri sebagai subyek 
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penelitian. Sehingga dapat mengeksplorasi situasi, gambaran aktualitas, 

realitas sosial, kondisi, dan peristiwa mengenai Kewirausahaan Kepala 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo untuk Meningkatkan Brand Mark 

Adiwiyata.   

Sedangkan teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 

teknik gabungan, analisis data bersifat induktif/kualitatif dan hasil dari 

penelitian kualitatif menekankan pada makna daripada generalisasi. Untuk 

pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan fenomenologis, 

yang berusaha untuk memahami arti peristiwa atau kejadian dan kaitannya 

terhadap orang-orang dalam situasi dan kondisi tertentu dengan tepat. 

2. Sumber Data 

Dalam rangka penggalian dan pengumpulan data, maka diperlukan 

sumber data serta metode pengumpulan data. Sumber data adalah dari mana 

data itu diperoleh. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua macam, 

yaitu: (a) sumber data primer atau utama; dan (b) sumber data sekunder atau 

tambahan. 

a. Sumber data primer atau utama 

Sumber data utama dalam penelitian ini adalah kata-kata atau 

tindakan yang diperoleh melalui pengamatan (observasi) di lapangan serta 

wawancara (interview) dengan informan kunci (key informan) dan 

informan tambahan, yang dicatat melalui catatan lapangan (field note) 

secara tertulis dan rekaman elektronik. Pencatatan dan rekaman tersebut 

merupakan hasil gabungan dari proses bertanya, mendengar, dan melihat. 
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Sebagai informan kunci adalah kepala sekolah. Selanjutnya dari informan 

kunci ini selanjutnya dikembangkan kepada informan tambahan dengan 

cara sampel bola salju (snowball sampling) atau purposive sampling, yang 

dilakukan secara serial atau berurutan sampai mencapai data jenuh.10 

Sebagai informan tambahan adalah pengurus yayasan, komite sekolah, 

wakil kepala sekolah, unit pelaksanaan kegiatan sekolah, guru, dan 

karyawan di lingkungan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo.  

b. Sumber data sekunder atau tambahan 

Sumber data sekunder atau tambahan adalah sebagai sekunder data 

pendukung yang diperoleh dari dokumentasi, dan lain-lain yang 

berhubungan dengan penelitian. Sumber data tambahan ini juga 

mempunyai peranan yang sangat penting.11 

3. Metode Pengumpulan Data 

Karena penelitian lapangan (field research) ini termasuk penelitian 

kualitatif dengan pendekatan fenomenologis, untuk mendapatkan data yang 

diinginkan secara valid, maka peneliti menggunakan tiga metode 

pengumpulan data, yaitu : 

(1) wawancara mendalam (indepth interview),  

(2) observasi partisipan (participant observation),dan 

 (3) dokumentasi (documentary technique).  

Selanjutnya akan dijelaskan lebih lanjut tentang metode pengumpulan data 

 
10 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatis dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 85. 
11 Ibid, 85. 
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tersebut, yaitu : 

a. Metode wawancara mendalam (indepth interview) 

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan untuk 

studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden dan 

respondennya sedikit sehingga memungkinkan untuk diadakan 

wawancara.wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak 

terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka (face to face) atau 

dengan menggunakan telepon. Secara garis besar ada dua macam pedoman 

wawancara yaitu: pedoman wawancara tidak tersruktur dan pedoman 

wawancara tersruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu 

pedoman wawancara yang hanya memuat garis-garis besar yang akan 

ditanyakan. Sehingga hasilnya akan sangat tergantung kepada kemahiran 

si pewawancara. Kedua yaitu wawancara tersruktur yaitu pedoman 

wawancara yang tersusun secara terinci sehingga menyerupai check list 

sehingga pewawancara tinggal membubuhkan tanda check pada nomor 

yang sesuai.12  

Dalam melakukan penelitian di MIN 1 Ponorogo peneliti 

menggunakan metode wawancara. Metode ini dipilih karena peneliti 

berharap dapat memperoleh data secara langsung dari informan yang 

terkait. Akan tetapi hal ini tidaklah mudah karena kesibukan dari masing-

 
12 Suharsimi Arikunto, Prosedur penelitian suatu pendekatan praktik (Jakarta: PT Rineka cipta, 

2010),270. 
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masing informan. Dengan sabar peneliti mencari sela-sela kesibukan para 

informan sehingga akhirnya peneliti dapat wawancara dengan baik dan 

mendapatkan informasi data-data yang diperlukan. Yang pertama 

wawancara kepada kepala madrasah dan setelah dirasa cukup beliau 

menyarankan untuk mendapatkan data pendukung lain kepada masing-

masing orang yang telah diberikan wewenang. Kemadian peneliti 

melakukannya sampai semua data dirasa cukup. 

b. Metode observasi partisipan (participant observation) 

Observasi partisipan merupakan salah satu metode pengumpulan 

data di lapangan melalui pengamatan penginderaan yang seksama, dimana 

peneliti ikut terlibat secara langsung dengan melebur diri dalam kegiatan 

yang sama yang sedang diteliti untuk berperan secara lengkap atau sebagai 

pengamat. Dari segi proses pengumpulan data pelaksanaan pengumpulan 

data, observasi dapat dibagi menjadi dua yaitu observasi berperan serta 

dan observasi nonpartisipan. Dalam menggunakan metode observasi cara 

yang paling efektif adalah mengamati dengan format blangko pengamatan 

sebagai instrumen yang berisi item-item yang digambarkan akan terjadi.  

Dengan metode ini peneliti mengadaakan observasi terhadap 

kegiatan dengan datang dilokasi pagi-pagi untuk dapat mengamati 

kegiatan madrasah mulai dari sebelum masuk kegiatan belajar mengajar. 

Adapun hal-hal yang peneliti observasi misalnya kegiatan komponen 

madrasah sebelum masuk pembelajaran, pada waktu pembelajaran, 

istirahat, pada saat pulang sekolah dan pada saat-saat kegiatan-kegiatan 
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kusus yang terkait dengan fokus penelitian. 

c. Metode dokumentasi (documentary technique) 

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data 

dengan cara mencatat dokumen-dokumen atau arsip-arsip dari catatan 

penting yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti pada 

objek penelitian. Metode ini digunakan untuk melengkapi metode 

wawancara dan observasi. Metode ini tergolong mudah karena hanya 

mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, transkrip, buku, surat 

kabar, prasasti, notulen rapat leger agenda dan sebagainya. Penggunaan 

metode ini juga dibutuhkan peneliti untuk meneliti arsip-arsip madrasah, 

arsip-arsip kegiatan yang sudah terjadi di masa lampau. Demikian juga 

program-program kegiatan madrasah akan lebih efektif dan efisien bila 

digali dengan menggunakan metode ini. Sedangkan alat yang digunakan 

untuk mengumpulkan data ini melalui kamera, perekam, dan lembar data. 

Dokumen ialah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari record, yang 

tidak dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyidik. 

Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data 

karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan 

untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.13  

Metode ini peneliti lakukan untuk mendapatkan dokumen-

dokumen pendukung dan arsip-arsip yang telah lalu. Dalam hal ini peneliti 

 
13 Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), 217. 
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banyak dibantu oleh operator dan tata usaha madrasah sampai semua data 

yang peneliti perlukan terpenuhi. 

4. Metode Analisis Data 

a. Pemeriksaan Keabsahan Data 

Untuk menjamin kepercayaan data yang diperoleh melalui 

penelitian di lapangan, maka perlu dilakukan pemeriksaan atau uji 

keabsahan data melalui beberapa dimensi, antara lain: 

1) Kredibilitas 

Kredibilitas dimaksudkan untuk membuktikan apa yang 

berhasil dikumpulkan sesuai dengan apa yang ada dalam dunia 

kenyataan serta dengan apa yang terjadi di lapangan. Kriteria 

kredibilitas digunakan untuk menjamin, bahwa data yang 

dikumpulkan tersebut mengandung kebenaran. 

2) Dependabilitas 

Kriteria ini digunakan untuk menjaga kehati-hatian, 

sehingga akan terhindar dari terjadinya kemungkinan kesalahan 

dalam proses pengumpulan dan penginterpretasian data. Peran 

pembimbing dalam hal ini sangat membantu peneliti dalam hal 

pertanggungjawaban karya ilmiah ini. 

3) Konfirmabilitas 

Kriteria ini digunakan untuk menilai hasil penelitian yang 

dilakukan dengan cara mengecek, meneliti data dan informasi serta 

interpretasi peneliti yang didukung oleh materi yang ada dalam 
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audit trail. Pengauditan konfirmabilitas digunakan untuk menilai 

hasil (product), sedangkan pengauditan dependabilitas digunakan 

untuk menilai proses (process) yang dilalui  peneliti pada saat  

penelitian di lapangan.14 

b. Analisis Data 

Analisis data merupakan proses penelaahan dan pengaturan data 

yang tersedia dari berbagai sumber secara sistematis dari hasil transkrip 

wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk pencarian makna, dan 

merupakan proses berkelanjutan selama penelitian berlangsung. Dalam hal 

ini, analisis data tentang Kewirausahaan Kepala Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1 Ponorogo untuk Meningkatkan Brand Mark Adiwiyata.  

Penelitian ini menggunakan data berupa kata-kata dan kalimat 

situasi, kegiatan, pernyataan, dan perilaku yang telah dikumpulkan dalam 

catatan lapangan (field note) serta transkrip wawancara. Sedangkan teknik 

analisis data yang digunakan adalah teknik deskriptif. 

Analisis data kualitatif model Miles and Huberman bahwa analisis 

data deskriptif dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tiga cara, 

yaitu: 

1) Reduksi data 

Reduksi data adalah proses penyederhanaan data, memilih hal-

hal yang pokok yang sesuai dengan fokus penelitian. Reduksi data 

 
14 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif,  kwalitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2012), 270. 
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diartikan sebagai proses pemikiran, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari berbagai catatan tertulis di lapangan dan transkrip data, 

kemudian dianalisis menjadi beberapa kata kunci. Reduksi data 

bukanlah suatu kegiatan yang terpisah dan berdiri sendiri dari proses 

analisis data, tetapi merupakan salah satu bagiannya. Reduksi data 

berlangsung secara terus-menerus selama pengumpulan data. Dalam 

reduksi data terdapat beberapa tahapan, antara lain: (a) membuat 

ringkasan/rangkuman, (b) memilih hal-hal yang pokok/mengkode, (c) 

memfokuskan/menelusuri tema/hal-hal yang penting, dan (d) dicari 

tema dan polanya. Dalam penelitian tentang implementasi Manajemen 

Kurikulum dan Pembelajaran di Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo, maka pemilihan data dilakukan dengan memilah-milah data 

yang diperlukan atau sesuai dengan fokus penelitian saja, dan data 

yang tidak sesuai dengan fokus penelitian ini dikeluarkan dari 

penelitian sehingga memudahkan proses analisis data. Data yang 

sesuai dengan fokus penelitian akan dibuat abstraksinya kemudian 

dibuat pernyataan tentang kecenderungan yang terjadi. 

2) Data Display (penyajian data)  

Display data atau penyajian data merupakan suatu proses 

pengorganisasian data, sehingga mudah untuk dianalisis dan 

disimpulkan. Dalam proses pengorganisasian data ini, data yang ada 

diklasifikasikan dan dipenggal sesuai dengan fokus penelitian. Dengan 
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demikian, peneliti dapat menguasai data dan tidak tenggelam dalam 

tumpukan data yang begitu banyak. 

Data dalam penelitian ini terdiri dari beberapa kumpulan 

informasi yang sintesis dan terarah, yang memberikan adanya 

penarikan suatu kesimpulan. Sehingga penyajian data dalam penelitian 

ini menggunakan bentuk narasi. Data yang disajikan dalam penelitian 

ini adalah data mengenai Kewirausahaan Kepala Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1 Ponorogo untuk Meningkatkan Brand Mark Adiwiyata. 

3) Conclusion Drawing/Verification. 

Kegiatan penyimpulan merupakan langkah lebih jauh daripada 

kegiatan reduksi dan penyajian data. Data yang yang sudah direduksi 

dan olah secara sistematis akan ditarik kesimpulan sementara. 

Kesimpulan pada tahap awal biasanya kurang jelas. Akan tetapi pada 

akirnya akan jelas karena didukung oleh berbagai data dan dasar-dasar 

yang kuat. 

Kesimpulan  dalam penelitian kualitatif adalah merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat 

berupa diskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih 

remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat 

berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 15 oleh 

karena itu kegiatan ini sangatlah penting untuk dilakukan. 

 
15 Ibid. 253. 
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G. Sistematika Pembahasan 

 Sistematika pembahasan secara umum akan dikemukakan dengan 

sajian data, diintrepretasikan, dibahas dan dianalisis. Pendekatan deduktif-

induktif. Dengan poin sentral mendeskripsikan Kewirausahaan Kepala 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo untuk meningkatkan Brand Mark 

Adiwiyata, kemudian akan dinalisis menurut keilmuan Menejemen 

Pendidikan Islam. 

 Penelitian ini akan ditulis dalam enam bab, dan pada masing-masing 

bab memuat beberapa sub bab yang disusun secara sistematis sesuai dengan 

tema pokok dalam penelitian ini. 

Bab satu, Pendahuluan: Memuat beberapa sub bab secara 

keseluruhan isi bab satu berisi gambaran umum tentang proses penelitian 

yang akan dilakukan dan membahas tentang mengapa penelitian tersebut 

penting untuk dilakukan. 

Bab dua, Kewirausahaan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo untuk Meningkatkan Brand Mark Adiwiyata  membahas tentang 

kompetensi kewirausahaan yang meliputi pengertian, konsep-konsep, prinsip-

prinsip dan kiat-kiat kewirausahaan. Tugas dan fungsi Kepala Madrasah 

sebagai Educator, Manajer, Administrator, Supervisor, Leader, Inovator dan 

Motivator. Urgensi membangun brand mark meliputi definisi, macam-macam 

dan manfaat brand mark.  

Bab tiga, Kewirausahaan Kepala MIN 1 Ponorogo: membahas 

tentang Data Umum: Sejarah berdirinya  MIN 1 Ponorogo, Letak Geografis, 
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Visi Misi Tujuan dan Tujuan Madrasah, Keadaan pendidik dan Peserta Didik 

MIN  1 Ponorogo, Struktur Organisasi MIN 1 Ponorogo, Sarana dan 

Prasarana MIN 1 Ponorogo, sedangkan Data Khusus membahas: Data 

Kompetensi Kewirausahaan Kepala MIN 1 Ponorogo tentang strategi dan 

implikasinya.  

Bab empat, Analisis Strategi dan Implikasi Model-model 

Kewrausahaan di MIN 1 Ponorogo dan analisanya  membahas tentang  

adiwiyata, angkutan madrasah, kantin, pondok pesantren, pembiasaan, 

ekstrakurikuler dan outdoor Study.  

Bab lima, Kesimpulan: Bagian terakhir dalam penelitian ini. 

Karenanya, akan diuraikan beberapa poin-poin penting tentang beberapa hal 

yang ditemukan oleh peneliti sejak awal penelitian ini dirumuskan. 
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BAB II 

KONSEP KEWIRAUSAHAAN KEPALA MIN 1 PONOROGO 

UNTUK MENINGKATKAN BRAND MARK ADIWIYATA 

 

A. Kewirausahaan 

1. Definisi kewirausahaan 

 Kewirausahaan adalah suatu kemampuan untuk menciptakan 

sesuatu yang baru dengan daya kreativitas dan kesiapan hati untuk 

menanggung resiko atas sesuatu yang diciptakan untuk dilakukan dengan 

sebaik-baiknya. Dalam hal ini berarti harus ulet, gigih, tekun, terus 

menerus dan pantang putus asa. Seorang wirausahawan adalah merupakan 

cerminan orang yang mampu mengatur dirinya sendiri, menjadwal 

kegiatan dan kebiasaan dirinya sendiri sehingga akan manemukan apa 

yang dia cita-citakan. Seorang wirausahawan banyak dipengarui oleh 

faktor bawaan sejak lahir, lingkungan dimana dia tinggal atau dimana dia 

sekolah. Sehingga akan menyebabkan inspirasi bagi calon calon 

wirausahawan karena faktor-faktor di sekelilingnya. Kewirausahaan 

merupakan bagian tak terpisahkan dari kehidupan manusia karena 

keberadaannya sebagai khalifah di bumi dimaksudkan untuk 

memakmurkan bumi dan membawanya ke arah yang lebih baik. Namun 

kenyataannya tidak mudah untuk memulai  berwirausaha. Kendala, 

rintangan dan kesukaran senantiasa menghampiri aktivitas di dalamnya, 

namun demikian berbagai permasalahan yang datang adalah lembaran 
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utama berupa proses menuju pendewasaan dan kematangan seorang  

entrepreneur  yang bermuara pada kesuksesan dalam mengelola suatu 

bidang usaha. 

 Kewirausahaan adalah suatu ilmu yang mengkaji tentang 

pengembangan dan pembangunan semangat kreativitas serta berani 

menanggung resiko terhadap pekerjaan yang dilakukan demi mewujudkan 

hasil karya tersebut. Keberanian mengambil resiko sudah menjadi milik 

seorang wirausahawan karena ia dituntut untuk berani dan siap jika usaha 

yang dilakukan tersebut belum memiliki nilai perhatian di pasar dan ini 

bias dilihat sebagai bentuk proses menuju wirausahawan sejati.16 

 Wirausahawan (bahasa Inggris: entrepreneur) adalah orang yang 

melakukan aktivitas. Wirausaha yang dicirikan dengan pandai atau 

berbakat mengenali produk baru menentukan cara produksi baru, 

menyusun menajemen operasi untuk pengadaan produk baru, 

memasarkan, serta mengatur permodalan operasinya.17 

 Kewirausahaan adalah orang-orang yang menanggung risiko 

kepemilikan bisnis dengan pertumbuhan dan ekspansi sebagai tujuan 

utama.18  Kewirausahaan  kepala madrasah adalah suatu tolak ukur dalam 

peningkatan mutu pembelajaran di madrasah. Kepala madrasah dan guru 

adalah merupakan figur yang bersentuhan langsung dengan proses 

 
16 Irham fahmi, Kewirausahaan: Teori, Kasus dan solusi (Bandung: Alfabeta, 2016), 1. 
17 KBBI daring. 
18 Nana Herdiana, Manajemen bisnis Syariah &Kewirausahaan (Bandung: Pustaka Setia, 

2013),143. 
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pembelajaran. Kedua elemen ini merupakan figur utama yang dapat 

memberikan kepercayaan kepada masyarakat  dan siswa. Kepuasan 

masyarakat akan dapat dilihat dari input dan output pada setiap periode. 

Jika pelayanan baik dan memuaskan masyarakat maka akan dengan sadar 

masyarakat otomatis akan membantu segala sesuatu yang diinginkan 

madrasah. Sehingga akan memudahkan kepada madrasah dalam 

meningkatkan mutu pelajaran dan mutu madrasah. 

 Kewirausahaan adalah merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang sejak lahir walaupun orang itu tidak memiliki pendidikan yang 

tinggi tapi mampu dan sukses dalam usahanya. Akan tetapi apabila orang 

tersebut selalu meningkatkan kompetensi kewirausahaannya dan bekerja 

keras tentu akan semakin tinggi kompetensinya dan pasti diikuti dengan 

kesuksesan dan usahanya akan semakin berkembang dan maju. Tidak 

semua orang bisa melakukannya akan kita dapat mengetahui beberapa 

karakteristik wirausaha sebagai berikut: ( a). Percaya diri; (b) Berorientasi 

pada tugas dan hasil; (c) Pengambilan resiko; (d) Kepemimpinan; (e) 

Keorisinilan; (f) Berorientasi pada masa depan; (g) kreativitas.19 

 Seorang wirausahawan memang selalu berpikir untuk melihat 

peluang. Dalam contoh sederhana ketika ia pergi ke suatu pasar yang 

sangat ramai dan melihat fasilitas toilet di sana dalam kondisi tidak baik 

atau tidak terurus sehingga banyak konsumen yang datang ke pasar 

 
19 Nana Herdiana, Manajemen Bisnis syariah & kewirausahaan (Bandung: Pustaka Setia, 

2013),159-160. 
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mengeluh terhadap kondisi tersebut. Maka ia akan berpikir untuk 

membangun toilet dengan kondisi dan fasilitas yang baik serta bersifat 

komersil. Semua pengeluaran dan pemasukan akan dihitung serta 

ditentukan apakah feasible atau infeasible.20 

 Apabila suatu usaha atau madrasah sudah berjalan dengan baik 

tentu bukan berarti selesai tugas yang dijalankan akan tetapi pasti banyak 

tantangan dan persaingan. Untuk itu penempatan sumber daya yang ada 

harus tepat. Manusia dan uang merupakan dua sumber daya langka, yang 

biasanya kurang tersedia. Menemukan dan mempertahankan karyawan 

yang baik mutlak diperlukan untuk mendapatkan sebuah kesuksesan. 

Mencari uang untuk memulai atau meluaskan bisnis anda dapat 

dipermudah dengan dengan menggunakan sebuah rencana bisnis yang 

komprehensif.21 

  Seorang kepala madrasah untuk mengembangkan madrasah 

sebenarnya tidak hanya terpaku pada bantuan pemerintah saja. Akan tetapi 

bisa berasal dari berbagai sumber yaitu dari orang tua, pemerintah pusat, 

pemerintah daerah, swasta, dunia usaha, dan alumni.22 Dari berbagai 

sumber ini sebenarnya kepala madrasah bisa mengembangkan yang seluas-

luasnya sehingga masalah finansial madrasah dapat tercukupi. Sehingga 

tujuan akhir dari madrasah itu dapat tercapai. Seperti sebuah ungkapan 

 
20 Irham Fahmi, Kewirausahaan, (Bandung: Alfabeta, 2016 ),6 
21 Geofferey G. Meredith et al, Kewirausahaan Teori & Praktek (Jakarta: PT Pustaka Binaman 

Pressindo,2000),195 
22 Nanang Fatah, Standar Pembiayaan Pendidikan (Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 2012) 
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banyak jalan menuju Roma. Apabila dari satu sumber tidak terpenuhi 

maka bisa dicari alternatif lain yang mungkin bisa dicapai. Jika kita buat 

bagannya seperti ini: 

               

 

 

 

  

 

 

  

 

  Jika kita lihat dari bagan sumber dana sekolah diatas maka 

sangat banyak kemungkinan untuk mendapatkan dana. Oleh karena itu 

kepala sekolah/madrasah dituntut untuk mengembangkan inovasi. 

Kemampuan inovasi wirausahawan merupakan proses mengubah peluang 

suatu gagasan dan ide-ide yang dapat dijual.  Oleh karena itu,  jika seorang 

wirausaha ingin sukses di dalam usahanya, ia harus membuat produknya 

dengan inovasi-inovasi baru karena inovasi faktor penting dalam proses 

produk dan pelayanan.23 

 Di samping itu juga setelah mendapatkan apa yang diinginkan dari 

 
23 Rusdiana, Kewirausahaan Teori dan Praktik (Bandung: Pustaka Setia, 2013), 107. 

Dunia 

usaha/industri 

Sumber dana 

sekolah 

       swasta 

Alumni,dan 

lain-lain 

Orang Tua 

Pemerintah 

Pusat 

Kelompok 

Masyarakat 

Pemerintah Daerah 
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sebuah perusahaan pasti akan mendapatkan brand itu sendiri. Brand 

diperoleh tidak hanya karena gencar mempromosikan saja akan tetapi 

brand diperoleh dengan mendekatkan diri dengan pemangku berbagai 

kepentingan. Seperti halnya Elon Musk sangat memperhatikan Public 

Relations dari Tesla. Jadi banyak menghadiri begitu banyak acara dan 

menyanggupi wawancara dengan berbagai media.24 

2. Konsep-konsep kewirausahaan 

 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 

tentang standar Kepala Sekolah, dijelaskan bahwa salah satu tugas dari 

kepala sekolah adalah melaksanakan kompetensi kewirausahaan kepala 

sekolah yang meliputi: inovasi dan kreativitas, bekerja keras, pantang 

menyerah, motivasi yang kuat. Dari peraturan yang telah dijelaskan, 

kepala sekolah diharuskan memiliki kompetensi tersebut dalam 

melakukan tugas karena bermanfaat bagi kepala sekolah dalam 

mengembangkan sekolah, mencapai keberhasilan sekolah, melaksanakan  

tugas pokok dan fungsi sebagai pemimpin, menghadapi kendala sekolah, 

dan mengelola kegiatan sekolah sebagai sumber belajar siswa. Berikut 

yang telah dijelaskan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Nomor 13 Tahun 2007 mengenai konsep-konsep kewirausahaan kepala 

sekolah. 

 
24 Hermawan Kertajaya, Citizen 4.0 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2017), 58. 
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a. Disiplin ilmu kewirausahaan  

 Ilmu kewirausahaan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari 

tentang nilai kemampuan dan perilaku seseorang untuk memperoleh 

peluang dengan berbagai resiko yang dihadapinya. Pendidikan kewira 

usahaan telah dijabarkan sebagai disiplin ilmu tersendiri yang 

independen  karena kewirausahaan merupakan body of knowledge 

yang utuh dan nyata. Yaitu ada teori, konsep, dan metode ilmiah yang 

lengkap. Seorang wirausahawan yang kuat harus menguasai disiplin 

ilmu, baik secara mono disiplin ilmu, antar disiplin ilmu, maupun 

lintas disiplin ilmu. Misalnya seorang kepala madrasah, pengawas dan 

kepala dinas kota/kabupaten, harus memiliki pengetahuan yang luas di 

bidang pekerjaannya yang menjadi kewenangan dan tanggung 

jawabnya. 

 Jika seseorang ingin menjadi wirausahawan yang handal maka 

harus memiliki ilmu sebagai berikut: diantaranya ilmu manajemen 

produksi, rencana produksi, riset dan pengembangan produksi, 

manajemen pemasaran, sumber daya manusia, manajemen keuangan, 

manajemen peralatan dan perbekalan, prinsip-prinsip akutansi, 

manajemen transaksi, dan inti manajemen (general Manager). 

 Ada beberapa pengaruh ilmu kewirausahaan dalam mendukung 

arah pengembangan wirausahawan, antara lain: 

1) Mampu memberi pengaruh semangat atau motivasi pada diri 

seseorang untuk bisa  melakukan sesuatu yang selama ini sulit untuk ia 
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wujudkan namun menjadi kenyataan. 

2)  Ilmu kewirausahaan memiliki peran dan fungsi untuk mengarahkan 

seseorang bekerja secara lebih teratur serta sistematis dan juga 

terfokus dalam mewujudkan mimpi-mimpinya. 

3) Mampu memberi inspirasi pada banyak orang bahwa setiap 

menemukan masalah maka di sana akan ditemukan peluang bisnis 

untuk dikembangkan. Artinya setiap orang diajarkan untuk 

membentuk semangat “ problem solving ”.25 

4) Nilai positif yang tertinggi dari peran dan fungsi ilmu 

kewirausahaan pada saat dipraktekkan oleh banyak orang maka angka 

pengangguran akan terjadi penurunan. Dan ini bias memperingan 

beban Negara dalam menciptakan lapangan kerja.26 

b. Objek studi kewirausahaan 

 Kewirausahaan mempunyai nilai-nilai dan kemampuan seseorang 

dan mewujudkan perilaku. Kemampuan seseorang yang menjadi 

obyek kewirausahaan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan  

yang meliputi: 

1) Kemampuan merumuskan tujuan hidup/usaha. 

2) Kemampuan untuk memotivasi diri untuk melahirkan suatu tekat 

kemauan yang menyala-nyala 

3) Kemampuan untuk berinisiatif, yaitu mengerjakan sesuatu yang 

 
25 Fahmi, Kewirausahaan,3. 
26 Ibid 
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baik tanpa menunggu perintah orang lain, 

4) Kemampuan berinovasi. 

5) Kemampuan untuk membentuk modal uang atau barang. 

6) Mampu untuk mengatur waktu dan membiasakan diri untuk selalu 

tepat waktu. 

7) Kemampuan mental yang dilandasi dengan agama. 

8) Mampu untuk membiasakan diri dalam mengambil hikmah dari 

pengalaman yang baik ataupun menyakitkan.27 

c. Kewirausahaan eksistensial 

 Kewirausahaan eksistensial adalah jalur aktualisasi potensi-potensi 

diri (bakat, sikap, pengetahuan, ketrampilan) untuk menciptakan dunia 

esuk lebih baik dari dunia kini dengan menghasilkan produk atau jasa 

yang berfungsi meningkatkan kualitas hidup sesama manusia dan 

menyajikan pada tingkat harga dan tempat yang terjangkau oleh 

pemakai (konsumen) yang membutuhkan serta mengendalikan dampak 

ke arah positif bagi komunitas lokal, komunitas bisnis dan lingkungan 

global dengan menjadikan entitas bisnisnya sebagai simpul komunitas 

stakeholders.28 Konsep ini memfokuskan pemahaman kewirausahaan 

yang berorientasi pada aktualisasi jati diri dan potensi sebagai 

pembelajar kewirausahaan. Kata eksistensial memiliki tiga arti, yaitu 

(1) keberadaan manusia atau cara khusus manusia dalam menjalani 

 
27 Dirjen PMPTK, Kewirausahaan (Jakarta: Kemendiknas, 2010), 8. 

28 KBBI Wikipedia. 
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hidupny;.(2) makna hidup; (3) perjuangan manusia untuk menemukan 

makna kongkret di dalam hidupnya. Atau dengan kata lain perjuangan 

manusia untuk menemukan makna hidupnya. Dalam mempelajari 

kewirausahaan, para pembelajar menyadari bahwa keberadaannya 

selalu ditentukan oleh dirinya sendiri. Sebagai manusia pembelajar 

membutuhkan kesadaran diri dan mampu menempatkan dirinya, baik 

sebagai pribadi maupun sebagai bagian dari masyarakat. Sebagai 

manusia mempunyai kebebasan dalam memilih yang dianggap benar 

untuk hidupnya. 

 Dengan definisi tersebut, kewirausahaan eksistensial dilandasi 

dengan beberapa asas berikut: 

1) Asas fungsi kekhalifahan manusia. Tuhan telah mendelegasikan 

wewenang pengelolaan bumi kepada manusia untuk menciptakan nilai 

tambah bagi keseluruhan penghuninya, serta telah melengkapi setiap 

manusia dengan potensi fitrahnya masing-masing. 

2) Asas nilai-nilai terpadu. Produk yang diciptakan wirausaha 

merupakan perwujudan dan pembawa nilai (kebaikan) tertentu, yang 

dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan peningkatan kualitas 

kehidupan sesama manusia. 

3)  Asas efektifitas pelayanan. Seorang wirausaha menciptakan sistem 

penyampaian produk serta jasa-jasa pendukungnya sehingga pengguna 

dapat menjangkaunya dan memanfaatkannya secara efektif. 

4) Asas profitabilitas yang adil. Profit merupakan syarat dan indikator 
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keberhasilan usaha, perlu terdistribusi secara adil antar stakeholders, 

sehingga tidak harus mencapai tingkat maksimum. 

5)  Asas sustainabilitas. Wirausaha mengendalikan dampak lingkungan 

dari usahanya agar tidak merusak (negatif), bahkan berusaha 

menciptakan dampak positif (pelestarian sumber daya alam). 

6) Asas bisnis sebagai simpul komunitas. Wirausaha tidak membatasi 

kiprahnya hanya pada transaksi-transaksi bisnis, tetapi juga berlanjut 

dengan merajut komunitas internal ataupun eksternal antar-

stakeholders.29 

3. Prinsip-Prinsip kewirausahaan 

 Prinsip-prinsip kewirausahaan yang paling utama adalah berani 

atau keluar dari rasa takut akan kegagalan. Makna berani di sini adalah 

tindakan dimana kita harus bisa mengambil sikap atas peluang-peluang 

yang muncul dalam hidup ini terutama pada peluang untuk berwirausaha. 

Para wirausaha merupakan pengambil resiko yang sudah diperhitungkan. 

Mereka bergairah menghadapi tantangan. Wirausaha menghindari situasi 

resiko rendah karena tidak ada tantangannya dan menjahui resiko tinggi, 

karena mereka ingin berhasil. Mereka menyukai tantangan yang dapat 

dicapai.30 Maka dari itu seorang wirausaha harus optimis, ambisius, dapat 

membaca peluang pasar, sabar jangan putus asa, jangan takut gagal, 

creative, pantang menyerah. 

 
29 Rusdiana, Kewirausahaan teori dan praktek (Bandung: CV Pustaka setia, 2018), 54 
30 Geoffrey, Kewirausahaan Teori dan Praktek (Jakarta: PT Pustaka Binawa Pressindo 2000), 37. 
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 Optimis artinya seorang wirausahawan harus yakin akan 

kesuksesan yang akan diperoleh sebagai hasil dari usahanya. Perasaan 

optimis juga akan mampu mendorong kepercayaan diri dan 

menghilangkan bayang-bayang kegagalan yang mungkin terjadi. 

 Ambisius merupakan sifat yang menggebu dari seorang usahawan 

sehingga dia tidak akan cepat puas dengan apa yang telah diperolehnya. 

Sehingga akan selalu meningkat yang lebih baik.  

 Dapat membaca peluang pasar adalah sesuatu yang sangat penting 

bagi para usahawan karena pasar merupakan tujuan utama sebagai 

penyalur produk yang dihasilkan baik itu tingkat lokal maupun nasional 

bahkan internasional. Semakin banyak memahami pasar berarti semakin 

banyak pula peluang kesuksesan yang akan diraihnya. 

 Sabar dan jangan putus asa artinya akan selalu mencoba apabila 

menemukan kegagalan dan selalu sabar dalam menghadapi segala 

tantangan, hambatan yang mungkin terjadi selama proses usaha yang 

dilakukan. 

 Jangan takut gagal adalah sebuah prinsip yang sangat penting 

karena kegagalan adalah sebuah keberhasilan yang tertunda. Seorang 

wirausaha kegagalan adalah sebuah venomena yang sangat mungkin 

terjadi. Akan tetapi hal itu yang membangkitkan kembali untuk selalu 

berinovasi dalam menutup kegagalan itu sehingga akan meraih apa yang 

dinamakan sukses atau berhasil. 

 Creative dan inovatif adalah modal utama bagi seorang wirausaha. 
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Seorang wirausaha tidak boleh berhenti untuk berkreasi dan berinovasi 

dalam segala hal. Berpikir kreatif adalah merupakan sebuah proses yang 

dapat dikembangkan dan ditingkatkan. Akan tetapi setiap orang 

mempunyai daya kreativitas yang berbeda. Kreativitas dapat terwujud 

dimana saja dan oleh siapa saja tidak tergantung usia, jenis kelamin, 

keadaan sosial ekonomi, atau tingkat pendidikan tertentu. Kreativitas 

dimiliki oleh semua orang dan dapat ditingkatkan, oleh sebab itu harus 

dipupuk dan dikembangkan agar tidak terpendam dan tidak dapat 

diwujudkan. Proses berpikir kreatif dapat dilakukan tahapan mulai dari 

pengumpulan informasi, proses inkubasi, melahirkan ide, evaluasi dan 

tindak lanjut. 

 Pantang menyerah adalah upaya yang sangat besar dari seorang 

wirausaha. Keberhasilan bukanlah tujuannya saja tetapi lebih kepada 

proses atau perjalanannya. Dalam hal ini bersemangatlah dan pantang 

menyerah niscaya usahanya akan berhasil. 

 Para wirausaha adalah individu-individu yang berorientasi kepada 

tindakan, dan bermotivasi tinggi yang mengambil risiko dalam mengejar 

tujuannya yang mempunyai beberapa ciri/prinsip yaitu percaya diri, 

berorientasi pada tugas dan hasil, pengambil risiko, kepemimpinan, 

keorisinilan (kreatif, inovatif dan fleksibel), berorientasi ke masa depan.31 

Dan melakukan dengan rasa ikhlas yang tinggi. 

 
31 Rusdiana, Kewirausahaan teori dan praktek (Bandung: CV Pustaka setia, 2018), 141. 

 



38 

 

 

 

4. Kerangka berpikir Kewirausahaan 

 Berdasar segi karakteristik perilaku, wirausaha (entrepreneur) 

adalah orang yang mendirikan, mengelola, mengembangkan, dan 

melembagakan perusahaan miliknya. Wirausaha menciptakan kerja bagi 

orang lain dengan berswadaya. Berusaha melibatkan dua unsur pokok 

yaitu peluang dan kemampuan menanggapi peluang. 32 

Kerangka berpikir Kewirausahaan  

a. Karakteristik Tanggapan 

Karakteristik Perseorangan. 

Karakteristik kelompok sosial 

 b. Pola peluang 

Kebutuhan ekonomi 

Kemajuan teknologi 

 

Perilaku Wirausaha 

Mendirikan, Mengelola 

Mengembangkan,Melembagakan 

 

 

c. Hasil usaha perusahaan 

Tepat guna, Hemat guna 

Unggul mutu, Pembaharu 

 

   Bagan 4.1 

 
32 Rusdiana, Kewirausahaan teori dan praktek (Bandung: CV Pustaka setia, 2018), 55 
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5. Konsep Strategi kewirausahaan di sekolah/madrasah adiwiyata 

 Adiwiyata adalah tempat yang baik dan ideal dimana diperoleh 

berbagai ilmu pengetahuan dan berbagai norma dan etika yang dapat 

menjadi dasar manusia menuju terciptanya kesejahteraan hidup kita dan 

menuju kepada cita-cita pembangunan yang berkelanjutan. Tujuan 

adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah/madrasah yang bertanggung 

jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan melalui tata 

kelola yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Untuk 

mendapatkan brand mark adiwiyata perlu suatu penetapan strategi  yang 

merupakan satu kesatuan yang komponen yang utuh yang terdiri dari: 

a. Kebijakan berbasis lingkungan  

 Memiliki standar kurikulum yang memuat upaya perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup. RKAM yang memuat program dalam 

upaya perlindungan lingkungan hidup. 

b. Implementasi kurikulum berbasis lingkungan 

 Tenaga pendidik memiliki kompetensi dalam mengembangkan 

kegiatan pembelajaran lingkungan hidup dan peserta didik melakukan 

kegiatan pembelajaran dalam mengembangkan lingkungan hidup. 

c. Mengadakan kegiatan  berbasis lingkungan 

 Melaksanakan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan 

hidup yang terencana bagi warga madrasah dan Menjalin kemitraan 

dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan 

berbagai pihak(masyarakat, pemerintah, swasta, media, sekolah lain). 
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d. Pengelolaan sarana prasarana berbasis lingkungan 

 Ketersediaan sarana prasarana pendukung yang ramah lingkungan 

dan peningkatan kualitas pengelolaan sarana-prasarana madrasah 

ramah lingkungan di madrasah.33 

 Tim madrasah berbasis lingkungan mengkaji tentang kondisi 

lingkungan hidup madrasah, kebijakan madrasah, kurikulum madrasah, 

kegiatan madrasah dan sarana-prasarana. Membuat rencana kerja dan 

mengalokasikan anggaran madrasah. Berdasarkan kajian tersebut dan 

disesuaikan dengan komponen standar dan implementasi adiwiyata. 

Melaksanakan rencana kerja madrasah, melakukan pemantauan dan 

evaluasi. Menyampaikan laporan kepada kepala madrasah dan tembusan 

kepada badan lingkungan hidup kabupaten/ kota terkait. 

 Madrasah merupakan suatu lembaga pendidikan yang sekarang lagi 

banyak peminatnya karena relatif dipercaya oleh masyarakat karena 

mampu mengimbangi kemajuan teknologi yang semakin maju dan 

membawa berbagai budaya asing. Madrasah juga banyak didrikan oleh 

lembaga lembaga swasta yang maju dan bersaing dengan madrasah 

ataupun sekolah di sekitar. Maka dari itu hanya kepala madrasah yang 

mempunyai jiwa kewirausahaan yang mampu mengelola dan membangun 

madrasah secara efektif. Berwirausaha di sekolah berarti juga memadukan 

antara kepribadian, peluang, keuangan, dan sumber daya yang terdapat di 

 
33 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kemendikbud, “Panduan Adiwiyata Sekolah Peduli dan 

Berbudaya ingkungan”,(Jawa Tengah: Badan Lingkungan Hidup 2009), 37. 
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lingkungan sekolah untuk mengambil keuntungan. Kepribadian mencakup 

pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku. Sehubungan dengan itu, 

Steinhoff (1993) mengidentifikasikan karakteristik kepribadian wirausaha 

adalah sebagai berikut: 

1) Memiliki kepercayaan diri (self confidence) yang tinggi terhadap kerja 

keras dan cerdas, mandiri dan memahami risiko yang diambil adalah 

bagian dari keberhasilan. Dengan modal kerja tersebut mereka dapat 

bekerja dengan tenang, optimis dan tidak dihantui oleh perasaan takut 

gagal. 

2) Memiliki kreativitas diri (self creativity) yang tinggi dan kemauan 

serta kemampuan mencari alternatif untuk merealisasikan berbagai 

kegiatannya melalui kewirausahaan. 

3) Memiki pikiran positif (positive thinking), dalam menghadapi suatu 

masalah atau kejadian senantiasa melihat aspek positifnya. Dengan 

demikian mereka selalu melihat peluang dan memanfaatkanya untuk 

mendukung kegiatan yang dilakukan. 

4) Memiliki orientasi pada hasil (output oriented), sehingga hambatan 

tidak membuat mereka menyerah, tetapi justru tertantang untuk 

mengatasi, sehingga mencapai hasil yang diharapkan. 

5) Memiliki keberanian untuk mengambil risiko, baik risiko terhadap 

kecelakaan, kegagalan maupun, kerugian. Dalam melaksanakan 

pribadi wirausaha tidak takut gagal atau rugi sehingga tidak takut 

melakukan pekerjaan meskipun dalam hal baru.  
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6) Memiliki jiwa pemimpin yang selalu ingin mendayagunakan orang 

dan ingin membimbingnya, serta selalu ingin tampil ke depan untuk 

mencari pemecahan dari berbagai masalah, dan tidak membebankan 

atau menyalahkan orang lain. 

7) Memiliki pikiran orisinil, yang selalu memiliki gagasan baru, baik 

untuk mendapatkan peluang maupun mengatasi masalah secara kreatif 

dan inovatif. 

8) Memiliki orientasi ke depan, dengan tetap menggunakan pengalaman 

masa lalu sebagai referensi, mencari peluang untuk memajukan 

pekerjaannya. 

9) Menyukai tantangan dan menemukan diri dengan merealisasikan ide-

idenya.34 

 Apabila dikaitkan dengan kegiatan sekolah secara umum maka 

masih banyak hal-hal yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Oleh sebab itu kepala madrasah harus mempunyai kiat-

kiat kewirausahaan disamping penganggaran operasional dari pemerintah. 

 Permendiknas no 13 tahun 2007 meyampaikan kewirausahaan 

kepala sekolah/madrasah meliputi 5 point yaitu: 

1) Menciptakan sesuatu yang berguna untuk menciptakan sesuatu yang 

berguna bagi pengembangan sekolah/madrasah. 

2) Bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai 

 
34 E. Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta: PT Remaja 

Rosdakarya,2013),193. 
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generasi pembelajar yang efektif. 

3) Memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam menjalankan tugas  

pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah. 

4) Pantang menyerah dan selalu mencari solusi yang terbaik dalam 

menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. 

5) Memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produk/jasa 

sekolah/madrasah sebagai sumber belajar peserta didik.35 

B. Tugas/ Fungsi Kepala Madrasah 

Dalam mengembangkan mutu pendidikan di madrasah, seorang kepala 

madrasah  mempunyai tugas dan peran-peran yang harus dijalankan. Tugas 

dan peran kepala sekolah menurut Depdikbud  dibagi menjadi tujuh pokok 

yaitu: sebagai pendidik (educator), sebagai manajer, sebagai administrator, 

sebagai  supervisor  (penyelia), sebagai  leader  (pemimpin), sebagai 

innovator, serta sebagai  motivator.36 Adapun penjelasan tugas dan peran-

peran kepala sekolah tersebut diuraikan sebagai berikut: 

1. Kepala Madrasah sebagai Educator 

 Kepala sekolah merupakan tugas tambahan yang diberikan kepada 

guru sebagai kepala atau pimpinan sekolah, oleh karenanya kepala sekolah 

juga memiliki tugas untuk mendidik. Tugas pokok dan fungsi (tupoksi) 

kepala sekolah sebagai pendidik  (educator) yaitu melaksanakan kegiatan 

 
35 Permendiknas No 13 tahun 2007, (Jakarta: 17 april 2007),6. 

36 E.Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005),98. 
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kurikuler dan ekstrakurikuler  untuk siswa, menyusun program 

pembelajaran, melaksanakan program pembelajaran, melakukan evaluasi 

pembelajaran, melakukan pembinaan siswa, dan memberikan layanan 

konseling pada siswa. Kepala sekolah sebagai  educator  harus memiliki 

strategi  yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme tenaga 

kependidikan di sekolahnya. Strategi tersebut seperti menciptakan iklim 

sekolah yang kondusif, memberikan nasehat kepada warga sekolah, 

memberikan dorongan kepada seluruh tenaga kependidikan, serta 

melaksanakan model pembelajaran yang menarik. Dengan demikian, 

penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa tugas kepala sekolah sebagai 

educator/pendidik merupakan tugas pokok dan fungsi kepala sekolah 

dalam melaksanakan kegiatan pembinaan kepada (guru, staf, dan siswa), 

melakukan penyusunan pembelajaran, melaksanakan program 

pembelajaran, melakukan evaluasi pembelajaran, serta menciptakan 

lingkungan sekolah yang kondusif untuk pembelajaran bagi semua warga 

sekolah/Madrasah. Kepala sekolah sedikitnya mempunyai empat macam 

nilai yang harus ditanamkan kepada warga sekolah/Madrasah yaitu 

pembinaan mental, pembinaan moral, pembinaan fisik, pembinaan 

artistik.37 Pembinaan mental artinya kepala sekolah/madrasah harus 

mampu menciptakan iklim madrasah yang kondusif dan mampu 

memberikan fasilitas yang nyaman sehingga para guru mampu 

 
37 Ibid,99.  
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melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga akan terbentuk sikap dan 

watak yang baik sesuai dengan yang diharapkan. Pembinaan moral artinya 

kepala madrasah harus mampu memberikan arahan, nasehat kepada 

seluruh warga madrasah untuk melakukan apa yang sudah menjadi 

tanggung jawab masing-masing sehingga akan terwujud sikap dan 

perbuatan yang baik. Pembinaan fisik artinya kepala madrasah harus 

mampu mendorong warga madrasah untuk senang berolahraga. Karena 

pada hakikatnya suatu pekerjaan akan sukses apabila didukung oleh 

kesahatan baik jasmani dan rohani. Olahraga bisa dilakukan di dalam 

program madrasah atau di masyarakat. Pembinaan artistik adalah 

pembinaan yang dilakukan oleh kepala madrasah dalam hal seni dan 

keindahan. Hal ini bisa dilakukan dengan cara memprogram karyawisata 

pada akhir program pembelajaran sehingga tidak mengganggu proses 

pembelajaran. Program ini sekaligus untuk menambah pengayaan program 

pendidikan.  

2. Kepala Madrasah sebagai Manajer 

 Madrasah/Sekolah merupakan sebuah organisasi, sehingga perlu 

dilakukan pengelolaan/kegiatan manajemen agar sumber daya yang ada di 

dalamnya dapat didayagunakan secara efektif dan  efisien sesuai dengan 

tujuan yang telah ditetapkan. Manajemen merupakan suatu proses 

merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan 

mengendalikan usaha para warga madrasah untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Dengan demikian kepala madrasah memiliki peran 
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sebagai manajer.  Seorang kepala madrasah harus memiliki tiga hal yaitu 

keterampilan konsep yaitu keterampilan untuk memahami dan 

mengoperasikan organisasi, keterampilan manusiawi yaitu keterampilan 

untuk bekerja sama, memotivasi, dan memimpin, serta keterampilan teknis 

yaitu keterampilan dalam menggunakan pengetahuan, metode, teknik, 

serta perlengkapan untuk menyelesaikan tugas tertentu. Kepala sekolah 

harus memiliki  strategi yang tepat untuk memberdayakan tenaga 

kependidikan melalui kerja sama atau kooperatif, memberi kesempatan 

kepada para tenaga kependidikan untuk meningkatkan profesinya, dan 

mendorong keterlibatan seluruh tenaga kependidikan dalam berbagai 

kegiatan yang menunjang program sekolah.38 Dalam kuku kerja kepala 

bahwa kegiatan manajerial yang harus dilakukan oleh kepala sekolah 

meliputi: membuat perencanaan sekolah, rencana kerja sekolah (RKS), 

rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS), menyusun pedoman dan 

jadwal kegiatan sekolah, serta struktur organisasi sekolah, mengelola 

pendidik dan tenaga kependidikan, mengelola siswa, mengelola sarana dan 

prasarana sekolah, mengelola pembiayaan sekolah, melakukan evaluasi 

sekolah. Dengan demikian, maka penjelasan tersebut dapat disimpulkan 

bahwa sebagai manajer, kepala sekolah mempunyai tugas mengelola 

sumber daya sekolah yakni membuat perencanaan sekolah (RKS, RKAS), 

menyusun pedoman dan jadwal kegiatan sekolah, struktur organisasi 

 
38 Ibid, 103. 
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sekolah, mengelola tenaga pendidik, siswa, keuangan, kurikulum, humas, 

fasilitas, dan komponen yang lain, untuk dapat didayagunakan semaksimal 

mungkin, sehingga dapat mencapai tujuan sekolah secara efektif dan 

efisien.  

 Kepala madrasah juga seorang manajer, kepala madrasah dituntut 

untuk menciptakan iklim di madrasah yang penuh dengan kreativitas 

dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. Kepemimpinan tersebut 

bukanlah kepemimpinan yang tertutup, melainkan kepemimpinan yang 

terbuka terhadap perubahan dan berorientasi kepada kemajuan. Kepala 

madrasah dituntut mampu menciptakan gagasan baru dan brilliant dan 

mampu mentransformasi organisasi madrasah agar mampu mencetak 

lulusan yang berjiwa entrepreneur.39 

3. Kepala Madrasah sebagai Administrator 

 Kepala sekolah sebagai administrator memiliki hubungan sangat 

erat dengan berbagai aktivitas pengelolaan administrasi yang bersifat 

pencatatan, penyusunan, dan pendokumenan seluruh program sekolah. 

Sebagai administrator, kepala sekolah harus memiliki kemampuan  untuk  

mengelola  kurikulum, mengelola administrasi peserta didik, mengelola 

administrasi personalia, mengelola administrasi  sarana  dan  prasarana, 

mengelola administrasi  kearsipan, dan mengelola administrasi keuangan. 

Sementara itu, dalam buku kerja kepala sekolah dijelaskan bahwa 

 
39 Barnawi & Moh.Arifin, School preneorship (Jogjakarta: AR Ruzmedia, 2012), 126. 
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menyusun administrasi sekolah meliputi:  a) Administrasi program 

pengajaran, meliputi menyusun jadwal pelajaran sekolah, daftar 

pembagian tugas guru, daftar pemeriksaan persiapan  mengajar, daftar 

penyelesaian kasus khusus di sekolah, daftar hasil UAS, rekapitulasi 

kenaikan kelas, daftar penyerahan STTB, catatan pelaksanaan supervisi 

kelas, laporan penilaian hasil belajar.  b) Administrasi kesiswaan, meliputi 

menyusun administrasi penerimaan siswa baru, buku induk siswa dan 

buku klaper, daftar jumlah siswa, buku absensi siswa, surat keterangan 

pindah sekolah, daftar mutasi siswa selama semester, daftar peserta UAS, 

daftar kenaikan kelas, daftar rekapitulasi kenaikan kelas/lulusan, tata tertib 

siswa.  c) Administrasi pegawai, meliputi Menyusun daftar kebutuhan 

pegawai, daftar usulan pengadaan pegawai, data kepegawaian, daftar hadir 

pegawai, buku penilaian PNS, dan file-file kepegawaian lainnya. d) 

Administrasi keuangan, meliputi menyusun buku kas, rangkuman 

penerimaan dan pengeluaran keuangan sekolah, laporan penerimaan dan 

pengeluaran anggaran sekolah.  e) Administrasi perlengkapan, meliputi 

menyusun buku pemeriksaan perlengkapan/barang, buku inventaris 

perlengkapan/barang, daftar usul pengadaan perlengkapan/barang.  Kepala 

sekolah sebagai administrator merupakan tugas untuk melaksanakan 

penyusunan pada semua sumber daya yang terdapat di sekolah, baik dari 

pendidik/ nonpendidik dan siswa, sarana dan prasarana, serta sumber daya 

pembelajarannya sehingga seluruh program dan administrasi sekolah 

dapat berjalan dengan lancar.    
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4. Kepala Madrasah sebagai supervisor 

 Kegiatan utama madrasah adalah pembelajaran antara guru dan 

siswa untuk mencapai kompetensi yang telah ditetapkan secara efektif dan 

efisien. Dalam hal ini tugas kepala sekolah adalah sebagai supervisor. 

Tugasnya adalah menyupervisi pekerjaan yang dilakukan oleh tenaga 

kependidikan. Kepala sekolah harus bisa membina, mengarahkan, 

membantu guru-guru dalam mengatasi masalah yang dihadapi pada proses 

pembelajaran. Kepala sekolah sebagai supervisor harus diwujudkan dalam 

kemampuan menyusun, dan melaksanakan program supervisi pendidikan, 

serta memanfaatkan hasilnya.   Kemendiknas menegaskan bahwa tugas 

kepala sekolah/madrasah sebagai supervisor adalah menyusun program 

supervisi, melaksanakan program supervisi, memanfaatkan hasil supervisi 

yang meliputi pemanfaatan hasil supervisi untuk peningkatan/pembinaan  

kinerja guru/staf dan pemanfaatan hasil supervisi untuk pengembangan 

sekolah/madrasah. Dalam melaksanakan peranannya sebagai supervisor 

kepala sekolah bisa melakukan  kegiatan  diskusi kelompok, kunjungan 

kelas, pembicaraan individual, dan simulasi pembelajaran.  Keberhasilan 

kepala sekolah sebagai supervisor dapat ditunjukkan dengan 

meningkatnya kesadaran guru untuk meningkatkan kinerjanya dan 

meningkatkan keterampilan guru dalam melaksanakan tugasnya.  Kegiatan 

supervisi yang dilaksanakan meliputi pembinaan dan pembimbingan yang 

efektif bagi semua guru dan stafnya, baik secara formal maupun informal 

agar dapat mencapai kinerja yang tinggi untuk mencapai kompetensi yang 
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ditetapkan. 

5. Kepala Madrasah sebagai leader 

 Kepala sekolah sebagai leader/pemimpin hendaknya mampu 

menggerakkan dan memberi petunjuk bawahannya agar bersedia 

melaksanakan tugasnya masing-masing dalam rangka mencapai tujuan 

sekolah/madrasah.  Kepala  sekolah  sebagai  leader  harus mampu  

memberikan petunjuk dan pengawasan, meningkatkan kemauan tenaga 

kependidikan,  membuka komunikasi dua arah, dan mendelegasikan tugas. 

Untuk menjadi kepala sekolah/madrasah yang baik dapat dianalisis dari 

kepribadian, pengetahuan, terhadap pengetahuan terhadap tenaga 

kependidikan, visi dan misi madrasah, kemampuan mengambil keputusan 

dan kemampuan berkomunikasi.  Kepribadian kepala sekolah sebagai 

leader akan tercermin dalam sifat-sifat: jujur, percaya diri, tanggung 

jawab, berani mengambil risiko dan keputusan, berjiwa besar, emosi yang 

stabil, dan teladan.40   Kemendiknas menyebutkan TUPOKSI yang harus 

dilaksanakan oleh kepala sekolah sebagai pemimpin yaitu merumuskan 

dan menjabarkan visi, misi dan tujuan sekolah, melakukan dan 

bertanggung jawab dalam pengambilan keputusan, memberi teladan dan 

menjaga nama baik lembaga, menjalin komunikasi dan kerja sama dengan  

masyarakat sekolah, melakukan analisis kebutuhan guru, memantau dan 

menilai kinerja guru dan staf.  

 
40 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013),115. 
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6. Kepala Madrasah sebagai innovator 

 Kepala madrasah sebagai tokoh sentral penggerak organisasi 

madrasah harus mampu menciptakan hal-hal yang baru untuk 

mengembangkan madrasah yang dipimpinnya, dalam hal ini kepala 

madrasah juga berperan sebagai  inovator. Dalam rangka melakukan peran 

dan fungsinya sebagai  innovator  menyatakan bahwa kepala sekolah 

harus memiliki strategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang 

harmonis dengan lingkungan, mencari gagasan baru, mengintegrasikan 

setiap  kegiatan, memberikan teladan kepada seluruh tenaga kependidikan 

di sekolah, dan mengembangkan model-model pembelajaran inovatif.41 

Lebih lanjut menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai  inovator  akan 

tercermin dari cara caranya dalam melakukan pekerjaan secara:  

a. Konstruktif, yaitu membina setiap tenaga kependidikan untuk dapat 

berkembang secara optimal dalam melaksanakan tugas yang diembannya,   

b. Kreatif, yaitu berusaha mencari gagasan dan cara-cara baru dalam 

melaksanakan tugasnya,   

c. Delegatif, yaitu berusaha mendelegasikan tugas kepada tenaga 

kependidikan sesuai dengan deskripsi tugas, jabatan serta kemampuan 

masing-masing,   

d. Integratif, yaitu berusaha mengintegrasikan semua kegiatan sehingga 

dapat menghasilkan sinergi untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif, 

 
41 Ibid ,117. 
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efisien, dan produktif,   

e. Rasional dan objektif, yaitu berusaha  untuk  bertindak  dengan  cara 

mempertimbangkan rasio dan objektif,   

f.  Pragmatis, yaitu berusaha menetapkan kegiatan atau target berdasarkan 

kondisi dan kemampuan nyata yang dimiliki oleh setiap tenaga 

kependidikan, serta kemampuan sekolah,   

g. Keteladanan, yaitu kepala sekolah harus menjadi teladan dan contoh 

yang baik bagi bawahannya,   

h. Adaptabel dan fleksibel, yaitu mampu beradaptasi dalam menghadapi 

situasi baru, serta berusaha menciptakan situasi kerja yang menyenangkan 

dan memudahkan para tenaga kependidikan untuk beradaptasi dalam 

melaksanakan tugasnya. Tupoksi kepala sekolah sebagai  inovator, dalam 

Buku kerja kepala menjelaskan bahwa kepala sekolah sebagai  inovator  

harus menjalin kerja sama dengan pihak lain, menerapkan TIK dalam 

manajemen sekolah, dan melakukan pembaharuan di sekolah. Kepala 

sekolah sebagai  inovator yakni mampu mengikuti perubahan yang 

terdapat di sekolah guna mengembangkan sekolah yang dipimpinnya. 

Kepala sekolah dituntut harus mampu menciptakan metode-metode 

pembelajaran yang inovatif, mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi, serta menjalin hubungan dengan masyarakat luas guna 

mencari gagasan atau ide ide baru yang dapat diterapkan di madrasah 

sesuai dengan visi dan misi madrasah. 
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7. Kepala Madrasah sebagai motivator. 

 Sebagai motivator kepala madrasah sekaligus sebagai pemimpin 

harus mampu memberikan dorongan atau motivasi kepada anggotanya 

untuk selalu bersedia bekerja   sama sehingga tujuan bersama dapat 

tercapai. Dorongan tersebut dapat berupa pemberian penghargaan atas 

prestasi guru, staf, maupun siswa, pemberian sanksi/hukuman atas 

pelanggaran peraturan dan kode etik bagi guru, staf, maupun siswa, serta 

menciptakan lingkungan pembelajaran yang kondusif. Dengan demikian, 

seorang kepala madrasah juga harus berperan sebagai motivator. Kepala 

madrasah sebagai  motivator  bertugas memberikan dorongan dan 

dukungan kepada semua bawahannya agar mampu bekerja sama dalam 

mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagai motivator  kepala 

madrasah  harus memiliki strategi yang tepat untuk memberikan motivasi 

kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan berbagai tugas dan 

fungsinya. Agar dalam memberikan motivasi dapat dilakukan dengan 

tepat, maka kepala madrasah harus memahami karakteristik bawahannya, 

hal ini dikarenakan setiap individu memiliki motif masing-masing yang 

berbeda dalam melaksanakan tugasnya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan 

melalui pengaturan lingkungan fisik, pengaturan suasana kerja, disiplin, 

dorongan,  penghargaan secara efektif, dan penyediaan berbagai sumber 

belajar melalui pengembangan Pusat Sumber Belajar. Dalam hal ini bisa 

seperti perpustakaan, laboratorium, Balai Latihan Kerja dan lain-lainnya. 

Kepala madrasah mampu mendorong dan memotivasi bawahannya untuk 
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selalu bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugasnya., dorongan, 

penghargaan secara efektif dan efisien. Terdapat beberapa prinsip yang 

bisa diterapkan oleh kepala madrasah agar tenaga pendidik dan 

kependidikan mau meningkatkan profesionalismenya. Prinsip-prinsip 

tersebut adalah: 

a. Para tenaga kependidikan akan bekerja lebih giat apabila kegiatan yang 

dilakukannya menarik dan menyenangkan. 

b. Tujuan kegiatan perlu disusun secara jelas dan diinformasikan kepada 

tenaga kependidikan sehingga mereka mengetahui tujuan ia bekerja. Para 

tenaga kependidikan juga bisa dilibatkan dalam penyusunan tujuan 

tersebut. 

c. Para tenaga kependidikan juga harus selalu diberitahu tentang hasil dari 

setiap pekerjaannya. 

d. Pemberian hadiah lebih baik dari pada pemberian hukuman, namun 

sewaktu-waktu hukuman juga diperlukan. 

e. Usahakan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kependidikan dengan 

jalan memperhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa aman, 

menunjukkan bahwa kepala sekolah memperhatikan mereka, mengatur 

pengalaman sedemikian rupa sehingga setiap pegawai pernah memperoleh 

kepuasan dan penghargaan.42 

 

 
42 Ibid., 122.  
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C. Urgensi membangun Brand Mark 

1. Definisi Brand Mark 

 Brand adalah menjadi salah  satu elemen penting, vital karena 

menggambarkan identitas dari produk yang kita tawarkan. Merek jugalah 

yang membedakan produk kita dengan produk komonitas. Brand equity 

dapat didefinisikan sebagai nilai tambah yang melekat pada produk dan 

jasa. Brand equity yang kuat dapat memberikan value yang tinggi, baik 

kepada pelangan maupun pada perusahaan. Dan juga meningkatkan daya 

tawar terhadap supplier dan juga distributor.  Dalam hal ini apabila 

semakin terkenal semakin dicari suatu merek, perusahaan dapat berperan 

sebagai price maker untuk menentukan posisi di pasar, bukannya price 

taker yang cenderung mengikuti perkembangan pasar begitu saja. Di era 

yang serba horizontal ini brand memang semakin penting. Namun yang 

lebih penting adalah karakter karena teknologi informasi telah membuat 

semuanya lebih terbuka. Kini tidak bisa lagi menutupi kesalahan atau 

membohongi pelangggan begitu saja. Jadi, apa yang kita upayakan bukan 

lagi brand building tetapi character building. Tugas kita di sini adalah 

membangun dan menjaga karakter asli dari suatu merek, tentu dengan 

upaya secara berkelanjutan dan konsisten.43 Dengan demikian brand mark 

dapat dipertahankandengan baik. 

 
43 Hermawan Kertajaya, Marketting in Challenging Times (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2014), 

136. 
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  “Brands marks are aspect or element (such as color, design, 

picture, syimbul, typeface) of a brand that cannot be expressed in words. 

Or visual images, elements or symbols used to identify a brand and 

contribute to building and maintaining its image”. Tanda merek adalah 

gambar visual, elemen /simbol yang digunakan untuk mengidentifikasi 

merek dan berkontribusi untuk membangun dan mempertahankan 

citranya. Contoh tanda termasuk logo perusahaan, pewarnaan, 

desain/gambar. Intinya elemen visual mengisaratkan bahwa target 

pelangan mengartikan maknanya sedangkan salinan mengekspresikan 

manfaat secara lebih langsung. 

 Logo sering kali merupakan salah satu elemen visual pertama yang 

dimaksudkan perusahaan kedalam mereknya. Logo adalah simbol visual 

inti yang dimaksudkan untuk menjadi identik dengan nama perusahaan 

dan citra merek. Biasanya, logo termasuk ke dalam semua bentuk 

komunikasi. Logo menyertakan nama perusahaan sebagai bagian dari 

grafik. Nike “swoosh”, dan elang kantor pos. amerika serikat adalah 

contoh logo terkemuka  

 Warna juga dapat terkait erat dengan makna/tema perusahaan. Biru 

adalah komponen utama dari brending visual untuk Walmart. Ini adalah 

warna utama di seluruh toko dan dalam seragam karyawan. Merah adalah 

tema warna utama untuk target. Icon teknologi IBM biasanya disebut 

sebagai “bigbloe”, dan logo perusahaan mencakup huruf-huruf yang 

ditulis IBM dengan huruf biru berbaris.  
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 Berbagai foto-foto, gambar, grafik, dan karakter visual lainnya 

digunakan oleh perusahaan dalam upaya promosi pengembangan merek. 

Mc Donald‘s telah lama menggunakan lengkung emasnya untuk menarik 

perhatian dan mempertahankan mereknya. Karakter Ronald Mc Donald 

jadi telah menjadi tokoh sejarah yang menonjol dalam promosi 

perusahaan. 

 Desain perusahaan terkadang menggunakan yang rumit dan fitur 

gaya dalam pemasaran sebagai bagian dari pengembangan merek. 

Produsen produk kamar mandi dan dapur Kohler telah lama menggunakan 

karya seni abstrak untuk menyajikan apa yang disebutnya. The buld look 

of kohler. strateginya yang berani telah menjadi bagian integral dalam 

membangun citra tentang mangkok, wastafel, keran, dan panjuran toilet 

yang mewah dan canggih. Apple telah lama digunakan sebagai iklan 

dengan karakter pewarnaan dan siluet yang cerah dalam iklan cetak untuk 

mempromosikan vareasi iPod.  

 Merek adalah suatu nama, simbol tanda, desain atau gabungan 

untuk dipakai sebagai identitas suatu perorangan, organisasi / perusahaan 

pada barang dan jasa yang dimiliki untuk membedakan dengan produk 

jasa lainnya. Merek yang kuat ditandai dengan dikenalnya suatu merek 

dalam masyarakat, asosiasi merek yang tinggi pada suatu produk persepsi 

positif dari pasar dan kesetiaan konsumen pada merek yang tinggi. 

Dengan adanya merek yang membuat produk yang satu beda yang lain 

diharapkan memudahkan konsumen dalam menentukan produk yang 
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dikonsumsinya berdasarkan berbagai pertimbangan yang menimbulkan 

kesetiaan terhadap suatu merek/brend yaitu dari pengenalan, pilihan dan 

kepatuhan pada suatu merek. Akan tetapi, merek jelas bukan sekedar 

nama, logo, atau simbol. Merek berfungsi sebagai “paying” yang 

merepresentasikan produk atau jasa. Merek juga merefleksikan value yang 

diberikan kepada pelanggan. Oleh sebab itulah, merek dianggap sebagai 

value indicator. 44      

2. Macam-macam Brand Mark 

a. Manufacturer brand  

Manufacturer brand/merek perusahaan adalah merek yang dimiliki 

oleh sesuatu perusahaan yang memproduksi produk/jasa. 

Contohnya seperti soffel, untraflu, Philips, soclean, dan lain–lain. 

b. Private brand/merek pribadi adalah merek yang dimiliki oleh 

distributor/pedagang dari produk/jasa seperti Hipermarket, Giant 

yang menjual kapas merek Giant, Carefour yang menjual produk 

elektronik dengan merek Gluesky, Supermarket Hero yang 

menjual merek gula dengan merek Hero dan lain-lain.  

3. Fungsi dan Manfaat Brand Mark 

 Dilihat dari fungsinya branding adalah untuk menanamkan image 

dan citranya bermasyarakat, bahkan konsumennya, jika perusahaan 

tersebut memiliki produk yang mereka jual, sehingga dengan adanya 

 
44 Hermawan Kerta Jaya, crisis (Jakarta: Compas Gramedia Pustaka, 2014),132. 
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branding diharapkan brad/merek anda selalu diingat oleh masyarakat/ 

konsumennya dalam jangkau yang lama. Fungsi branding adalah sebagai 

berikut:  

a. Pembeda.  

 Suatu produk akan memiliki perbedaan dengan pesaingnya bila 

memiliki brand yang kuat, sehingga suatu brand dapat dengan mudah 

dibedakan dengan brand yang lain  

b. Promosi dan daya tarik  

   Produk yang memiliki brand akan dengan mudah mempromosikan 

dan akan jadi daya tarik. Promosi sebuah brand akan dengan mudah 

mempromosikan produknya dengan menampilkan brand/logo tersebut.   

c. Membangun citra  Membangun keyakinan, jaminan kualitas dan 

prestise. 

   Sebuah brand juga berfungsi membentuk citra dengan memberi 

alat pengenalan pertama kepada masyarakat. Keyakinan, kualitas, dan 

prestos sebuah produk akan melekat dalam sebuah brand dari 

penggalaman dan informasi dari produk tersebut.  

d. Pengendali pasar  

   Pasar mudah dikendalikan oleh brand yang kuat. Brand tersebut 

akan menjadi peringatan bagi para kompititor untuk mengambil setiap 

langkah yang diambil disamping itu masyarakat akan dengan mudah diberi 

informasi tambahan dengan adanya brand yang diingat olehnya. 

   Manfaat branding  adalah  
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a. Memberikan daya tarik tersendiri bagi para konsumen  

b. Lebih mudah mendapat loyalitas pelangan terhadap produk/jasa 

yang ditawarkan  

c. Membuka peluang perusahaan untuk menetapkan harga jual 

yang lebih tinggi  

d. Peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan deferensi produk  

e. Menjadi ciri tertentu yang membedakan perusahaan dengan 

produk perusahaan pesaing. 

   Di era yang serba horizontal ini,  Brand memang semakin penting. 

Namun yang lebih penting lagi adalah character karena teknologi 

informasi telah membuat semuanya lebih terbuka. Kini kita tidak dapat 

lagi menutupi kesalahan atau membohongi pelanggan begitu saja. 

   Brand adalah menjadi salah  satu elemen penting, vital karena 

menggambarkan identitas dari produk yang kita tawarkan. Merek jugalah 

yang membedakan produk kita dengan produk komonitas. Brand equity 

dapat didefinisikan sebagai nilai tambah yang melekat pada produk dan 

jasa. Brand equity yang kuat dapat memberikan value yang tinggi, baik 

kepada pelangan maupun pada perusahaan. Dan juga meningkatkan daya 

tawar terhadap supplier dan juga distributor. Dalam hal ini apabila 

semakin terkenal semakin dicari suatu merek, perusahaan dapat berperan 

sebagai price maker untuk menentukan posisi di pasar, bukannya price 

taker yang cenderung mengikuti perkembangan pasar begitu saja. Di era 

yang serba horizontal ini Brand memang semakin penting. Namun yang 
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lebih penting adalah karakter karena teknologi informasi telah membuat 

semuanya lebih terbuka. Kini tidak bisa lagi menutupi kesalahan atau 

membohongi pelangggan begitu saja. Jadi, apa yang kita upayakan bukan 

lagi Brand Building tetapi character building. Tugas kita di sini adalah 

membangun dan menjaga karakter asli dari suatu merek, tentu dengan 

upaya yang konsisten dan berkelanjutan.45 Dengan demikian Brand Mark 

dapat dipertahankan dengan lebih baik. 

a. Publikasi Brand Mark 

 Publikasi adalah sangat penting dalam rangkaian sosialisasi kepada 

publik. Agar mendapat perhatian public ada 7 langkah yang harus 

diketahui : 

a. Tulis pernyataan posisi bisnis 

 Menulis pernyataan posisi bisnis dalam beberapa kalimat. Hal ini 

merangkum apa yang yang membuat bisnis anda berbeda dengan yang 

lain. 

b. Buatlah daftar tujuan 

 Untuk  mencapai publikasi yang dinginkan maka buatlah daftar 

urutan secara spesifik lengkap dengan tanggal waktunya. Kalau perlu 

sertakan produk sebagai contoh. Tujuan yang disertakan yaitu 

meningkatkan lalu lintas untuk meningkatkan penjualan dan 

 
45 Hermawan Kertajaya, Marketing in challenging Times (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 

2014),137. 
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membangun brand mark awarnes. 

c. Mengidentifikasi target pelanggan. 

 Untuk target ini pelanggan ada pria dan wanita, kisaran usia, gaya 

hidup, pendapatan atau di mana mereka tinggal. Sehingga dengan 

mudah untuk memdidiknya. 

d. Mengidentifikasi target media 

 Untuk memudahkan maka buatlah daftar surat kabar, media on 

line.program TV, radio di wilayah tersebut yang akan menjadi saluran 

yang tepat. Buatlah media dari media itu kemudian menghubungi 

teman bisnis yang  jalankan. 

e. Mengembangkan sudut cerita 

 Mengembangkan sudut cerita yang dikembangkan apakah itu 

dibaca, didengar/dilihat di TV. Diskusikan dengan pasangan, rekan 

bisnis/karyawan anda untuk menghasilkan ide-ide segar. Misalnya jika 

anda memiliki toko sebuah baju anda bisa memberi tahu media lokal 

mengenai tren fashion di wilayah anda dan barang apa yang cepat 

habis. Jika barang yang cepat habis tersebut ternyata sebuah kemeja 

dengan desain bendera Indonesia anda bisa berbicara dengan media 

mengenai kembalinya patriotisme. Kemudian mengatur reporter untuk 

berbicara dengan beberapa pelanggan anda tentang mengapa mereka 

membeli kemeja tersebut dan menyarankan mereka mengirim 

fotografer untuk mengambil gambar pelangan yang menggunakan 

kaos tersebut. 
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f. Buat Promo 

 Untuk membuat promo tuangkan pikiran anda di atas kertas dan 

mengirimnya ke wartawan dalam sebuah surat promosi. Mulailah 

dengan pertanyaan/fakta menarik yang berhubungan bisnis ke 

khalayak target media anda. Misalnya jika anda menulis untuk sebuah 

majalah yang ditunjukkan untuk orang tua, apakah anda  tahu bahwa 

lebih separuh wanita di atas 50 tahun belum menabung untuk pensiun? 

Kemudian mengarah ke penawaran anda sebagai pembaca saya 

menawarkan 10 tips untuk mereka menuju masa pensiun yang nyaman 

secara financial. 

g. Tindak lanjut. 

 Tindak lanjut adalah kunci untuk menjamin liputan. Tunggu 4-5 

hari setelah mengirim informasi untuk menikdaklanjuti surat 

penawaran anda dengan panggilan telpon jika reporter meminta 

informasi tambahan, segera tindak lanjuti.  

 Brand diperoleh tidak hamya karena gencar mempromosikan saja 

akan tetapi Brand diperoleh dengan mendekatkan diri dengan 

pemangku berbagai kepentingan. Seperti halnya Elon Musk sangat 

memperhatikan Public Relations dari Tesla. Jadi dia banyak 

menghadiri begitu banyak acara dan menyanggupi wawancara dengan 

berbagai media.46 

 
46 Hermawan Kertajaya, Citizen 4.0 (Jakarta: PT Gramedia Pustaka, 2017),58. 
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BAB III 

 PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN  

 

A. Data Umum 

1. Sejarah berdirinya Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo 

 Madrasah Ibtidaiyah Negeri Bogem Sampung Ponorogo dengan 

nomor statistik 111135020004 berstatus Negeri merupakan peralihan 

fungsi dari Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqien ( MI PSM) 

Bogem Sampung Ponorogo. Pada awalnya Madrasah ini bernama 

Madrasah Ibtidaiyah Pesantren Sabilil Muttaqien ( MI PSM) Bogem yang 

berpusat di Takeran Kabupaten Magetan. Madrasah ini berdiri pada 

tanggal 2 September 1949.47 

  Tercatat sebagai Madrasah tertua di Kabupaten Ponorogo ini, pada 

awalnya menyelenggarakan kegiatan pembelajaran di serambi masjid dan 

di teras rumah pemrakarsa berdirinya madrasah yakni KH. Imam 

Subardini. Sebagai seorang Tokoh ulama di Dukuh Bogem Desa Sampung 

ini, beliau dengan ikhlas memberikan pendidikan dan pengajaran kepada 

para santri dari berbagai daerah yang berniat menimba ilmu agama.  

 Seiring perjalanan waktu dan semakin banyaknya jumlah santri, madrasah 

melakukan pembenahan dan pemenuhan sarana prasarana kegiatan 

pembelajaran, mulai dari pembangunan gedung secara gotong-royong di 

 
47 Profil madrasah, Dokumentasi, MIN 1 Ponorogo, 30 Oktober 2017, 2. 
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atas tanah wakaf, pemenuhan tenaga pengajar, serta fokus pembelajaran 

dengan menerapkan kurikulum kolaborasi antara konsep pesantren dan 

Kementerian  Agama. 

 Pada awal tahun 1967 pendidikan agama di daerah Jawa Timur 

tumbuh berkembang pesat, maka pemerintah saat itu merasakan perlunya 

menegerikan beberapa madrasah, sehingga dapat membantu memberikan 

pelajaran pada sekolah-sekolah negeri sebagaimana dimaksud dalam 

Keputusan MPRS No. XXVII/MPRS/1966. Melihat hal itu Majelis 

Pimpinan Pusat Pesantren Sabilil Muttaqien mengajukan permohonan 

Penegerian Madrasah Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah Lingkungan 

PSM kepada Pemerintah berdasarkan surat Nomor 31/D.III/67 tanggal 1 

Juli 1967. Berdasarkan Keputusan Menteri Agama No. 86 Tahun 1967 

tanggal 29 Juli 1967 Madrasah Ibtidaiyah PSM  Bogem resmi menjadi 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri.48   

  Sejak berdiri samapai sekarang. MIN Bogem Sampung Ponorogo 

mengalami beberapa kali pergantian kepemimpinan. Namun pergantian 

tersebut merupakan mata rantai sejarah yang tidak dapat dipisahkan satu 

dengan yang lainnya. Karena mempunyai visi dan misi yang sejalan untuk 

mengembangkan dan membawa MIN Bogem Sampung Ponorogo menjadi 

yang terbaik di dunia pendidikan. Namun keberhasilan itu juga karena 

dukungan dari semua pihak (warga madrasah) yang saling membantu dan 

 
48 Ibid., 3. 
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berbuat yang terbaik. Adapun mulai didirikan sampai sekarang 

kepemimpinan madrasah adalah sebagai berikut;  

 Data Kepala Sekolah :  

Nama   :  Widodo, M.Pd  

NIP    : 19760727 199903 1002  

Pangkat/Gol.Ruang     :  Pembina, IV/a  

Pendidikan   :  S2 Bahasa Indonesia  

Alamat  :  Desa Bogem, Kec. Sampung, Kab. Ponorogo. 

2. Letak Gegrafis Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo 

 MIN 1 Ponorogo terletak di pedesaan 15 kilo meter Barat Laut dari 

kota Ponorogo. Terletak di Jalan KH Abdurrohman Wahid No 06, Desa 

Sampung, Kecamatan Sampung, Kabupaten Ponorogo, Propinsi Jawa 

Timur. Kondisi tanah MIN 1 Ponorogo adalah tanah kering yang tidak 

produktif karena sumber mata air yang sangat dalam. Tanahnya berbatuan 

dan padas. Tumbuhan yang cocok adalah pohon Jati. Oleh sebab itu 

mayoritas lahan kosong ditanami pohon Jati. MIN 1 Ponorogo jauh dari 

gunung berapi sehingga tanahnya kurang subur. Sungai di sekitar 

madrasah banyak yang ditanami pohon bambu sekaligus sebagai kekuatan 

tanah . di tepian sungai. Akan tetapi sungai di sampung adalah sungai 

tadah hujan. Artinya sungai di sini hanya ada airnya pada saat musim 

hujan. Pohon buah-buahan yang banyak adalah pohon Mangga dan Sawo. 

Karena jauh dari kota dan banyak bukit maka frekuensi/sinyal elektronik 

termasuk sulit didapatkan. Maka butuh perjuangan untuk dapat mengakses 
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siaran TV , radio atau yang lain untuk berkomunikasi dengan daerah 

sekitar. 

a. Denah Madrasah.  

       

                  U 

      

    MTs Albajuri 

        SMPN 2 

sukorejo    MIN 1 Ponorogo 

                                      MTsN 6 Ponorogo             

     Smpn  1   JL Raya Bogem Sampung 

   sukorejo 

 

 

                      Ponpes AL Qolily 

          SMPN 1 Sampung 

 

      Al Iman Putra 

 

      MTS/MA Al Mukarom 

 

  JL Raya Ponorogo Wonogiri 

3.1 Denah lokasi MIN 1 Ponorogo 
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3. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo 

a. Visi Madrasah  

  MIN 1 Ponorogo sebagai lembaga pendidikan mengemban amanat 

untuk mencapai dan mendukung Visi dan Misi Pendidikan Nasional serta 

pendidikan di daerah masing-masing. Oleh karena itu MIN 1 Ponorogo 

perlu memiliki Visi dan Misi Madrasah yang dapat dijadikan arah 

kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang dicita-citakan. Adapun 

Visi MIN 1 Ponorogo adalah :  

“Berahklaqul Karimah, Berprestasi di bidang Iptek dengan berbasis Imtaq 

serta Peduli dan Berbudaya Lingkungan” 

Indikator Visi: 

1) Madrasah menyelenggarakan pembelajaran intra maupun 

ekstrakurikuler dengan pembiayaan yang mandiri,  

2) Mampu bersaing dengan lulusan yang sederajat untuk melanjutkan 

/ diterima di pendidikan yang lebih tinggi,  

3) Mampu berpikir aktif, kreatif dan keterampilan dalam 

memecahkan masalah, 

4) Memiliki keterampilan, kecakapan nonakademis sesuai bakat dan 

minatnya,  

5) Memiliki keyakinan teguh dan mengamalkan ajaran agama Islam 

secara benar dan konsekuen, 

6) Mampu  menjadi teladan bagi teman dan masyarakat.   
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b. Misi Madrasah  

         Misi adalah tindakan yang dilakukan untuk mewujudkan atau 

merealisasikan visi tersebut, karena visi harus mengakomodasi semua 

kelompok yang terkait dengan madrasah. Dengan kata lain Misi adalah 

suatu strategi atau cara untuk mencapai visi yang sudah ditetapkan secara 

tepat dan benar. Tanpa adanya strategi yang benar tidak mungkin suatu 

visi akan tercapai.  

 Adapun rumusan misi madrasah kami sebagai berikut: 1) 

Melaksanakan pembelajaran dengan mengedepankan kemampuan peserta 

didik  melalui pengenalan ilmu agama , pengetahuan tehnologi yang 

berwawasan lingkungan; 2) Menciptakan lingkungan madrasah yang 

kondusif dalam proses pembelajaran; 3) Menanamkan karakter yang baik 

berbudi pekerti luhur, berbudaya, terampil dan mandiri serta cinta 

lingkungan sekitar; 4) Melaksanakan pengamalan ajaran islam 

berlandaskan iman dan taqwa terhadap Allah Swt, mencintai lingkungan 

sekitar dalam kehidupan sehari-hari. 5) Meningkatkan penggalian dan 

pengembangan materi dan persoalan lingkungan hidup yang ada di 

masyarakat sekitar; 6) Meningkatkan pelaksanaan budaya hidup bersih 

dalam rangka mencegah pencemaran lingkungan; 7) Meningkatkan 

penanaman hidup hemat dalam upaya pelestarian lingkungan; 8) 

Meningkatkan pembiasaan perilaku santun dalam upaya mencegah 

terjadinya kerusakan lingkungan. 
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c. Tujuan Madrasah  

 Pengertian tujuan madrasah adalah tahapan atau langkah untuk 

mewujudkan visi dalam jangka waktu tertentu, dengan kata lain tujuan 

merupakan “APA” yang akan dicapai/dihasilkan oleh madrasah yang 

bersangkutan dan “KAPAN” tujuan itu akan tercapai.  

  Tujuan dikaitkan dengan jangka waktu 3-5 tahun, jika visi 

merupakan gambaran madrasah secara utuh atau ideal, maka tujuan yang 

ingin dicapai dalam jangka waktu 3 tahun mungkin belum seideal visi atau 

belum selengkap visi. Dengan kata lain tujuan itu dapat terwujud dari 

sebagian visi yang kita buat.  

  Indikator yang dapat kami masukkan dalam sebuah visi akan kami 

perinci lagi dalam rumusan tujuan madrasah, adapun tahapan atau langkah 

yang akan dilakukan adalah sebagai berikut dalam waktu 5 tahun ke depan 

dalam mewujudkan visi dan misi adalah: 

1) Terciptanya Lingkungan Madrasah yang bersih, nyaman, relijius, dan 

kondusif sehingga dapat merangsang siswa belajar mandiri dan kreatif 

sekaligus berprestasi  

 2) Mengembangkan bakat dan ketrampilan siswa melalui multi 

kecerdasan  

3) Tersedianya sarana dan prasarana sebagai penunjang keberhasilan 

pendidikan  

4)  Mengoptimalkan pelayanan terhadap anak didik dan wali murid  

5)  Menjalin kemitraan yang erat dengan stakeholder madrasah 
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6) Menjadikan lulusan yang beriman, bertaqwa dan berakhlakul karimah 

serta mampu mengembangkan potensi dirinya dalam menghadapi 

tantangan masa depan serta berwawasan lingkungan 

7) Mengembangkan model pembelajaran tentang lingkungan hidup yang 

terintegrasi pada semua mata pelajaran. 

4. Keadaan Pendidik dan Peserta didik Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo 

a. Data Pendidikan Guru  

   Tabel 3.1 Kualifikasi Pendidikan Guru 

NO Indikator kriteria Jumlah orang 

1 Kualifikasi Pendidikan Guru SMA - 

  D1 - 

  D2 - 

  D3 - 

  SI 22 

  S2 3 

 JUMLAH  25 

 

b. Data Siswa 5 tahun terakhir 

1. 2014/2015  = 212 Siswa 

2. 2015/2016  = 248 Siswa 

3. 2016/2017  = 295 Siswa 
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4. 2017/2018  = 320 Siswa 

5. 2018/2019  = 387 Siswa 

c. Data jumlah lulusan 5 tahun terakhir 

1. 2014/2015  = 27 Siswa 

2. 2015/2016  = 26 Siswa 

3. 2016/2017  = 31 Siswa 

4. 2017/2018  = 33 Siswa 

5. 2018/2019  = 50 Siswa 

d. Data pendidik dan karyawan 

  Tabel 3.2 Pendidik dan Karyawan 

No Indikator Kriteria Jumlah  

(orang) 

1 Kualifikasi Pendidikan Guru SMA Sederajat - 

  D1 - 

  D2 - 

  D3 - 

  S1 22 

  S2 3 

  Jumlah 25 

2 Sertifikasi Sudah 21 

  Belum 4 

  Jumlah 25 

3 Gender Pria 12 
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  Wanita 13 

  Jumlah 25 

4 Status Kepegawaian PNS 21 

  GTT 4 

  PTT  

  Jumlah 25 

5 Pangkat/Golongan III a 2 

  III b 8 

  III c 7 

  III d 2 

  IV a 2 

  IV b 1 

  Nonpns 4 

  Jumlah 25 

6 Kelompok Usia Kurang 30 Th 2 

  31- 40 Th 9 

  41- 50 Th 10 

  51- 60 Th 4 

  Jumlah 25 

7 Masa kerja Kurang 6 Th 2 

  6-10 tahun 9 

  11- 16 tahun 10 
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  17- 20 tahun 3 

  21-ke atas 1 

 JUMLAH  25 

 

5. Struktur Organisasi Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo 

Kepala Madrasah   : Widodo M.Pd 

Wakil Kepala    : Jais S.Pd 

Kordinator Bidang   :  

 Keagamaan   : Untung, S.Pd 

 Kurikulum   : Winarsari, S.Pd. 

 Humas    : Ahmad Baihaqi, S.Ag. 

 Kesiswaan   : Siti Aminah. S.Pd 

 Sarpras   : Tubari, S.Pd 

Wali Kelas    : 

 I (Al Kindi)   : Diyah Laily Hanistin, S.Pd.I 

 I (An Nawawi)  : Nana Muna’imah, S.Pd.I 

 I (Ar Razi)   : Heru lestari, S.Ag 

 I ( Al Ghozali)   : Yulia Laily Rohmatika, S.Pd.I 

 II (Al Farabi)   : Fitri Rohmawati, S.Pd SD. 

 II (AL Biruni)   : Ahmad Baihaqi, S.Ag 

 III (Ibnu Kaldun)  : Untung, S.Pd 

 III (Ibnu Taimiyyah)  : Drs. Slamet. 
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 III (Ibnu sina)   : Siti Aminah, S.Pd.I 

 IV ( Al Idris)   : Winarsari, S.Pd 

 IV (Lukman Al Hakim : Bandjar Nugraha, S.Ag, M.Pd.I 

 IV (Zaid Bin Zabit)  : Binti Sofiah, S.Pd 

 V (Sahl)   : Purwati, S.Pd 

 V (Rusdy)   : Nining Sunaringtyas, S.Pd.I 

 VI (Al Khawarizmi)  : Jaiz S.Pd 

 VI (Salman Al Farizi)  : Maftoh Zainuri, S.Ag 

6. Sarana dan Prasarana Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo 

 Sarana dan prasarana di MIN 1 Ponorogo adalah sangat baik dan 

memadai dibuktikan dengan hasil akriditasi A. Kelasnya sangat 

representatif, Lingkungan yang asri karena MIN 1 Ponorogo adalah 

madrasah adiwiyata tingkat Jawa Timur. Madrasah Ibtidaiyah negeri 1 

Ponorogo juga mempunyai lapangan olahraga yang baik antara lain 

lapangan bola voli, lapangan sepak bola, lapangan tenis meja dan sarana 

prasarana olahraga lainnya yang representatif sehingga anak-anak dapat 

menyalurkan hobinya dengan baik. Kantor kepala sekolah yang bagus. 

Ruang guru yang memadai didukung oleh ruang UKS yang baik. Dan 

dilengkapi kantin madrasah yang baik. Sehingga anak-anak dapat belajar 

dengan nyaman.49  

 

 
49 Profil Madrasah, Dokumentasi, MIN 1 Ponorogo, 17 Oktober 2017. 
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B.  Data khusus  

1. Strategi Kewirausahaan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo. 

a. Kebijakan berwawasan lingkungan. 

 Melalui wawancara dengan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo pada tanggal 18 Mei dikantor kepala MIN 1 Ponorogo 

menjelaskan tentang kurikulum yang digunakan adalah kurikulum 

2013 yang barbasis mata pelajaran karena dianggap paling cocok 

dengan kondisi di MIN 1 Ponorogo. Sehingga gurunya adalah 

mengajar bidang studi tertentu saja. 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo adalah satu-satunya 

madrasah di ponorogo yang menggunakan kurikulum 2013 yang 

berbasis mata pelajaran dan kami menyisipkan materi tentang 

upaya perlindungan dan pengelolaan hidup pada masing-masing 

mata pelajaran sehingga pendidikan lingkungan hidup dapat 

terus disampaikan kepada siswa. Disamping itu suatu kebijakan 

pasti berisiko terhadap anggaran madrasah. Oleh sebab itu kami 

juga mengalokasikan 20% anggaran untuk menunjang kegiatan 

adiwiyata. Untuk mempercepat kerja kami membagi komponen 

yang ada menjadi beberapa tim sehingga dapat bekerja lebih 

fokus dan efektif. 50 

 

   Dari hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwasannya 

madrasah mempunyai beberapa kebijakan yang terkait dengan sistem 

kerja untuk bisa bekerja secara efektif mulai dari penyisipan kebijakan  

berwawasan lingkungan didalam kurikulum, penganggaran didalam 

RKAM sampai ke sistim kerja tim secara rinci dan jelas. 

 
50 Widodo,Wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2019. 
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  Hal tersebut diperkuat oleh Winarsari sebagai coordinator bidang 

kurikulum yang menjelaskan ditengah-tengah kesibukannya 

beliau  mengatakan bahwa kurikulum yang dipakai di MIN 1 

Ponorogo adalah kurikulum 2013 yang berbasis mata pelajaran 

dan menyisipkan muatan yang peduli dan berbasis lingkungan 

diterapkan dan dituangkan dalam penyusunan kurikulum di MIN 

1 Ponorogo sekaligus juga dianggarkan sebesar 20% didalam 

anggaran madrasah.51 

 

b. Implementasi kurikulum berbasis lingkungan. 

 Penerapan kurikulum di MIN 1 Ponorogo sangat ditentukan oleh 

tenaga pendidik yang ada di MIN 1 Ponorogo yang mempunyai tenaga 

pendidik 85% bersertifikat professional. 

 Winarsari menuturkan bahwa tenaga pendidik yang ada di MIN 1 

Ponorogo adalah berjumlah 25 orang dan yang sudah mempunyai 

sertifikat professional berjumlah 21 orang. Dan pendidikan S1 

berjumlah 22 orang dan S2 berjumlah 3 orang. Disamping itu ada 4 

orang yang sudah berpengalaman dibidang mengelola madrasah 

yang setara. Untuk peserta didik juga diberi kesempatan untuk 

melakukan kegiatan tentang perlindungan dan pengelolaan 

lingkungan hidup.52 

 

 Para guru sudah menyisipkan muatan perlindungan dan 

pengelolaan lingkungan hidup pada SK dan KD masing bidang studi 

artinya sudah ada kebijakan yang mengatur tentang program adiwiyata 

di MIN 1 Ponorogo dengan diterapkan di masing-masing bidang studi 

oleh guru pengampu mata pelajaran. 

c. Mengadakan kegiatan berbasis lingkungan 

 Kegiatan yang dilakukan baik didalam maupun diluar madrasah 

bertujuan untuk menuju madrasah yang sehat dan juga sebagai 

 
51 Winarsari, Wawancara, Ponorogo 19 mei 2019. 
52 Ibid 
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promosi terhadap berbagai pihak untuk lebih memperkenalkan 

terhadap madrasah. 

Wakil kepala madrasah mengatakan dimasjid madrasah setelah 

sholat dhuhur menuturkan bahwa kegiatan lingkungan hidup 

yang terencana sesuai dengan program madrasah yang telah 

ditetapkan dialam kurikulum dengan waktu yang telah 

ditentukan. Baik kegiatan guru dan karyawan maupun murid. 

Ada lagi kegiatan yang berkerja sama dengan menjalin 

kemitraan dengan berbagai pihak dari luar seperti pemerintah, 

dinas lingkungan hidup, dan sekolah lain. Kegiatan ini juga 

sebagai bagian dari promosi yang sehat untuk lebih 

memperkenalkan kepada masyarakat.53 

 

Dari pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dengan 

mengadakan kegiatan adiwiyata yang diadakan oleh mitra dari luar 

secara tidak langsung juga ikut memperkenalkan kepada masyrakat 

bahwa MIN 1 Ponorogo adalah madrasah yang peduli dan 

berwawasan lingkungan. 

d. Pengelolaan sarana-prasarana berbasis lingkungan. 

    Kelengkapan sarana dalam rangka mewujudkan madrasah  yang 

peduli terhadap lingkungan sangat penting. Dengan memiliki sarana 

yang ramah lingkungan, maka madrasah dapat mengatasi 

permasalahan lingkungan yang menjadi isu yang sedang berkembang 

di masyarakat. Untuk mencapai tujuan mengatasi permasalahan 

tersebut, tentunya diperlukan sebuah proses pengelolaan. Di MIN 1 

Ponorogo saat ini sudah tersedia beberapa macam sarana ramah 

lingkungan baik untuk mengatasi permasalahan maupun untuk 

 
53 Jais, S.Pd, Wawancara, Ponorogo, 21 Mei 2019. 
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menunjang pembelajaran.  Beberapa sarana tersebut adalah green 

house, rumah kompos, bang sampah, kolam, UKS, hidroponik, kantin, 

komposter, toilet dan tempat pembuangan sampah.54  

 Dengan observasi dan wawancara disamping beberapa kebijakan 

tersebut untuk berwirausaha di madrasah berarti memadukan juga 

antara kepribadian, peluang, keuangan, dan sumber daya yang terdapat 

di lingkungan madrasah untuk mengambil keuntungan. Karakteristik 

kepribadian yang dimiliki oleh kepala madrasah adalah: 

1. Memiiki kepercayaan diri (self confidence) yang tinggi terhadap 

kerja keras dan cerdas, mandiri dan memahami risiko yang diambil 

adalah bagian dari keberhasilan. Dengan modal tersebut mereka 

dapat bekerja dengan tenang optimis dan tidak dihantui oleh 

perasaan takut gagal.“Kami disini itu berusaha menggiring teman-

teman untuk mengembangkan kewirausaahaan hanya bermodal 

nekat, tatag, soal untung rugi pun biasa Pak Rur, mendidik anak-

anak mboten saged luput saking Jer basuki mawa bea supaya 

sekolah ini tetap maju dan tidak kalah dengan perkembangan 

jaman.”55  

2. Memiliki kreativitas diri (self creativity) yang tinggi dan kemauan 

serta kemampuan mencari alternatif untuk merealisasikan berbagai 

kegiatannya melalui kewirausahaan.  

 
54 Observasi, MIN 1, ponorogo, 25 maret 2019. 
55 Widodo,Wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2019. 
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Di MIN 1 Ponorogo wilayahnya jauh dari perkotaan, dekat 

dengan pesaing seperti SDN Sampung 3, SDN Sidorejo 1, SDN 

Pugeran 1, SDN Sampung 2, MI PSM, secara sederhana wali 

murid itu kan pinginnya itu sekolah dekat, dan kalau seperti itu 

kita tidak dapat murid, untuk itu saya bersama teman-teman 

berpikir untuk jemput bola, ngasih kemudahan akses untuk 

anak-anak yang sekolah di sini.56  

 

3. Memiki pikiran positif (positive thinking), dalam menghadapi suatu 

masalah atau kejadian senantiasa melihat aspek positifnya. Dengan 

demikian mereka selalu melihat peluang dan memanfaatkanya 

untuk mendukung kegiatan yang dilakukan.  

Biasanya dalam suatu lembaga yang paling sensitif terhadap 

suatu masalah adalah manajemen keuangan dan kegiatan, maka 

dari itu setiap tahun agenda  rutin yang diadakan di MIN 1 

ponorogo adalah penyusunan Rencana Kerja Madrasah (RKM) 

dan Rencana Kegiatan  Anggaran Madrasah (RKAM). Pada 

program ini rapat  diikuti oleh komite madrasah, kepala sekolah,  

dan seluruh steakholder untuk menentukan RKAM tahun 

anggaran yang akan berjalan sesuai dengan sekala prioritas 

sehingga semua bidang mengetahui posisi penganggaran 

madrasah. Dengan demikian ketika program dimulai semua 

sudah tahu dan memahami tugas dan fungsinya masing-masing.57 

 

4. Memiliki orientasi pada hasil (output oriented), sehingga hambatan 

tidak membuat mereka menyerah, tetapi justru tertantang untuk 

mengatasi, sehingga mencapai hasil yang diharapkan.  

  Hambatan yang dialami yaitu ketika kita mempunyai program 

antar jemput siswa madrasah mulai dengan 1 mobil madrasah. 

Seiring dengan waktu ternyata operasional angkutan operasional 

ini sangat tinggi belum perawatan mobilnya. Dengan musyawarah 

hal ini bisa diatasi dengan menggandeng pihak ke tiga yaitu jasa 

angkutan yang mana pengelolaannya ditangani oleh komite 

madrasah. Alhamdulillah usaha ini bisa meningkat dan berhasil 

 
56 Ibid., kreatifitas kepala madrasah dan observasi , MIN 1 Ponorogo, 18 Mei 2019. 
57 RKM dan RKAM, Dokumentasi. MIN 1 Ponorogo, 19 Juli 2018. 
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sesuai dengan harapan.58 

 

5. Memiliki keberanian untuk mengambil risiko, baik risiko terhadap 

kecelakaan, kegagalan maupun, kerugian. Dalam melaksanakan 

pribadi wirausaha tidak takut gagal atau rugi sehingga tidak takut 

melakukan pekerjaan walau dalam hal yang baru. 

Dalam hal ini kami memberanikan diri untuk membuat terobosan 

madrasah adiwiyata karana keadaan memaksa harus segera 

diwujudkan karena kondisi yang gersang dan kelas yang belum 

representatif. Padahal msdrasah/sekolah sekitar belum ada yang 

melakukan. Maka kami harus berusaha keras mencari pendanaan, 

program dan semua yang terkait dengan adiwiyata. 

Alhamdulillah dengan memeras keringat kami bisa berhasil 

dengan baik.59 

 

6. Memiliki jiwa pemimpin yang selalu ingin mendayagunakan orang 

dan ingin membimbingnya, serta selalu ingin tampil ke depan 

untuk mencari pemecahan dari berbagai masalah, dan tidak 

membebankan atau menyalahkan orang lain.  

Suasana kerja di sini  senang guyon jika ada sesuatu hal pasti 

dibicarakan secara baik-baik dan apabila ada yang berhalangan 

hadir digantikan dengan yang lain. Harus kita akui pak Rur 

tenaga disini masih ada yang  kwalifikasinya masih kurang maka 

ya pelan-pelan kita motivasi untuk meningkatkan 

kemampuannya, ada yang dengan mengikuti diklat, ada yang 

sekolah SI, dan ini bahkan ada yang meneruskan ke jenjang S2.60 

 

7. Memiliki pikiran orisinal, yang selalu memiliki gagasan baru, baik 

untuk mendapatkan peluang maupun mengatasi masalah secara 

kreatif dan inovatif.  

 
58 Widodo, Wawancara dan Observasi, MIN 1 Ponorogo, 20 Mei 2019. 
59 Widodo, Wawancara dan Adiwiyata, dokumentasi, MIN 1 Ponorogo, 18 Mei 2019. 
60 Ibid., Wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2019. 
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Pada hal ini kami memiliki idea yang hanya satu satunya 

madrasah ibtidaiyah baik itu negeri atau swasta yang berani 

memakai kurikulum yang berbeda dengan lainnya. Madrasah 

kami menggunakan kurikulum berbasis mata pelajaran. Tapi 

resikonya kita sendiri yang harus menyediakan evalauasi dan 

semuannya. Sedangkan madrasah yang lain  menggunakan 

kurikulum berbasis tematik.61 

 

8. Memiliki orientasi ke depan, dengan tetap menggunakan 

pengalaman masa lalu sebagai referensi, mencari peluang untuk 

memajukan pekerjaannya.  

Kami di MIN 1 Ponorogo ini mempunyai motto “ Hari ini lebih 

baik dari hari kemarin” sehingga kita selalu berorientasi ke 

depan dan mengevaluasi apa yang kurang dari hari kemarin. 

Misalnya pengadaan kantin yang semula dikelola oleh orang 

dalam ternyata banyak menyita waktu dan tenaga bapak/ibu 

guru sehingga kita evaluasi dan menghasilkan kesepakatan kita 

sewakan pihak ke tiga.62 

 

2. Implikasi kewirausahaan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo untuk meningkatkan brand mark adiwiyata. 

Dalam kewirausahaan yang dikembangkan di sini contohnya 

seperti madrasah adiwiyata, angkutan sekolah, usaha kantin, 

safari ramadhan, dan outdoor study, Pengadaan buku dan 

masing-masing usaha tersabut intinya menjadikan sekolahan ini 

terus berkembang dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah 

sekitar yang tidak kehilangan jati diri sebagai madrasah yang 

unggul dan memberi kemudahan untuk warga sekolah, dan 

masyarakat pada umumnya.63 

 

MIN 1 Ponorogo merupakan madrasah adiwiyata. Pemikiran 

Kepala MIN 1 Ponorogo ini bermula dari pengalamn setiap tahun terjadi 

 
61 Widodo, Wawancara dan observasi, MIN 1 Ponorogo, 18 mei 2019. 

62 Ibid., Pikiran Orisinil, Observasi, MIN 1 Ponorogo, 18 mei 2019. 
63 Ibid., Kewirausahaan, Observasi, MIN 1 Ponorogo, 18 Mei 2019. 



83 

 

 

 

kekeringan dan tanaman bunga di madrasah ini selalyu layu dan mati. 

Oleh sebab itu kepala madrasah berupaya keras untuk mengatasi 

permasalahan ini. Yang pertama dilakukan adalah merencanakan dengan 

stakeholder yang ada di madrasah dan bekerja sama dengan Dinas 

Perkebunan. Alhamdulillah dengan usaha yang gigih akhirnya terwujudlah 

MIN 1 Ponorogo menjadi madrasah adiwiyata. Kerja sama dengan Dinas 

Perkebunan ini ternyata sangat membantu madrasah misalnya pengadaan 

tempat sampah organik dan unorganik. Begitu pula pengadaan bibit 

tanaman Alhamdulillah setiap tahun dapat kerja sama dengan baik. 

Dengan bibit berbagai tanaman bunga dan buah secara tidak langsung 

dapat membantu mempopulerkan MIN 1 Ponorogo. Karena penanaman 

tanaman ini melibatkan wali murid dan bahkan setiap wali murid yang 

memerlukan dapat menanam di pekarangan rumahnya masing-masing. 

Oleh sebab itu tak heran apabila mengenal MIN 1 Ponorogo maka yang 

muncul adalah madrasah adiwiyata, rindang, asri dan banyak aneka 

tanaman. 

Angkutan Madrasah di MIN 1 Ponorogo berawal tahun 2016 

dengan mobil madrasah. Ternyata mendapat respon positif dari 

masyarakat. Karena siswanya bertambah banyak yang ingin ikut angkutan 

madrasah sehingga mobilnya tidak cukup dan dana madrasahpun tidak 

mencukupi jika untuk semua angkutan. Akhirnya dirapatkan dengan 

stakeholder madrasah dan komite memutuskan untuk bekerja sama dengan 

pihak ke tiga (penyedia jasa angkutan) dengan wali murid membayar 
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penuh dan madrasah mendapatkan jasa dari pihak ke tiga. Dan sampai 

sekarang bertambah banyak dan semakin meningkat. Madrasah 

diuntungkan dengan jumlah murid yang semakin banyak dan mendapat 

jasa dari pihak ke tiga sehingga bisa menambah keuangan madrasah.64 

Usaha kantin madrasah diprogramkan oleh madrasah Karena 

kepala madrasah melihat kantin merupakan asset madrasah yang bisa 

mendatangkan uang dan secara tidak langsung dapat mempengaruhi 

kualitas pendidikan terkait dengan penyediaan makanan sehat. Dengan 

adanya kantin madrasah madrasah bisa mengontrol jenis makanan yang 

sehat yang dijual di madrasah. Karena keterbatasan tenaga maka madrasah 

hanya menyediakan tempatnya saja sedang penjualnya adalah orang ke 

tiga. Madrasah mendapat keuangan dari sewa lokasi yang disewakan. 

Dalam hal ini ada 5 kavling kantin dan masing-masing dengan sewa Rp. 

300.000,00 per bulan. Di luar kantin madrasah ada masyarakat dan 

pedagang kaki lima yang ikut jualan. Mereka dibuat paguyuban pedagang 

untuk mengontrol dagangan yang dijual itu dijamin sehat. Dan mereka 

diberi beban untuk menginfakkan setiap hari dari hasil sebagian labanya 

untuk keperluan madrasah. Dengan diberi kebebasan untuk mengatur 

sendiri berapa yang harus diinfakkan.65 

Dalam rangka mengembangkan dan sekaligus mempraktekkan ilmu 

yang didapat di madrasah maka kepala madrasah mempunyai program 

 
64 Baihaqi, wawancara dan Angkutan Madrasah, Observasi, MIN 1 Ponorogo, 20 Mei 2019. 
65 Widodo, wawancara dan Kantin, Observasi, MIN 1 Ponorogo, 18 Mei 2019. 
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safari romadhan setiap bulan suci ramadhan. Anak-anak dipersiapkan 

untuk dapat mengisi kultum di mushola atau masjid sekitar. Kegiatan ini  

mendapat apresiasi yang baik di masyarakat. Sehingga madrasah dapat 

untung dari masyarakat untuk menyekolahkan di MIN 1 Ponoorogo.66 

Outdoor study dilakukan dua kali dalam satu semester dengan 

program study and fun. Anak-anak melakukan outdoor study setelah 

menyelesaikan ujian tengah semester. Pada saat anak-anak diarahkan 

kepada objek-objek yang banyak mempunyai nilai pendidikan seperti 

Lanud Iswahyudi Madiun, Benteng Pendem dan sebagainya. Pada 

kegiatan ini anak diberi tugas untuk membuat kliping atau tulisan pendek 

tentang objek-objek yang telah dikunjungi. Sedangkan yang ke dua 

dilakukan setelah menyelesaikan ujian akhir semester. Pada saat kegiatan 

ini anak tidak dibebani untuk menyusun tugas menulis tetapi bertujuan 

untuk refreshing dan mengamati secara langsung obyek yang dikunjungi 

misalnya ke Taman Geni Langit, Kampong Wonomulyo dan lain-lain. 

Pendanaan kegiatan ini dibebankan ke dana bos dan komite secara 

kolaborasi, sehingga tidak memberatkan.67 

Untuk menunjang kegiatan pembelajaran MIN 1 Ponorogo 

mempunyai kurikulum sedikit beda dengan sekolah/madrasah sekitar yang 

menggunakan kurikulum K13 tematik. Akan tetapi MIN 1 Ponorogo 

menggunakan K 13 berbasis mata pelajaran dengan alasan disesuaikan 

 
66 Winarsari, Wawancara, MIN 1 Ponorogo, 20 Mei 2019. 
67 Ibid., Wawancara dan Outdoor study, Dokumentasi, MIN 1 Ponorogo, 18 Mei 2019. 
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dengan kompetensi yang dimiliki guru dan tagihan yang masih 

menggunakan bidang studi. Hal ini diharapkan akan lebih efektif dan 

berhasil. Untuk mendukung kegiatan ini semua siswa diwajibkan 

mempunyai buku-buku yang literaturnya sudah ditentukan oleh madrasah. 

Sehingga anak dapat memperoleh ilmu yang banyak dan bermanfaat.68 

Untuk melaksanakan program program di atas tentu tidak terlepas 

dari hambatan dan tantangan diantaranya pola pikir masyarakat tentang 

pembiayaan dan pendidikan gratis. Untuk menyosialisai program ini peran 

komite sangatlah penting sehingga dapat menjelaskan dan membantu 

menyukseskan program-program yang telah ditetapkan oleh madrasah. 

Sedangkan untuk ketenagaan masih belum 100% siap. Akan tetapi 

diadakan peningkatan secara berkala dengan semboyan “Hari ini lebih 

baik dari hari kemarin“.  Pengembangan kurikulum madrasah ini 

mengikuti kehendak masyarakat zaman now. Tetapi beberapa kekawatiran 

kepala MIN 1 Ponorogo muncul dengan adanya kemajuan teknologi yang 

semakin canggih ini. Ia berharap kemajuan tehnologi ini tidak menjadi 

boomerang bagi anak. Oleh sebab itu ia merencanakan untuk membuat 

program boarding school untuk mengantisipasi perkembangan anak-anak 

yang semakin cepat.  

Pada tahun pelajaran 2018/2019 ini siswa MIN 1 Ponorogo sudah 

melebihi pagu yang telah ditetapkan. Sehingga dirasa perlu untuk 

 
68 Ibid., Wawancara, Kurikulum, Dokumentasi, MIN 1 Ponorogo, 20 Mei 2019. 
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menggandeng beberapa sekolah/madrasah sekitar untuk ikut menampung 

calon-calon siswa yang tidak tertampung di MIN 1 Ponorogo. Untuk lebih 

memberdayakan madrasah yang ada di sekelilingnya. Sehingga competitor 

disekitar akan lebih kondosif dan harmonis.69 

 

C. Temuan Hasil Penelitian di MIN 1 Ponorogo 

 1. Strategi Kewirausahaan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo. 

 Temuan penelitian strategi kewirausahaan kepala MIN 1 Ponorogo yaitu 

perpaduan strategi kebijakan dan kepribadian yang meliputi: 

a. Kebijakan berwawasan lingkungan yang tertera didalam kurikulum 

madrasah dan penenetuan penganggaran yang tertuang di dalam rencana 

kegiatan anggaran madrasah (RKAM). 

b. Implementasi kurikulum berbasis lingkungan yang telah tetera pada 

SK/KD  pada masing-masing mata pelajaran. Para guru mempunyai 

potensi untuk mengembangkan pembelajaran yang peduli lingkungan 

secara professionl dan peserta didik mempunyai kesempatan untuk 

melakukan pembelajaran yang peduli lingkungan. 

c. Mengadakan kegiatan berbasis lingkungan dengan terencana dan 

mengadakan kemiteraan dengan pemerintah, dinas lingkungan hidup dan 

sekolah lain. 

d. Pengelolaan sarana-prasarana berbasis lingkungan dengan cara 

 
69 Widodo, Wawancara dan Jumlah siswa, Dokumentasi, MIN 1 Ponorogo, 20 Mei 2019. 



88 

 

 

 

melengkapi madrasah dengan green house, rumah kompos, bang sampah, 

kolam, UKS, hidroponik, kantin, komposter, toilet dan tempat 

pembuangan sampah. 

e. Kepala madrasah memiliki rasa kepercayaan diri  dalam mengembangkan 

kewirausahaan di madrasah ibtidaiyah negeri 1 Ponorogo dengan 

bermodalkan nekat, tatag dalam penggalian dana karena berprinsip untuk 

mendidik anak tidak bisa lepas dari pepatah kata jer basuki mawa bea. 

f. Memiliki kreatifitas diri (self creatifity) dengan prinsip jemput bola untuk 

menjadikan MIN 1 Ponorogo selangkah lebih maju. 

g. Memiliki pikiran positif (positive thinking) dalam menghadapi suatu 

masalah dengan cara merencanakan sebaik-baiknya dan selalu menjaga 

akuntabilitas dalam menggunakan anggaran madrasah dengan sekala 

prioritas. 

h. Berorientasi kepada hasil (output oriented) semua hambatan pasti bisa 

diselesaikan dengan bermusyawarah dengan semua stakeholder madrasah 

maupun dengan pihak ke tiga. 

i. Memiliki keberanian untuk mengambil resiko, dalam mewujudkan 

program madrasah demi untuk menjadikan madrasah lebih baik. 

j. Memiliki jiwa pemimpin; disiplin,  humoris, dan selalu memotifasi 

bawahan untuk selalu meningkatkan kemampuannya. 

k. Memiliki pikiran orisinil yang dipandang penting terhadap perkembangan 

madrasah walaupun dengan resiko yang mungkin akan muncul. 

l. Memiliki orientasi ke depan dengan mengambil motto hari ini lebih baik 
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dari hari kemarin tanpa melupakan pengalaman masa lalu. 

2. Implikasi kewirausahaan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo untuk 

meningkatkan brand mark adiwiyata. 

  Temuan penelitian yang berkaitan dengan kewirausahaan kepala 

madrasah meliputi: 

a. Madrasah Adiwiyata. Hal ini  penting karena ketika musim kemarau 

suasana madrasah sangat gersang sehingga tidak nyaman untuk belajar. 

Dengan adiwiyata akan memunculkan image masyarakat bahwa MIN 1 

Ponorogo adalah madrasah yang asri dan nyaman. 

b. Angkutan madrasah. Dengan angkutan madrasah mendapat respon positif 

oleh masyarakat dan wali murid karena angkutan ini sangat membantu 

siswa untuk pergi ke madrasah dengan aman. 

c. Usaha kantin madrasah sangat membantu madrasah dalam menyediakan 

kebutuhan anak didik dengan menyediakan makanan sehat. Dan madrasah 

juga dapat mendapatkan untung dari pengadaan kantin madrasah ini. 

Melalui sewa lokasi kantin. 

d. Safari Romadhan untuk mempraktekkan ilmu siswa sekaligus menarik 

daya simpati masyarakat untuk menyekolahkan putra-putrinya ke MIN 1 

Ponorogo. 

e. Outdoor study digunakan untuk menambah wawasan anak sekaligus 

mengamati secara langsung obyek yang dikunjunginya. 

f. Komite madrasah sangat penting untuk membantu mensosialisasikan 

proram-program madrasah yang telah ditetapkan. 
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BAB IV 

PEMBAHASAN PENELITIAN  

 

A. Strategi Kewirausahaan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo. 

1. Kebijakan berbasis lingkungan. 

 Kurikulum berbasis lingkungan adalah yang memuat tentang 

materi pengelolaan dan perlindungan terhadap lingkungan hidup yang 

disampaikan dengan beragam cara dalam upaya memberikan pemahaman 

tentang lingkungan hidup. Kurikulum adalah segala pengalaman 

pendidikan yang diberikan oleh madrasah kepada seluruh anak didiknya, 

baik dilakukan di dalam madrasah maupun diluar madrasah. Kurikulum 

adalah perangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan 

pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan 

kegiatan pmbelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dan 

kurikulum sebagai dasar kegiatan yang diberikan kepada siswa dibawah 

tanggung jawab madrasah. 

  Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo adalah satu-satunya 

madrasah di ponorogo yang menggunakan kurikulum 2013 yang 

berbasis mata pelajaran dan kami menyisipkan materi tentang 

upaya perlindungan dan pengelolaan hidup pada masing-masing 

mata pelajaran sehingga pendidikan lingkungan hidup dapat terus 

disampaikan kepada siswa. Disamping itu suatu kebijakan pasti 

berisiko terhadap anggaran madrasah. Oleh sebab itu kami juga 

mengalokasikan 20% anggaran untuk menunjang kegiatan 

adiwiyata. Untuk mempercepat kerja kami membagi komponen 

yang ada menjadi beberapa tim sehingga dapat bekerja lebih fokus 

dan efektif.70 

 
70 Widodo,Wawancara, Ponorogo, 18 Mei 2019. 
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 Dari hasil wawancara ini bisa kita sintesa bahwa kebijakan yang 

dilakukan di MIN 1 Ponorogo ada tiga yaitu: 

a. penggunaan kurikulum 2013 berbasis mata pelajaran. 

b. Penyisipan materi perlindungan dan muatan hidup pada masing mata 

pelajaran. 

c. Pengalokasian dana untuk menunjang kegiatan adiwiyata di MIN 1 

Ponorogo. 

2. Implementasi kurikulum berbasis lingkungan. 

Pelaksanaan Pendidikan  Lingkungan Hidup  melalui Progam 

Adiwiyata  MIN 1 Ponorogo antara lain  dengan menggunakan konsep 

5 R  yaitu Reduce (Mengurangi), Reuse (Menggunakan kembali), 

Recycle (Mendaur Ulang), Replace (Menggunakan kembali) dan 

Replant (Menanam Kembali). Dari semua konsep pembelajaran 

disisipkan dalam RPP bapak /ibu guru yang 84% sudah bersertifikasi. 

Konsep-konsep itu tidak hanya dilakukan oleh guru tapi juga oleh 

murid sebagai obyek dari program ini. 

 Winarsari menuturkan bahwa tenaga pendidik yang ada di MIN 1 

Ponorogo adalah berjumlah 25 orang dan yang sudah mempunyai 

sertifikat professional berjumlah 21 orang. Dan pendidikan S1 

berjumlah 22 orang dan S2 berjumlah 3 orang. Disamping itu ada 4 

orang yang sudah berpengalaman dibidang mengelola madrasah yang 

setara. Untuk peserta didik juga diberi kesempatan untuk melakukan 

kegiatan tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.71  

  

 
71 Winarsari, Wawancara, Ponorogo 19 mei 2019. 
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 Dari hasi wawancara maka diperoleh kebijakan tentang 

implementasi kurikulum di MIN 1 Ponorogo adalah  

a. Guru di MIN 1 ponorogo adalah guru yang professional. 

b. Pendidikan lingkungan hidup sudah dimasukkan dalam program RPP 

madrasah. 

c. Anak-anak diberi kesempatan untuk terlibat langsung dalam upaya 

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. 

3. Mengadakan kegiatan berbasis lingkungan. 

Dari data yang diperoleh yaitu dengan mengadakan kegiatan 

berbasis lingkungan yang melibatkan warga madrasah dan masyarakat di 

sekitarnya dalam melakukan berbagai kegiatan dengan bentuk kerjasama 

yang memberikan manfaat baik bagi warga madrasah, masyarakat maupun 

lingkungannya dalam rangka kegiatan pengelolaan lingkungan hidup. 

Dengan beragamnya kemungkingan bidang kerjasama yang dapat dijalin, 

tentunya dalam setiap bidang menggunakan teknik kerjasama yang 

berbeda. Teknik kerjasama dengan masyarakat dapat dilakukan dengan 

berbagai cara, antara lain dengan melalui komite madrasah, melalui 

konsultasi, melalui surat menyurat, rapat bersama, bazaar bersama dan 

penyusunan program bersama. Maka dari itu dapat disintesa bahwa MIN 1 

Ponorogo melakukan berbagai bidang kerja sama dengan masyarakat 

yaitu: 

a. Mengadakan kegiatan kerja sama pembenihan dengan dinas 

lingkungan hidup. 
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b. Kerja sama dengan masyarakat dalm penanaman pohon dimadrasah 

dan lingkungan wali murid. 

c. Kerja sama dengan komite madrasah dalam rangka penopang 

pemenuhan pembiayaan keuangan madrasah. 

4. Pengelolaan sarana prasarana berbasis lingkungan. 

   MIN 1 ponorogo mempunyai kelengkapan sarana prasarana  dalam 

rangka mewujudkan madrasah  yang peduli terhadap lingkungan. Dengan 

memiliki sarana yang ramah lingkungan, maka madrasah dapat mengatasi 

permasalahan lingkungan yang menjadi isu yang sedang berkembang di 

masyarakat. Untuk mencapai tujuan mengatasi permasalahan tersebut, 

tentunya diperlukan sebuah proses pengelolaan. Di MIN 1 Ponorogo saat 

ini sudah tersedia beberapa macam sarana ramah lingkungan baik untuk 

mengatasi permasalahan maupun untuk menunjang pembelajaran.  

Beberapa sarana tersebut adalah green house, rumah kompos, bang 

sampah, kolam, UKS, hidroponik, kantin, komposter, toilet dan tempat 

pembuangan sampah. Dari data diatas dapat disintesa bahwa kelengkapan 

sarana prasarana yang peduli lingkungan adalah: 

a. Green house untuk menciptakan lingkungan yang dikehendaki dalam 

pemeliharaan tanaman di madrasah. 

b. Rumah kompos digunakan untuk menangani masalah sampah di 

madrasah untuk dijadikan pupuk sehingga dapat digunakan untuk 

memupuk tanaman dimadrasah sehingga lingkungan madrasah akan 

lebih subur. 
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c. Bang sampah untuk memilah sampah mana yang bisa digunakan 

dengan sampah yang membahayakan. 

d. Kolam untuk menampung pembuangan air setelah dilakukan 

penyulingan dimanfaatkan untuk memelihara ikan. 

e. Unit Kesehatan Sekolah untuk kesiapan pelayanan kesehatan di 

madrasah. 

f. Hidroponik yaitu tanaman air yang bisa untuk memperindah dan 

menambah kesejukan madrasah. 

g. Kantin untuk memenuhi kebutuhan makan sehat untuk warga 

madrasah. 

h. Komposter digunakan untuk mengolah sampah organic menjadi 

kompos yang kemudian bisa digunakan sebagai pupuk. 

i. Toilet untuk memenuhi sarana kesehatan warga madrasah. 

j. Tempat pembuangan akhir sebagai tempat terakhir sampah yang tidak 

bisa diolah menjadi barang yang lebih bermanfaat. 

Untuk dapat melaksanakan kewirausahaan dengan baik tentu harus 

dipadukan dengan  strategi kepribadian kepala madrasah yaitu: 

a. Memiliki kepercayaan diri (self confidence) yang tinggi terhadap kerja 

keras dan cerdas, mandiri dan memahami resiko yang diambil adalah 

bagian dari keberhasilan. Dengan modal tersebut mereka dapat bekerja 

dengan tenang, optimis dan tidak dihantui oleh perasaan takut gagal. 

Teori Stainhoff kewirausahaan dalam bidang pendidikan yang 

menyatakan bahwa memadukan kepribadian, peluang, keuangan, dan 
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sumber daya yang terdapat di lingkungan sekolah untuk mengambil 

keuntungan. Kepribadian tersebut mencakup pengetahuan, 

ketrampilan, sikap, dan perilaku.72 

Upaya yang dilakukan kepala MIN 1 Ponorogo untuk 

menggiring teman-teman dalam mengembangkan kewirausaahaan  

dengan bermodal jujur, disiplin, nekat, tatag, soal untung rugi sudah 

menjadi suatu risiko, mendidik anak tidak bisa terlepas dari pepatah 

Jer basuki mawa bea supaya sekolah ini tetap maju dan tidak kalah 

dengan perkembangan jaman. 

Maka dapat disintesis bahwa, Kepala MIN 1 Ponorogo 

mempunyai kepribadian yang jujur, disiplin dan intinya lagi saling 

percaya sesama  teman. Keikhlasan dalam bekerja merupakan titik 

temu antara kepala madrasah, guru dan karyawan untuk seiya sekata 

dalam menjalankan program madrasah yang telah ditetapkan. Dengan 

pepatah sepi ing pamprih rame ing gawe. Artinya mereka bekerja 

dengan totalitas tinggi dan menunjukkan profesionalitas masing-

masing. Sehingga dengan dengan demikian mereka bekerja nyaman, 

harmonis dan puas.  

b. Memiliki kreatifitas diri (self creativity) yang tinggi dan kemauan serta 

kemampuan mencari alternative untuk merealisasikan berbagai 

kegiatannya melalui kewirausahaan.  

 
72 Mulyasa. Menejemen  & kepemimpinan sekolah (Jakarta : Remaja Rosdakarya,2013), 192. 
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Di MIN 1 Ponorogo wilayahnya jauh dari perkotaan, dekat 

dengan pesaing seperti SDN Sampung 3, SDN Sidorejo 1, SDN 

Pugeran 1, SDN Sampung 2, MI PSM, secara sederhana wali murid 

itu pinginnya menyekolahkan anaknya pada sekolah/madrasah yang 

dekat, dan kalau seperti itu sekolah/madrasah yang jauh tentu tidak 

dapat murid, untuk itu MIN 1 Ponorogo dan semua stakeholder yang 

ada bersama berpikir untuk jemput bola, ngasih kemudahan akses 

supaya anak-anak mau sekolah ke MIN 1 Ponorogo.   

Sifat-sifat kreatif adalah sangat penting untuk dikembangkan 

oleh masing-masing madrasah/sekolah untuk menuju madrasah yang 

efektif. Jiwa kreatif harus dimiliki oleh kepala madrasah dan juga oleh 

setiap peserta didik karena mereka adalah generasi bangsa yang akan 

menjadi generasi penerus pembangunan. Sifat kreatif ini yang akan 

membuat peluang-peluang yang akan mengatasi pengangguran dan 

lulusan lulusan madrasah/sekolah yang kurang produktif. Kreativitas 

merupakan pangkal dari inovasi yang sangat penting dalam kehidupan 

setiap individu. Oleh sebab itu kreativitas harus dimiliki oleh kepala 

madrasah, guru, dan peserta didik untuk mencapai visi dan misi yang 

telah ditetapkan. 

Setiap karya kreatif dan inovatif  Kepala Madrasah akan 

mendorong potensi kerja dan kepuasan pribadi yang besar. Dengan 

terobosan yang kreatif  kepala sekolah dapat mengoptimalkan 

kemampuan yang dimiliki untuk mengubah tantangan menjadi 
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peluang untuk memajukan sekolah.73 

Kepala madrasah juga seorang manajer, kepala madrasah 

dituntut untuk menciptakan iklim di madrasah yang penuh dengan 

kreativitas dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya. 

Kepemimpinan tersebut bukanlah kepemimpinan yang tertutup, 

melainkan kepemimpinan yang terbuka terhadap perubahan dan 

berorientasi kepada kemajuan. Kepala madrasah dituntut mampu 

menciptakan gagasan baru dan brilliant dan mampu mentransformasi 

organisasi madrasah agar mampu mencetak lulusan yang berjiwa 

entrepreneur.74 

 Maka dapat disintesis bahwa, Kepala sekolah di MIN 1 

Ponorogo memiliki: kreativitas diri yang tinggi, terhadap kerja keras 

dan cerdas, mandiri, dan memahami bahwa risiko yang diambil adalah 

bagian yang keberhasilan. Dengan modal tersebut mereka bekerja 

dengan tenang, optimis dan tidak dihantui oleh perasaan takut gagal.  

c. Memiki pikiran positif (positive thinking), dalam menghadapi suatu 

masalah atau kejadian senantiasa melihat aspek positifnya. Dengan 

demikian mereka selalu melihat peluang dan memanfaatkanya untuk 

mendukung kegiatan yang dilakukan.   

Biasanya dalam suatu lembaga yang paling sensitive terhadap 

suatu masalah adalah managemen keuangan dan kegiatan, maka dari 

 
73 Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah (Jakarta:Bumi Aksara, 2013),195. 
74 Barnawi & Moh.Arifin, School preneorship (Jogjakarta: AR Ruzmedia, 2012), 126. 
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itu setiap tahun agenda  rutin yang diadakan di MIN 1 ponorogo 

adalah penyusunan Rencana Kerja Madrasah (RKM) dan Rencana 

Kegiatan  Anggaran Madrasah (RKAM). Pada program ini rapat  

diikuti oleh komite madrasah, kepala sekolah,  dan seluruh 

steakholder untuk menentukan RKAM tahun anggaran yang akan 

berjalan sesuai dengan sekala prioritas sehingga semua bidang 

mengetahui posisi penganggaran madrasah. Dengan demikian ketika 

program dimulai semua sudah tahu dan memahami tugas dan 

fungsinya masing-masing. 

 Lipham mengungkapkan empat fase kegiatan pokok penyusunan 

anggaran sebagai berikut:  

1) Perencanaan anggaran; merupakan kegiatan mengidentifikasi tujuan, 

menentukan prioritas, menjabarkan tujuan ke dalam prioritas 

penampilan operasional yang dapat diukur, menganalisis alternatif 

pencapaian tujuan dengan analisis alternatif  pencapaian tujuan dengan 

analisis cost effectiveness, membuat rekomendasi alternatif  

pendekatan untuk mencapai sasaran. 

2) Mempersiapkan anggaran; antara lain menyesuaikan anggaran dengan 

mekanisme anggaran yang berlaku, bentuknya, distribusi, dan 

pengajaran perlu dirumuskan dengan jelas. Melakukan inventarisasi 

kelengkapan peralatan, dan bahan-bahan yang telah tersedia. 

3) Mengelola pelaksanaan anggaran; antara lain mempersiapkan 

pembukaan, melakukan pembelanjaan dan membuat transaksi, 
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membuat perhitungan, mengawasi pelaksanaan sesuai dengan prosedur 

kerja yang berlaku, serta membuat laporan dan pertanggungjawaban 

keuangan. 

4) Menilai pelaksanaan anggaran; antara lain menilai pelaksanaan proses 

belajar mengajar, melalui bagaimana pencapaian sasaran program, 

serta membuat rekomendasi untuk perbaikan anggaran yang akan 

datang.75 

Maka dari hasil wawancara ini dapat kita analisis bahwa 

Kepala MIN 1 Ponorogo memiliki pemikiran yang realistis sehingga 

untuk memulai kegiatan diawali dengan perencanaan sampai pada 

penilaian  serta mempunyai  kemauan serta kemampuan mencari 

alternatif untuk merealisasikan berbagai kegiatannya melalui 

kewirausahaan, Memiliki pikiran positif (positif thinking), dalam 

menghadapi suatu masalah atau kejadian senantiasa melihat aspek 

positifnya. Dengan demikian mereka selalu melihat peluang dan 

memanfaatkannya untuk mendukung kegiatan yang dilakukan. 

Kreatifitas pada hakikatnya adalah merupakan bawaan setiap orang 

sehingga mereka mampu untuk survive dalam mempertahankan 

kehidupannya. Kreatifitas masing–masing guru ini apabila dipadukan 

dengan yang lainnya maka akan muncullah sebuah kekuatan untuk 

mempercepat kesuksesan sebuah madrasah. Misalnya pak guru A 

 
75 E Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005):199. 
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mempunyai keahlian di bidang seni maka sudah menjadi otomatis 

prestasi seni di madrasah ini akan berhasil dengan baik apbila dia 

bekerja dengan totalitas. Begitu pula dengan bapak ibu guru yang 

lainnya. 

d. Memiliki orientasi pada hasil (output oriented), sehingga hambatan 

tidak membuat mereka menyerah, tetapi justru tertantang untuk 

mengatasi, sehingga mencapai hasil yang diharapkan.  

Hambatan yang dialami yaitu ketika mempunyai program antar 

jemput siswa madrasah mulai dengan 1 mobil madrasah. Seiring 

dengan waktu ternyata operasional angkutan operasional ini sangat 

tinggi belum perawatan mobilnya. Dengan musyawarah hal ini bisa 

diatasi dengan menggandeng pihak ke tiga yaitu jasa angkutan yang 

mana pengelolaannya ditangani oleh komite madrasah. Alhamdulillah 

usaha ini bisa meningkat dan berhasil sesuai dengan harapan. 

Pemimpin di suatu organisasi memiliki peran kuat dalam 

membangun dan menumbuhkan semangat motivasi di kalangan 

karyawan. pemberian motivasi dapat berbeda-beda sesuai debgan 

keadaan dan kondisi dimana individu yang bersangkutan itu berada. 

Seorang pemimpin yang  bijaksana tidak akan melakukan pemaksaan 

konsep motivasi kepada para karyawannya di luar batas kemampuan 

para karyawannya. Karena dasar dari pemahaman motivasi adalah 

menghargai proses  tercapainya tujuan-tujuan yang diharapkan. Pada 

kata proses tersebut pemimpin dituntut untuk dapat melihat goal yang 
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diperoleh dengan proses.76 

Hasil analisis dari data dan teori diatas dapat disimpulkan 

bahwa Kepala MIN 1 Ponorogo memiliki orientasi pada hasil yang 

optimal dan selalu memberikan motivasi yang tinggi serta 

menempatkan posisi masing-masing tenaga sesuai dengan tupoksinya 

sendiri-sendiri dan selalu menggunakan musyawarah sebagai titik 

temunya sehingga hambatan tidak membuat mereka menyerah, tetapi 

justru tertantang untuk mengatasi, sehingga mencapai hasil yang 

diharapkan. Hasil yang diharapkan itu merupakan bentuk tujuan yang 

telah dirumuskan pada visi dan misi  madrasah.  

e. Memiliki keberanian untuk mengambil risiko, baik risiko terhadap 

kecelakaan, kegagalan maupun, kerugian. Dalam melaksanakan 

pribadi wirausaha tidak takut gagal atau rugi sehingga tidak takut 

melakukan pekerjaan walau dalam hal yang baru. 

Dalam hal ini MIN 1 Ponorogo memberanikan diri untuk 

membuat terobosan madrasah adiwiyata karana keadaan memaksa 

harus segera diwujudkan karena kondisi yang gersang dan kelas yang 

belum representatif. Padahal msdrasah/sekolah sekitar belum ada yang 

melakukan. Maka kami harus berusaha keras mencari pendanaan, 

program dan semua yang terkait dengan adiwiyata. Alhamdulillah 

dengan memeras keringat dapat berhasil dengan baik.  

 
76 Irham Fahmi, Kewirausahaan: Teori, Kasus dan Solusi ( Bandung: CV Alfabeta, 2016):23 
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Para wirausaha merupakan pengambil risiko yang sudah 

diperhitungkan. Mereka bergairah menghadapi tantangan. Wirausaha 

menghindari risiko rendah karena tidak ada tantangan dan menjauhi 

situasi risiko tinggi, karena mereka ingin berhasil. Mereka menyukai 

tantangan yang dapat dicapai. Sebagai pengambil risiko anda harus 

mengambil keputusan dalam situasi ketidakpastian, sambil 

menimbang kemungkinan rugi dan suksesnya. Apakah anda memilih 

alternatif yang ‘mengandung risiko’ atau alternatif ‘konserfatif’ 

tergantung pada: 1) daya tarik setiap alternative; 2) sejauh mana anda 

bersedia rugi; 3). kemungkinan relative sukses dan gagal; 4) seberapa 

jauh anda dapat meningkatkan kemungkinan sukses dan mengurangi 

kemungkinan gagal.77 

Analisis yang dihasilkan dari data ini bawasannya Kepala MIN 

1 Ponorogo Memiliki keberanian untuk mengambil risiko, baik risiko 

terhadap, kegagalan maupun kerugian. Dalam melaksanakan  program 

adiwiyata banyak menelan biaya tenaga tetapi berhasil melampauinya. 

wirausaha sejati tidak takut gagal atau rugi, sehingga tidak takut 

melakukan pekerjaan, meskipun dalam hal baru. 

f. Memiliki jiwa pemimpin yang selalu ingin mendayagunakan orang dan 

ingin membimbingnya, serta selalu ingin tampil kedepan untuk 

mencari pemecahan dari berbagai masalah, dan tidak membebankan 

 
77 Geoffery G Meridith, Kewirausahaan teori dan Praktek (Jakarta: PT taruna Grafica, 2000):38 
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atau menyalahkan orang lain.  

Suasana kerja di MIN 1 Ponorogo yang  senang guyon.  Jika 

ada sesuatu hal pasti dibicarakan baik.baik dan apabila ada yang 

berhalangan hadir digantikan dengan yang lain. Harus kita akui bahwa 

tenaga di sini masih ada yang  kualifikasinya masih kurang maka ya 

pelan-pelan kita motivasi untuk meningkatkan kemampuannya, ada 

yang dengan mengikuti diklat, ada yang sekolah SI, dan ini bahkan 

ada yang meneruskan ke jenjang S2. 

Wirausaha yang berhasil adalah seorang yang berhasil 

memimpin berpuluh-puluh orang atau bahkan beratus-ratus orang. 

Dari hakikat pekerjaan mereka adalah pemimpin karena mereka harus 

mencari peluang-peluang dari  proyek-proyek, mencari sumber-

sumber daya manusia dan sumber finansial yang diperlukan untuk 

melaksanakan proyek-proyek, menentukan tujuan-tujuan untuk 

mereka sendiri dan orang lain. Seorang pemimpin yang efektif akan 

selalu mencari cara yang lebih baik. Anda akan menjadi pemimpin 

yang berhasil jika anda percaya pada pertumbuhan yang 

bersinambung, efisiensi yang meningkat dan keberhasilan yang 

bersinambung dari permasalahan anda.78 

Dari data dan teori dapat disentesis bahwa kepala MIN 1 

Ponorogo memiliki jiwa pemimpin, yang selalu ingin mendayakan 

 
78 Geofrey G.Meredith, Kewirausahaan teori dan praktek (Jakarta: PT Taruna Gravica, 2000): 19 
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orang dan membimbingnya, serta selalu tampil ke depan untuk 

mencari pemecahan atas berbagai persoalan, dan tidak membebankan 

atau menyalahkan orang lain, Memiliki pemikiran orisinal, yang selalu 

punya gagasan baru, baik untuk mendapatkan peluang maupun 

mengatasi masalah secara kreatif dan inovatif, Memiliki orientasi ke 

depan, dengan tetap menggunakan penggalaman yang lalu sebagai 

referensi, untuk mencari peluang dalam memajukan pekerjaannya dan 

selalu memotivasi bawahannya untuk meningkatkan kualifikasi 

akademiknya. Ini menunjukkan bahwa kepala MIN 1 Ponorogo 

memiliki sikap pemimpin yang demokratis dan harmonis. 

g. Memiliki pikiran orisinal, yang selalu memiliki gagasan baru, baik 

untuk mendapatkan peluang maupun mengatasi masalah secara kreatif 

dan inovatif.  

Pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo adalah satu 

satunya madrasah ibtidaiyah baik itu negeri atau swasta yang berani 

memakai kurikulum yang berbeda dengan lainnya. Madrasah kami 

menggunakan kurikulum berbasis mata pelajaran. Tapi risikonya kita 

sendiri yang harus menyediakan evaluasi dan perangkatnya. 

Sedangkan madrasah yang lain  menggunakan kurikulum berbasis 

tematik. 

 Dari pemikiran ini peluang biasa diciptakan dari beberapa 

langkah sebagai berikut: 

1. Perubahan yang terjadi dari yang anda lihat atau dengan income 
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per kapita, teknologi baru, persepsi orang akan suatu nilai, produk 

baru, gaya hidup, trend, peraturan pemerintah, pesaing baru secara 

tiba-tiba. Dalam setiap perubahan terdapat peluang. 

2. Environment: kesenjangan antara harapan dan kenyataan, problem 

yang terjadi, kebutuhan yang besar tidak terpenuhi, kesulitan yang 

terjadi, lingkungan keluarga, rumah, tetangga, kompleks, 

pekerjaan, dan lain-lainnya. 

3. Lain: melihat sesuatu yang belum sempurna buat beda (lain). Think 

an look differently. Berpikir dan bertindak distingtif menandakan 

kapasitas seseorang dalam berkreasi baik dalam ranah pemikiran 

maupun perbuatan. Dari kemampuan mencipta yang berbeda inilah 

peluang itu ada. 

4. Usaha sendiri: mencoba, memulai, ikut-ikut, meniru orang lain 

(dari awal), yang sukses dan bertanya kepadanya. Sukses bukan 

merupakan suatu kewajiban namun berupaya untuk sukses adalah 

sebuah kewajiban. Di sinilah pentingnya untuk berupaya maksimal 

dalam meraih dan memanfaatkan peluang. Man jadda wajada. 

5. Anda sendiri: keahlian anda, pengalaman, hobi anda yang tidak 

dimiliki banyak orang, melihat dari kepribadian anda (aku). Kita 

harus menyadari bahwa diri iita unik, spesial. Mencipta atau 

mengkreasi yang genuine pendirian kita adalah bentuk aktualisasi 

atas anugerah Tuhan. Sesuatu yang khas dari kita  bisa menjadi 

icon maupun personal branding dari apa yang kita cipta. 
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6. Naluri Anda yang kuat dalam melihat momentum, timing yang 

tepat dan intuisi yang tajam.  

7. Gagasan: orang lain, anak kecil yang melontarkan pertannyaan, ide 

teman-teman, gagasan saudara, dan lain-lain. Gagasan memang 

tidak mudah ditemukan. Namun kadang-kadang dalam 

ketidaksengajaan kita menemukannya. Jadilah seperti lebah 

gagasan yang menjadi sesuatu menjadi sumber ide.79 

Jika dihubungkan dari temuan di lapangan dan teori ini 

menunjukkan bahwa kepala MIN 1 Ponorogo mempunyai pemikiran 

yang orisinal dan gagasan yang baru dengan berani melakukan 

evaluasi sendiri yang  harus dilakukan dan meyakini ini akan lebih 

baik berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan. 

h. Memiliki orientasi ke depan, dengan tetap menggunakan pengalaman 

masa lalu sebagai referensi, mencari peluang untuk memajukan 

pekerjaannya.  

MIN 1 Ponorogo mempunyai motto “ Hari ini lebih baik dari hari 

kemarin” sehingga kita selalu berorientasi ke depan dan mengevaluasi apa 

yang kurang dari hari kemarin. Misalnya pengadaan kantin yang semula 

dikelola oleh orang dalam ternyata banyak menyita waktu dan tenaga 

bapak/ibu guru sehingga di evaluasi dan menghasilkan kesepakatan di 

sewakan pihak ke tiga. 

 
79 Barawi & Moh Arifin, school preneurship, (Jakarta: ar ruzz media, 2012), 32-33. 
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 Ada beberapa tips yang bisa digunakan untuk memperbaiki dan 

meningkatkan kreativitas. Tips yang dimaksut meliputi: 

1. Jangan batasi diri (to limit self). Jangan batasi anda dan anak-anak 

anda kecuali itu masalah moral dan integritas. Jangan batasi hidup 

dengan rutinitas. Mengambil langkah yang mudah, atau takut 

berlebihan. 

2. Cobalah mengalami dan menjelajahi jalan-jalan baru atau mengendarai 

kendaraan anda. Kendarailah seorang diri dan jangan khawatir tersesat. 

Kalau ada anggota keluarga yang selalu menggangu dan membatasi 

anda turunkanlah dia di tempat yang aman atau mintalah orang lain 

menghargai keputusan anda. 

3. Eksposlah diri anda dengan orang yang berbeda-beda, datangilah 

mereka, ajaklah berbicara dan kawani orang-orang yang hidupnya 

tidak rutin. Ubahlah pergaulan anda. 

4. Tempa hidup diri anda ke dalam ketidakpastian. Beranilah menghadapi 

tantangan-tantangan baru. Keluarlah dari selimut rasa amanmu. 

Merantaulah. Hiduplah dalam lingkungan baru yang jauh dari aturan-

aturan dan proteksi keluarga besar. 

5. Buatlah selalu suasana-suasana baru. Ubah susunan letak meja kursi, 

letak lukisan atau hiasan, tempat tidur beberapa bulan sekali, latihlah 

dari berpikir hal-hal kecil. 

6. Gunakan cara berpikir paradoks. Ingatlah dunia ini serba paradoks 

pada setiap informasi yang anda terima. 
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7. Kembangkanlah cara berpikir besar. Jangan berpikir yang kerdil 

seperti rumah kecil, hidup seadanya, karier sekedar untuk hidup, 

warung bakso, dan seterusnya. Mulailah bahwa anda bisa membuat 

hal-hal yang besar. Bangunan tertinggi dan terbesar di dunia, bisnis 

termaju, restoran paling ramai, istri terbaik dan tercantik dan 

seterusnya. 

8. Jangan turuti mitos-mitos. Ingatlah tidak semua guru anda scientist 

sejati, mereka juga bisa terbelenggu oleh mitos-mitos. Demikian juga 

orang tua, teman, atasan, ulama, konsultan, dan sebagainya. 

9. Berpikirlah kritis, tetapi selalu terbuka dan positif, jangan 

menggunakan hujatan, kritikan atau pendekatan kontraproduktif, yang 

menimbulkan konflik. Tinggalkan mitos-mitos itu sambil tersenyum 

dan berpikir bebas. 

10. Lakukan perjalanan-perjalanan baru. Perluaslah wawasan anda dan 

kunjungilah daerah daerah bsru. Jangan bepergian di saat liburan 

sehingga anda tidak bisa berpikir bebas. Jangan bepergian ke tempat-

tempat biasa yang selalu dikunjungi banyak orang. Lihatlah daerah 

daerah baru dan datangilah kehidupan-kehidupan yang belum anda 

kenal. 

11. Bacalah bacaan-bacaan yang beragam. Perluas wawasan anda dan 

tutuplah buku-buku yang datar dan tidak menantang. Perkaya buku-

buku anda dengan self help dan teori. 

12. Ambillah kesempatan-kesempatan untuk mengembangkan hal-hal 
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yang baru. Ambillah risiko itu dan telusuri terus apa yang terjadi, 

pelajarilah dan selalu bertindak proaktif dan memperbaiki segala hal 

yang muncul.80 

 Dari motto yang disampaikan oleh kepala MIN 1 Ponorogo “ hari 

ini lebih baik dari hari kemarin” dan beberapa tips di atas menunjukkan 

bawasannya di madrasah ini selalu ada perbaikan-perbaikan dan selalu 

menciptakan  peluang-peluang demi untuk memajukan madrasahnya. 

B. Implikasi kewirausahaan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo untuk meningkatkan brand mark adiwiyata. 

Dalam kewirausahaan yang dikembangkan di MIN 1 Ponorogo 

contohnya seperti madrasah adiwiyata, angkutan sekolah, usaha kantin, safari 

ramadhan, outdoor study, pengadaan buku, sarana prasarana  dan masing-

masing usaha tersabut intinya menjadikan madrasah ini terus berkembang dan 

dapat bersaing dengan sekolah-sekolah sekitar yang tidak kehilangan jati diri 

sebagi madrasah yang unggul, bermutu dan memberi kemudahan untuk warga 

sekolah, dan masyarakat pada umumnya. 

Sebagai implementasi dari berbagai model yang dikembangkan di 

MIN 1 ponorogo adalah untuk menjadikan madrasah ini menjadi unggul, 

bermutu dan memenuhi harapan masyarakat. TQM (Total Quality 

Management) adalah suatu sistem manajemen yang berfokus pada orang yang 

bertujuan untuk meningkatkan secara berkelanjutan kepuasan customers pada 

 
80 Barawi & Moh Arifin,School preneurship, (Jakarta: AR Ruzz media, 2012), 38-40. 
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biaya yang sesungguhnya yang secara berkelanjutan terus menurun.81 

Pendekatan ini merupakan upaya yang digunakan oleh seorang pemimpin 

atau kepala madrasah untuk meningkatkan kualitas secara menyeluruh baik 

secara vertical atau secara horizontal yang mencakup mata rantai yang saling 

berkaitan. Ada empat kriteria agar suatu lembaga bisa berhasil dalam 

mengelola Total Quality Management (TQM): 

1. TQM harus didasarkan pada kesadaran akan mutu dan berorientasi pada 

mutu semua kegiatan pada semua program, termasuk pada setiap proses 

dan produk. 

2. TQM harus mempunyai sifat kemanusiaan yang kuat untuk membawa 

mutu pada karyawan diperlakukan, diikutkan dan diberi inspirasi. 

3. TQM harus didsarkan pada pendekatan desentralisasi yang memberikan 

wewenang disemua tingkat, terutama digaris depan, sehingga antusias 

keterlibatan dan tujuan bersama menjadi kenyataan, bukan hanya slogan 

kosong. 

4. TQM harus ditetapkan secara menyeluruh sehingga semua prinsip, 

kebijakan dan kebiasaan mencapai setiap sudut dan celah organisasi.82 

Dari data tersebut dapat dianalisis bahwa model-model implikasi 

kewirausahaan yang diterapkan Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo dan saat ini berjalan adalah Madrasah Adiwiyata, Angkutan 

 
81 E. Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),224. 
82 Ibid.,225. 
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sekolah, usaha kantin, safari ramadhan, outdoor study, sarana prasarana dan 

pengadaan buku. Implikasinya penerapan model-model kewirausahaan 

tersebut adalah usaha sadar yang berinti menjadikan madrasah ini terus 

berkembang dan dapat bersaing dengan sekolah/madrasah sekitar yang tidak 

kehilangan jati diri sebagi madrasah yang unggul, bermutu dan memberi 

kemudahan untuk warga madrasah, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo memiliki  brand mark melalui 

adiwiyata yang eksis dan khas. Dengan adanya usaha itu akhirnya animo 

masyarakat menjadi banyak untuk menyekolahkan putra-putrinya di MIN 1 

Ponorogo. Sehingga pada tahun terakhir calon pendaftar siswa baru sudah 

melebihi pagu yang telah ditetapkan. Selain daripada itu pembiasaan 

madrasah yang baik selalu melibatkan dan bekerja sama dengan banyak pihak 

maka secara langsung dan tidak langsung juga membantu dalam maraih hati 

masyarakat di samping banyak prestasi yang telah diraih oleh Madrasah 

Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo dari tahun ke tahun. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

A.   Kesimpulan 

Kompetensi kepala madrasah ada lima yaitu kompetensi manajerial, 

kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial. Dari lima kompetensi itu kompetensi kewirausahaan 

merupakan kompetensi yang sangat penting karena pada era sekarang ini 

persaingan sekolah/madrasah sangat ketat sehingga diperlukan strategi-

strategi yang baik untuk mampu bersaing dengan competitor disekitarya.  

Strategi kewirausahaan yang dimiliki Kepala MIN 1 Ponorogo untuk 

meningkatkan brand mark Adiwiyata adalah memadukan kebijakan, peluang, 

kurikulum, kegiatan,  pengelolaan, keuangan dan kepribadian. Kepribadian 

yang dimiliki oleh kepala MIN 1 ponorogo adalah:  1) Membangun 

kepercayaan diri yang kuat, mempunyai kepribadian yang jujur, disiplin, dan 

saling percaya sesama teman; 2) Mengembangkan kreativitas diri yang tinggi 

kepada semua stake holder dan juga kepada peserta didik, sehingga akan 

memunculkan inovasi-inovasi yang baru; 3) Memiliki pikiran yang positif 

dan realistis dengan cara merencanakan sampai mengevaluasi semua kegiatan 

dengan baik; 4) Memberi motivasi yang tinggi serta menempatkan posisi 

masing-masing tenaga sesuai dengan tupoksinya sendiri-sendiri dan selalu 

menggunakan musyawarah untuk mengambil keputusan sehingga dapat 

mencapai hasil yang optimal; 5) Memiliki keberanian untuk menanggung 
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risiko baik kegagalan maupun kerugian; 6) Memiliki jiwa pemimpin yang 

selalu memotivasi bawahannya untuk meningkatkan kualitas akademiknya; 7) 

Melakukan evaluasi diri berdasarkan pengalaman yang telah dilakukan 

sehingga akan lebih baik dan orisinal; 8) Berorientasi ke depan untuk 

memajukan madrasah dengan menciptakan peluang-peluang. Dengan strategi 

ini akan memunculkan hal-hal inovasi yang baru dan mampu menjawab 

persaingan yang ketat pada saat ini. Dengan metode kekritisan dalam 

membaca peluang, penganggaran yang terbuka, iklim kerja yang harmonis 

antar sumberdaya Manusia, dan memiliki studi referensi setiap dekade secara 

berkelanjutan dengan pola pikir ada sebuah pembaharuan model dan strategi 

dalam jangka waktu per tahun. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 

Ponorogo  tidak berjiwa stagnan dalam pengelolaan manajerial tetapi selalu 

inovasi.  

Implikasi model-model kewirausahaan yang diterapkan Kepala 

Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Ponorogo dan saat ini berjalan adalah 

madrasah adiwiyata, angkutan madrasah, usaha kantin, safari ramadhan, dan 

outdoor study, pengadaan buku yang terbaik. 

Implikasi penerapan model-model kewirausahaan tersebut adalah 

usaha sadar yang berinti menjadikan madrasah ini terus berkembang dan 

dapat bersaing dengan madrasah/sekolah sekitar yang tidak kehilangan jati 

diri sebagi madrasah yang unggul dan memberi kemudahan untuk warga 

sekolah, dan masyarakat pada umumnya. Sehingga Madrasah Ibtidaiyah 

Negeri 1 Ponorogo memiliki brand mark adiwiyata yang eksis dan khas. 
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B. Saran 

Penelitian ini berfokus pada Kompetensi kewirausahaan, Strategi, 

Implikasi. Untuk peneliti lanjutan dapat membahas mengenai detail sirkulasi 

penggaran kewirausahaan. 
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