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ABSTRAK 

 

Hamdah, Hidayatul. 2019, Sistem Penjaminan Mutu Akademik Madrasah Unggul: Studi 

Kasus di MI Islamiyah 03 Kota Madiun. Program Studi Manajemen Pendidikan 

Islam, Program Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. 

Pembimbing: Dr. H. Muhammad Thoyib, M.Pd. 

 

Kata Kunci: Penjaminan Mutu Akademik, Madrasah Unggul 

 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional Pendidikan 

Pasal 91 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan pada jalur formal dan nonformal wajib 

melakukan penjaminan mutu pendidikan. Tuntutan mutu pada lingkup pendidikan 

merupakan faktor penting. Untuk memenuhi harapan itu, maka diperlukan sistem 

penjaminan mutu yang terorganisir secara benar, jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Melihat kondisi diatas, terdapat madrasah yang telah menerapkan jaminan mutu akademik, 

yaitu MI Islamiyah 03 Kota Madiun. Diketahui bahwasanya penjaminan mutu akademik 

yang diterapkan tersebut merupakan strategi branding dari MI Islamiyah 03 untuk tetap 

eksis dan diminati mengingat telah banyak sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah 

yang menerapkan berbagai kegiatan untuk menarik pelanggan pendidikan.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui dan menganalisis perencanaan 

kebijakan mutu akademik dalam mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota 

Madiun; (2) mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi kebijakan mutu 

akademik dalam mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun; (3) 

mengetahui dan menganalisis bagaimana monitoring dan evaluasi kebijakan mutu 

akademik dalam mewujudkan madrasah unggul di MI 03 Islamiyah Kota Madiun; (4) 

mengetahui dan menganalisis bagaimana act (pengembangan) kebijakan mutu akademik 

dalam mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi 

kasus. Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara mendalam, observasi, 

dan dokumentasi. Teknik analisis meliputi reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau 

kesimpulan. 

Hasil penelitian ini, ada 4 Tahapan sistem penjaminan mutu akademik di MI 

Islamiyah 03 diantaranya (1) Perencanaan kebijakan dilaksanakan melalui musyawarah 

bersama antara Yayasan, Pimpinan madrasah dan Komite madrasah. Dasar penetapan 

kebijakan mutu, kurikulum, dan perangkat pembelajaran adalah visi misi, perumusan target 

prestasi, dan SNP (Standar Nasional Pendidikan). (2) Tahapan pelaksanaan kebijakan 

meliputi kelengkapan perangkat pembelajaran, proses pembelajaran, kesesuaian media 

pembelajaran dengan materi, dan program pengayaan sebagai penunjang pencapaian 

target. Pelaku utama pada tahapan pelaksanaan ini adalah pendidik dan peserta didik. (3) 

Tahapan evaluasi dan monitoring pendidik dilaksanakan oleh kepala madrasah, waka 

kurikulum, waka kesiswaan, dan waka sarana prasarana. Evaluasi dan monitoring untuk 

pendidik berupa PKG (Penilaian Kinerja Guru), kunjungan kelas, dan koordinasi/laporan 

perkembangan siswa setiap bulan. Evaluasi untuk peserta didik berupa evaluasi 

pembelajaran harian, ulangan harian, PTS, dan PAS. (4) Tahapan pengembangan 

berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan, untuk pendidik dengan workshop dan rolling 

guru sesuai kompetensi. Untuk peserta didik berupa remedial dalam bentuk soal evaluasi, 

penugasan, maupun portofolio. 
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ABSTRACT 

 

 

Hamdah, Hidayatul. 2019. Excellent Madrasah Academic Quality Assurance System: a 

Case Study at MI Islamiyah 03 Kota Madiun. Islamic Education Management 

Program, Postgraduate, State Islamic Institute of Ponorogo. Advisor Dr. H. 

Muhammad Thoyib, M.Pd. 

 

Key word: Academic Quality Assurance System, Superior Madrasah 

In Government Regulation Number 19 concerning National Education Standards 

article 91, explained that each education unit in the formal and non-formal channels is 

required to guarantee education quality. Quality demands in the sphere of education are 

important factors. To meet this expectation, a quality assurance system  properly 

organized, thus clear and accountable also needed. Seeing the conditions above, there are 

Madrasahs that have implemented academic quality assurance, namely MI Islamiyah 03 

Madiun City. It is known that the academic quality assurance applied is a branding strategy 

of MI Islamiyah 03 to exist continuesly and is in demand considering that  many 

Elementary Schools and Madrasah Ibtidaiyah implement various activities to attract 

Education customers  

 This study aims to: (1) identify and analyze academic quality policy formulations 

in realizing excellent madrasah in MI Islamiyah 03 Madiun City; (2) knowing and 

analyzing how the implementation of academic quality policies in realizing excellent 

madrasah in MI Islamiyah 03 Madiun City; (3) knowing and analyzing how to monitor and 

evaluate academic quality policies in realizing excellent madrasah in MI 03 Islamiyah in 

Madiun City; (4) knowing and analyzing how to actuate (develop) academic quality 

policies in realizing excellent madrasah in MI Islamiyah 03 Madiun City. 

 This research uses a qualitative approach to the type of case study research. Data 

collection in this study through in-depth interviews, observation, and documentation. 

Analysis techniques include data reduction, data presentation, and verification or 

conclusions. 

 The results of this study, there are 4 stages of the academic quality assurance 

system in MI Islamiyah 03 including (1) Policy planning is carried out through mutual 

consultation between the Foundation, Madrasa Leaders and Madrasa Committees. The 

basis for establishing quality policies, curriculum, and learning tools is vision and mission, 

formulation of achievement targets, and SNP (National Education Standards). (2) Stages of 

the implementation of the policy include the completeness of the learning tools, the 

learning process, the suitability of the learning media with the material, and the enrichment 

program to support the achievement of targets. The main actors at this stage of 

implementation are educators and students. (3) The evaluation and monitoring stages of 

educators are carried out by the headmaster of the madrasa, the curriculum headmaster, the 

student headmaster, and the head of infrastructure facilities. Evaluation and monitoring for 

educators in the form of PKG (Teacher Performance Assessment), class visits, and 

coordination / student progress reports every month. Evaluation for students in the form of 

evaluation of daily learning, daily tests, PTS, and PAS. (4) Stages of development based on 

evaluations that have been made, for educators with workshops and teacher rolling 

according to competence. For students in the form of remedial in the form of evaluation, 

assignment, and portfolio questions. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masyarakat sebagai pengguna jasa pendidikan saat ini sangat 

memperhatikan mutu lulusan lembaga pendidikan yang merupakan jalur 

pendidikan formal, dan menjadi tolok ukur untuk mampu melanjutkan 

pada jenjang pendidikan selanjutnya yang lebih tinggi. Mereka 

mengharapkan mampu bersaing di dalam negeri, maupun dengan negara 

lain, pada era globalisasi. Tuntutan mutu pada lingkup pendidikan 

merupakan faktor penting. Untuk memenuhi harapan itu, maka diperlukan 

sistem penjaminan mutu yang terorganisasi secara benar, jelas dan dapat 

dipertanggungjawabkan.
1
 

Lembaga pendidikan Islam yang efektif juga identik dengan lembaga 

pendidikan Islam yang bermutu yakni lembaga pendidikan Islam yang 

mampu melakukan proses pematangan kualitas peserta didik yang 

dikembangkan melalui cara-cara yang membebaskan peserta didik dari 

ketidaktahuan, ketidakberdayaan, ketidakjujuran, ketidakmampuan, dan 

dari buruknya karakter.
2
 

Madiunpos.com, MADIUN - Proses pendaftaran peserta didik baru 

(PPDB) di Kota Madiun yang dilakukan secara online atau Dalam Jaringan 

(Daring) telah ditutup pada 30 Juni 2016. Namun hingga kini, puluhan 

sekolah dasar negeri di kota itu masih kekurangan siswa. Menurut Kepala 

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga (Dikbudpora) Kota 

Madiun Gandhi Hatmoko, pada PPDB tersebut, sekolah di bawah naungan 

Kemenag maupun wilayah tetangga sudah lebih dulu membuka 

pendaftaran. Selain itu, rata-rata NUN dan NUS Kota Madiun tahun ini 

masuk empat besar Jatim sehingga warga daerah lain lebih 

                                                           
1
 Moerdiyanto, “Jurnal Artikel”, Jurnal Informasi, Vol. 35, No. 2, , Th. 2009, 44. 

2
 Dedy Mulyasana, Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 

2011), 120. 
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mempertimbangkan untuk mendaftar ke Kota Madiun. Dari penuturan  

tersebut diatas dapat disimpulkan bahwasanya Pengembangan Penjaminan 

Mutu Madrasah sangat diperlukan yang bertujuan sebagai strategi 

pemasaran atau pemikat pelanggan Pendidikan untuk mempercayakan 

pendidikan anaknya pada Sekolah Dasar (SD) Kota Madiun, mengingat 

kompetisi pendidikan dasar pada saat ini semakin bersaing.
3
 

Masih banyak pengelola pendidikan yang tidak tahu makna standar 

mutu pendidikan. Selain itu, sebagian besar satuan pendidikan belum 

memiliki kemampuan untuk menjamin bahwa proses pendidikan yang 

dijalankan dapat memenuhi standar kualitas yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk 

memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan. Peningkatan dan 

penjaminan mutu pendidikan ini merupakan tanggung jawab dari setiap 

komponen di satuan pendidikan. Peningkatan mutu di satuan pendidikan 

tidak dapat berjalan dengan baik tanpa adanya budaya mutu pada seluruh 

komponen sekolah. Untuk peningkatan mutu sekolah secara utuh 

dibutuhkan pendekatan khusus agar seluruh komponen sekolah bersama-

sama memiliki budaya mutu.
4
 

Meningkatkan kualitas pendidikan tidaklah mudah. Penjaminan 

mutu sangat penting bagi setiap lembaga pendidikan karena dengan 

penjaminan mutu, lembaga pendidikan dapat menjaga dan meningkatkan 

kualitasnya. Melalui penjaminan mutu dapat dipantau apakah seluruh 

proses penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan standar mutu dan 

aturan yang telah ditetapkan. Sehingga hal ini dapat memberikan umpan 

balik bagi sekolah untuk melakukan perbaikan dan pengembangan serta 

peningkatan kinerja sekolah.
5
 

                                                           
3
Madiunpos, http://madiun.solopos.com/read/20160720/516/738541/pendidikan-madiun-42-sd-di-

kota-madiun-kekurangan-murid (diakses pada 29-11-2018, 10.28) 
4
Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah (Direktorat Jenderal 

Kemendikbud, 2016), 5. 
5
Heppy Puspitasari, “Muslim Heritage”, Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem 

Penjaminan Mutu Internal di Sekolah, Vol. 1, No. 2, (November 2017 – April 2018), 342. 

http://madiun.solopos.com/read/20160720/516/738541/pendidikan-madiun-42-sd-di-kota-madiun-kekurangan-murid%2029-11-2018
http://madiun.solopos.com/read/20160720/516/738541/pendidikan-madiun-42-sd-di-kota-madiun-kekurangan-murid%2029-11-2018
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Pendidikan pada sebagian besar jenjang dan satuan pendidikan, 

khususnya pendidikan dasar dan menengah, dipandang bermutu jika 

mampu melahirkan keunggulan akademik dan ekstrakurikuler pada peserta 

didik yang dinyatakan lulus untuk satu jenjang pendidikan atau 

menyelesaikan program pembelajaran tertentu.
6
 Mutu pendidikan dalam 

konteks hasil pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai atau hasil 

yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu. Manajemen 

strategik merupakan suatu alternatif yang seyogyanya dapat menjadi jalan 

keluar dari berbagai permasalahan yang mengganggu dunia pendidikan di 

Indonesia saat ini.
7
 Pengertian strategi itu sendiri dapat diartikan sebagai 

sebuah rencana yang komprehensif mengintegrasikan segala resources dan 

capabilities yang mempunyai tujuan jangka panjang untuk memenangkan 

kompetisi.
8
 

Berdasarkan paparan dalam jurnal Syuaiban Muhammad, dapat 

dikatakan bahwasanya penjaminan mutu akademik merupakan strategi 

branding dari MI Islamiyah untuk tetap eksis dan diminati mengingat telah 

banyak sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah yang menerapkan 

berbagai kegiatan untuk menarik pelanggan Pendidikan.
9
 

Dari hasil penelitian awal, diketahui bahwa MI Islamiyah merupakan 

salah satu lembaga pendidikan dasar di Kota Madiun yang telah 

menerapkan sistem penjaminan mutu akademik. MI Islamiyah itu sendiri 

merupakan lembaga pendidikan dasar swasta di bawah naungan yayasan. 

Pada lembaga ini terdapat 3 satuan pendidikan yang berada dalam satu 

wilayah, yakni MI Islamiyah 01, 02, dan 03. Pada masing-masing lembaga 

                                                           
6
Jamaluddin Iskandar, “Jurnal Idaarah,  Penerapan Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu 

Madrasah, Vol. I, No. 2, Desember (2017), 268. 
7
 Iskandar, Penerapan Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Madrasah …, 269. 

8
 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan (Alfabeta : Bandung, 

2010), 137. 
9
 Syuaiban Muhammad, Kepemimpinan dalam Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Jurnal 

Ilmiah WIDYA, Volume 2 Nomor 3 Agustus-Desember 2014), 56. 
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memiliki 2 rombel kelas pada setiap jenjang dengan total siswa kurang 

lebih 1.260 siswa.
10

 

MI Islamiyah Kota Madiun, adalah salah satu sekolah yang sampai 

dengan saat ini diunggulkan oleh masyarakat Kota Madiun dan sekitarnya 

sebagai madrasah yang mampu menjaga kualitas mutu lulusannya. 

Indikatornya adalah target jaminan mutu lulusannya tercapai sehingga 

outcomenya menjadi bukti keberhasilan tersebut.
11

 Adapun visi dari 

madrasah tersebut adalah “Terwujudnya Generasi Berkarakter Islami 

Terdepan dalam Prestasi”. Dari visi tersebut madrasah ini menjamin mutu 

lulusannya meraih rata-rata 8,0 dalam bidang akademik. Termasuk capaian 

perolehan nilai murni rata-rata madrasah dalam Ujian Sekolah/Ujian 

Nasional mencapai 8,0. Sehingga 90% lulusannya banyak diterima pada 

sekolah lanjutan dan pondok pesantren terkemuka (favourite) di 

Indonesia.
12

 

Dalam mewujudkan visi dan misinya, Madrasah ini menuliskan 

beberapa rencana strategisnya berdasarkan orientasi ke depan untuk 

mencapai tujuan jangka panjang di masa mendatang yang merupakan 

tujuan pada tingkat tertinggi disebut dengan tujuan strategis (strategic 

goal), kemudian berturut-turut di bawahnya menjadi tujuan taktis (tactical 

objective), kemudian tujuan operasional (operational objective). Rencana 

strategis juga didasarkan pada analisis internal maupun eksternal, 

memperhatikan kekuatan dan kelemahan internal, dan kemudian mencari 

dan menemukan strategi dan menjalankan program-program untuk 

memanfaatkan peluang dan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi 

tantangan dan kelemahan yang ada. Menurut Michael A. Porter strategi 

generik adalah suatu pendekatan strategi perusahaan dalam rangka 

menggungguli pesaingnya. Dalam praktiknya setelah organisasi 

mengetahui strategi generiknya untuk implementasinya akan 

                                                           
10

 Sudarsih, Wawancara, Madiun, Sabtu, 17 November 2018. 
11

 Diana, Wawancara, Madiun, Jum’at 16 November 2018. 
12

 Dokumen Rencana strategis MI Islamiyah Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, Dokumentasi, 

Madiun, 21 Mei 2019, 5. 
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ditindaklanjuti dengan langkah strategi yang lebih operasional.
13

 Sesuai 

dengan teori Michael A. Porter, strategi generik yang digunakan pada 

Madrasah ini adalah Strategi Perbedaan Produk (Differentiation). Dalam 

strategi diferensiasi ini sekolah harus berusaha untuk menciptakan sesuatu 

yang baru yang dirasakan oleh keseluruhan organisasi sebagai hal yang 

unik. Strategi ini mendorong perusahaan untuk mampu menemukan 

keunikan tersendiri dalam pasar yang menjadi sasarannya. Keunikan 

produk (barang dan jasa) yang diutamakan ini memungkinkan suatu 

perusahaan untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen 

potensialnya.
14

 

Pada umumnya madrasah lebih mengutamakan pengembangan fisik. 

Dalam realitanya, meski pengembangan fisik tidak dapat diabaikan namun 

pengembangan nonfisik jauh lebih penting, karena salah satu tujuan utama 

madrasah adalah menghasilkan lulusan yang bermutu. Selain untuk 

mencapai tujuan utama, program-program yang dilaksanakan sebagai 

strategi juga merupakan langkah madrasah untuk menjaga agar lembaga 

MI Islamiyah tetap eksis dan diminati oleh masyarakat umum sebagai 

pelanggan pendidikan. Program-program madrasah yang dilaksanakan 

setiap tahun ajaran, sekaligus sebagai program unggulannya antara lain: 

Pertama, menerapkan 5 jaminan mutu antara lain: sadar beribadah, tertib, 

sopan santun, tuntas KBM, dan tartil membaca al-Qur’an dengan target 

setiap tahun perubahan yang semakin signifikan melalui program 

pembiasaan sehingga mencapai pada angka tuntas 100% pada masing-

masing jaminan mutu. Kedua, pengembangan fisik (perbaikan dan 

pelengkapan sarana prasarana), serta ketiga dukungan dalam pemenuhan 

akademik dan ekstrakurikuler untuk mencetak siswa berprestasi dalam 

berkompetensi di tingkat daerah, nasional, maupun internasional.
15

 

                                                           
13

 Husein Umar, Strategic Management in Action (Bandung: Gramedia Pustaka Utama, 2001), 32. 
14

 Barkah Fitriadi, " Jurnal Administrasi Bisnis 5", “Strategi Bersaing: Suatu Kajian Perumusan 

Strategi Pemasaran Guna Meraih Keunggulan Kompetitif (Studi Pada PT. Ongkowidjojo, 

Malang)”, No. 1 (2013): 4. 
15

 Dokumen Rencana strategis MI Islamiyah Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, Dokumentasi, 

Madiun, 21 Mei 2019, 7. 
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Berdasarkan fenomena dan hasil wawancara dengan kepala 

madrasah bahwa MI Islamiyah telah melaksanakan penjaminan mutu 

akademik, maka dari itu, peneliti akan meneliti lebih jauh untuk 

mengkritisi formulasi, implementasi, kebijakan, monitoring dan evaluasi, 

serta pengembangan kebijakan mutu akademik. Judul yang peneliti angkat 

dalam penelitian ini adalah “Sistem Penjaminan Mutu Akademik 

Madrasah Unggul di MI Islamiyah Kota Madiun”. Penelitian ini akan 

difokuskan pada jaminan mutu akademik Madrasah unggul yang 

menjadikan MI Islamiyah banyak diminati oleh masyarakat luas. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, Peneliti membuat rumusan 

masalah sebagai berikut. 

1. Bagaimana perencanaan kebijakan mutu akademik dalam 

mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan mutu akademik dalam 

mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun? 

3. Bagaimana monitoring dan evaluasi kebijakan mutu akademik dalam 

mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun? 

4. Bagaimana actuating (pengembangan) kebijakan mutu akademik 

dalam mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota 

Madiun? 

 

C. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang 

ingin dicapai adalah: 

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perencanaan kebijakan mutu 

akademik dalam mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 

Kota Madiun. 
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2. Untuk mengetahui dan menganalisis implementasi kebijakan mutu 

akademik dalam mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 

Kota Madiun. 

3. Untuk mengetahui dan menganalisis monitoring dan evaluasi 

kebijakan mutu akademik dalam mewujudkan madrasah unggul di 

MI Islamiyah 03 Kota Madiun. 

4. Untuk mengetahui dan menganalisis actuating (pengembangan) 

kebijakan mutu akademik dalam mewujudkan madrasah unggul di 

MI Islamiyah 03 Kota Madiun. 

 

D. Kegunaan Penelitian 

Berdasarkan uraian di atas yang Peneliti harapkan dari penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada 

madrasah berkaitan dengan pelaksanaan sistem penjaminan mutu 

akademik pada madrasah unggul, penyesuaian teori dengan realitas 

pelaksanaannya pada lembaga. Serta memberikan wawasan kepada 

lembaga-lembaga pendidikan dasar yang lain untuk memperhatikan 

dan melaksanakan jaminan mutu pendidikan.  

Jaminan mutu menjadi sangat penting dikarenakan tuntutan 

pelanggan pendidikan yang semakin tinggi. Selain itu, dalam 

prakteknya pelaksanaan jaminan mutu pendidikan juga dapat 

dimanfaatkan sebagai strategi branding lembaga untuk menarik lebih 

banyak pelanggan pendidikan serta mampu bersaing dengan berbagai 

lembaga lain pada tingkat daerah sekitar maupun nasional. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 

a. Lembaga MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan untuk evaluasi 

serta pengembangan sistem penjaminan mutu akademik pada 
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lembaga MI Islamiyah Kota Madiun disesuaikan dengan teori dan 

bagaimana realita di lapangan.  

b. Pendidik 

Penelitian ini dapat menjadikan motivasi para pendidik 

umumnya dan khususnya pendidik yang ada di MI Islamiyah 03 

Kota Madiun untuk lebih meningkatkan kompetensinya dalam 

menyusun kurikulum pembelajaran dan menyampaikan 

pembelajaran sehingga mampu mencapai jaminan mutu akademik 

pada tingkat tuntas KBM dengan nilai rata-rata 8,0 mulai dari 

jenjang kelas 1 hingga kelas 6. 

c. Peneliti  

Penelitian ini dapat memberikan pengetahuan pelaksanaan 

sistem penjaminan mutu akademik madrasah unggul berdasarkan 

teori yang telah disesuaikan dengan realita di lapangan. Selain itu, 

peneliti juga dapat mengambil sesuatu yang baru yang telah 

dilakukan oleh madrasah kaitannya dengan penjaminan mutu 

yang mungkin belum tertulis dalam teori yang diambil. 

 

E. Penelitian Terdahulu 

Sesuai dengan sifatnya yang terus berkembang, tema penjaminan 

mutu merupakan salah satu tema yang menarik untuk diteliti. Sehingga 

telah ada beberapa penelitian yang mengupas terkait penjaminan mutu ini, 

khususnya dalam penjaminan mutu akademik. Penjaminan mutu akademik 

dalam dunia pendidikan telah dilaksanakan sebagai strategi branding 

madrasah untuk mampu bersaing dengan lembaga-lembaga pendidikan 

dasar lainnya. Tujuan dari pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik 

adalah pemenuhan standar akademik (kurikulum, proses pembelajaran, 

dan standar nilai ketuntasan minimum) yang berfungsi sebagai pengendali 

penyelenggaraan pendidikan oleh lembaga pendidikan untuk mewujudkan 

pendidikan yang bermutu sesuai dengan tuntutan masyarakat dan 

pelanggan pendidikan. 
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Penelitian yang berkaitan dengan penjaminan mutu telah dilakukan 

sebelumnya, sebagaimana penelitian yang dilakukan pertama oleh Heppy 

Puspitasari, 2018, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo,  dengan judul tesis Standar Proses 

Pembelajaran Sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal di Sekolah (Studi 

kasus di SMPN 1 Geger). Dari hasil penelitian ini diketahui bahwa dalam 

menjamin mutu proses pembelajaran, SMPN 1 Geger memiliki kebijakan 

mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta 

kebijakan internal yang dibuat lembaga. Kebijakan dalam proses 

pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan, penilaian dan 

pengawasan pembelajaran. Mekanisme penjaminan mutu proses 

pembelajaran yang dilakukan di SMPN 1 Geger dilakukan melalui lima 

tahapan, yakni; pemetaan mutu, penyusunan rencana pemenuhan mutu, 

pemenuhan mutu, evaluasi/audit mutu, dan penyusunan standar di atas 

SNP.
16

 

Berdasarkan dari paparan hasil penelitian diatas, penelitian yang 

dilakukan Heppy Puspitasari memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya terletak pada pembahasan penjaminan mutu. 

Adapun perbedaannya, diketahui bahwa fokus dari penelitian tersebut 

adalah sistem penjaminan mutu internal meliputi, sistem penjaminan mutu, 

mekanisme penjaminan mutu, dan pengembangan program pembelajaran. 

Berbeda dengan tema pembahasan yang diambil peneliti mengenai tahapan 

dalam sistem penjaminan mutu akademik madrasah unggul. Tahapan 

tersebut yakni, formulasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi 

kebijakan mutu akademik pada sebuah Madrasah. 

Penelitian kedua, dilakukan oleh Munjin, 2013, dalam jurnal 

Komika, No. 7, Vol. 2, dengan judul Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

di Madrasah (Studi Deskriptif pada MI Istiqomah Sambas Purbalingga). 

Sesuai dengan hasil analisis, diketahui bahwa a. tahapan persiapan 

                                                           
16

 Puspitasari, Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal di 

Sekolah, 365. 
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manajemen mutu di MII Sambas melalui tahap perencanaan, 

pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, pembinaan dan evaluasi. dan 

ini dilakukakan secara buttom up; b. Untuk mendukung kinerja yang 

optimal dibuatlah job deskripsi yang jelas pada masing-masing jabatan 

yang ada; c. layanan pendidikan yang diberikan berfokus pada process 

oriented; d. formasi jabatan lebih mengedepankan kinerja ketimbang 

senioritas; e. kesejahteraan yang diberikan kepada tenaga pendidik dan 

kependidikan mengacu pada sistem penggajian PNS; f. prestasi yang 

diperoleh adalah juara II Sekolah sehat. Juara III nasional Sekolah 

Bermutu, sertifikat ISO 9001:2008 tentang manajemen, piagam 

penghargaan dari Kemenag sebagai Lembaga Pendidikan Bermutu.
17

 

Berdasarkan dari paparan hasil penelitian diatas, penelitian yang 

dilakukan Munjin memiliki persamaan dan perbedaan dengan penelitian 

ini. Persamaannya terletak pada pembahasan penjaminan mutu. Adapun 

perbedaannya, diketahui bahwa fokus dari penelitian tersebut adalah tahap 

perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, pengawasan, pembinaan dan 

evaluasi. dan ini dilakukakan secara buttom up. Berbeda dengan tema 

pembahasan yang diambil peneliti mengenai tahapan dalam sistem 

penjaminan mutu akademik madrasah unggul. Tahapan tersebut yakni, 

formulasi, implementasi, serta monitoring dan evaluasi kebijakan mutu 

akademik pada sebuah Madrasah. 

Penelitian ketiga, dilakukan oleh, Ina Fauziana Syah, 2016, dengan 

judul Analisis Mutu Madrasah Unggulan di Aceh: Studi di Madrasah 

Aliyah Ruhul Islam Anak Bangsa (Ma Riab) dan Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) Model Banda Aceh. Berbagai permasalahan yang teridentifikasi 

diantaranya: a. Tidak utuhnya pemahaman penyelenggara pendidikan dan 

masyarakat tentang madrasah unggul; b. Perencanaan madrasah unggul 

yang telah disusun, belum dapat dipahami secara utuh oleh setiap pihak 

yang ada/terlibat pada madrasah; c. Pengelolaan komponen-komponen 

                                                           
17 Munjin, “Komunika”, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Di Madrasah (Studi Deskriptif pada 

MI Istiqomah Sambas Purbalingga), Vol. 7 No. 2, (Juli- Desember 2013), 2. 
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strategis madrasah unggul seperti peserta didik, proses pembelajaran, 

pendidik dan tenaga kependidikan, kurikulum, sarana dan prasarana, 

pembiyaan, belum dapat dilaksanakan secara baik dan benar; d. Hubungan 

yang tidak sinergi antar lembaga pendidikan dan stakeholders; e. Proses 

evaluasi penyelenggaraan madrasah unggul yang belum optimal sehingga 

penjaminan mutu madrasah unggul tidak akuntabel.
18

 

Berdasarkan dari paparan hasil penelitian diatas, penelitian yang 

dilakukan Ina Fauziana Syah memiliki persamaan dan perbedaan dengan 

penelitian ini. Persamaannya terletak pada pembahasan mengenai mutu 

pada madrasah unggul. Adapun perbedaannya, diketahui bahwa fokus dari 

penelitian tersebut adalah analisis tahapan mutu dalam mencapai madrasah 

unggul. Berbeda dengan tema pembahasan yang diambil peneliti mengenai 

tahapan dalam sistem penjaminan mutu akademik madrasah unggul. 

Tahapan tersebut yakni, formulasi, implementasi, serta monitoring dan 

evaluasi kebijakan mutu akademik pada sebuah Madrasah. 

 

F. METODE PENELITIAN 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah pendekatan kualitatif. Dengan penelitian langsung di lapangan, 

mengonversikan dengan teori-teori dalam referensi terkait. Adapun 

yang dimaksud dengan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang 

bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh 

subjek penelitian secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam 

bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah 

dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.
19

 

Proses pendekatan penelitian diawali dengan studi pendahuluan 

sebagai studi penjajakan di MI Islamiyah 03 Kota Madiun guna 

                                                           
18

 Ina Fauziana Syah, “Jurnal Ilmiah Didaktika”, Analisis Mutu Madrasah Unggulan Di Aceh: 

Studi di Madrasah Aliyah Ruhul Islam Anak Bangsa (Ma Riab) dan Madrasah Aliyah Negeri 

(MAN) Model Banda Aceh, Vol. 17, No. 1, (Agustus 2016), 76. 
19

 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007), 6. 
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mendapatkan informasi awal mengenai sudahkah dan bagaimana 

madrasah menerapkan sistem penjaminan mutu akademik. 

Selanjutnya, dalam penelitian ini, saya selaku subjek penelitian akan 

menggali seluruh data yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu 

akademik  pada objek penelitian yakni MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

yang kemudian akan dikonversikan dengan teori-teori mengenai 

bagaimana seharusnya sistem penjaminan mutu akademik pada 

madrasah unggul. 

Kemudian, dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian 

studi kasus (case study). Penelitian ini merupakan jenis penelitian 

kualitatif yang dapat digunakan Peneliti untuk meneliti sebuah 

kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang terkait oleh 

tempat, waktu, dan ikatan tertentu.
20

 Unit of analysis dari penelitian ini 

adalah individu-individu dan kelompok yang ada di MI Islamiyah 03 

Kota Madiun. 

Penelitian studi kasus memusatkan diri secara intensif pada satu 

objek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus. Penelitian 

studi kasus merupakan studi mendalam mengenai unit sosial tertentu 

dan hasil penelitian tersebut dalam memberikan gambaran luas, serta 

mendalam mengenai unit sosial tertentu.
21

 Creswell menyatakan 

bahwa studi kasus merupakan eksplorasi dari suatu sistem yang 

terbatas (bounded system) pada suatu kasus atau beberapa kasus yang 

mendetail, disertai dengan penggalian data secara mendalam yang 

melibatkan beragam sumber informasi yang kaya akan konteks.
22

 

Dalam penelitian ini kasus berkaitan dengan bagaimana sistem 

penjaminan mutu akademik pada madrasah unggul, yakni MI 

Islamiyah 03 Kota Madiun. 

                                                           
20

 Zaenal Fathoni dan Binti Salamah, “Makalah Penelitian Studi Kasus”,(Makalah, Institut Agama 

Islam Negeri, POnorogo, 2017), 20.  
21

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

112. 
22

 Fathoni dan Salamah, Makalah Penelitian Studi Kasus, 2017, 21. 
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Pendapat yang lain, menurut Emzir penelitian studi kasus adalah 

penelitian kualitatif yang berusaha menemukan makna, menyelidiki 

proses, dan memperoleh pengertian dan pemahaman yang mendalam 

dari individu, kelompok atau situasi.
23

 Salah satu ciri khas dari 

penelitian studi kasus adalah adanya “sistem yang berbatas” (bounded 

system). Yang dimaksud dengan sistem yang berbatas adalah adanya 

batasan dalam hal waktu dan tempat serta batasan dalam hal kasus 

yang diangkat (program, kejadian, dan aktivitas).
24

 

Dari beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa 

penelitian studi kasus dapat dilakukan oleh Peneliti untuk meneliti 

sebuah kegiatan, peristiwa, atau sekelompok individu yang tekait oleh 

tempat, waktu, dan ikatan tertentu secara mendalam dengan sistem 

yang berbatas. 

 

2. Kehadiran Peneliti 

Peneliti secara aktif berinteraksi langsung dengan objek 

penelitian. Yang termasuk dalam objek penelitian adalah seluruh 

stakeholder MI Islamiyah 03 Kota Madiun yang berkaitan dengan 

sistem penjaminan mutu akademik. Hal ini bertujuan untuk menggali 

data secara mendalam agar data yang diperolah lebih lengkap. Peneliti 

menggunakan cara pengamatan langsung sekaligus menjadi bagian 

dari objek penelitian dengan tujuan untuk menggali informasi 

sebanyak-banyaknya agar dalam pelaporan nanti dapat dideskripsikan 

secara jelas. Kedudukan Peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit. 

Peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana pengumpulan data, 

analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelapor hasil 

penelitiannya. Pengertian instrumen atau alat di sini tepat karena Peneliti 

                                                           
23

 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif  Analisis  Data (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012), 

20. 
24

 Haris Herdiansyah, Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial (Jakarta: Salemba 

Humanika, 2010), 76.  
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menjadi segalanya dari keseluruhan proses penelitian.25 Dalam penelitian 

ini, kedudukan Peneliti dalam lembaga adalah subjek/pelaku 

pengumpulan data baik berupa dokumentasi, wawancara maupun 

observasi.  

3. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MI Islamiyah 03 Kota Madiun yang 

telah melaksanakan penjaminan mutu akademik dengan jaminan mutu 

tuntas KBM dengan rata-rata 80. MI Islamiyah 03 ini beralamat di Jalan 

Hayamwuruk No. 14 A Kota Madiun. Penelitian ini untuk memperoleh 

data atau informasi yang lebih lengkap mengenai sistem penjaminan 

mutu akademik dengan maksud agar hasil penelitian benar-benar sesuai 

dan akurat. 

Madrasah ini digunakan sebagai lokasi penelitian karena mempunyai 

kekhasan, kemenarikan, dalam hal penerapan jaminan mutu akademik. MI 

Islamiyah 03 merupakan madrasah di Kota Madiun pada jenjang 

pendidikan dasar yang telah menerapkan sistem penjaminan mutu 

akademik. 

 

4. Sumber Data  

Menurut Lofland dan Lofland sumber data utama dalam 

penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Kata-kata dan tindakan 

orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data 

utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui 

perekaman video/audio tapes, pengambilan foto, atau film.
26

 Sumber 

data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan sekunder atau 

pendukung. Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung oleh 

peneliti melalui sumbernya dengan melakukan penelitian ke objek 

yang diteliti.
27

  

                                                           
25

 Lexy J. Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif ……, 168. 
26

 Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif, ……., 157. 
27

 Husaini Umar, Metode Riset Bisnis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2003), 56. 
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Dalam penelitian ini, data primer diperoleh dari para pihak yang 

dijadikan informan penelitian, yakni kepala madrasah, waka 

kurikulum, waka kesiswaan, beberapa guru mata pelajaran, dan 

beberapa wali murid siswa. Sedangkan data sekunder adalah data yang 

tidak langsung memberikan data kepada peneliti, misalnya penelitian 

harus melalui orang lain atau mencari melalui dokumen.
28

 Adapun data 

sekunder atau pendukung dalam penelitian ini berupa hasil 

dokumentasi maupun buku-buku yang menjelaskan mengenai sistem 

penjaminan mutu akademik pada madrasah unggul. 

 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis 

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah 

mendapatkan data. Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai 

setting, berbagai sumber, dan berbagai cara. Dalam penelitian 

kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi 

yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data 

lebih banyak pada observasi berperan serta, wawancara mendalam, 

dan dokumentasi.
29

 

a. Wawancara/interview 

Interview (wawancara) digunakan sebagai teknik 

pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi 

pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, 

dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden 

yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.
30

 

Terdapat 3 macam wawancara, yaitu wawancara terstruktur, 

semiterstruktur, dan tidak terstruktur.
31

 Wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara mendalam yakni peneliti 

                                                           
28

 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Alfabeta, 2005), 62. 
29

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D (Bandung: Alfabeta, 2006), 224. 
30

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatf …….., 137. 
31

 Ibid., 320. 
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mengajukan beberapa pertanyaan secara mendalam yang 

berhubungan dengan sistem penjaminan mutu akademik pada 

madrasah unggul, sehingga dengan wawancara yang mendalam ini 

data-data yang diperlukan bisa terkumpul semaksimal mungkin. 

Jenis wawancara yang peneliti gunakan yaitu wawancara semi 

terstruktur, yaitu wawancara yang bebas di mana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara 

sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman 

wawancara yang digunakan hanya berupa garis besar dari 

permasalahan yang akan ditanyakan.
32

 Pihak-pihak yang akan 

menjadi informan dalam wawancara antara lain beliau Diana 

Rahmawati selaku kepala madrasah, Sudarsih selaku waka 

kurikulum, guru kelas 1 sampai dengan 6, dan juga wali murid. 

Daftar pertanyaan wawancara terstruktur secara garis besar adalah 

sebagai berikut: 

1) Siapa pelaku/orang-orang yang terlibat dalam penerapan sistem 

penjaminan mutu akademik dalam mewujudkan madrasah 

unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun? 

2) Apa dasar/landasan yang digunakan madrasah untuk 

menetapkan perencanaan kebijakan mutu akademik dalam 

mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota 

Madiun? 

3) Bagaimana implementasi kebijakan mutu akademik dalam 

mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota 

Madiun? 

4) Bagaimana monitoring dan evaluasi kebijakan mutu akademik 

dalam mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota 

Madiun? 
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5) Bagaimana actuating (pengembangan) kebijakan mutu 

akademik dalam mewujudkan madrasah unggul di MI Islamiyah 

Kota Madiun? 

b. Observasi  

Marshall (1995) menyatakan bahwa “through observation, 

the researcher learn about behavior and the meaning attached to 

those behavior”. Melalui observasi merupakan suatu proses yang 

kompleks, suatu proses yang tersusun dari pelbagai proses biologis 

dan psikologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses 

pengamatan dan ingatan.
33

 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik observasi partisipatif karena, peneliti terjun 

dan melaksanakan langsung apa yang menjadi program madrasah. 

Kegiatan-kegiatan yang diobservasi berkaitan dengan sistem 

penjaminan mutu akademik di MI Islamiyah Kota Madiun antara 

lain, proses pembelajaran kelas 1-6, pengayaan jam ke-0 untuk 

kelas 5 dan 6. Proses pembelajaran pada setiap kelas dari mulai 

kelas 1-6, kegiatan pengayaan sepulang sekolah untuk kelas 1-6, 

kegiatan KKG rutinan untuk guru kelas 1-6. 

c. Dokumentasi  

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. 

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya 

monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan 

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), cerita, 

biografi, peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar 

misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Studi dokumen 

merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan 

wawancara dalam penelitian kualitatif.
34
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Dalam penelitian ini, dokumen tulisan dan gambar yang 

berupa data umum antara lain: 

1) Sejarah berdirinya MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

2) Letak geografis MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

3) Visi dan Misi MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

4) Struktur Organisasi MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

5) Keadaan guru dan murid di MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

6) Sarana dan prasarana MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

7) Renstra MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

8) Susunan kurikulum pembelajaran kelas 1-6 

9) Daftar nilai rata-rata setiap mata pelajaran kelas 1-6 

10) Daftar rata-rata UN kelas 6 

Beserta data deskripsi yang berupa tulisan maupun gambar 

yang mampu menjelaskan mengenai sistem penjaminan mutu 

akademik pada madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun. 

 

6. Teknik Analisis Data 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data 

dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam 

unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting dan yang akan dipelajari, serta membuat kesimpulan 

yang dapat diceritakan kepada orang lain.
35

  

Untuk menganalisis data, yang akan dilakukan peneliti yang 

pertama adalah analisis sebelum di lapangan, yaitu penelitian 

kualitatif telah melakukan analisis data sebelum peneliti memasuki 

lapangan. Analisis dilakukan terhadap data hasil studi pendahuluan, 

atau data sekunder, yang akan digunakan untuk menentukan fokus 
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penelitian. Namun demikian fokus penelitian ini masih bersifat 

sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk dan selama di 

lapangan. Selanjutnya analisis selama di lapangan, peneliti akan 

menggunakan analisis data kualitatif menurut Miles and Huberman, 

yaitu: 

a. Reduksi Data. 

  Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan 

polanya dan membuang yang tidak perlu. Dengan demikian data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, 

dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Pada tahap ini, 

peneliti memilih data mana yang sesuai dan mana yang kurang 

sesuai dengan tujuan dan masalah penelitian, kemudian meringkas, 

memberi kode, dan selanjutnya mengelompokkan sesuai dengan 

tema-tema yang ada.
36

 Dalam penelitian ini, setelah seluruh data 

yang diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi 

yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu madrasah 

terkumpul semua, maka untuk memudahkan analisis, data-data 

yang masih kompleks dipilih dan difokuskan sehingga lebih 

sederhana. 

b. Penyajian Data. 

  Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah 

mendisplay data. Dengan mendisplay data, maka akan 

memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan 

kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.
37

 

Pada penelitian ini, setelah seluruh data terkumpul dan data telah 

melalui tahap reduksi, maka data yang terkumpul disusun secara 

sistematis agar lebih mudah dipahami. 
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c. Penarikan simpulan 

  Penarikan simpulan merupakan hasil penelitian yang 

menjawab fokus penelitian berdasarkan hasil analisis data. 

Simpulan disajikan dalam bentuk deskriptif objek penelitian 

dengan berpedoman pada kajian penelitian.
38

 Setelah melalui 

proses reduksi data dan penyajian data, kemudian peneliti membuat 

kesimpulan yang dilakukan dengan membandingkan kesesuaian 

pernyataan informan dengan makna yang terkandung dalam 

masalah penelitian. 

 

7. Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain 

digunakan untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada 

penelitian kualitatif yang mengatakan tidak ilmiah, juga merupakan 

sebagai unsur yang tidak terpisahkan dari tubuh pengetahuan 

penelitian kualitatif. Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan 

apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian 

ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan 

data dalam penelitian kualitatif meliputi credibility, transferability, 

dependability, dan confirmability.
39

 Agar data dalam penelitian 

kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah 

perlu dilakukan uji keabsahan data. Untuk uji keabsahan data yang 

dilakukan Peneliti hanya menggunakan kredibilitas. Adapun uji 

keabsahan data adalah: 

a. Meningkatkan Ketekunan Pengamatan 

Melakukan pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan terhadap model sistem penjaminan mutu 

akademik di MI Islamiyah Kota Madiun. Dengan cara tersebut 

                                                           
38

 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif : Teori dan Praktik (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), 

212. 
39

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatf, 270. 
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maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam 

secara praktis dan sistematis.40 

b. Triangulasi 

Wiliam Wiersma mengatakan triangulasi dalam pengujian 

kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber 

dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi 

sumber, triangulasi teknik pengumpulan data.
41

  

1) Triangulasi Sumber  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. 

Data yang diperoleh dianalisis oleh peneliti sehingga 

menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya dimintakan 

kesepakatan (member check) dengan tiga sumber data.
42

 

Teknik triangulasi sumber yang akan peneliti gunakan yaitu 

membandingkan hasil wawancara dari informan satu dengan 

informan lainnya. 

2) Triangulasi Teknik  

Untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang 

berbeda. Misalnya untuk mengecek data bisa melalui 

wawancara, observasi, dokumentasi. Bila dengan teknik 

pengujian kredibilitas data tersebut menghasilkan data yang 

berbeda, maka peneliti melakukan diskusi lebih lanjut kepada 

sumber data yang bersangkutan untuk memastikan data mana 

yang dianggap benar.
43

 Teknik triangulasi teknik yang akan 

peneliti gunakan dapat dicari dengan jalan: 

                                                           
40

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

(Bandung: Alfabeta, 2015), 370. 
41

 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatf …….., 273. 
42

 Ibid., 274. 
43

 Ibid., 274. 
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a) Membandingkan catatan lapangan observasi dan 

wawancara. 

b) Membandingkan hasil wawancara dengan dokumen yang 

berkaitan. 

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN 

Untuk memudahkan penyusunan tesis, maka pembahasan dalam 

laporan penelitian dikelompokkan menjadi lima bab, yang masing-masing 

bab terdiri sub-sub yang saling berkaitan antara satu sama lain. Sistematika 

pembahasan serta penulisannya adalah sebagai berikut: 

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisikan uraian dari latar belakang, rumusan 

masalah, kegunaan penelitian, kajian terdahulu, jenis penelitian, lokasi 

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

keabsahan data, dan sistematika pembahasan. 

BAB II : Kajian teori, berisikan teori yang relevan dengan penelitian, yaitu 

teori pengertian penjaminan mutu akademik, indikator jaminan mutu 

akademik, definisi madrasah unggul, indikator madrasah unggul, dan 

faktor yang mempengaruhi madrasah unggul. 

BAB III : Paparan data dan temuan penelitian, berisikan tentang data 

umum meliputi sejarah singkat MI Islamiyah 03 Kota Madiun, letak 

geografis, visi, misi, dan tujuan madrasah, data guru, karyawan, siswa, dan 

struktur organisasi. Adapun data khusus berupa bentuk sistem penjaminan 

mutu akademik pada madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun. 

BAB IV: Pembahasan, berisikan uraian tentang analisis sistem penjaminan 

mutu akademik dan analisis faktor yang menjadikan madrasah dikatakan 

sebagai madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun. 

BAB V: Penutup, berisikan kesimpulan, implikasi, dan saran. Bab ini 

berfungsi untuk untuk mempermudah para pembaca dalam mengambil 

faidah atau makna dari tesis yang di tulis ini. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

A. Sistem Penjaminan Mutu Akademik 

1. Definisi Mutu 

Goestch dan Davis, mendefinisikan mutu sebagai suatu kondisi 

dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa, manusia, proses, dan 

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Dalam jurnal Muhyar 

Fanani (kepala Penjaminan Mutu IAIN Walisongo), mutu adalah sesuatu 

yang relatif bukan absolut, dinamis bukan statis. Serta mutu bukan 

destination namun journey. Oleh karena itu, mutu itu tidak akan berakhir 

tetapi terus-menerus. Setelah tujuan suatu lembaga pendidikan tercapai 

maka siklus perjalanan mutu dalam mencapai tujuan tersebut akan kembali 

dijalankan.
1
 Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah adalah tingkat 

kesesuaian antara penyelenggaraan Pendidikan Dasar dan Menengah dengan 

standar nasional pendidikan (SNP) pada satuan Pendidikan Dasar dan 

Pendidikan Menengah dan/atau program keahlian.2 

Mutu adalah kesesuaian dengan syarat atau standar yang ditetapkan, 

dan pada umumnya terkait dengan tiga aspek, yakni: produk, layanan, dan 

harapan konsumen. Pada bidang pendidikan, mutu produk sering mengacu 

pada ukuran luaran pendidikan, yakni kompetensi lulusan. Sedangkan mutu 

layanan pendidikan mengacu pada ukuran layanan pada proses pendidikan. 

Mutu layanan atau jasa pendidikan, serta mutu lulusan tersebut dikaitkan 

dengan pemenuhan kebutuhan dan harapan pengguna/pelanggan 

pendidikan. Oleh sebab itu, konsep mutu dalam pendidikan tersebut sering 

mengacu pada aspek utama yang terkait dengan pendidikan, yakni: a. hasil 

belajar (learning outcomes); b. belajar (learning); dan c. pembelajaran 

                                                           
1
Muhyar Fanani, “Jurnal At Taqaddum”, Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah antara 

Teori dan Praktik, Vol. 3, No. 2 (November 2011), 261. 
2
 Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah......, viii. 
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(teaching). Jadi, penjaminan mutu pendidikan sangat terkait dengan mutu 

proses pembelajaran untuk mencapai prestasi belajar yang diinginkan.
3
 

 

2. Penjaminan Mutu 

Penjaminan Mutu itu sendiri menurut Nanang Fattah adalah istilah 

yang secara umum digunakan untuk segala bentuk kegiatan monitoring, 

evaluasi dan kajian (review) mutu.
4
 Jaminan mutu akademik dalam lembaga 

diposisikan sebagai bagian dari keseluruhan fungsi manajemen pendidikan 

yang mengemban tugas dan tanggungjawab dalam mengukur dan menilai 

pemenuhan standar mutu berdasarkan kebijakan yang berlaku. Di Indonesia, 

perihal penjaminan mutu diatur oleh Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 

2005, Pasal 91. 

Penjaminan mutu (Quality Assurance) adalah seluruh kegiatan 

terencana dan sistematis yang diterapkan di dalam sistem manajemen mutu 

untuk meyakinkan bahwa suatu produk akan memenuhi persyaratan mutu. 

Quality Assurance berkenaan dengan desain, mutu menuju proses dan 

menjamin mutu produk sesuai dengan standar yang telah ditetapkan 

sebelumnya.
5
 Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah 

adalah suatu kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan 

proses terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan dasar dan menengah secara sistematis, terencana dan 

berkelanjutan.
6
 

Penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah merupakan:
7
 

a. Kesatuan unsur yang terdiri atas organisasi, kebijakan, dan proses 

terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara 

sistematis, terencana dan berkelanjutan. 

                                                           
3
 Ridwan Abdullah Sani, Penjaminan Mutu Sekolah (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 10. 

4
Nanang Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), 

2. 
5
 Muhammad Thoyib, Manajemen Mutu Program Pendidikan Tinggi Islam dalam Konteks 

Otonomi Perguruan Tinggi (Ponorogo: STAIN Po Press, 2014), 59-60. 
6
 Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah......, viii. 

7
 Indikator Mutu dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, (Kemendikbud, 

Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah), 1. 
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b. Bertujuan memastikan pemenuhan standar pada satuan pendidikan secara 

sistemik, holistik, dan berkelanjutan, sehingga tumbuh dan berkembang 

budaya mutu pada satuan pendidikan secara mandiri.  

c. Berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan oleh satuan 

pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu. 

Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan 

yang berlaku. Acuan utama adalah standar nasional pendidikan (SNP) yang 

telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan 

pendidikan dan penyelenggara pendidikan. Dalam penelitian ini fokus pada 

Standar Kompetensi Lulusan.
8
 

 

3. Pengertian Mutu Akademik 

Leeza Boyce dalam bukunya mengatakan bahwa: “UCOL’s Academic 

Quality Management System (AQMS) is a documented system of policies 

and procedures designed to provide confidence to students and other 

stakeholders that academic programmes and other services will be 

delivered consistently and reliably.”
9
 

Sistem mutu akademik adalah sistem terdokumentasi kebijakan dan 

prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan kepada siswa dan 

pemangku kepentingan lainnya bahwa program akademik dan layanan 

lainnya akan disampaikan secara konsisten dan andal. Sistem mutu 

akademik dapat juga diartikan sebagai pengumpulan semua kebijakan dan 

prosedur yang terkait langsung dengan bidang akademik, dan layanan yang 

mendukung pengajaran dan pembelajaran.
10

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Ibid., 1-3. 

9
 Leeza Boyce, Academic Quality Management System (AQMS) (AQMS, versi 16.3, 2016), 7. 

10
 Ibid., 7. 
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4. Penjaminan Mutu Akademik 

Berkaitan dengan penjaminan mutu akademik merupakan lingkup 

penjaminan mutu pada Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam Sistem 

Pendidikan Nasional. Kompetensi Lulusan sebagaimana dituliskan dalam 

Peraturan Pemerintah (PP) No. 13 tahun 2015 tentang perubahan atas 

Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (SNP) dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 20 Tahun 2016 tentang 

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, 

dikembangkan untuk memenuhi tuntutan kebutuhan kompetensi abad 21, 

persaingan yang semakin mengglobal, dan kebutuhan lokal serta nasional. 

Selain itu kompetensi lulusan juga dikembangkan bersesuaian dengan 

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagaimana diamanatkan 

Peraturan Presiden (Perpres) No. 8 tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi 

Nasional Indonesia.
11

 Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan 

output dalam SNP. SKL akan mencapai skor yang tinggi apabila input 

terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan baik.
12 Oleh karena itu, 

pada Madrasah tersebut menerapkan jaminan mutu akademik dengan tuntas 

KBM 8,0 dimulai dari dasar kelas 1 sebagai strategi untuk menunjang nilai 

kompetensi lulusan madrasah yang sesuai standar bahkan dapat melebihi. 

Berdasarkan paparan teori di atas, disimpulkan bahwa sistem 

penjaminan mutu akademik merupakan kesatuan kebijakan dan proses 

terpadu yang mengatur segala kegiatan untuk meningkatkan mutu secara 

sistematis, terencana, dan berkelanjutan pada bidang akademik (kurikulum, 

proses pembelajaran, dan santar nilai ketuntasan minimum). Tujuan dari 

pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik adalah pemenuhan standar 

akademik (kurikulum, proses pembelajaran, dan standar nilai ketuntasan 

minimum) yang berfungsi sebagai pengendali penyelenggaraan pendidikan 

                                                           
11

Agnes Tuty Rumiaty, Sistem Penjaminan Mutu Internal (Seri Penjaminan Mutu Pendidikan) 

(Tangerang: Tira Smart), 56. 
12

 Buku Pedoman Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 20. 
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oleh lembaga pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu 

sesuai dengan tuntutan masyarakat dan pelanggan pendidikan. 

5. Indikator Mutu Akademik 

Penjaminan mutu pendidikan mengacu pada standar sesuai peraturan 

yang berlaku. Acuan utama adalah Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang 

telah ditetapkan sebagai kriteria minimal yang harus dipenuhi oleh satuan 

pendidikan dan penyelenggara pendidikan.
13

 

Standar Nasional Pendidikan (SNP) berkaitan dengan jaminan mutu 

akademik terdiri atas: 

a. Standar Isi 

b. Standar Proses 

c. Standar Penilaian  

Ketiga standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan hasil. 

Standar Penilaian merupakan hasil dalam rangkaian tersebut dan akan 

terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan 

baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk 

hubungan sebab-akibat dengan hasil. Standar dijabarkan dalam bentuk 

indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam 

penjaminan mutu pendidikan.
14

 Dalam indikator mutu akademik, mengacu 

pada standar isi, proses dan penilaian sebagai berikut:
15

 

a. Standar Isi
16

 

1) Perangkat pembelajaran sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan; 

2) Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan prosedur; 

3) Sekolah/Madrasah menentukan kurikulum sesuai dengan ketentuan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama (KMA) Republik 

Indonesia, Nomor 117 tahun 2014, Kurikulum yang digunakan di 

madrasah termasuk MI Islamiyah ini adalah kurikulum 2013. Mata 

pelajaran pada jenjang MI meliputi: a) Pendidikan Agama Islam yaitu: 

                                                           
13

 Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 3. 
14

 Ibid., 3. 
15

 Ibid., 11. 
16

 Ibid., 4. 
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Al-qur’an Hadist, Aqidah Akhlaq, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam; 

b) Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan; c) Bahasa Indonesia; d) 

Bahasa Arab; e) Matematika; Ilmu Pengetahuan Alam; f) Ilmu 

Pengetahuan Sosial; g) Seni Budaya dan Prakarya; dan h) Pendidikan 

Jasmani dan Olahraga.
17

  

b. Standar Proses
18

 

1) Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan, 

membuat silabus dan RPP pembelajaran; 

2) Proses pembelajaran dilakukan dengan tepat; 

3) Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses 

pembelajaran. 

c. Standar Penilaian
19

 

1) Aspek penilaian sesuai dengan kompetensi; 

2) Teknik penialain dengan obyektif akuntabel; 

3) Penilaian pendidikan ditindaklanjuti; 

4) Instrument penilaian menyesuaikan aspek; 

5) Penilaian dilakukan mengikuti prosedur. 

Berkaitan dengan penilaian sesuai dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan No.23 Tahun 2016 tentang Standar 

Penilaian Pendidikan, penilaian mencakup ranah sikap, pengetahuan, dan 

keterampilan. Dengan begitu dari proses penilaian tersebut dapat 

diketahui bagaimana capaian penjaminan mutu akademik pada suatu 

lembaga.
20

  

Untuk standar pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, dan 

pembiayaan menjadi penunjang tercapainya target jaminan mutu 

akademik tuntas KBM 80. 

 

                                                           
17

 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114, tahun 2014 tentang Implementasi 

Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah, hal 3. 
18

 Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah, 14. 
19

 Ibid., 28. 
20

 Ibid., 28. 
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6. Tahapan Kegiatan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 

Adapun tahapan sistem penjaminan mutu pendidikan dapat 

dikategorikan dalam formulasi kebijakan, implementasi, evaluasi dan 

strategi, dan tindak lanjut:
21

 

Tahapan kegiatan penjaminan mutu yang umum digunakan, mengacu 

pada siklus manajemen yang dipopulerkan oleh Deming dalam bukunya 

Sallis, yakni menggunakan langkah-langkah Plan-Do-Check-Action 

(PDCA). Tahapan PDCA diawal dengan membuat perencanaan (plan), 

melaksanakan rencana (do), mengevaluasi (check)  apa yang telah 

dilakukan, dan diakhiri dengan tindak lanjut (action) atas hasil evaluasi. 

Perencanaan selanjutnya, dibuat berdasarkan tahapan siklus sebelumnya 

sehingga akan terjadi perbaikan secara terus-menerus yang menuju kepada 

peningkatan mutu. Adapun alur dari tahapan sistem penjaminan mutu 

akademik berdasarkan proses PDCA dideskripsikan pada gambar 2.1.
22

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1 Siklus Tahapan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan 
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 Fattah, Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan, 16. 
22

 Sani, et.al. Penjaminan Mutu Sekolah, 11. 
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Keterangan: 

Penjaminan mutu (QA) merupakan bagian dalam sistem penjaminan 

mutu yang direncanakan sejak awal (plan), sebagai acuan mutu dalam 

pelaksanaan (do), diperiksa kesesuaian antara pelaksanaan dengan syarat 

yang ditentukan (check) dan ditingkatkan (act). Rangkaian tahapan tersebut 

dijelaskan sebagai berikut:
23

 

a. Plan, yaitu kegiatan menetapkan standar, terutama terkait dengan standar 

kinerja guru, standar pengalaman belajar, dan standar hasil belajar 

peserta didik. Penetapan standar ini tergantung pada pendekatan apa yang 

digunakan, seperti menggunakan pendekatan standard-based, kecocokan 

dengan tujuan (fitness for purpose), standar minimal, atau standar 

terbaik. 

b. Do, yaitu melaksanakan proses pendidikan, terutama proses 

pembelajaran yang sesuai dengan standar kinerja, untuk menjamin 

pengalaman belajar siswa dan hasil belajar siswa sesuai dengan standar 

yang telah ditetapkan. 

c. Check, yaitu mengevaluasi dengan cara membandingkan pelaksanaan 

proses belajar mengajar dengan standar yang telah ditetapkan. 

d. Act, yaitu melakukan perbaikan lanjutan berdasarkan hasil evaluasi 

pelaksanaan kinerja. Peningkatan standar dilakukan setelah dilaksanakan 

diskusi terkait dengan pelaksanaan kinerja, antara supervisor dengan 

guru yang dievaluasi. 

Proses PDCA tersebut dikembangkan ke dalam berbagai perspektif 

cara mengelola mutu, yakni konsep: a. pengendalian mutu (quality control); 

b. penjaminan mutu (quality assurance); dan c. peningkatan mutu (quality 

improvement). Pada konsep penjaminan mutu (quality assurance), tidak 

hanya fokus pada akhir layanan atau jasa pendidikan, namun melakukan 

penjaminan mutu pada saat kegiatan pendidikan berlangsung. Skema proses 

penjaminan mutu, dengan memeriksa proses dan melakukan tindak lanjut 

                                                           
23
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agar produk sesuai dengan kebutuhan atau konsisten terhadap standar dapat 

dideskripsikan seperti pada gambar 2.2:
24

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

Gambar 2.2 Proses Penjaminan Mutu 

Berdasarkan gambar 2.2, proses penjaminan mutu pendidikan dimulai 

dengan penetapan standar, prosedur, input suatu sistem, sedangkan produk 

dari proses penjaminan mutu tersebut adalah konsistensi antara standar, 

prosedur dalam proses yang sesuai dengan standar, dan prosedur dalam 

input yang telah ditetapkan sebelumnya. Derajat konsistensi antara berbagai 

standar mutu yang ditetapkan dalam input dengan produk yang dihasilkan 

harus diperiksa selama proses sehingga diperoleh umpan balik dalam 

menindaklanjuti proses pendidikan dan dapat dilakukan peningkatan 

kualitas pendidikan yang sedang dilaksanakan. 
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7. Prinsip dan Syarat Sistem Penjaminan Mutu Akademik 

Prinsip Sistem Penjaminan Mutu Akademik (SPMA) hendaknya:
25

 

a. Tumbuh dan berkembang dengan dorongan dari dalam atas dasar 

kebutuhan; 

b. Merupakan kegiatan yang terinstitusi dalam bentuk prosedur standar 

organisasi; 

c. Melibatkan pihak-pihak luar. 

Sasaran mutu akademik adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian 

mutu yang harus dijamin dapat dipertahankan dan senantiasa ditingkatkan 

(continuous improvement). 

Tiga aktivitas pokok di dalam proses pengembangan SPMA, yaitu:
26

 

a. Menentukan tujuan dan standar kualitas; 

b. Melakukan evaluasi terhadap praktik yang menghambat untuk mencapai 

standard tersebut; 

c. Memperbaiki pelaksanaan yang telah dilakukan sebelumnya yang 

menghambat pencapaian standar; 

4 prasyarat proses pengembangan SPMA dapat terlaksana, antara 

lain:
27

 

a. Visi dan Misi Madrasah; 

b. Peta parameter kualitas di madrasah yang akan ditingkatkan; 

c. Kebijakan normatif dan operasional di Madrasah yang memungkinkan 

dikembangkannya prosedur perbaikan dan assessment untuk mencapai 

kualitas tersebut; 

d. Menentukan kriteria keberhasilan dalam bentuk tahapan. 

Standar Penjaminan Mutu Akademik, antara lain:
28

 Standar PMA 

ditentukan dari berbagai parameter pendidikan yang dapat diukur, dengan 

mempertimbangkan karakteristik parameter tersebut. (Misalnya Nilai rata-

                                                           
25

Pedoman Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional, Direktorat 

Pendidikan Tinggi 2003, 1 
26

 Ibid., 2. 
27

 Ibid., 3. 
28

 Ibid., 4. 
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rata lulusan, nilai KKM harian, tengah semester maupun akhir semester 

yang terkait dengan pelaksanaan metode pembelajaran, dan fasilitas 

pembelajaran) Namun dapat juga merujuk pada parameter kualitatif 

(misalnya kemampuan soft skill, attitude, dan lain sebagainya). 

 

B. Madrasah Unggul 

1. Pengertian Madrasah Unggul 

Kata madrasah secara etimologi merupakan isim makan yang berarti 

tempat belajar, dari kata darasa yang berarti belajar. Sedangkan secara 

terminologi istilah madrasah adalah nama atau sebutan bagi sekolah agama 

Islam, tempat proses belajar mengajar agama Islam secara formal yang 

mempunyai kelas dan memiliki kurikulum.
29

 Karena itu, istilah madrasah 

tidak hanya diartikan sekolah dalam arti sempit, tetapi juga bisa dimaknai 

rumah, istana, kuttab, perpustakaan, surau, masjid, dan lain-lain. Bahkan 

seorang ibu bisa dikatakan sebagai madrasah pemula. Madrasah adalah 

lembaga pendidikan Islam yang telah dikenal sejak lama bersamaan dengan 

masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran dan pendidikan agama Islam 

timbul secara alamiah melalui proses akulturasi yang berjalan secara halus, 

perlahan dan damai sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar. 

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud 

dengan madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan pada jalur 

keagamaan. Dalam konteks ini madrasah diharapkan mampu secara terus 

menerus memberikan pendidikan agama Islam kepada anak didik. 

Sedangkan dalam KBBI menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan unggul 

adalah lebih tinggi, pandai, kuat, terbaik, terutama, dan sebagainya.
30

  

Madrasah unggul adalah lembaga pendidikan pada jalur keagamaan 

yang mempunyai sebuah keinginan untuk memiliki dan mengembangkan 

madrasah yang mampu berprestasi di tingkat nasional dan dunia dalam 

                                                           
29

 Dewan Redaksi Ensiklopedia Islam, (Jakarta: Ensiklopedia Islam 3, 2002), 105. 
30

 Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English 

Press, 1991), 1685. 
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penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditunjang oleh akhlak 

yang baik.
31

 

Sebuah madrasah dianggap unggul jika mampu menciptakan lulusan 

(output) yang unggul di berbagai bidang. Atau mampu melahirkan lulusan 

yang diterima di jenjang pendidikan di atasnya yang mendapat pengakuan di 

masyarakat. Atau juga meluluskan tenaga kerja terampil dan siap. Lulusan 

unggulan atau ideal adalah lulusan yang: a.  Memiliki sikap keagamaan 

yang lurus (aqidah yang lurus); b. Memiliki kepribadian yang utama 

(berakhlak mulia); c. Memiliki nilai akademik yang tinggi; d. Memiliki 

ketrampilan kerja khusus; e.  Menguasai teknologi dan sarana informasi; f. 

Diterima di jenjang pendidikan favorit di atasnya.
32

 

 

2. Indikator/karakteristik Madrasah Unggul 

Oleh karena itu bila dicermati, ada beberapa kriteria/standar yang 

harus dimiliki oleh madrasah sehingga dapat dikatakan madrasah unggul, 

yaitu:
33

 

a. Visi dan Misi yang unggul. Pengembangan madrasah diarahkan sesuai 

dengan visi dan misi madrasah yang berorientasi ke masa depan dan 

sesuai dengan tujuan pendidikan Islam dan tujuan pendidikan Nasional. 

b. Input, proses, serta outputnya unggul. Di mana siswa perlu 

mendapatkan pembinaan dari madrasah sesuai dengan potensi yang 

dimilikinya sehingga potensi tersebut akan berkembang secara maksimal. 

Proses belajar mengajar adalah komponen inti dari sebuah proses 

pendidikan. Yaitu proses perlakuan terhadap peserta didik (input) dalam 

rangka mengubah ke arah peningkatan kemampuan kognitif, afektif, dan 

psikomotorik, sehingga dapat menghasilkan lulusan (output) sesuai 

dengan tujuan yang dicita-citakan. 

                                                           
31

 Departemen Agama RI, Desain Pengembangan Madrasah (Jakarta: Direktorat Jenderal 

Kelembagaan Agama Islam, 2004), 41. 
32

 Ina Fauziana Syah, Analisis Mutu Madrasah Unggulan Di Aceh: Studi di Madrasah Aliyah 

Ruhul Islam Anak Bangsa (Ma Riab) dan Madrasah Aliyah Negeri (Man) Model Banda Aceh 

(Jurnal Ilmiah Didaktika Vol. 17, No. 1, Agustus 2016), 56. 
33
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c. Sumber Daya Manusia-nya unggul, mulai dari kepala sekolah, tenaga 

pendidik-guru, tenaga kependidikan (pustakawan, laboratarium, BP, TU, 

dan lain-lain) yang professional dan kompeten. Untuk memfasilitasi 

terwujudnya kebutuhan tersebut maka perlu pengaturan dari setiap 

pelaku pendidikan yang ada di madrasah. 

d. Madrasah unggul yang kurikulumnya diperkaya. Kurikulum madrasah 

harus responsif terhadap masyarakat, merefleksi kebutuhan peserta 

didik (kesejahteraannya), pengembangan pengetahuan, pemahaman, 

ketrampilan, bahkan perkembangan global. Selanjutnya kebijaksanaan 

kurikulum merupakan standar nasional yang perlu diturunkan menjadi 

kompetensi sekolah masing-masing, karena berdasarkan kurikulum 

inilah setiap guru menyusun program pengajaran dan program acara 

pembelajaran. Di mana program-program ini harus mengarah kepada 

pencapaian visi dan misi pendidikan Islam. 

e. Madrasah unggul yang memiliki hardware yaitu fasilitas sarana dan 

prasana yang menunjang terciptanya suasana yang nyaman, sehat dan 

menyenangkan. 

f.  Akuntabilitas publik madrasah unggul, artinya keberadaannya dapat 

dipertanggungjawabkan kepada publik melalui penilaian secara 

komprehensif guna memberikan keyakinan kepada peserta didik dan 

masyarakat bahwa sekolah/madrasah telah memenuhi standar kelayakan 

pendidikan yang telah ditentukan, serta pembiyaan yang transparan, 

akuntabel, dan kredibel. Sehingga madrasah unggulan akan menjadi 

center of excellence yaitu akan menjadi panutan dan harapan 

masyarakat, keberadaan madrasah yang diinginkan adalah madrasah 

yang mampu mencetak SDM yang unggul secara imtaq (iman dan 

taqwa), iptek (ilmu pengetahuan dan teknologi), dan mempunyai 

kemampuan bersaing, sehingga perlu disediakan madrasah unggul yang 

dapat mengelola secara optimal potensi sumber daya yang tersedia dan 

potensi unggulan-unggulan daerah lainnya. Oleh sebab itu diperlukan 
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adanya hubungan yang harmonis antara madrasah dengan keluarga dan 

masyarakat. 

 

3. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Terwujudnya Madrasah Unggul 

Dalam pelaksanaannya, madrasah dan sekolah Islam unggulan perlu 

mendapat dukungan beberapa unsur pokok yang harus terpenuhi. Idealnya 

kata unggulan itu memiliki performansi yang sebanding lurus dengan 

amanah yang diembannya guna memenuhi harapan dan kepercayaan dari 

stakeholders, orang tua siswa, masyarakat dan pemerintah. Menurut Imron 

Arifin, unsur pendukung madrasah atau sekolah Islam berprestasi (unggul) 

itu setidaknya ada sembilan faktor, yaitu:
34

 

a. Faktor sarana dan prasarana. Meliputi 1) fasilitas sekolah yang lengkap 

dan memadai; 2) sumber belajar yang memadahi; dan 3) sarana 

penunjang belajar yang memadai. 

b. Faktor guru. Meliputi 1) tenaga guru mempunyai kualifikasi memadahi; 

2) kesejahteraan guru terpenuhi; 3) rasio guru-murid ideal; 4) loyalitas 

dan komitmen tinggi; dan 5) motivasi dan semangat kerja guru tinggi. 

c. Faktor murid. Meliputi 1) pembelajaran yang terdiferensiasi; 2) kegiatan 

intra dan ekstrakurikuler bervariasi; 3) motivasi dan semangat belajar 

tinggi; 4) pemberdayaan belajar bermakna. 

d. Faktor tatanan organisasi dan mekanisme kerja. Meliputi 1) tatanan 

organisasi yang rasional dan relevan; 2) program organisasi yang rasional 

dan relevan; 2) mekanisme kerja yang jelas dan terorganisasi secara 

tepat. 

e. Faktor kemitraan. Meliputi 1) kepercayaan dan harapan orang tua tinggi; 

2) dukungan dan peran serta masyarakat tinggi; 3) dukungan dan bantuan 

pemerintah tinggi. 

                                                           
34

 Mujtahid, “Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Malang”, Pengembangan Madrasah dan 

Sekolah Islam Unggulan, Volume 9, No.1, (2011), 278. 
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f.  Faktor komitmen/sistem nilai. Meliputi 1) budaya lokal yang saling 

mendukung; 2) nilai-nilai agama yang memicu timbulnya dukungan 

positif . 

g. Faktor motivasi, iklim kerja, dan semangat kerja. Meliputi 1) motivasi 

berprestasi pada semua komunitas sekolah; 2) suasana, iklim kerja dan 

iklim belajar sehat dan positif; dan 3) semangat kerja dan berprestasi 

tinggi. 

h. Faktor keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru-guru. Meliputi 1) 

keterwakilan kepala sekolah dalam pembuatan kebijakan dan 

pengimplementasiannya; b) keterwakilan kepala sekolah dan guru-guru 

dalam menyusun kurikulum dan program-program sekolah; dan 3) 

keterlibatan wakil kepala sekolah dan guru-guru dalam perbaikan dan 

inovasi pembelajaran.  

i. Faktor kepemimpinan kepala sekolah. Meliputi 1) piawai memanfaatkan 

nilai religio-kultural; 2) piawai mengkomunikasikan visi, inisiatif, dan 

kreativitas,; 3) piawai menimbulkan motivasi dan membangkitkan 

semangat; 4) piawai memperbaiki pembelajaran yang terdiferensiasi; 5) 

piawai menjadi pelopor dan teladan; dan 6) paiwai mengelola 

administrasi sekolah. 

 



 

38 

 

BAB III 

MI ISLAMIYAH 03 KOTA MADIUN 

 

Pada bab ini akan disajikan data-data hasil temuan penelitian. Data 

tersebut merupakan deskripsi menyeluruh mengenai sistem penjaminan mutu 

akademik yang ada di MI Islamiyah 03 Kota Madiun. Selanjutnya akan dibahas 

secara kritis analisis data hasil penelitian tersebut. 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Tanggal 11 Maret 1920, KH. Bajuri selaku Penghulu Kantor 

Departemen Agama dibantu oleh Bupati Kepala Daerah yang menjabat saat 

itu bersama-sama sepakat untuk mendirikan sebuah lembaga pendidikan 

Islam. Lembaga ini bertempat di halaman Masjid Jami’ “Baitul Hakim” 

Madiun, yang diberi nama “Madrasah Ibtidaiyah Madiun” dengan fasilitas 

gedung yang sangat sederhana. 

 Tahun 1924 lembaga ini mengalami perubahan kurikulum yang 

cukup mendasar. Yaitu pendidikan agama yang semula memiliki porsi 70% 

dikurangi menjadi 10% saja. Hal ini disebabkan oleh keadaan saat itu yang 

berada di bawah pemerintah kolonial. 

 Dalam perkembangannya, tahun 1953 berhasil disusun sebuah 

kepengurusan baru yang memiliki Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah 

Tangga (AD/ART). Adapun sistem pembinaannya dilakukan oleh 

pemerintah, dalam hal ini lebih banyak berhubungan dengan Dinas 

Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) daripada Departemen Agama 

(Depag).  

Pada tanggal 7 Pebruari 1979, barulah resmi menjadi Madrasah 

Ibtidaiyah Islamiyah Madiun yang mendapatkan piagam terdaftar dari 

Kantor Wilayah Departemen Agama Provinsi Jawa Timur. 

Dalam perkembangan selanjutnya, MI Islamiyah mengalami 

kemajuan yang luar biasa. Kepercayaan masyarakat sangatlah kuat  terhadap  
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lembaga ini. Terbukti dengan semakin padatnya jumlah siswa, serta semakin 

banyak prestasi yang berhasil diraih. Diantaranya pada tahun 2001 lembaga 

ini dinobatkan sebagai MI berprestasi tingkat Nasional. Pada tahun 2005 

berhasil meraih gelar MI berprestasi se-Jawa Timur. 

Berdasarkan perkembangan madrasah, MI Islamiyah Madiun diawali 

dengan MI Islamiyah 01 pada tahun 1920, MI Islamiyah 02 pada tahun 

1986, MI Islamiyah 03 pada tahun 1996. Alasan mengapa dibagi menjadi 3 

Madrasah adalah peraturan dari Dinas Pendidikan tidak boleh menambah 

kelas ketika kelebihan pagu tetapi harus menambah lembaga madrasah. 

Dikarenakan dahulu dana pendidikan berasal dari pemerintah. 

MI Islamiyah 03 sendiri didirikan sebagai madrasah unggulan antara 

MI 01 dan 02. Karena MI Islamiyah 03 mempunyai program tambahan 

yaitu BTQ (Baca Tulis Qur’an) masuk dalam jam asli pembelajaran bukan 

setelah selesai pembelajaran.
1
 

 

2. Letak Geografis MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Madrasah MI Islamiyah 03 Kota Madiun ini awalnya terletak di 

halaman masjid Jami’ “Baitul Hakim” jalan Aloon-aloon Barat. Selanjutnya 

pada tahun 2006/2007 pindah ke gedung baru di jalan Hayamwuruk nomor 

14 A, Kecamatan Manguharjo Kota Madiun. Dengan lingkungan yang 

sangat mendukung untuk berkembang, karena sangat kompetitif dilihat dari 

banyaknya lembaga pendidikan dasar yang ada di kota Madiun baik 

madrasah maupun sekolah dasar.  

Letak geografis madrasah ini sebelah timur berbatasan dengan jalan 

raya antar provinsi, sebelah barat pemukiman warga, sebelah utara SDN 01 

Manguharjo, dan sebelah selatan pemukiman warga.
2
 

 

 

 

                                                           
1
 Sejarah madrasah, Dokumentasi, Madiun, 4 Mei 2019, 2. 

2
 Ibid., 4. 
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3. Visi Misi dan Tujuan MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Visi, Misi dan Tujuan merupakan titik sentral dalam siklus 

perencanaan pengembangan madrasah. Ketiganya menyarikan apa yang 

menjadi dasar keberadaan madrasah dan apa yang ingin dicapai oleh 

madrasah. Oleh karena itu, ketiganya menjadi kerangka acuan dari semua 

operasi dalam siklus perencanaan dan berfungsi sebagai a) konteks saat 

melakukan telaah; b) arah dari rancangan dan implementasi; dan c) tolok 

ukur dalam proses telaah. 

Visi madrasah merupakan representasi masa depan yang diinginkan 

mengenai sebuah madrasah. Isi dari visi adalah prinsip-prinsip umum dan 

bersifat aspirasional. Rumusan visi harus sederhana, mudah dipahami, 

lengkap dan menjadi milik semua pihak terkait, dan menjadi penentu arah 

yang kita tuju. Misi madrasah merepresentasikan alasan mendasar mengapa 

sebuah madrasah didirikan. Sedangkan tujuan strategis madrasah 

merupakan pernyataan umum tentang tujuuan pendidikan di madrasah itu. 

Tujuan harus terkait dengan usaha mendorong perkembangan semua siswa 

baik secara intelektual, fisikal, sosial, personal, spiritual, moral, kinestetikal, 

maupun estetikal. 

a. Visi Madrasah 

“Terwujudnya  Generasi Berkarakter Islami Terdepan dalam Prestasi” 

Indikator-indikator Visi: 

1) Siswa berperilaku Islami dalam kehidupan sehari-hari; 

2) Meningkatnya daya saing madrasah dalam prestasi akademis maupun 

nonakademis; 

3) Meningkatnya daya kompetitif output di Kota Madiun dan sekitarnya. 

b. Misi Madrasah 

1) Menjadikan madrasah sebaga lingkungan belajar yang Islami; 

2) Melaksanakan pembiasaan yang  mengarah pada pembentukan 

karakter; 

3) Melaksanakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan (PAIKEM); 
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4) Menggali dan mewadahi potensi minat dan bakat secara optimal. 

c. Tujuan Madrasah 

1) Menjadikan madrasah sebagai laboratorium keagamaan untuk 

membentuk karakter siswa yang Islami; 

2) Membekali siswa dengan bahasa komunikasi sederhana Arab dan 

Inggris melalui laboratorium bahasa; 

3) Membekali siswa dengan standar kemampuan IT melalui fasilitas 

laboratorium komputer; 

4) Murid memiliki daya saing tinggi untuk masuk ke sekolah lanjutan 

berstandar nasional maupun internasional; 

5) 90% lulusan MI Islamiyah dapat diterima di SMP/MTs/Pondok 

Pesantrean favorit di wilayah kota Madiun dan sekitarnya; 

6) Berprestasi daam berbagai even lomba akademis maupun 

nonakademis di tingkat kota dan provinsi serta nasional; 

7) Madrasah mampu memberikan layanan penunjang pendidikan secara 

maksimal; perpustakaan, laboratorium MIPA dan Bahasa, Koperasi, 

UKS, Bimbingan dan Konseling, Kantin, Masjid serta Free Wifi 

Area.
3
 

 

4. Keadaan Guru MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Guru atau pendidik merupakan salah satu komponen pendidikan yang 

sangat penting dalam kegiatan pembelajaran dan pelaku  penjaminan mutu 

akademik menuju madrasah unggul. Oleh karena itu, pendidik merupakan 

salah satu faktor penentu menuju tercapainya tujuan yang dirumuskan 

madrasah. 

                                                           
3
 Dokumen Rencana strategis MI Islamiyah Kota Madiun Tahun 2018 – 2022, Dokumentasi, 

Madiun, 21 Mei 2019, 8. 
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Tabel 3.1 Data Guru MI Islamiyah Kota Madiun Tahun Ajaran 2018-2019
4
 

No. Nama Guru 

Pendidikan 

Terakhir Mapel yang diampu 

S1 S2 

1. 
Diana Rahmawati 

S.Pd. 
√  

Matematika 

2. Nurhidayati, S.Pd.I √  Guru kelas 3, Aqidah 

3. Sudarsih, S.Pd. √  Guru Kelas 6 

4. 
Johan Cruyf Al Majid, 

S.Pd. 
√ √ 

PJOK 

5. Eko Nugroho, S.Pd. √  Bahasa Jawa, Komputer 

6. Yaskin, S.Ag. √  Guru kelas 4 

7. 
Rika Dwi Susanti, 

S.Ag. 
√  

Guru kelas 2 

8. 
Sri Nurul Daroini, 

S.Ag. 
√  

Guru kelas 1 

9. 
Eni Sulistyowati, 

S.Pd.I 
√  

Guru kelas 1 

10. Supiroh, S.Pd.I √  Bahasa arab, Fiqih 

11. 
Ributh Mahbubah, 

S.Pd. 
√  

Guru Kelas 6 

12. 
Endah Kurniasari, 

S.Pd. 
√  

Bahasa Inggris, 

Komputer 

13. Rahayu Agustin, S.Pd. √  Guru Kelas 4 

14. Sri Wahyuni, S.Pd. √  Guru Kelas 5 

15. 
Rizqi Kartika A., 

S.Pd. 
√  

Guru Kelas 2 

16. 
Akhmad Syamsul 

Huda, S.Pd.I 
√  

Fiqih, SKI, Bahasa Arab 

17. 
Sulistyaning Putri U., 

S.Pd., M.Pd. 
√ √ 

Guru Kelas 5 

18. 
Hidayatul Hamdah, 

S.Pd. 
√  

Guru Kelas 3, Qur’an 

Hadist, SKI 

19. Dieni Istyowati, S.Pd.I √  Pendamping guru kelas 1 

20. Muthi’ah, S.Pd. √  Pendamping guru kelas 1 

 Jumlah 20 2  
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 Sejarah madrasah, Dokumentasi, Madiun, 4 Mei 2019, 10. 
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5. Keadaan Siswa MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Secara garis besar jumlah siswa siswi MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

dapat dilihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.2 Data Siswa siswi MI Islamiyah 03 Kota Madiun
5
 

No. Kelas 
Jumlah siswa 

Jumlah Total 
Pa Pi 

1. Kelas 1 36 40 76 

2. Kelas 2 38 35 73 

3. Kelas 3 33 43 76 

4. Kelas 4 35 42 77 

5. Kelas 5 40 40 80 

6. Kelas 6 32 37 69 

 Jumlah 214 237 451 

 

6. Keadaan Sarana Prasarana MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Dalam sebuah lembaga pendidikan/madrasah, sarana prasarana 

merupakan bagian terpenting dalam sebuah pengembangan madrasah dan 

merupakan media atau alat keberhasilan dalam tujuan yang dicita-citakan. 

Sarana prasarana menjadi hal yang berpengaruh dan penunjang keberhasilan 

dalam pengembangan lembaga dan proses pembelajaran yang 

dilaksanakannya selama ini.  

Adapun sarana prasarana yang dimiliki MI Islamiyah 03 Kota 

Madiun: 

a) Perpustakaan;  

b) Laboratorium Komputer; 

c) Ruang Pimpinan; 

d) Ruang Guru.
6
 

 

 

 

 

                                                           
5
 Ibid., 10 

6
 Ibid., 11 
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B. Data Khusus 

1. Plan (Perencanaan) Kebijakan Mutu Akademik dalam Mewujudkan 

Madrasah Unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Plan merupakan kegiatan merencanakan dan menyusun perencanaan 

kebijakan berkaitan dengan jaminan mutu akademik tuntas KBM 80. 

Penetapan standar ini tergantung pada pendekatan apa yang digunakan, 

seperti menggunakan pendekatan standard-based, kecocokan dengan tujuan 

(fitness for purpose), standar minimal, atau standar terbaik. Perencanaan 

kebijakan berkaitan dengan penjaminan mutu di MI Islamiyah 03 berawal 

dari hasil workshop yang diselenggarakan oleh pihak yayasan. Hal ini 

sebagaimana yang disampaikan dalam wawancara oleh Diana Rahmawati, 

selaku Kepala Madrasah MI Islamiyah 03 Kota Madiun adalah sebagai 

berikut:
7
 

“Proses perencanaan kebijakan penjaminan mutu akademik bermula 

dari workshop jaminan mutu sekolah yang diikuti oleh yayasan, dan 

pimpinan madrasah (termasuk didalamnya waka kurikulum, waka 

kesiswaan, waka sarana prasarana). Berdasarkan  workshop tersebut 

diadakan rapat awal pihak yayasan, pimpinan madrasah (termasuk di 

dalamnya waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarana prasarana), 

dan komite Madrasah, bahasan utama dari rapat tersebut  adalah 

“mau dibawa ke mana dan akan dijadikan seperti apa madrasah ini 

selanjutnya?”.  

 

Selanjutnya, sesuai hasil dari rapat  ditemukan visi dari madrasah 

yaitu “Terwujudnya Generasi Berkarakter Islami Terdepan dalam 

Prestasi”. Dari visi tersebut diturunkan dalam misi antara lain:
8
 

a. Menjadikan madrasah sebagai lingkungan belajar yang Islami; 

b. Melaksanakan pembiasaan yang  mengarah pada pembentukan karakter; 

c. Melaksanakan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan 

Menyenangkan (PAIKEM); 

d. Menggali dan mewadahi potensi minat dan bakat secara optimal. 

                                                           
7
 Diana, wawancara, Madiun, 20 Mei 2019. 

8
 Dokumen Rencana strategis MI Islamiyah Kota Madiun Tahun 2018-2022, Dokumentasi, 

Madiun, 21 Mei 2019, 8-9. 
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Dan diaktualisasikan dalam 5 program jaminan mutu yakni, sadar 

beribadah, tertib, sopan santun, tuntas KBM 80, dan tartil membaca al 

Quran dengan metode UMMI. Kebijakan 5 jaminan mutu tersebut dibentuk 

berdasarkan visi Madrasah yang lebih dikembangkan dan direalisasikan 

dalam bentuk program tahunan yang tercantum dalam Renstra Madrasah. 

Hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Sudarsih, wakil kepala 

kurikulum MI Islamiyah 03 Kota Madiun:
9
 “Tujuan dari kebijakan 5 

jaminan mutu ini adalah untuk menunjukkan kepada masyarakat sebagai 

pelanggan pendidikan bahwa MI Islamiyah 03 mempunyai tujuan utama dan 

outcome yang jelas ketika putra putri mereka disekolahkan di Madrasah 

tersebut. Selain itu, jaminan mutu tersebut merupakan realisasi visi 

Madrasah.” 

Sumanto selaku Kepala Yayasan Islamiyah menuturkan bahwa 

kebijakan jaminan mutu akademik tuntas KBM 80, dan jaminan mutu sadar 

beribadah, tertib, sopan santun, seta tartil membaca al Quran dengan metode 

UMMI merupakan program yang diambil sebagai strategi Madrasah untuk 

mempertahankan keeksisannya pada dunia pendidikan Dasar, dapat juga 

disebut sebagai strategi Branding Madrasah dengan langkah memberikan 

program yang berbeda dengan lembaga lain untuk menarik minat pelanggan 

pendidikan.
10

 

Berkaitan dengan realisasi kebijakan tersebut sudah dijalankan mulai 

tahun ajaran 2015/2016 sesuai penuturan Sudarsih, selaku wakil kepala 

kurikulum MI Islamiyah 03 Kota Madiun, sebagai berikut: “Kebijakan 

mengenai jaminan mutu akademik ini mulai dibentuk pada tahun 2015/2016 

dengan aturan kelas 1 dan 2 KKM 80, sedangkan untuk kelas 3-6 KKM 78 

berjalan selama 2 tahun sampai tahun 2017/2018. Dan pada tahun 

2018/2019 KKM 80 berlaku untuk seluruh jenjang kelas 1-6 dan semua 

mata pelajaran kecuali IPA dan Matematika  kelas 6 yang masih KKM 78.” 

                                                           
9
Sudarsih, wawancara, Madiun, 20 Mei 2019. 

10
 Sumanto, wawancara, Madiun 20 Mei 2019.  
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Eko Nugroho, selaku wakil kepala madrasah bidang kesiswaan  

menuturkan bahwa  berkenaan dengan berlakunya kebijakan ini, 

disampaikan kepada seluruh stakeholder madrasah pada saat rapat kerja 

awal tahun ajaran baru dan untuk wali murid disampaikan pada pertemuan 

wali murid awal tahun.
11

 Berkaitan dengan penuturan Eko sesuai dengan 

pengamatan Peneliti, madrasah dalam sosialisasi kebijakan jaminan mutu 

kepada stakeholder madrasah adalah pada saat rapat kerja tahunan 

madrasah. dalam rapat kerja tersebut, koordinator bidang pendidikan pihak 

yayasan menyampaikan 5 jaminan tersebut sekaligus target-target yang 

harus dicapai madrasah. Dan sosialisasi kepada wali murid ketika 

pertemuan wali murid ajaran baru.
12

 

Sesuai dengan realisasi perencanaan kebijakan berdasarkan hasil 

pengamatan Peneliti, diketahui bahwa pihak yayasan mengadakan 

musyawarah untuk menentukan jaminan mutu akademik pada siswa siswi di 

MI Islamiyah 03. Pihak yang terlibat dalam penentuan jaminan mutu 

tersebut yaitu pihak yayasan, pimpinan madrasah dan komite madrasah. 

Dari pihak yayasan (diantaranya ketua, sekretaris, bendahara, koord. bidang 

pendidikan, koord. bidang pelaksana, dan koord. bidang sarana prasarana), 

sedangkan untuk pimpinan madrasah (diantaranya kepala madrasah, waka 

kurikulum, waka sarana prasaran, waka kesiswaan, dan bendahara 

madrasah). Kelima jaminan mutu tersebut direncanakan sebagai strategi 

branding sekaligus sebagai strategi diferensiasi madrasah. Kedua strategi 

tersebut dimaksudkan pihak yayasan dan pihak madrasah agar pelanggan 

pendidikan tetap tertarik dan mempercayakan pendidikan putra putrinya di 

MI Islamiyah 03. Setelah terdapat rumusan visi dan misi madrasah, 

disepakati 5 jaminan mutu antara lain; 1) sadar beribadah, jaminan mutu ini 

ditetapkan madrasah dengan tujuan memenuhi tuntutan pelanggan 

pendidikan dimana pada era saat ini banyak anak yang belum mempunyai 

kesadaran sendiri untuk menjalankan ibadah. Pada jaminan mutu ini 

                                                           
11

 Eko, wawancara, Madiun, 21 Mei 2019. 
12

 Hidayatul, observasi/pengamatan, Madiun, 20 Maret 2019. 
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dibuktikan dengan anak-anak dengan sadar melakukan ibadah wajib 

maupun sunah tanpa paksaan dari orang tua maupun guru. 2) tertib, tujuan 

dari jaminan mutu tertib ini adalah memberikan pembiasaan sejak dini 

kepada siswa untuk berlaku disiplin dan menaati aturan, menghindari sifat 

kurang disiplin dan seenaknya sendiri terhadap tata tertib. Bukti dari 

jaminan mutu ini adalah sifat disiplin anak-anak menjalankan SOP 

madrasah maupun dalam kelasnya masing-masing, misalnya menata sepatu 

dan sandal dengan rapi ditempat yang disediakan, tetap menjaga kerapian 

baju seragam, buang sampah pada tempatnya, yang kebiasaan tersebut 

dipraktekkan dimanapun, tidak hanya di madrasah. 3) sopan santun, 

diketahui bahwa pendidikan karakter anak sangat didambakan oleh para 

orang tua. Dengan madrasah menjaminkan mutu outputnya mempunyai 

sopan santun yang sesuai moral Pancasila, diharapkan banyak pelanggan 

pendidikan yang tertarik pada MI Islamiyah 03, sehingga madrasah tetap 

terus bisa bersaing dengan lembaga pendidikan lainnya. Jaminan mutu ini 

dibuktikan dengan 5S yang dimiliki siswa, yakni senyum, sapa, salam, 

sopan dan santun terhadap siapapun, baik dengan teman sejawat, adik kelas, 

kakak kelas, guru, orang tua, maupun semua orang yang lebih tua. 4) tuntas 

KBM 80, diketahui bahwa pada umumnya orang tua beranggapan 

kesuksesan anak dicapai berdasarkan nilai akademik. Karena itu, madrasah 

menjaminkan ketuntasan nilai akhir setiap mata pelajaran dan Ujian Sekolah 

serta Ujian madrasah dengan standar minimal 80. Tujuan dari ditetapkan 

standar ini adalah agar siswa dapat diterima di SMP/MTs yang berkualitas 

tinggi. Bukti dari jaminan mutu ini adalah, banyak dari kelas 6 yang mampu 

mendapat nilai rata-rata 80, bahkan lebih dari 80 pada Ujian Sekolah, Ujian 

madrasah maupun Ujian Nasional. Selain itu juga mampu menjadi juara 

ditingkat kota maupun provinsi dalam ajang Porseni madrasah. 5) tartil 

membaca al-Qur’an metode UMMI, jaminan mutu ini merupakan 

pengembangan dari program madrasah dalam mendidik siswa lancar dan 

fasih membaca al-Qur’an. Sebelumnya, madrasah menggunakan metode 

Iqro biasa. Berdasar pada strategi diferensiasi (perbedaan), maka MI 
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Islamiyah 03 menggunakan metode UMMI untuk menciptakan output 

madrasah lancar dan fasih membaca al-Qur’an. Jaminan mutu ini dibuktikan 

dengan anak-anak dikelas 5 lulus munaqosah yang diuji langsung oleh 

UMMI Foundation Surabaya.
13

  

 Berdasarkan paparan data di atas diketahui bahwasanya dalam 

menyusun perencanaan kebijakan penjaminan mutu akademik di MI 

Islamiyah 03 Kota Madiun didasarkan pada visi dan misi madrasah,  

pemenuhan tuntutan masyarakat, strategi branding dan diferensiasi 

madrasah untuk tetap dapat bersaing dengan lembaga pendidikan dasar 

lainnya, sekaligus sesuai dengan standar nasional pendidikan (SNP). Pihak 

yang terlibat dalam penetapan perencanaan kebijakan jaminan mutu tersebut 

adalah pihak yayasan, pimpinan madrasah, dan komite madrasah. Secara 

sederhana, perencanaan kebijakan penjaminan mutu akademik dapat 

digambarkan sebagai berikut: 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.1 Proses Perencanaan kebijakan mutu akademik MI Islamiyah 03 Kota 

Madiun 
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 Hidayatul, observasi/pengamatan, Madiun, 21 Mei 2019. 
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2. Do (Pelaksanaan) Kebijakan Mutu Akademik dalam Mewujudkan 

Madrasah Unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Do  merupakan pelaksanaan proses pendidikan, terutama proses 

pembelajaran yang sesuai dengan standar kinerja, untuk menjamin 

pengalaman belajar dan hasil belajar siswa sesuai dengan standar yang telah 

ditetapkan. Dalam jaminan mutu akademik, tahapan ini lebih kepada 

bagaimana proses pembelajaran. Pelaku utama dalam kegiatan ini adalah 

waka kurikulum, wali kelas dan guru mata pelajaran, dan secara umum 

seluruh stakeholder yang ada di madrasah. Hal ini sesuai dengan penuturan 

Sudarsih, selaku waka kurikulum MI Islamiyah 03 Kota Madiun.  

“Dalam pelaksanaan kebijakan jaminan mutu tuntas KBM 80, 

pertama dimulai dari kurikulum, dimana kurikulum yang 

dipakai disesuaikan dengan kebijakan  jaminan mutu dengan 

menggunakan kurikulum 2013 dengan swadaya mandiri. 

Meskipun begitu tetap menyesuaikan aturan Diknas dan 

Kemenag sebagai bekal dan pengantar SDM dalam 

melaksanakan kurikulum yang menjadi penunjang pencapaian 

jaminan mutu akademik tuntas KBM 80. Kedua, pembekalan 

guru sebagai fasilitator siswa untuk mampu mencapai standar 

minimal tuntas KBM dengan nilai 80.” 

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sulistyaning Putri, selaku guru 

kelas 5. Beliau juga menuturkan bahwa pimpinan madrasah dan pendidik 

berupaya sungguh-sungguh dalam melaksanakan 5 jaminan mutu akademik, 

sadar beribadah, tertib, sopan santun, tuntas KBM 80 dan tartil membaca al-

Qur’an metode UMMI dengan memberikan fasilitas dan penunjang baik 

bagi peserta didik maupun pendidik/guru. Oleh karena itu, diharapkan tuntas 

KBM 80 ini berlaku untuk keseluruhan sistemnya baik proses maupun 

hasilnya, sehingga tidak hanya mencapai nilai 80 di atas kertas. Karena jika 

hanya di atas kertas tidak akan memberikan pengaruh yang mendalam untuk 

perjalanan prestasi anak. Upaya tersebut berupa pelaksanaan beberapa 
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persiapan bagi guru kaitannya dengan penunjang pelaksanaan kebijakan 

tuntas KBM 80 antara lain:
14

 

Pertama, pembekalan Guru, kegiatannya berupa; a. Pelatihan RPP 

kurikulum 2013, dengan tujuan: 1) Menyiapkan guru untuk memahami arah 

pembelajaran kurikulum 2013; 2) Memahami dan menguasai isi KI dan KD; 

3) Melakukan penilaian sesuai dengan materi. b. Workshop, Classroom 

Management berkaitan dengan bagaimana guru memanajemen kelas yang 

efektif. Dan pembelajaran yang efektif (Effective Teaching). Kedua, 

persiapan materi pembelajaran; ketiga persiapan sarana prasarana; dan 

terakhir persiapan evaluasi. 

Selanjutnya, dalam persiapan materi pembelajaran meliputi pemetaan 

KD (Kompetensi Dasar) pengetahuan dan keterampilan per mata pelajaran, 

KKG (Kelompok Kerja Guru) guru mata pelajaran dan wali kelas. Hal ini 

sesuai dengan penuturan Rizky Kartika, selaku wali kelas 2, yakni:
15

 

“ Pada awal ajaran ataupun awal semester dilakukan pemetaan 

materi pembelajaran sesuai dengan KD (Kompetensi Dasar) per 

matapelajaran. Selain itu, kita para guru melakukan KKG sesuai 

dengan jenjang yang diampu dan sesuai mata pelajaran. Tujuan 

dari KKG tersebut adalah untuk menyeragamkan materi yang 

disampaikan kepada peserta didik baik pengetahuan maupun 

keterampilan.” 

 

Dari observasi peneliti, dalam pemetaan KD tersebut, dipetakan untuk 

mata pelajaran yang mengandung kompetensi dalam jaminan mutu. Seperti 

untuk jaminan mutu sadar beribadah masuk dalam KD thaharah, sholat 

wajib dan sholat Sunah mata pelajaran Fiqih, KD hadist perintah untuk 

beribadah dalam mata pelajaran al-Qur’an hadist, dan KD penerapan 

Pancasila sila pertama dalam mata pelajaran Pendidikan 

Kewarganegaraan.
16

 

 Johan Cruyf, selaku wakil kepala madrasah bidang sarana prasarana 

menambahkan bahwa berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan jaminan 

                                                           
14

 Sulistyaning Putri, wawancara, Madiun, 19 Mei 2019. 
15

 Rizky Kartika, wawancara, Madiun, 21 Mei 2019. 
16

 Hidayatul Hamdah, observasi, Madiun 21 Mei 2019. 
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mutu tuntas KBM 80, dari sarana prasarana telah menyiapkan keperluan apa 

saja yang dibutuhkan. Baik sarana prasarana penunjang pembelajaran 

misalnya ruang kelas, papan tulis, LCD, proyektor, sarana prasarana 

penunjang pembelajaran keterampilan dan spiritual.
17

 

Kemudian, berkenaan dengan evaluasi pembelajaran yang digunakan 

di MI Islamiyah 03 Kota Madiun adalah evaluasi perKD, sebelumnya 

menggunakan evaluasi perSubTema dan perTema. Hal ini sesuai yang 

dituturkan Nurhidayati selaku wali kelas 3, selaku kepala Madrasah 

Islamiyah 03 yaitu:
18

 

“Pada awalnya, evaluasi pembelajaran yang diterapkan di MI 

Islamiyah 03 adalah evaluasi perSubTema. Evaluasi ini 

dilakukan seminggu sekali. Jadi, setiap sepekan sekali guru 

harus menyiapkan soal dan melakuakan evaluasi/ulangan harian, 

dan selanjutnya koreksi untuk melihat hasilnya. Evaluasi ini 

tidak dilanjutkan karena kurang efisien waktu dan juga biaya. 

Evaluasi yang kedua menggunakan evaluasi perTema, evaluasi 

ini membingungkan siswa karena jumlah KD yang sangat 

banyak hampir 30 KD dan siswa harus memilah-milah sendiri 

sesuai mata pelajaran. Evaluasi yang digunakan sampai dengan 

saat ini adalah evaluasi perKD. Evaluasi perKD dipilih karena 

lebih ringkas dan efisien, karena evaluasi setiap mata pelajaran 

diambil sesuai KD yang tercantum. Pelaksanaannya sebulan 

sekali setelah materi satu Tema tersampaikan. Sehingga tidak 

banyak waktu yang terbuang untuk evaluasi dan koreksi, biaya 

fotocopi juga berkurang.” 

 

Menurut Diana, evaluasi diatas merupakan bentuk pelaksanaan 

evaluasi pada ranah kognitif sebagai bentuk monitoring pada jaminan 

mutu akademik tuntas KBM 80. Selain itu, di MI Islamiyah ini juga 

melaksanakan evaluasi pada ranah afektif dan psikomotorik sebagai 

bentuk monitoring pada jaminan mutu sadar beribadah, tertib, sopan 

santun, dan tartil membaca al-Qur’an metode UMMI. Evaluasi tersebut 

dapat diambil pada saat pembelajaran berlangsung dan observasi perilaku 

siswa. Karena pada jaminan mutu sadar beribadah, tertib, sopan santun, 
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 Johan Cruyf, wawancara, Madiun, 21 Mei 2019. 
18

 Nurhidayati, wawancara, Madiun, 22 Mei 2019. 
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dan tartil membaca al-Qur’an metode UMMI dapat terlihat dari perilaku 

siswa sehari-hari di madrasah.
19

 

Selanjutnya, dalam pelaksanaan kebijakan jaminan mutu sebagai 

penunjang tercapainya target standar minimal nilai KBM 80, MI Islamiyah 

mempunyai program pengayaan yang ditujukan untuk setiap jenjang. Hal 

ini sesuai yang disampaikan Yaskin, yaitu: “Madrasah kami memberikan 

fasilitas program pengayaan sebagai penunjang peserta didik untuk mampu 

mencapai target jaminan mutu akademik tuntas KBM 80. Pengayaan 

merupakan program tambahan jam belajar untuk memantabkan materi 

yang telah didapatkan. Pengayaan ini diberlakukan untuk semua jenjang 

kelas 1 sampai dengan kelas 6. Menurut saya, selaku wali kelas 4, program 

pengayaan ini sangat membantu siswa untuk mampu mencapai target 

tuntas KBM 80. Dimana diketahui kemampuan akademik yang dimiliki 

peserta didik beragam. Dalam penerapannya, program pengayaan ini 

memiliki ketentuan sebagai berikut:
20

 

a. Kelas 1-3 hanya berlaku untuk anak-anak yang belum tuntas dalam 

pembelajaran. Jadi, tidak semua anak kelas 1 sampai dengan 3 wajib 

mengikuti program pengayaan. 

b. Kelas 4-6 berlaku untuk seluruh siswa sebagai penunjang pembelajaran 

harian dan materi yang diberikan lebih mengacu pada materi persiapan 

Ujian Nasional. 

Kegiatan pengayaan ini dilaksanakan 3x dalam seminggu yakni hari 

Selasa, Rabu dan Kamis dengan waktu 1 jam setalah pulang sekolah. 

Kelas 1 dan 2 dimulai pukul 12.30-13.30 untuk kelas 3-6 pukul 14.00-

15.00. Pendamping pengayaan untuk kelas 1 dan 2 adalah wali kelas 

sendiri dan untuk kelas 3-6 wali kelas dibantu dengan guru sesuai mata 

pelajaran. 

Selain program pengayaan diberikan sebagai penunjang tercapainya 

kebijakan jaminan mutu akademik, untuk mencapai target tuntas KBM 80 
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 Diana Rahmawati, wawancara, Madiun, 22 Mei 2019. 
20

 Yaskin, wawancara, Madiun, 22 Mei 2019. 
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setiap mata pelajaran, maka harus dimulai dari jenjang awal/kelas 1. 

Sebagaimana penuturan Diana Rahmawati, selaku kepala Madrasah MI 

Islamiyah 03:
21

 

“Dalam pencapaian target jaminan mutu akademik tuntas KBM 80, 

Madrasah menetapkan ketentuan khusus pada peserta didik yang masuk 

ke MI Islamiyah 03 khususnya untuk kelas 1. Karena pembiasaan tuntas 

KBM 80 dimulai dari jenjang pertama yang selanjutnya mampu 

mengantarkan mereka mencapai rata-rata UN 80 ke atas pada jenjang 

kelas 6.” 

 

Hal tersebut sesuai dengan pendapat Sri Nurul Daroini, selaku wali 

kelas 1. Untuk dapat mencapai target tuntas KBM 80, tentulah dimulai dari 

jenjang awal/kelas 1. Karena pada jenjang ini merupakan fase peletakan 

fondasi dasar konsep-konsep materi yang menjadi pengantar dan 

penunjang materi pada jenjang selanjutnya. Berkaitan dengan hal tersebut, 

pada tataran input SDM sebagai objek, dalam penerimaan siswa baru 

madrasah menentukan standar minimum yang harus dipenuhi yakni:
22

 

a. Melalui tahap observasi, meliputi: 

Siswa mampu “calistungji” 

1) Ca= membaca, minimal anak sudah mengetahui abjad dan mampu 

membaca dengan huruf vokal. 

2) Lis= menulis, minimal anak sudah bisa menulis namanya sendiri, 

nama orang tua, nama sekolah, dll. 

3) Tung= menghitung, minimal hafal angka 1-20, penjumlahan dan 

pengurangan 1-10. 

4) Ji= mengaji, minimal anak sudah mengetahui dan faham huruf 

hijaiyah 

b. Wawancara 

1) Wawancara murid meliputi meminta anak untuk memperkenalkan 

diri, asal sekolah dan alamat tinggal. Tujuan dari wawancara ini 

adalah untuk melihat kemampuan berkomunikasi dan mental anak. 
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 Diana Rahmawati, wawancara, Madiun, 22 Mei 2019. 
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 Nurul Daroini, wawancara, Madiun, 22 Mei 2019. 
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2) Wawancara orang tua seputar alasan memilih MI Islamiyah sebagai 

tempat belajar putra putrinya, komitmen dan persetujuan wali untuk 

mendukung program-program madrasah dan sanggup memenuhi 

administrasi, mau kerja sama dengan madrasah dalam pengawasan 

dan pendampingan belajar anak dirumah 

Ributh Mahbubah, selaku wali kelas 6, menambahkan jika kelas 1 

mempunyai syarat khusus untuk dapat mencapai target tuntas KBM 80, 

bagi kelas 6 pun juga memiliki program penunjang untuk tercapainya 

sandar rata-rata UN 80, yakni program kelas unggulan. Berdasarkan 

evaluasi hasil belajar semester 1, diadakan program kelas unggulan bagi 

siswa yang memenuhi kriteria. Program ini ditujukan sebagai penunjang 

dalam mencapai rata-rata UN yang unggul. Prosedur untuk peserta 

program kelas unggulan adalah:
23

 

a. Pretest untuk seluruh siswa kelas 6, materi soal tes adalah soal HOTS 

dan analisis 

b. Hasil dari tes diambil 1 kelas masing-masing 5 anak dengan nilai 

terbaik 

c. Pertemuan wali murid dengan maksud; penyampaian jadwal program; 

penyampaian kaitan dengan biaya tambahan untuk program tersebut, 

motivasi, pengawasan dan pendampingan belajar dirumah. 

Berdasarkan hasil pengamatan Peneliti, dalam tahapan do 

(pelaksanaan) kebijakan jaminan mutu ini lebih kepada pemenuhan standar 

proses. Standar proses disini meliputi:
24

 

a. Perencanaan pembelajaran 

Peneliti mengamati bahwa di MI Islamiyah 03 ini memberikan 

pengetahuan dasar bagaimana membuat perangkat pembelajaran (RPP, 

prota, dan promes) yang sesuai dengan materi pembelajaran. Prota dan 

Promes serta pemetaan KD pengetahuan maupun keterampilan per mata 

pelajaran sehingga materi telah terperinci dengan baik dan jelas. Selain 
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 Ributh Mahbubah, wawancara, Madiun, 23 Mei 2019. 
24

 Hidayatul Hamdah, observasi, Madiun 21 Maret 2019. 
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itu, pada perencanaan pembelajaran pendidik diberikan workshop 

classroom management, berkaitan dengan  bagaimana mendesain kelas 

menjadi kelas yang menyenangkan bagi anak, pemberian prosedur dan 

konsekuensi logis dari pelanggaran aturan. Dan workshop effective 

teaching bagaimana teknik membangun minat belajar, meningkatkan 

partisipasi siswa dalam proses KBM, dan menjadikan KBM bermakna 

bagi siswa. Tindak lanjut dari perencanaan pembelajaran tersebut 

adalah setiap guru harus membuat pemetaan KD, Prota, Promes, dan 

RPP sesuai dengan mata pelajaran yang diampu. Untuk selanjutnya 

perangkat pembelajaran tersebut disetorkan kepada waka kurikulum 

untuk dikoreksi oleh kepala madrasah. jika sudah dinilai benar dan 

sesuai maka perangkat pembelajaran tersebut dapat diimplementasikan 

oleh pendidik. Jika belum sesuai, maka diarahkan untuk diperbaiki 

hingga sesuai dengan ketentuan yang disepakati. 

b. Proses dan pengawasan pembelajaran 

Sesuai dengan hasil pengamatan peneliti, dalam proses 

pembelajaran ini madrasah lebih kepada menyesuaikan KD 

pengetahuan dan keterampilan per mata pelajaran dengan 5 jaminan 

mutu. Secara terperinci dapat dijabarkan sebagai berikut: 

1) Sadar beribadah 

Jaminan mutu sadar beribadah ini merupakan wujud dari 

kompetensi dasar keterampilan mata pelajaran Fiqih yang diketahui 

berisi tentang fiqih ibadah meliputi: tata cara bersuci (taharah), sholat, 

puasa, zakat dan ibadah haji. Sehingga dari materi pembelajaran 

tersebut membentuk kesadaran siswa untuk melaksanakan ibadah 

sesuai dengan tuntunan ajaran Islam. Dalam praktek pelaksanaannya, 

ketika materi taharah (tata cara bersuci), setelah menyampaikan 

konsep materi, guru Fiqih mengajak siswa untuk melaksanakan 

praktik berwudhu dan memberikan contoh bagaimana berwudhu yang 

benar. Begitu juga ketika materi sholat sholat wajib, sholat sunah 

rawatib, dan sholat sunah dhuha. Kemudian, jaminan mutu sadar 
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beribadah ini dimaksudkan agar siswa menjalankan ibadah wajib 

maupun sunah tanpa paksaan, pelaksanaan pengawasannya tidak 

hanya dalam pembelajaran. Namun, lebih kepada pengawasan dan 

pembenahan guru Fiqih dibantu dengan guru kelas pada praktik 

sehari-hari ketika jadwal sholat dhuha, sholat dhuhur berjamaah di 

madrasah dilanjutkan dengan sholat sunah rawatib ba’da dhuhur. 

Sehingga siswa yang menjalankan ibadah belum sesuai dengan 

ketentuan Fiqih dan belum memiliki karakter sadar beribadah, guru 

tidak segan untuk selalu mengingatkan setiap hari, baik didalam kelas, 

ketika di masjid menjelang sholat maupaun ketika upacara bendera di 

lapangan. 

2) Tertib 

Tertib merupakan jaminan mutu madrasah yang didasarkan pada 

KD keterampilan materi pembelajaran tentang hak, kewajiban dan 

tanggung jawab dalam PKn. Dalam praktek pelaksanaannya, tertib ini 

dapat dilihat berdasarkan kedisiplinan siswa pada saat pagi sampai 

didepan kelas menata sepatu dan sandalnya dengan rapi, berdoa 

didalam kelas begitu bel masuk berbunyi, berseragam rapi pada saat 

upacara bendera, berbaris dengan rapi pada saat berdo’a di halaman. 

Dan melaksanakan prosedur yang telah disepakati dalam kelas. 

Karakter tertib ini sudah dapat terlihat dari perilaku sehari-hari siswa, 

meskipun beberapa siswa masih harus terus diingatkan untuk berlaku 

tertib. Pengawasan jaminan mutu ini dilaksanakan oleh wali kelas, 

guru PKn dan waka kesiswaan. Dengan begitu, siswa akan 

mempunyai karakter tertib pada saat apapun dan dimanapun. 

3) Sopan santun 

Jaminan mutu sopan santun ini didasarkan pada karakter yang 

harus dimiliki setiap siswa agar berlaku sopan dan santun kepada 

siapa saja. Pada pelaksanaannya, sopan santun lebih kepada praktik 

dari materi aqidah akhlaq. Siswa dianggap sudah berlaku sopan jika 

mampu menghormati guru, orang yang lebih tua, kakak kelas, temam 
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sebaya maupun adik kelas. Jadi, setiap siswa mempunyai jiwa saling 

menghormati dan memahami antar sesama. 

4) Tuntas KBM 80 

Pada tuntas KBM 80, nilai siswa dianggap memenuhi standar jika 

mendapatkan nilai minimal 80. Nilai 80 ini diambil dari evaluasi 

harian pada saat pembelajaran, ulangan harian, PTS, maupun PAS. 

Praktik pelaksanaannya guru menyiapkan materi dan media yang 

menarik agar siswa mudah memahami materi yang disampaikan dan 

dapat mengerjakan soal evaluasi dengan hasil diatas standar. Selain 

itu, ada beberapa program yang menjadi penunjang tercapainya tintas 

KBM 80. Karena jaminan mutu ini berlaku dari jenjang kelas 1, maka 

pada siswa yang akan mendaftar kelas 1 diberlakukan tes akademik 

calistungji (membaca, menulis, menghitung, dan mengaji) sehingga 

siswa begitu masuk di kelas 1 sudah siap untuk meuju target tuntas 

KBM 80. Program selanjutnya adalah program yang berlaku untuk 

kelas 1-6 yakni program pengayaan yang dimaksudkan sebagai 

penunjang tercapainya standar tuntas KBM 80 lebih tinggi. Dan 

terakhir program kelas unggulan khusus kelas 6 sebagai penunjang 

pencapaian target rata-rata Ujian Nasional dengan nilai 80. Sesuai 

dengan pengamatan peneliti, rata-rata dalam satu kelas lebih dari 70% 

siswa yang telah mampu mencapai standar tuntas KBM 80. Sebagian 

dari itu memang ada yang belum mencapai standar. Ketidaktercapaian 

siswa tersebut sebagian besar disebabkan oleh kurangnya kemampuan 

akademik, dan sebagian kecil disebabkan oleh siswa yang malas dan 

kurangnya motivasi orang tua. Untuk mereka yang belum mencapai 

standar, biasanya guru memberikan perlakuan spesial dengan 

memberikan soal berdasar materi dengan tingkat kesulitan dibawah 

soal untuk siswa yang telah mencapai standar. 

5) Tartil membaca al-Qur’an dengan metode UMMI 

Untuk jaminan mutu ini, kurikulumnya khusus dari UMMI 

Foundation Surabaya. Jadi, madrasah memiliki tim guru khusus 
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pengampu materi UMMI. Untuk standar capaiannya pun tidak sama 

dengan materi pelajaran lainnya. UMMI ini diberikan pada kelas 1 

dan selesai di kelas 4. Model pembelajarannya 1 guru menghandle 

maksimal 10 siswa. Siswa dikelompokkan berdasarkan 

kemampuannya. Targetnya, kelas 1 semester 1 siswa lulus jilid 1, 

semester 2 lulus jilid 2. Kelas 2 semester 1 siswa lulus jilid 3, 

semester 2 lulus jilid 4. Kelas 3 semester 1 siswa lulus jilid 5, 

semester 2 lulus jilid 6. Kelas 4 semester 1 menginjak al-Qur’an serta 

Gharib dan tajwid, untuk semester 2 drill persiapan munaqosah. 

Untuk tim UMMI ini sendiri setiap 3 bulan sekali juga mendapatkan 

supervisi/pengawasan dari pihak UMMI Foundation Surabaya, 

kaitannya dengan kualitas bacaan guru, manajemen kelas, penanaman 

konsep dan capaian siswa. Siswa yang belum memenuhi standar 

dikelompokkan tersendiri dan akan disusulkan untuk dapat ikut 

munaqosah di kelas 5. 

 

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan 

kebijakan jaminan mutu akademik tuntas KBM 80 pertama dimulai dari 

landasan standar isi yang digunakan yakni berkaitan dengan kurikulum 

pembelajaran. MI Islamiyah 03 ini menggunakan kurikulum 2013, 

sehingga dalam pelaksanaan kebijakan, Madrasah memberikan bekal 

kepada pendidik sebagai pelaku kebijakan. Kemudian, kedua pemenuhan 

standar proses, yakni proses pembelajaran yang didesign sedemikian rupa 

sebagai penunjang peserta didik untuk mencapai target tuntas KBM 80. 

Yang ketiga, standar evaluasi berkaitan dengan model evaluasi yang 

diterapkan pada MI Islamiyah 03 ini. Gambaran dari pelaksanaan 

kebijakan mutu tuntas KBM 80 adalah sebagai berikut: 
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Gambar 3.2 Proses pelaksanaan kebijakan mutu akademik MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

 

 

3. Check (Monitoring dan Evaluasi) Kebijakan Mutu Akademik dalam 

Mewujudkan Madrasah Unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Setelah kebijakan direncanakan, disusun, dan dilaksanakan sudah 

tentulah dievaluasi apakah sudah sesuai atau masih terdapat beberapa hal 

yang perlu dibenahi dan disempurnakan. Hal ini sesuai penuturan bu Diana 

Rahmawati, S.Pd. selaku kepala Madrasah yakni:
25

 

 “ Dalam pelaksanaan kebijakan jaminan mutu akademik, belum 

tentu semuanya sudah berjalan sesuai dengan teori. Dari pihak 

pimpinan Madrasah tetap melakukan evaluasi dan monitoring. 

Pelaku utama dalam tahapan ini adalah pimpinan madrasah 

(termasuk didalamnya waka kurikulum, waka kesiswaan, waka 

sarana prasarana). Dalam monitoring dan evaluasi terdapat 

instrumen, untuk instrumen itu sendiri pada awal dilaksanakan 

                                                           
25

 Diana, wawancara, Madiun, 23 Mei 2019. 

Pelaksanaan Kebijakan 

mutu akademik MI 

Islamiyah 03 

Standar Isi, meliputi: 

1. Kurikulum 2013 

2. Workshop  

3. Kualitas input siswa 

 

Standar Proses, meliputi: 

1. Pemetaan KD pengetahuan dan 

keterampilan pada setiap mata pelajaran 

2. KKG (Kelompok kerja guru) baik per 

mata pelajaran maupun guru kelas 

3. Persiapan media pembelajaran yang 

sesuai 

4. Program pengayaan siswa 

5. Program kelas unggulan untuk kelas 6 

Standar Evaluasi 

Untuk standar evaluasi yang 

digunakan di MI Islamiyah 03 ini 

adalah menggunakan evaluasi 

perKD. 
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kebijakan dibantu dan dipantau oleh konsultan, namun ditengah 

perjalanan pihak yayasan melepaskan diri dari konsultan 

sehingga pihak pimpinan Madrasah berjalan mandiri dalam 

memonitoring dan mengevaluasi.” 

   

Sulistyaning Putri Utami, sependapat dengan Diana, beliau 

menuturkan bahwa:  

 

“Memang pada semester genap tahun ajaran 2017/2018, pihak 

Yayasan dan madrasah telah sepakat untuk bekerja sama dengan 

konsultan berkenaan dengan penjaminan mutu madrasah. Pada 

saat itu, evaluasi dilakukan oleh pihak konsultan dengan 

instrument khusus sesuai dengan indikator penilaian konsultan, 

Namun, ditengah jalan MoU dengan konsultan tersebut diakhiri, 

sehingga pihak madrasah menyusun instrument penilaian sendiri 

berdasarkan acuan yang diberikan konsultan.” 

 

Bentuk evaluasi dan monitoring yang diberikan oleh pimpinan 

madrasah dijelaskan sebagai berikut: 

a. PKG (Penilaian Kinerja Guru)  

PKG atau biasa disebut juga UPKGM ini ditujukan untuk 

mengevaluasi bagaimana penyampaian materi oleh guru dalam proses 

pembelajaran, bagaimana penguasaan kelas guru, dan kesesuaian media 

pembelajaran dengan materi, bagaimana manajemen kelas yang 

diterapkan, serta bagaimana pencapaian akademik peserta didik. PKG 

biasa dilaksanakan setiap awal semester. 

b. Kunjungan kelas 

Kunjungan kelas ini bertujuan untuk memonitoring kondisi 

manajemen kelas. Selain itu juga pemberian motivasi untuk anak-anak 

sesuai dengan agenda yang dilaksanakan. Dilakukan secara kondisional 

oleh kepala Madrasah maupun waka kesiswaan. Serta memberikan 

pembiasaan kepada peserta didik mengenai SOP peraturan baik 

peraturan Madrasah maupun peraturan kelas untuk tetap dilaksanakan. 
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c. Koordinasi  

Koordinasi ini dilakukan setiap akhir bulan dengan masing-masing 

wali kelas melaporkan perkembangan peserta didik. Selain itu juga 

melaporkan masalah dan keluhan dalam proses pembelajaran selama 

satu bulan. Tidak hanya wali kelas, guru mata pelajaran dan guru 

UMMI juga menyampaikan perkembangan peserta didik. Agenda ini 

sekaligus untuk memusyawarahkan jalan keluar bersama. 

Penjelasan di atas merupakan evaluasi dan monitoring untuk guru. 

Dalam tercapainya jaminan mutu tuntas KBM 80, tentulah evaluasi dan 

monitoring terhadap peserta didik harus dilakukan. Sebagaimana penuturan 

Yaskin, bahwa:
26

 

“Evaluasi dan monitoring untuk peserta didik dapat 

dilaksanakan setiap pembelajaran berlangsung. Evaluasi tersebut 

dapat diambil dari pengetahuan maupun keterampilan peserta 

didik. Selain itu juga terdapat evaluasi rutin secara bersamaan 

dari jenjang 1 sampai dengan 6 yaitu ulangan harian, PTS 

(Penilaian Tengah Semester), dan PAS (Penialaian Akhir 

Semester).”  

 

Penilaian ini merupakan kegiatan untuk mengetahui perkembangan 

anak dalam proses pembelajaran. Selain itu juga untuk mengukur 

ketercapaian kebijakan jaminan mutu akademik tuntas KBM 80. Penilaian 

untuk pembelajaran tematik dilaksanakan setelah materi satu tema 

tersampaikan. Biasanya dalam waktu 1 bulan sekali, dan untuk materi mata 

pelajaran dilaksanakan setelah 1 bab tersampaikan. Untuk PTS, 

dilaksanakan setelah 3 bulan dan PAS dilaksanakan setelah 6 bulan. 

Sesuai dengan pengamatan Peneliti, tahapan check (monitoring  dan 

evaluasi) ini di MI Islamiyah 03 memang diberikan kepada guru dan juga 

siswa. Evaluasi untuk pendidik pada mulanya dilakukan oleh pihak 

konsultan yang bekerja sama dalam penerapan 5 jaminan mutu tersebut. 

Bentuk evaluasi pada guru yang pertama adalah PKG. Karena, pada saat 
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 Yaskin, wawancara, Madiun, 23 Mei 2019. 
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pertama jaminan mutu ini ditetapkan, madrasah bekerja sama dengan 

konsultan, sehingga PKG dilaksanakan berselang 2 bulan setelah 

pelaksanaan workshop. Isi PKG ini meliputi bagaimana guru menyampaikan 

materi, kesesuaian perangkat dan media pembelajaran dengan materi yang 

disampaikan, menjadikan proses pembelajaran yang bermakna bagi siswa. 

Bagaimana manajemen kelas dengan pemberian konsekuensi logis pada 

siswa yang melanggar. PKG ini dilaksanakan sekitar 15 menit, konsultan 

mengamati proses pembelajaran didampingi oleh waka kurikulum. Karena 

pada saat itu tidak mungkin jika konsultan menilai semua guru, maka untuk 

guru yang belum dinilai oleh konsultan dinilai oleh waka kurikulum. Setelah 

beberapa guru dinilai, konsultan meminta seluruh guru untuk berkumpul 

dengan maksud menyampaikan hasil dari penilaian yang telah dilakukan. 

Dari hasil PKG tersebut, konsultan menjelaskan mana yang sudah baik 

untuk dilanjutkan dan yang kurang baik dengan memberikan saran dan 

masukan kepada guru untuk memperbaiki kekurangannya. Selanjutnya, 

setelah MoU dengan konsultan selesai, PKG dilaksanakan oleh kepala 

madrasah.
27

 

Kedua, kunjungan kelas. Sesuai dengan yang Peneliti lihat, 

monitoring kunjungan kelas ini dilakukan oleh pimpinan madrasah. Hal-hal 

yang dievaluasi pada tahap ini adalah ketertiban SOP (standar operasional 

prosedur) di dalam kelas, pelaksanaan tata tertib kelas, kondisi fisik kelas 

(penataan tempat duduk siswa dan sarana prasarana dalam kelas). Selain itu, 

pada tahap ini juga dimanfaatkan oleh pimpinan madrasah untuk 

memberikan motivasi agar siswa senantiasa menjalankan SOP dan tata tertib 

yang telah disepakati.
28

 

Ketiga, koordinasi. Koordinasi dilaksanakan oleh pimpinan madrasah 

dengan laporan kondisi siswa dan kelas setiap akhir bulan. Hal-hal yang 

disampaikan berkaitan dengan capaian 5 jaminan mutu siswa. Untuk 

koordinasi ini lebih kepada penyampaian wali kelas yang setiap hari 
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 Hidayatul Hamdah, observasi, Madiun 18 April 2019. 
28
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bersama dengan siswa. Kendala-kendala yang dialami guru maupun wali 

kelas dapat diselesaikan melalui koordinasi. Misalkan siswa yang sering 

dating terlambat, keluar kelas pada jam pelajaran, jika sudah 3 kali ditindak 

oleh wali kelas tidak berubah maka diserahkan kepada waka kesiswaan.
29

   

Kemudian, evaluasi bagi siswa dilakukan oleh wali kelas dan guru 

mata pelajaran. Evaluasi yang dilaksanakan di MI Islamiyah 03 ini 

berdasarkan pengamatan Peneliti adalah evaluasi pada aspek kognitif, 

afektif, dan psikomotorik. Pada aspek kognitif, evaluasi dapat dilakukan 

pada saat pembelajaran berlangsung dalam bentuk tes lisan maupun soal 

latihan. Jadi, evaluasi ini berdasar pada materi yang saat itu disampaikan. 

Selanjutnya evaluasi dalam bentuk ulangan harian secara tertulis yang berisi 

beberapa KD materi yang telah disampaikan , sedangkan untuk Tema, setiap 

satu bulan sekali. Serta evaluasi PTS setiap 3 bulan sekali, dan PAS setiap 6 

bulan sekali, dan US, UN, UAMBD untuk kelas 6.
30

 

Sesuai dengan uraian penjelasan di atas, dipahami bahwa check 

(monitoring dan evaluasi) di madrasah ini pada mulanya dilakukan oleh 

konsultan yang kemudian dilanjutkan evaluasi oleh pihak madrasah sendiri 

karena MoU telah selesai. Check di sini diberlakukan untuk pendidik/guru 

maupun peserta didik. Gambaran mengenai check (monitoring dan evaluasi) 

secara singkat dapat dilihat pada bagan di bawah ini: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Ibid., 
30

 Ibid., 
 



64 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.3 Proses monitoring dan evaluasi kebijakan mutu akademik MI Islamiyah 03 

Kota Madiun 

 

 

4. Act (Pengembangan) Kebijakan Mutu Akademik dalam Mewujudkan 

Madrasah Unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Act merupakan tahapan yang dilaksanakan setelah kebijakan 

dimonitoring dan dievaluasi. Dari hasil evaluasi tersebut akan diketahui 

tindakan apa yang diambil sebagai solusi. Tahapan pengembangan ini dapat 

disampaikan kepada guru maupun kepada peserta didik. Sebagaimana yang 

disampaikan oleh Diana Rahmawati, selaku kepala Madrasah:
31

 

“Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi, pihak madrasah 

memberikan tindak lanjut atau pengembangan mengenai 

kebijakan jaminan mutu akademik tuntas KBM 80 baik kepada 

pendidik maupun peserta didik. Hal ini dilakukan untuk 

menunjang agar ketercapaian target yang dituliskan semakin 

                                                           
31

 Diana, wawancara, Madiun, 23 Mei 2019. 

Check (monitoring dan 

evaluasi) kebijakan mutu 

akademik di Mi Islamiyah 03 

Kota Madiun 

Pendidik/guru: 

1. UPKGM, meliputi: 

a. Penyampaian materi 

b. Proses pembelajaran 

c. Penguasaan kelas guru 

d. Kesesuaian media 

pembelajaran dengan materi 

e. Manajemen kelas 

2. Kunjungan kelas 

a. Pelaksanaan tata tertib kelas 

b. Kedisiplinan 

c. SOP (Standar operasional 

prosedur) 

3. Koordinasi 

Laporan perkembangan siswa 

setiap satu bulan sekali 

Peserta didik/siswa: 

1. Evaluasi harian 

2. Ulangan harian 

3. Penilaian Tengah 

Semester (PTS) 

4. Penilaian Akhir 

Semester (PAS) 
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tinggi dan sesuai dengan misi yang dicapai pada tahun tersebut 

dan tahun berikutnya.” 

 

Penuturan  Diana tersebut sependapat dengan  Endah Kurniasari, 

selaku guru mata pelajaran Bahasa Inggris. Proses actuating yang diberikan 

dari pihak madrasah adalah sebagai berikut:
32

 

a. Actuating untuk SDM Guru/Pendidik 

Setelah dimonitoring dan dievaluasi bagaimana hasil yang 

disampaikan guru dalam pembelajaran selama 2 semester, kesesuaian 

proses pembelajaran dengan SOP. Kemudian dilakukan tindak lanjut 

dengan rolling guru berdasarkan kesesuaian kemampuan membimbing 

siswa. Dan penghargaan dengan mengikutsertakan guru yang belum 

melaksanakan secara maksimal untuk mengikuti pelatihan dalam bidang 

tertentu. 

b. Actuating untuk SDM Peserta didik 

1) Remedial 

Program ini merupakan tindak lanjut dari ketidaktercapaian anak 

dalam tuntas KBM 80. Kegiatan ini dilakukan oleh wali kelas dan 

masing-masing guru mata pelajaran. Bentuk remidial ini dapat  

berupa mengulang soal evaluasi, penugasan, portofolio, dan 

disesuaikan dengan kebijakan masing-masing guru. Remedial ini 

dilakukan sampai dengan siswa benar-benar menguasai materi dan 

mendapatkan nilai tuntas (80). 

2) Kerja sama wali murid 

Ketercapaian jaminan mutu akademik tuntas KBM 80 tidak hanya 

dikarenakan usaha guru saja, namun tetap harus disertai dukungan 

dan bimbingan dari orang tua wali murid. Karena, di madrasah 

hanya penyampaian materi pokok yang dapat dilanjutkan mendalam 

di rumah dengan bimbingan orang tua. Oleh karena itu, setiap akhir 

semester pada saat penerimaan hasil belajar/rapor oleh orang tua 

sekaligus sebagai kesempatan untuk menyampaikan perkembangan 
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 Endah Kurniasari, wawancara, Madiun, 23 Mei 2019. 
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akademik anak selama satu semester. Meminta kerja sama orang tua 

untuk mendampingi dan mengawasi anak-anak belajar di rumah 

untuk menunjang ketertinggalan di Madrasah bagi siswa yang belum 

mencapai target, dan memberi motivasi secara konsisten kepada 

siswa yang telah mencapai KKM 80 untuk mempertahankan dan 

meningkatkan lebih baik. 

Berdasarkan penuturan Eko Nugroho, selaku wakil kepala bidang 

kesiswaan, yang berlaku sebagai pelaksana dalam tindak 

lanjut/pengembangan kebijakan adalah jajaran pimpinan madrasah bukan 

dari yayasan. Karena yang langsung mengetahui keadaan lapangan adalah 

pihak pimpinan madrasah, sedangkan pihak yayasan sebagai penerima 

laporan.
33

 

Dalam setiap tahunnya, dari program yang direncanakan secara 

konsisten terus berkembang jika telah mencapai target. Dan untuk program 

yang dirasa belum mencapai target diganti dengan program baru yang lebih 

menarik. Sedangkan untuk program rutinan akan terus dilaksanakan. 

Berdasarkan pengamatan Peneliti, pada tahap 

actuating/pengembangan ini MI Islamiyah 03 juga memberikan kepada 

pendidik dan peserta didik. Actuating ini merupakan wujud 

pengembangan/tindak lanjut dari hasil evaluasi yang telah dilaksanakan. 

Actuating yang diberikan kepada pendidik yang telah sesuai dalam 

menjalankan proses pembelajaran dapat berupa reward/penghargaan dengan 

diikutsertakan workshop/pelatihan berkaitan dengan pembelajaran yang 

bertujuan supaya semakin mahir dan kreatif dalam menyampaikan 

pembelajaran. Sedangkan  actuating untuk pendidik yang belum baik dalam 

menjalankan proses pembelajaran adalah dengan rolling sesuai dengan 

kemampuan, misalnya yang telah dilaksanakan adalah guru kelas 3 diganti 

menjadi guru maple karena penyampaian materi dalam proses pembelajaran 

yang kurang sesuai. 
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Selanjutnya, actuating untuk peserta didik, pada aspek kognitif act ini 

diberikan untuk peserta didik yang capaian nilainya dibawah 80. Pertama 

berupa remedial, remedial ini dilaksanakan oleh pendidik dengan 

memberikan soal ulangan harian yang sama dengan yang sudah dikerjakan. 

Jika belum memenuhi standar juga, maka diberikan evaluasi penugasan 

dengan memberikan soal yang standar kesulitannya dibawas soal yang 

pertama. Kedua, act peserta didik pada aspek afektif dan psikomotorik dapat 

diberikan berupa pemberian nasehat dan konsekuensi logis jika tidak 

melaksanakan sadar beribadah, tertib, dan sopan santun. Prakteknya, dalam 

pengembangan afektif dan psikomotorik ini, peserta didik diberikan 

gambaran secara nyata jika tidak sadar dalam melaksanakan ibadah wajib 

sudah tentu mereka berdosa. Ketiga, kerjasama dengan wali murid. Langkah 

ini diambil jika memang dalam 1 bulan berikutnya peserta didik tidak 

mengalami peningkatan, maka orang tua dihubungi untuk menemui guru 

kelas. Langkah ini diambil dengan tujuan menyampaikan perkembangan 

akademik dan perilaku peserta didik, serta mengkonsultasikan apa yang 

menjadi kendala peserta didik dalam memahami materi dan melaksanakan 

SOP dan tata tertib yang telah disepakati. Pada prakteknya, setelah wali 

murid bertemu dengan guru kelas, ada beberapa faktor yang menjadikan 

peseta didik tidak dapat mencapai standa antara lain, faktor masalah 

keluarga yang berdampak pada konsentrasi anak, kecanduan game online, 

kurangnya motivasi belajar, dan kurangnya pengawasan perilaku peserta 

didik oleh orang tua. Adanya konsultasi dengan wali murid ini, maka guru 

kelas dapat bekerja sama dan meminta kepada wali murid untuk lebih 

memperhatikan belajar dan perilaku peserta didik dengan selalu 

mendampingi, mengawasi dan memberikan motivasi agar terus semangat 

belajar. Ada juga yang diikutkan dalam bimbingan belajar.
34

 

Dari keseluruhan penjelasan di atas, kelanjutan dari monitoring dan 

evaluasi adalah adanya actuating/pengembangan. Sama halnya dengan 
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monitoring dan evaluasi, actuating/pengembangan juga ditujukan kepada 

pendidik dan peserta didik. Tujuan utama dari actuating/pengembangan 

adalah sebagai penunjang semakin tingginya ketercapaian jaminan mutu 

akademik tuntas KBM 80. Secara garis besar, proses actuating  

digambarkan sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 3.4 Proses act/pengembangan kebijakan mutu akademik MI Islamiyah 03 Kota 

Madiun 

Act/pengembangan 

jaminan mutu akademik 

Act/pengembangan untuk 

pendidik: 

 

1. Ikut serta dalam 

workshop seputar 

pembelajaran. 

2. Rolling pendidik sesuai 

dengan kemampuan 

membimbing siswa. 

Act/pengembangan untuk 

peserta didik: 

1. Remedial, berupa: 

a. Soal evaluasi 

b. Penugasan 

c. Portofolio 

2. Penguatan sikap dan 

karakter 

3. Kerjasama dengan wali 

murid 
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BAB IV 

PEMBAHASAN 

 

Pada umumnya, dalam sistem penjaminan mutu akademik ada 4 tahapan 

yakni Plan-Do-Check-Act (PDCA) yakni perencanaan (plan), melaksanakan 

rencana (do), mengevaluasi (check)  apa yang telah dilakukan, dan diakhiri 

dengan pengembangan (act) atas hasil evaluasi. Proses PDCA tersebut 

dikembangkan ke dalam berbagai perspektif cara mengelola mutu, yakni konsep: 

1. pengendalian mutu (quality control); 2. penjaminan mutu (quality assurance); 

dan 3. peningkatan mutu (quality improvement). Dalam penelitian ini, proses 

PDCA dikembangkan pada konsep penjaminan mutu. Sehingga fokus untuk 

mengkritisi bagaimana penjaminan mutu akademik terkait tuntas KBM semua 

mata pelajaran dengan nilai minimal 80 dengan tahapan PDCA di MI Islamiyah 

03 Kota Madiun.
1
  

 

A. Plan (perencanaan) Kebijakan Mutu Akademik dalam Mewujudkan 

Madrasah Unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Sesuai pada bab kedua,  plan  (perencanaan) yaitu kegiatan 

menetapkan standar, terutama terkait dengan standar kinerja guru, standar 

pengalaman belajar, dan standar hasil belajar peserta didik. Penetapan 

standar ini tergantung pada pendekatan apa yang digunakan, seperti 

menggunakan pendekatan standard-based, kecocokan dengan tujuan (fitness 

for purpose), standar minimal, atau standar terbaik.
2
 Plan yang baik harus 

disusun berangkat dari visi dan misi madrasah yang kemudian dijabarkan 

menjadi kebijakan mutu dan sasaran (target) mutu dengan tetap 

mempertimbangkan kebutuhan pelanggan. Dari sasaran mutu ditentukan 

indikator kinerja sehingga memudahkan evaluasinya. Bila indikator belum  

                                                           
1
 Ridwan Abdullah Sani, et.al. Penjaminan Mutu Sekolah (Jakarta:Bumi Aksara, 2015), 11. 

2
 Ibid., 12. 
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sesuai rencana, berarti harus ada catatan perbaikan.
3
 Sesuai dengan teori 

tersebut di atas, MI Islamiyah 03 menggunakan standar minimal dengan 

nilai tuntas KBM semua mata pelajaran 80. Jaminan mutu ini diprogramkan 

berdasarkan: 

1. Visi madrasah, “Terwujudnya Generasi Berkarakter Islami Terdepan 

dalam Prestasi” 

2. Perjalanan prestasi baik akademik maupun nonakademik. Dalam 

akademik dibuktikan dengan lulusan madrasah diterima di SMP/MTs 

yang berkualitas unggul. Selain itu prestasi mereka juga tetap unggul dan 

mampu bersaing dengan lembaga lain. 

3. Antusiasme Madrasah untuk memenuhi tuntutan masyarakat sebagai 

pelanggan pendidikan. Sebagai strategi branding untuk mempertahankan 

kualitas madrasah agar tetap mampu bersaing dengan lembaga lain. 

4. Standar Nasional Penidikan (SNP) 

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 tentang Standar Nasional 

Pendidikan Pasal 91 dijelaskan bahwa setiap satuan pendidikan pada 

jalur formal dan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu 

pendidikan. Penjaminan mutu pendidikan tersebut bertujuan untuk 

memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan (SNP).
4
 Standar 

Nasional Pendidikan (SNP) berkaitan dengan jaminan mutu akademik 

terdiri atas: 

a) Standar Isi; 

b) Standar Proses; 

c) Standar Penilaian;  

Ketiga standar tersebut membentuk rangkaian input, proses, dan hasil. 

Standar Penilaian merupakan hasil dalam rangkaian tersebut dan akan 

terpenuhi apabila input terpenuhi sepenuhnya dan proses berjalan dengan 

baik. Standar yang menjadi input dan proses dideskripsikan dalam bentuk 

                                                           
3
 Muhyar Fanani, “Jurnal At Taqaddum”, Sistem Penjaminan Mutu Internal Madrasah antara 

Teori dan Praktik ,Vol. 3, No. 2 (November 2011),  261. 
4
 Heppy Puspitasari, “Muslim Heritage” Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem 

Penjaminan Mutu Internal di Sekolah , Vol. 1, No. 2 (November 2017 – April 2018), 340. 
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hubungan sebab-akibat dengan hasil. Standar dijabarkan dalam bentuk 

indikator mutu untuk mempermudah kegiatan pemetaan mutu dalam 

penjaminan mutu pendidikan.
5
 Dalam indikator mutu akademik, mengacu 

pada standar isi, proses dan penilaian sebagai berikut:
6
 

a. Standar Isi
7
 

1) Perangkat pembelajaran sesuai dengan rumusan kompetensi lulusan; 

2) Kurikulum yang dikembangkan sesuai dengan prosedur; 

3) Sekolah/Madrasah menentukan kurikulum sesuai dengan ketentuan. 

b. Standar Proses
8
 

1) Sekolah merencanakan proses pembelajaran sesuai dengan ketentuan, 

misal membuat silabus dan RPP pembelajaran; 

2) Proses pembelajaran dilakukan dengan tepat;  

3) Pengawasan dan penilaian otentik dilakukan dalam proses 

pembelajaran.  

c. Standar Penilaian
9
 

1) Aspek penilaian sesuai dengan kompetensi; 

2) Teknik penialain dengan obyektif akuntabel; 

3) Penilain pendidikan ditindaklanjuti; 

4) Instrumen penilaian menyesuaikan aspek; 

5) Penilaian dilakukan mengikuti prosedur. 

d. Untuk standar pendidik dan kependidikan, sarana prasarana, dan 

pembiayaan menjadi penunjang tercapainya target jaminan mutu 

akademik tuntas KBM 80.  

Menyesuaikan dengan teori tersebut, proses perencanaan/formulasi 

kebijakan mengenai jaminan mutu akademik dengan tuntas KBM 80 telah 

disesuaikan dengan indikator yang telah ditetapkan.  Kebijakan mengenai 

jaminan mutu akademik tuntas KBM 80 ini juga diformulasikan sebagai 

                                                           
5
 Ibid., 3. 

6
 Ibid., 11. 

7
 Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ….., 4. 

8
 Ibid., 14. 

9
 Ibid., 28. 
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strategi branding Madrasah agar tetap diminati oleh masyarakat luas. selain 

itu, sesuai dengan teori Michael A. Porter, strategi generik yang digunakan 

pada madrasah ini adalah Strategi Perbedaan Produk (Differentiation). 

Dalam strategi diferensiasi ini sekolah harus berusaha untuk menciptakan 

sesuatu yang baru yang dirasakan oleh keseluruhan organisasi sebagai hal 

yang unik. Strategi ini mendorong perusahaan untuk mampu menemukan 

keunikan tersendiri dalam pasar yang menjadi sasarannya. Keunikan produk 

(barang dan jasa) yang diutamakan ini memungkinkan suatu perusahaan 

untuk menarik minat sebesar-besarnya dari konsumen potensialnya.
10

 Oleh 

karena itu, madrasah semaksimal mungkin menjamin mutu dari output 

madrasah dengan 5 jaminan mutu yakni sadar beribadah, tertib, sopan 

santun, tuntas KBM 80, serta tartil membaca al-Qur’an metode UMMI yang 

dimulai dari jenjang awal kelas 1 sampai dengan kelas 6.  

Mengacu pada SNP standar isi: 1) perangkat pembelajaran sesuai 

dengan rumusan kompetensi lulusan, sehingga kelima jaminan mutu 

tersebut diatas disesuaikan dan dikaitkan dengan  mata pelajaran di 

Madrasah Ibtidaiyah. Berdasar pada Keputusan Menteri Agama (KMA) 

Republik Indonesia, Nomor 117 tahun 2014, mata pelajaran pada jenjang 

MI meliputi: a) Pendidikan Agama Islam yaitu: Al-qur’an Hadist, Aqidah 

Akhlaq, Fiqih, dan Sejarah Kebudayaan Islam; b) Pendidikan Pancasila dan 

Kewarganegaraan; c) Bahasa Indonesia; d) Bahasa Arab; e) Matematika; 

Ilmu Pengetahuan Alam; f) Ilmu Pengetahuan Sosial; g) Seni Budaya dan 

Prakarya; dan h) Pendidikan Jasmani dan Olahraga
11

; 2) kurikulum yang 

dikembangkan sesuai dengan prosedur, sesuai Keputusan Menteri Agama 

(KMA) Republik Indonesia, Nomor 117 tahun 2014, Kurikulum yang 

digunakan di madrasah termasuk MI Islamiyah 03 ini adalah kurikulum 

2013.
12

 

                                                           
10

 Barkah Fitriadi, “Strategi Bersaing: Suatu Kajian Perumusan Strategi Pemasaran Guna Meraih 

Keunggulan Kompetitif (Studi Pada PT. Ongkowidjojo, Malang),” Jurnal Administrasi Bisnis 5, 

no. 1 (2013): 4. 
11

 Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 114, tahun 2014 tentang Implementasi 

Kurikulum 2013 di Madrasah Ibtidaiyah, hal 3. 
12

 Ibid., hal 3. 
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Untuk standar proses: 1) perencanaan proses pembelajaran sesuai 

ketentuan, sebagai contoh pembuatan silabus dan RPP; 2) proses 

pembelajaran; 3) perencanaan pengawasan dan penilaian otentik dalam 

proses pembelajaran. Pada tahap ini, jaminan mutu sadar beribadah MI 

Islamiyah 03 merujuk pada mata pelajaran Fiqih ibadah, terutama 

menyangkut pengenalan dan pemahaman tentang cara-cara pelaksanaan 

rukun Islam dan pembiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Secara 

substansial materi Fiqih mempunyai kontribusi dalam memberikan motivasi 

kepada siswa untuk mempraktikan dan menerapkan hukum Islam dalam 

kehidupan sehari-hari, dengan kata lain adanya pembiasaan sadar 

beribadah.
13

 Kemudian untuk jaminan mutu tertib dan sopan santun merujuk 

pada mata pelajaran Aqidah akhlaq, berdasarkan Permenag No 2 tahun 2008 

Mata pelajaran Akidah Akhlak di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk 

membekali peserta didik agar dapat: a) Menumbuh kembangkan aqidah 

melalui pemberian, pemupukan, dan pengembangan pengetahuan, 

penghayatan, pengamalan, pembiasaan, serta pengalaman peserta didik 

tentang akidah Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus 

berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah SWT; b) 

Mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela 

dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, 

sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam.
14

 Serta mata 

pelajaran PKn yang dikaitkan dengan jaminan mutu tertib dan sopan santun 

karena berdasarkan tujuan pembelajaran PKn MI, yakni membentuk warga 

Negara yang baik sesuai dengan nilai, norma, dan moral Pancasila, dapat 

dikemukakan bahwa pembelajaran PKn MI dapat disebut sebagai 

pendidikan yang berkaitan dengan nilai, moral dan norma.
15
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https://www.abdimadrasah.com/2014/04/tujuan-dan-ruang-lingkup-mata-pelajaran-fiqih.html, 
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 M. Amin, Rencana Perkuliahan Karakteristik Pembelajaran PKn MI 
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B. Do (Pelaksanaan) Kebijakan Mutu Akademik dalam Mewujudkan 

Madrasah Unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Do, yaitu melaksanakan proses pendidikan, terutama proses 

pembelajaran yang sesuai dengan standar kinerja, untuk menjamin 

pengalaman belajar siswa dan hasil belajar peserta didik sesuai dengan 

standar yang telah ditetapkan.  

Dalam indikator SNP pada Standar Isi, meliputi: kesesuaian perangkat 

pembelajaran dengan rumusan kompetensi lulusan dan kurikulum yang 

dikembangkan pada madrasah.
16

 Berdasarkan teori tersebut, pelaksanaan 

kebijakan mutu akademik dalam mewujudkan madrasah unggul di MI 

Islamiyah 03 Kota Madiun antara lain: 

1. Kurikulum 

a. Pembekalan Guru dengan pelatihan RPP kurikulum 2013; 

b. Persiapan materi pembelajaran melalui KKG permapel dan wali kelas; 

c. Workshop, meliputi Classroom Management berkenaan dengan 

manajemen kelas dan Effective Teaching  berkenaan dengan 

pembelajaran yang efektif; 

d. Persiapan sarana prasarana penunjang pembelajaran; 

e. Persiapan evaluasi. 

2. Input SDM, ketentuan standar kualifikasi calon peserta didik pada jenjang 

kelas 1 

3. Pengayaan, merupakan program penunjang dan pendukung pencapaian 

jaminan mutu tuntas KBM 80.  

Rincian pelaksanaan kebijakan jaminan mutu pendidikan tersebut 

sesuai dengan pendapat Munchit bahwa pelaksanaan proses pembelajaran 

menjadi komponen yang sangat penting dalam mewujudkan kualitas output 

pendidikan. Oleh karena itu, pelaksanaan proses pembelajaran harus 

dilaksanakan secara tepat ideal dan proporsional.
17
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 Indikator Mutu Dalam Penjaminan Mutu Pendidikan Dasar dan Menengah ….., 4. 
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 M. Saekhan Munchit, Pembelajaran Konstekstual (Semarang: RaSAIL Media Group, 2008), 
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Kualifikasi pendidik yang memadahi dan input SDM yang ditentukan 

sedemikian rupa menunjukkan bahwa MI Islamiyah 03 Kota Madiun telah 

menyiapkan sumber daya manusianya untuk mampu melaksanakan jaminan 

mutu akademik tuntas KBM 80 untuk mewujudkan madrasah unggul. Hal ini 

sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Imron Arifin, unsur pendukung 

madrasah atau sekolah Islam berprestasi (unggul) itu setidaknya ada sembilan 

faktor, diantaranya: Faktor guru. Meliputi 1. tenaga guru mempunyai 

kualifikasi memadahi; 2. kesejahteraan guru terpenuhi; 3. rasio guru-murid 

ideal; 4. loyalitas dan komitmen tinggi; dan 5. motivasi dan semangat kerja 

guru tinggi. Dan faktor murid. Meliputi 1. pembelajaran yang terdiferensiasi; 

2. kegiatan intra dan ekstrakulikuler bervariasi; 3. motivasi dan semangat 

belajar tinggi; 4. pemberdayaan belajar bermakna.
18

 Berdasarkan hasil 

penelitian yang diperoleh, pelaksanaan kebijakan mengenai tuntas KBM 

setiap mata pelajaran dengan nilai minimal 80 oleh masing-masing pelaksana 

(meliputi kepala madrasah, waka kurikulum, waka kesiswaan, waka sarana 

prasarana dan seluruh pendidik baik wali kelas maupun guru mata pelajaran) 

telah berjalan sesuai prosedur dan menunjukkan hasil yang signifikan. Hal ini 

dibuktikan bahwa pada setiap jenjang hampir lebih banyak siswa yang 

mampu mencapai nilai tuntas KBM 80, hanya beberapa siswa yang belum 

mencapai target karena permasalahan kemampuan akademik dan kurang 

perhatian dari orang tua dalam membimbing untuk belajar. 

Dalam pelaksanaan (do) menjamin mutu pendidikan, seluruh proses 

pendidikan, termasuk pelayanan administrasi pendidikan dilaksanakan sesuai 

dengan SOP yang telah ditentukan.
19

 Hal ini sebagaimana yang telah 

dilakukan di MI Islamiyah 03 Madiun, bahwa setiap kegiatan disertai dengan 

SOP dan hampir seluruh pelaku selalu melaksanakan sesuai dengan prosedur 
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 Mujtahid, “Jurnal el-Hikmah Fakultas Tarbiyah UIN Malang”, Pengembangan Madrasah dan 

Sekolah Islam Unggulan, Volume 9, No.1 (2011), 278. 
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Munjin, “Jurnal Dakwah dan Komunikasi” Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan di 
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yang telah disepakati bersama. Ada beberapa bagian anggota madrasah yang 

belum melaksanakan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan. 

 

C. Check (Monitoring dan Evaluasi) Kebijakan Mutu Akademik dalam 

Mewujudkan Madrasah Unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Check, yaitu mengevaluasi dengan cara membandingkan pelaksanaan 

proses belajar mengajar dengan standar yang telah ditetapkan. Dalam setiap 

lembaga evaluasi merupakan hal yang harus dilakukan terlebih dalam 

penjaminan mutu, evaluasi wajib dilaksanakan sebagai tolak ukur untuk 

menilai sampai dimana ketercapaian pelaksanaan kebijakan jaminan mutu 

tuntas KBM 80. Selain itu, evaluasi dan monitoring dilaksanakan untuk 

memantau apakah dari semua program penunjang 5 jaminan mutu yakni 

sadar beribadah, tertib, sopan santun, tuntas KBM 80, serta tartil membaca 

al-Qur’an metode UMMI sudah dijalankan atau belum, apa kendala dari 

program tersebut, sehingga menjadi acuan ke depan dalam pelaksanaan 

program.  

Tahapan evaluasi yang telah dilakukan Madrasah, sesuai dengan 

pendapat Nana Sudjana bahwa evaluasi merupakan salah satu komponen 

dalam sistem pendidikan yang harus dilakukan secara sistematis dan 

terencana sebagai alat untuk mengukur target yang akan dicapai dalam 

proses pendidikan dan pembelajaran. Evaluasi pada dasarnya adalah 

memberi pertimbangan atau harga atau nilai berdasarkan kriteria tertentu.
20

 

Bentuk evaluasi bagi pendidik yang dilaksanakan di MI Islamiyah 03 

Kota Madiun antara lain: 

1. PKG/UPKGM (Penilaian Kinerja Guru)  

PKG dilaksanakan oleh pimpinan Madrasah. PKG ini bertujuan untuk 

mengevaluasi bagaimana penyampaian materi oleh guru dalam proses 

pembelajaran, bagaimana penguasaan kelas guru, dan kesesuaian media 

pembelajaran dengan materi, bagaimana manajemen kelas yang diterapkan, 
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 Nana Sudjana, Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung: Snar Baru, 2002), 111. 
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serta bagaimana pencapaian akademik peserta didik. PKG biasa 

dilaksanakan setiap awal semester. 

Kegiatan ini sesuai dengan Peraturan Menteri Negara 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2009, bahwa PK GURU adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas 

utama guru dalam rangka pembinaan karir, kepangkatan, dan jabatannya. 

Penguasaan kompetensi dan penerapan pengetahuan serta keterampilan 

guru, sangat menentukan tercapainya kualitas proses pembelajaran atau 

pembimbingan peserta didik, dan pelaksanaan tugas tambahan yang relevan 

bagi sekolah/madrasah, khususnya bagi guru dengan tugas tambahan 

tersebut. Sistem PK GURU adalah sistem penilaian yang dirancang untuk 

mengidentifikasi kemampuan guru dalam melaksanakan tugasnya melalui 

pengukuran penguasaan kompetensi yang ditunjukkan dalam unjuk 

kerjanya.
21

 

 

2. Kunjungan kelas 

Kunjungan kelas dimaksudkan untuk memantau bagaimana 

manajemen kelas yang dilaksanakan dalam setiap guru kelas sebagai 

penunjang tercapainya target tuntas KBM 80. Selain itu juga bertujuan 

untuk mengontrol bagaimana ketertiban anak-anak dalam jaminan mutu 

tertib. Kegiatan ini dilakukan secara kondisional seminggu 3 kali oleh 

kepala Madrasah, disesuaikan dengan agenda kegiatan Madrasah. 

 

3. Koordinasi  

Koordinasi ini dilakukan setiap akhir bulan dengan masing-masing 

wali kelas melaporkan perkembangan peserta didik baik kognitif, afektif 

maupun psikomotorik. Selain itu juga melaporkan masalah dan keluhan 

dalam proses pembelajaran selama satu bulan. Kegiatan ini masuk dalam 

diskusi dan konsultasi. Sesuai dengan teori bahwa supervisi proses 
                                                           
21

 https://www.academia.edu/9875676/Pedoman PKG Penilaian Kinerja Guru, diakses pada Senin, 

21 Juli 2019. 

https://www.academia.edu/9875676/PEDOMAN%20PKG%20PENILAIAN%20KINERJA
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pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian 

hasil pembelajaran yang dilakukan melalui pemberian contoh, diskusi, 

konsultasi atau pelatihan.
22

 

Selain penilaian bagi guru, untuk mengukur ketercapaian target jaminan 

mutu 5 jaminan mutu yakni sadar beribadah, tertib, sopan santun, tartil 

membaca al-Qur’an metode UMMI serta tuntas KBM 80, dilakukan penilaian 

pada hasil pembelajaran peserta didik yang menjadi tolak ukur apakah 

pelaksanaan program-program sebagai penunjang jaminan mutu sudah 

terlaksana dengan baik. Penilaian hasil pembelajaran di MI Islamiyah 03 

dilaksanakan melalui kegiatan evaluasi harian yang dapat dilaksanakan pada 

setiap proses pembelajaran maupun ulangan harian oleh guru pengampu 

masing-masing, PTS yang dilakukan setiap 3 bulan sekali secara serentak 

seluruh jenjang dan PAS setiap 6 bulan sekali.  

Kegiatan evaluasi pada peserta didik tersebut di atas sesuai dengan 

yang dituliskan Sallis bahwa evaluasi pelaksanaan penjaminan mutu dapat 

dilakukan dengan tiga level evaluasi yaitu: a. segera adalah melibatkan 

pemeriksaan harian terhadap kemajuan pelajar; b. jangka pendek 

membutuhkan cara yang lebih terstruktur dan spesiik yang menjamin bahwa 

pelajar sudah berada dalam jalur yang seharusnya dan sedang meraih 

potensinya yang bertujuan untuk memastikan perbaikan bagi segala sesuatu 

yang harus diperbaiki; c. jangka panjang adalah sebuah evaluasi terhadap 

kemajuan dalam mencapai tujuan strategis.
23

 

Selain itu, penilaian pembelajaran tersebut didasari pendapat Ibrahim 

dan Nana Syaodih bahwa dalam proses pembelajaran, penilaian memegang 

peranan yang penting salah satunya untuk mengetahui tercapai tidaknya 

proses pembelajaran yang telah dilakukan. Penilaian pembelajaran adalah 

proses penentuan nilai pembelajaran yang telah dilakukan serta merupakan 

kegiatan pengukuran seberapa besar pencapaian hasil pembelajaran dengan 

                                                           
22

 Heppy Puspitasari, “Muslim Heritage” Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem 

Penjaminan Mutu Internal di Sekolah, Vol. 1, No. 2 (November 2017 – April 2018), 349. 
23

 Siti Roskina Mas, Pengelolaan Penjaminan Mutu Pendidikan (Zahir Publishing: Yogyakarta, 

2017), 41. 
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mengacu pada tujuan pembelajaran yang diharapkan. Dalam penilaian 

pembelajaran, terdapat dua fungsi utama penilaian yang perlu diwujudkan, 

Pertama, mengetahui tingkat efektivitas program dalam mencapai tujuan-

tujuannya. Kedua, mengidentifikasikan bagian-bagian dari program 

pembelajaran yang perlu diperbaiki.
24

 

 

D. Act (Pengembangan) Kebijakan Mutu Akademik dalam Mewujudkan 

Madrasah Unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

Act merupakan kegiatan melakukan perbaikan lanjutan berdasarkan 

hasil evaluasi pelaksanaan kinerja. Dari hasil evaluasi dan monitoring akan 

diketahui tindakan apa yang diambil sebagai solusi penanganan. Pada MI 

Islamiyah 03 Kota Madiun, pengembangan diberikan kepada guru dan peserta 

didik. Pengembagan untuk guru diberikan ketika guru telah melaksanakan 

serangkaian program dan kegiatan sesuai dengan SOP yang telah ditentukan. 

Pengembangan yang diberikan dapat berbentuk kesempatan untuk mengikuti 

pelatihan, Rolling guru sesuai dengan kemampuan dan capaian standar. Hal 

ini sesuai denga teori bahwa tindak lanjut hasil pengawasan dilakukan dalam 

bentuk: penguatan dan penghargaan kepada guru yang menunjukkan kinerja 

yang memenuhi atau melampaui standar dan pemberian kesempatan kepada 

guru untuk mengikuti program pengembangan keprofesionalan 

berkelanjutan.
25

 

Proses penjaminan mutu pendidikan dimulai dengan penetapan 

standar, prosedur, input suatu sistem, sedangkan produk dari proses 

penjaminan mutu tersebut adalah konsistensi antara standar, prosedur dalam 

proses yang sesuai dengan standar, dan prosedur dalam input yang telah 

ditetapkan sebelumnya. Derajat konsistensi antara berbagai standar mutu 

yang ditetapkan dalam input dengan produk yang dihasilkan harus diperiksa 

selama proses sehingga diperoleh umpan balik dalam menindaklanjuti 

                                                           
24

 R. Ibrahim dan Nana Syaodih, Perencanaan Pengajaran, ( Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 132. 
25

 Heppy Puspitasari, Standar Proses Pembelajaran Sebagai Sistem Penjaminan Mutu Internal di 

Sekolah (Muslim Heritage, Vol. 1, No. 2, November 2017 – April 2018), 349. 
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proses pendidikan dan dapat dilakukan peningkatan kualitas pendidikan 

yang sedang dilaksanakan.
26

 

Sesuai dengan teori tersebut di atas, proses pengembangan untuk 

peserta didik diberikan pertama, dalam bentuk remedial dan kerja sama 

dengan wali murid. Remedial diberikan sebagai perbaikan capaian nilai 

KBM agar mencapai standar minimum yang ditetapkan. Bentuk remedial 

yang diberikan dapat berupa  mengulang soal evaluasi, penugasan, 

portofolio, dan disesuaikan dengan kebijakan masing-masing guru. 

Remedial ini dapat dilakukan lebih dari satu kali, dengan konsisten agar 

peserta didik terbiasa dan memahami maksud isi materi dan soal tersebut. 

Kedua, kerja sama dengan wali murid, setiap akhir semester pada saat 

penerimaan hasil belajar/rapor oleh orang tua sekaligus sebagai kesempatan 

untuk menyampaikan perkembangan akademik anak selama satu semester. 

Meminta kerja sama orang tua untuk mendampingi dan mengawasi anak-

anak belajar di rumah untuk menunjang ketertinggalan di Madrasah bagi 

siswa yang belum mencapai target, dan memberi motivasi secara konsisten 

kepada siswa yang telah mencapai KKM 80 untuk mempertahankan dan 

meningkatkan lebih baik. 
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 Sani, et.al. Penjaminan Mutu Sekolah , 13. 



81 

 

 

Berdasarkan uraian analisis diatas, secara sederhana sistem 

penjaminan mutu akademik di MI Islamiyah 03 dapat digambarkan sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

Gambar 4.1 Sistem Penjaminan Mutu Akademik Madrasah Unggul MI  Islamiyah 03 Kota 

Madiun 
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BAB V 

PENUTUP 

 

Pada bab sebelumnya telah dibahas analisis terkait sistem penjaminan 

mutu akademik pada madrasah unggul di MI Islamiyah 03 Kota Madiun. 

Selanjutnya pada bab ini peneliti akan menyimpulkan hasil analisis yang telah 

dilakukan serta memberikan saran atas sistem penjaminan mutu akademik  di 

MI Islamiyah 03 Kota Madiun berdasar pada temuan dan teori yang digunakan. 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan fokus penelitian, paparan data penelitian, dan temuan 

penelitian mengenai sistem penjaminan mutu akademik di MI Islamiyah 03 

Kota Madiun, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Proses perencanaan kebijakan jaminan mutu akademik di MI Islamiyah 03 

Kota Madiun menggunakan pendekatan Standar minimal. Perencanaan 

kebijakan tersebut dimulai dengan tahapan: (a) perumusan visi dan misi 

madrasah yang diaktualisasikan pada target jaminan mutu setiap 1 tahun; 

(b) dilanjutkan dengan perumusan target prestasi baik akademik maupun 

nonakademik. Dalam akademik dibuktikan dengan lulusan madrasah 

diterima di SMP/MTs yang berkualitas unggul; (c) tahap pemenuhan 

tuntutan pelangan pendidikan/masyarakat umum; (d) serta kesesuaian 

dengan indikator pada SNP (Standar Nasional Pendidikan) meliputi: 

pemenuhan Standar Isi yaitu pemenuhan perangkat pembelajaran sesuai 

dengan kurikulum yang digunakan MI Islamiyah 03 yaitu kurikulum 2013 

yang mengacu pada Keputusan Kementerian Agama.  Pada proses 

perencanaan kebijakan ini, pihak yang terlibat langsung adalah pihak  

pengurus yayasan, pimpinan madrasah, dan komite/wali murid yang 

terlibat secara tidak langsung. 
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2. Proses pelaksanaan jaminan mutu akademik, tahapan ini lebih kepada 

penjaminan mutu proses pembelajaran. Pelaku utama dalam kegiatan ini 

adalah wali kelas dan guru mata pelajaran, dan secara umum seluruh 

stakeholder yang ada di Madrasah. Tahapan pelaksanaan kebijakan 

jaminan mutu akademik di MI Islamiyah 03 Kota Madiun dimulai dengan; 

(a) Pertama, adalah pemenuhan pada Standar Proses meliputi, 

perencanaan proses pembelajaran dengan menyusun silabus dan RPP, 

ketepatan pelaksanaan proses pembelajaran, serta pengawasan dan 

penialaian otentik dalam proses pembelajaran. (c) Tahap kedua, 

pemenuhan Standar Penilain dengan penyesuaian aspek penilaian dengan 

kompetensi, instrument penilain dan prosedur penilaian. (d) Kemudian 

program pengayaan, sebagai program penunjang dan pendukung 

pencapaian jaminan mutu tuntas KBM 80. 

3. Proses evaluasi dan monitoring pada proses pelaksanaan dengan Standar 

yang telah ditetapkan. Dalam proses evaluasi di MI Islamiyah 03 ini 

diberikan kepada pendidik dan peserta didik. Pada pendidik dengan 

pelaksanaan PKG (penilaian kinerja guru), evaluasi kedisiplinan kelas, dan 

koordinasi setiap bulan. Dari proses evaluasi dan monitoring bagi pendidik 

tersebut dapat dikatakan sudah optimal jika disesuaikan dengan teori yang 

Peneliti gunakan. Pelaksana evaluasi adalah dari pihak pimpinan 

Madrasah. Sedangkan evaluasi untuk peserta didik meliputi; (a) evaluasi 

pembelajaran harian; (b) ulangan harian; (c) PTS (penilaian tengah 

semester; dan (d) PAS (penilaian akhir semester). Sedangkan untuk 

evaluasi dan monitoring terhadap peserta didik dinilai belum optimal, 

karena beberapa pendidik ada yang belum melaksanakan evaluasi ranah 

afektif maupun psikomotorik, pendidik hanya mengevaluasi pada ranah 

kognitif. Hal tersebut menyebabkan belum diketahui secara jelas 

bagaimana hasil capaian target jaminan mutu sadar beribadah, tertib, dan 

sopan santun yang merupakan jaminan mutu pada ranah afektif dan 
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psikomotorik (pendidikan pembiasaan karakter). Pelaksana evaluasi pada 

peserta didik adalah guru mata pelajaran maupun guru kelas. 

4. Tahap terakhir adalah proses actuating/pengembangan pelaksanaan 

jaminan mutu akademik. Pengembangan ini diberikan berdasarkan dari 

hasil evaluasi. Berdasarkan evaluasi dan monitoring untuk pendidik yang 

dinilai sudah optimal, maka pengembangan pada pendidik dapat berupa 

rolling kelas mengajar disesuaikan dengan hasil evaluasi. Sesuai dengan 

hasil evaluasi peserta didik pada ranah kognitif sudah dikatakan optimal, 

maka pengembangannya dapat berupa remedial dalam bentuk pemberian 

soal evaluasi, penugasan, maupun portofolio. Sedangkan evaluasi pada 

ranah afektif dan psikomotorik yang dinilai kurang optimal, maka 

pengembangannya dapat berupa pelaksanaan evaluasi pada ranah afektif 

dan psikomotorik dengan evaluasi sikap dan keterampilan supaya terlihat 

bagaimana hasil capaian jaminan mutu sadar beribadah, tertib, dan sopan 

santun yang merupakan jaminan mutu pada ranah afektif dan psikomotorik 

(pendidikan pembiasaan karakter). Pengembangan ini diberikan dengan 

tujuan semakin tinggi ketercapaian target. 

 

B. Implikasi 

Konsekuensi logis dari simpulan yang peneliti paparkan, dapat 

berimplikasi pada lembaga pendidikan Islam dasar terkait dengan sistem 

penjaminan mutu pendidikan bidang akademik dalam mewujudkan 

madrasah unggul. Implikasi tersebut dapat ditinjau dari dua aspek yaitu 

implikasi teoretis dan implikasi praktis yang dijabarkan sebagai berikut: 

1. Implikasi Teoretis 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan informasi dan 

acuan bagi semua pihak yang akan mengadakan penelitian lebih lanjut 

kaitannya dengan sistem penjaminan mutu akademik. Dan juga dengan 

diperolehnya proposisi tentang tahapan dalam penjaminan mutu 

akademik untuk mewujudkan Madrasah unggul pada lembaga pendidikan 

dasar. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan 
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tentang pelaksanaan sistem penjaminan mutu akademik yang dapat 

menjadi referensi madrasah-madrasah lainnya. 

2. Implikasi Praktis 

Implikasi praktis ini bertujuan agar hasil penelitian ini dijadikan 

sebagai pedoman bagi pengelola lembaga pendidikan untuk 

melaksanakan penjaminan mutu pendidikan bidang akademik, terutama 

pada lembaga pendidikan dasar, antara lain: 

a. Bagi kepala madrasah, kepala madrasah dan seluruh pengelola dan 

atau pimpinan madrasah, seluruh waka, khususnya bagi lembaga 

pendidikan dasar, diharapkan menjadi bahan pertimbangan untuk 

kemajuan lembaga yang dipimpinnya sehingga jelas outcome yang 

diberikan Madrasah kepada pelanggan pendidikan. 

b. Bagi masyarakat, dengan adanya penjaminan mutu akademik pada 

madrasah tingkat dasar diharapkan mampu memberikan kepuasan 

pelanggan pendidikan karena output  peserta didik yang terarah dan 

jelas apa yang didapatkan dari pendidikannya di Madrasah. Sehingga, 

menjadi bahan pertimbangan masyarakat untuk menyekolahkan putra-

putrinya pada lembaga pendidikan tersebut. 

C. Saran  

Dari temuan penelitian ini, ada beberapa saran yang ditujukan 

kepada: 

1. Kepala Madrasah MI Islamiyah 03 Kota Madiun 

a. Hendaknya terus memberikan motivasi kepada pendidik dalam 

menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik untuk 

menunjang pencapaian target sesuai dengan jaminan mutu 

akademik. Selain itu juga memberikan bekal pelatihan bagaimana 

penyampaian materi yang baik dan sesuai kepada peserta didik. 

b. Hendaknya konsisten dalam menjalankan program-program 

penunjang jaminan mutu akademik. 
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2. Warga Madrasah 

a. Terutama untuk peserta didik, diharapkan semakin meningkatkan 

semangat belajar untuk mencapai di atas Standar. 

b. Selalu membuka diri untuk menerima masukan dari warga 

Madrasah/wali murid terkait program penunjang jaminan mutu 

akademik. 

3. Madrasah lain 

Madrasah yang belum menerapkan jaminan mutu akademik dapat 

mencoba program jaminan mutu akademik yang dilakukan di MI 

Islamiyah 03 Kota Madiun sebagaimana temuan hasil analisis peneliti.
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