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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

A. Deskripsi Situs Penelitian 

1. Profil Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara 

Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara terletak 

di Jalan Kauman RT 10 RW 03 Desa Sukosono Kecamatan Kedung 

Kabupaten Jepara Jawa Tengah. Madrasah ini berdiri tahun 2011. 

Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung  Jepara memiliki nilai 

akreditasi B tahun 2015 dengan NSM nomor 131233200057 Saat ini 

Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara dipimpin oleh 

Moh. Khotib, S.Pd.I sebagai Kepala Madrasah.81 

2. Sejarah Berdiri 

Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono berdiri sejak tahun 2011 

dengan nama Madrasah Aliyah Sultan Fattah di bawah pengelolaan Sultan 

Fattah yang dipimpin oleh Kasiru, A.Ma.Pd. Madrasah ini berdiri di atas 

tanah wakaf 1.285 m2. 

Pada tanggal 15 Mei tahun 2011 Madrasah Aliyah Sultan Fattah 

Sukosono ini telah diresmikan dengan NPSN 20362955 Tahun 2011. 

Dalam perkembangannya Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono 

Kedung Jepara telah mengalami beberapa kemajuan dalam beberapa 
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aspek, tetapi masih banyak persoalan dan tantangan yang perlu segera 

disikapi.82 

 

3. Visi dan Misi Madrasah 

a. Visi Madrasah 

Visi Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara adalah 

“Terwujudnya Madrasah yang Santun” 

b. Misi Madrasah 

Misi Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara adalah 

sebagai berikut: 

Di setiap kerja komunitas pendidikan, kami selalu menumbuhkan 

disiplin sesuai aturan  bidang kerja masing-masing, saling menghormati 

dan saling percaya dan tetap menjaga hubungan kerja yang harmonis 

dengan berdasarkan pelayanan prima, kerjasama, dan silaturahim. 

Berikut ini merupakan misi yang dirumuskan Madrasah Aliyah Sultan 

Fattah Sukosono Kedung Jepara :  

a. Siap membangun generasi manfaat yang beriman, bertaqwa, 

berpribadi islami dan berakhlaqul karimah 

b. Aksi menjadikan madrasah yang harmonis dan kondusif dalam 

peningkatan  imtaq dan pengembangan iptek 

 
82 Dokumentasi Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara tahun pelajaran 
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c. Nyata dalam mengimplentasikan nilai-nilai lslam sunni yang 

berprinsip ajaran ahlussunah waljamaah 

d. Tata kelola madrasah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel 

menuju lembaga pendidikan berbasis riset dan life skills. 

e. Utamakan mutu dalam pengajaran ilmu pengetahuan agama, umum 

dan teknologi guna mewujudkan SDM yang mandiri dan berdaya 

saing 

f. Norma dan nilai-nilai yang baik selalu ditanamkan pada setiap 

civitas akademika dalam hidup bermasyarakat.83 

4. Tujuan Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono 

Adapun tujuan dari Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung 

Jepara adalah sebagai berikut ini: 

A. Tujuan Umum 

a. Meningkatkan kualitas iman, ilmu dan amal sholeh pada seluruh 

warga madrasah. 

b. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana prasarana serta 

pemberdayaannya, yang mendukung peningkatan prestasi amaliah 

keagamaan Islam, prestasi akademik dan non akademik 

c. Meningkatkan nilai rata-rata UN secara berkelanjutan 

d. Meningkatkan kegiatan ekstrakurikuler 

e. Meningkatkan kemampuan pendidik dalam bidang komputer dan 

internet 

f. Meningkatkan kemampuan peserta didik dalam bidang komputer 

g. Menambah kuantitas dan kualitas sarana dan pra sarana laboratorium 

 
83 Dokumentasi Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara tahun pelajaran 
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h. Meningkatkan kegiatan ibadah sholat berjama’ah, shalat sunnah, 

tadarus Al Qur’an dan sosial keagamaan bagi semua warga madrasah 

B. Tujuan Khusus 

a. Peserta didik naik kelas 100% secara normatif 

b. Peserta didik lulus Ujian Madrasah dan Ujian Nasional 100 %  

c. Peserta didik dapat meraih juara pada event / lomba tingkat 

kabupaten, karisidenan,  provinsi , nasional dan internasional 

d. Peserta didik dapat  melanjutkan pendidikan  jenjang berikutnya  

e. Pada akhir tahun pelajaran peserta didik hafal asmaul husna, tahlil dan 

lain-lain 

f.      Peserta didik dapat membaca Al Qur’an dengan baik dan benar 

g. Seluruh peserta didik sadar untuk menjalankan sholat wajib lima 

waktu 

h. Peserta didik termotivasi untuk bershodaqoh 

i.     Tertanamnya jiwa dan sikap kedisiplinan pada peserta didik 

j.     Tertanamnya nilai dan sikap untuk menyelamatkan dirinya sendiri dan 

para remaja dalam hal penyalahgunaan narkoba dan seksualitas yang 

tidak benar dan HIV AIDS pada peserta didik.84 

5. Data Tenaga pendidik dan Kependidikan 

No Nama L/P Pend. Status Jabatan 

1 Moh.Khotib, S.Pd.I. L S 2 GTY Kepala Madrasah 

2 Indah Listiani, S.Pd.  P S 1 GTY Waka Kurikulum 

3 Shofwan, S.Pd.I. L S 1 GTY Waka Sarpras 

4 M.Eko Saputro, S.Pd.I. L D 2 GTTY Waka Kesiswaan  

5 Rr.Uning Wulansih, 

S.Pd.I. 

P S 1 GTTY Pendidik / Guru 
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6 Moh.Sulkhan, S.Sos.I L S 1 GTTY Pendidik / Guru 

7 M.Z.Arifin, S.Ag. L S 1 GTTY Pendidik / Guru 

8 Siti Rokhana, SE. P S 1 GTTY Pendidik / Guru 

9 Rochmat, SE,MM. L S 1 GTY Pendidik / Guru 

10 Ahmad Jamaludin, 

S.Pd. 

L S 1 GTTY Pendidik / Guru 

11 Ahmad Fadholi, S.Pd. L S 1 GTY Pendidik / Guru 

12 H. Muhlasin, S.Ag L S 1 GTY Pendidik / Guru 

13 Muhammad Nurroin, 

S.H.I. 

L S 1 GTY Pendidik / Guru 

14 Samsul Arifin, SE. L S 1 GTY Pendidik / Guru 

15 Syahid, S.Pd. L S 1 GTTY Pendidik / Guru 

16 Nur Habib, S.Pd. L S 1 GTTY Pendidik / Guru 

17 Ah.Mustaqim,  A.Ma L S 1 GTTY Pendidik / Guru 

18 Kasiru, A.Ma. L S 1 GTTY Pendidik / Guru 

19 M.Fathan L SLTA GTY Pendidik / Guru 

20 Ali Muthohar L SLTA GTY Pendidik / Guru 

21 Anjar Maulana 

Awwaludin, S.M 

L S 1 PTY Tata Usaha 

22 Nor Sholeh, S.Sos.I L S 1 PTY Tata Usaha 

23 Ahmad Rondi L SMP PTY Tukang Kebun 
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6. Data Siswa 

KELAS LAKI-LAKI PEREMPUAN JUMLAH 

10 13 17 30 

11 17 12 29 

12 15 7 22 

 

 

7. Data Sarana dan Prasarana 

Jumlah tanah yang dimiliki   : 1.285 m2 

Jumlah tanah yang bersertifikat : 398,75 m2 

Luas bangunan seluruhnya  : 1.285 m2 

No Jenis Lokal M2 

Kondisi 

Kekurangan 

Baik Rusak 

1 Ruang kelas 3 799 3 - • 1 unit  

meubelair 

•  1 unit R. 

Laborat 

•  1 Ruang  

Aula 

•  1 Ruang 

UKS 

•  Wc dan 

gudang 

•  600 m 

2 R.Kantor / TU 1 16 1 - 

3 R.Kepala 1 40 1 - 

4 Ruang Guru 1 80 1 - 

5 R. 

Perpustakaan 

1 96 1 - 

6 R.Laboratorium - - - - 

7 R.Keterampilan 1 24 1 - 

8 Aula - - - - 
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9 Mushola - 130 1 - 

10 Ruang UKS 1 - - - 

11 Ruang lainnya 7 70 7 - 

12 Halaman / 

Upacara 

X 600 X X 

 

 

B. Paparan Data Penelitian 

Penelitian ini mengenai Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

Meningkatan Kompetensi Profesional Guru Pada Madrasah Aaliyah Sultan 

Fattah Sukosono Kedung Jepara. Adapun penelitian ini diperoleh hasil sebagai 

berikut: 

1. Proses kepemimpinan Kepala Madrasah Madrasah Aliyah Sultan Fattah 

Sukosono Kedung Jepara 

Kepemimpinan dapat dipandang sebagai sebuah sarana untuk 

membuat sekelompok orang-orang mau bekerja sama dan berdaya upaya 

menaati segala peraturan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

ditentukan. Seorang kepala madrasah merupakan pemimpin tertinggi yang 

berada di lingkup sekolahan. Keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang dicanangkan dipengaruhi oleh kebijakan kepala 

madrasah. 85 

 

 

 
85 Dokumentasi Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara tahun pelajaran 
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2. Upaya Kepala Madrasah dalam meningkatkan kompetensi profesional 

guru Madrasah  

Berdasarkan hasil penelitian, upaya kepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru dilakukan melalui:  

a. Pembinaan Kompetensi Guru 

b. Penyediaan dan pengembangan Sumber dan Media Belajar 

c. Pengelolaan lingkungan belajar 

d. Pembangunan e-learning, dan 

e. Pengontrolan mutu proses pembelajaran.86 

Sebagai pemimpin formal kepala madrasah bertanggung jawab atas 

tercapainya tujuan pendidikan melaluiupaya peningkatan frofesionalisme 

guru guna peningkatan prestasi peserta didik. Oleh karena itu kepala 

madrasah bertugas melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinannya baik 

yang berhubungan dengan pencapaian tujuan pendidikan, maupun 

penciptaan iklim sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses 

pendidikan secara epektif dan efisien.  

Karena kepala madrasah adalah pemimpin pendidikan, maka dari 

itu kepala madrasah bertugas untuk membina lembaganya agar berhasil 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan dan harus mampu 

mengarahkan serta mengkoordinir segala kegiatan. Adapun tugas atau 

peran kepala madrasah tersebut adalah:  

 
86 Dokumentasi Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara tahun pelajaran 

2020/2021 pada hari Ahad tanggal 07 Februari 2021 pukul 08.00 WIB 
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a. Membimbing para guru agar dapat memahami lebih jelas masalah 

atau persoalan-persoalan dan kebutuhan siswa serta membantu guru 

dalam mengatasi suatu permasalahan. 

b. Membantu guru dalam mengatasi kesukaran mengajar. 

c. Membantu guru dalam memperkaya pengalaman belajar, sehingga 

suasana pengajaran bisa menggembirakan anak didik. 

d. Memberikan pimpinan yang epektif dan demokratis.  

e. Membentu guru memperoleh kecakapan mengajar yang lebih baik 

dengan menggunakan berbagai metode mengajar yang sesuai dengan 

materinya.87 

 

3. Peran Kepala Madrasah  

a. Kepala Madrasah sebagai Educator 

Kepala madrasah sebagai educator artinya kepala madrasah 

sebagai penggerak dalam kemajuan pendidikan sekolah. Kegiatan 

tersebut dapat dilakukan melalui siswa dan atau melalui tenaga 

kependidikan, tenaga guru. Tenaga kependidikan itu meliputin staff, 

TU, BK bahkan sampai penjaga sekolah. Pemberian motivasi diberikan 

guna untuk lebih mengedukasi semua pihak-pihak di bawah naungan 

Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono. Selain itu, sebagia educator, 

Kepala madrasah juga melakukan pembinaan. Pembinaan yang 

dilakukan baik secara insentif maupun secara insidentif. Pembinaan 

 
87 Hendiyat Sutopo, 2001, Kepemimpinan Supervisi Pendidikan (Jakarta: Bina Aksara), 

hlm. 55. 
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tersebut juga secara berkala untuk menuju peningkatan kualitas 

pendidikan khusunya di Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono. 

“Peran kepala madrasah sebagai educator. Educator kan sebagai 

penggerak pendidikan itu melalui siswa dan melalui tenaga 

kependidikan dan tenaga guru, dan  siswa. Tenaga kependidikan 

itu ya meliputi staff, BK, TU, kemudian tenaga-tenaga pendidik 

dan termasuk penjaga itu harus diberi motivasi semuanya, diberi 

pembinaan semuanya, pembinaan secara intensif, kemudian 

pembinaan secara insidentif, dan pembinaan berkala untuk 

menuju peningkatan kualitas pendidikan.”88 

 

b. Kepala Madrasah sebagai Manager 

Sebagai seorang manajer, tentunya Kepala madrasah harus 

menguasai fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kepala madrasah 

sebagai manajer maka harus menguasai berbagai bidang yang berkiaitan 

dengan guru, sumber daya manusia, dan masyarakat. hal yang utama 

adalah tentang madrasah, masyarakat dan pendidikan. Itu hal-hal yang 

harus ammpu digerakkan oleh kepala madrasah. 

“Sebagai manager ya fungsinya harus menguasai berbagai 

bidang baik berkaitan dengan guru, berkaitan dengan sumber 

daya manusia, berkaitan dengan masyaraka. Ada 3 hal, yakni 

madrasah, kemudian di masyarakat, kemudian di pendidikan.3 

hal itu harus kita gerakkan.” 89 

 

 

c. Kepala Madrasah sebagai leader 

Sebagai seorang leader, kepala madrasah diharuskan menguasai 

type atau jenis kepemimpinan. Jenis-jenis kepemimpinan itu nantinya 

 
88 Wawancara dengan  Kepala Madrasah MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara pada 

hari Senin tanggal 08 Februari 2021 pukul 07.00 WIB 
89 Wawancara dengan  Kepala Madrasah MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara pada 

hari Senin tanggal 08 Februari 2021 pukul 07.00 WIB 
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dapat diaplikasikan dalam memimpin di lingkungan sekolah. Kepala 

madrasah di Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono menjelaskan 

bahwa jenis kepemimpinan yang ada yaitu terbuka dan tertutup. Kepala 

madrasah terkadng hrus bersikap terbuka dan terkadang dapatbersifat 

tertutup. Namun adakalanya menerapkan prinsip demokratis dalam 

kepemimpinanannya di sekolah. 

“Harus menguasai type-type kepemimpinan, type-type 

kepemimpinan harus kita pahami. Typenya yaitu keterbukaan, 

kadang-kadang juga tertutup. Itu juga kadang kita harus terbuka, 

dan kadang harus tertutup, terkadang ya demokratis.”90 

d. Kepala madrasah sebagai motivator 

Kepala madrasah harus mampu memberikan motivasi kepada 

para tenaga kependidikan. Motivator adalah penggerak, artinya semua 

sumber daya manusia atau SDM yang berada di bawah naungan 

Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara baik itu siswa, 

guru, staff, maupun TU harus diberi motivasi untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang dicantumkan dalam visi, misi dan tujuan madrasah. 

Untuk mencapai hal tersebut maka yang perlu dilakukan adalah 

memberi motivasi, dukungan serta semangat bagi semua pihak 

madrasah. Pemberian motivasi tersebut dapat berupa pemberian honor, 

motivasi atau nasehat, pemberian penghargaan serta pemberian 

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

“Motivator itu kan penggerak, itu maksudnya SDM kita baik 

anak-anak, guru dan yang lain, tenaga administrasi, TU, tenaga 

penjaga itu harus diberi motivasi untuk mencapai tujuan 

 
90Wawancara dengan  Kepala Madrasah MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara pada 

hari Senin tanggal 08 Februari 2021 pukul 07.00 WIB 
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pendidikan yang dicantumkan dalam visi, misi, dan tujuan 

madrsah. Untuk menncapai itu harus dimotivasi, diberi 

semangat, diberi support, diantaranya support ya (1) honnor, (2) 

motivasi, dan (3) memberikan penghargaan dan pelatihan-

pelatihan.”91 

 

e. Kepala madrasah sebagai supervisor 

Kepala madrasah juga berperan sebagai upervisor yang mampu 

mensupervisi pekerjaan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan 

Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono. Supervisor juga bertugas 

untuk mengawasi segala hal yag terkait dnegan pembelajaran di 

sekolah. Kepala sekolah harus mengawasi segala bidang yang berkaitan 

dengan pembelajaran. pengawasan tersebut mencakup bidang terkait 

pembuatan evaluasi pembelajaran, program kerja, kegiatan belajar 

mengajar guru yang harus dilakukan supervise secara maksimal dan 

rutin yakni setiaap satu bulan sekali. Hal tersebut merupakan salah satu 

langkah pembinaan terhadap tenaga kependidikan yang ada d Madrasah 

Aliyah Sultan Fattah Sukosono. 

“Sebagai supervisor ya tentunya sebagai pengawas. Pengawas 

umum pendidikan. Mengawasi bidang sebagai bidang membuat 

evaluasi-evaluasi, pengawasan terhadap program kerja, 

termasuk pengawasan terhadap kegiatan KBM guru itu harus 

kita supervisi maksimal setiap satu bulan sekali, sebagai 

langkah-langkah pembinaan terhadap bapak ibu guru semuanya, 

kalau terhadap anak-anak ya pengawasan secara keseluruhan.”92 

 

f. Kepala madrasah sebagai inovator 

 

 
91 Wawancara dengan  Kepala Madrasah MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara 

pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 pukul 07.00 WIB 
92 Wawancara dengan  Kepala Madrasah MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara 

pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 pukul 07.00 WIB 
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Innovator merupakan seseorang yang dapat memberikan inovasi baru. 

Di Madrasah Aliyah Sultan Fattah Kedung Jepara sendiri juga 

diperlukan inovasi-inovasi guna menunjang kualitas pembelajaran dan 

pendidikan.  

4. Gaya kepemimpinan  

Seorang pemimpin, memiliki gaya memimpin yang berbeda antara satu 

dnegan yang lainnya. Gaya memimpin adalah cara yang digunakan dalam 

menjalankan suatu kepemimpinan. Seorang pemimpin ada yang bersikap 

otoriter atau demokratis. Sikap otoriter cenderung membuat orang yang 

dipimpin menjadi takut, sebab gaya otoriter cenderung selalu menggurui 

dan mendikte tentang segala hal. Sedangkan gaya demokratis memiliki 

prinsip keterbukaan. Apalagi di jaman sekarang yang notabene serba 

canggih dengan adanya teknologi yang semakin berkembang pesat, maka 

masyarakat lebih mudah dalam mencapai informasi tertentu. Sehingga 

lebih memungkinkan untuk menerapkan prinsip demokrasi dalam 

memimpin di Madrasah Aliyah Sultan Fattah Kedung Jepara.  

Gaya seorang pemimpin ya diantaranya (1) demokratis, kalua 

otoriter ya tetap bisa, tapi kadang-kadang takut. Otoriter itu kan 

gaya hrus dari top-down. Topdown itu menggurui terus. Ada gaya 

yang bagus kan itu demokratis. Demokratis kan dari kita 

keterbukaan, terbuka saja, enjoy kita. Zaman sekarang orang kan 

pintar semuanya, kita belajar lewat internet, informasi mudah 

diketahui oleh para guru. Kalau kita otoriter kadang-kadang kita 

ketebak juga. Demokratis lebih enak, bebannya lebih enteng.93 

 

 
93 Wawancara dengan  Kepala Madrasah MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara pada 

hari Senin tanggal 08 Februari 2021 pukul 07.00 WIB 
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5. Inovasi-inovasi Kepala Madrasah di Lingkungan Madrasah Aliyah Sultan 

Fattah Sukosono 

Inovasi kepala madrasah Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono adalah 

dalam bidang pembelajaran yaitu dengan menambahkan metodologi 

Tahsin dan Tahfidz dalam proses pembelajarannay. Kepala sekolah juga 

melakukan inovasi dalam bidang kepemimpinan, yaitu dengan mengubah 

gaya kepemimpinan sebelumnya yang cenderung otoriter menjadi dengan 

gaya kepemimpinan demokratis dan mengedepankan prinsip musyawarah. 

“Pembaruan dalam bidang pembelajaran Tahsin dan Tahfid, 

metodologinya. (2) inovasi dalam bidang manajemen 

kepemimpinan yang dulu kelihatannya itu otoriter, saya rubah 

dengan demokratis, musyawarah.”94 

 

6. Strategi Kepemimpinan   

Strategi yang di lakukan oleh kepala madrasah Madrasah Aaliyah 

Sultan Fattah Sukosono yaitu dengan memberikan contoh langsung 

tauladan kepada para pegawai, menerapkan dan mengimplementasikan 

pentingnya uswatun hasanah dalam kehidupan dan aktifitas sehari hari 

contohnya seperti dalam berbicara, dalam bekerja dll. Tetapi juga 

memberikan dukungan dan motivasi ke[pada seluruh aspek yang terkait 

agar strategi dapat berjalan secara lancar sehingga dapat mencapai tujuan 

yang di harapkan oleh madrasah. 

“Strateginya ya (1) Uswatun Hasanah, memberikan contoh 

terhadap para pegawai kita. Jadi Uswatun Hasanah ini sangat 

penting sekali, misalnya dalam hal bicara,hal kerja, hal berangkat, 

 
94 Wawancara dengan  Kepala Madrasah MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara pada 

hari Senin tanggal 08 Februari 2021 pukul 07.00 WIB 
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hal administrasi. (2) kita beri semangat, kita berikan support, 

motivasi. (3) kita evaluasi”95 

 

7. Kendala dalam kepemimpinan di Madrasah Aliya Sultan Fattah Sukosono 

Dalam memimpin Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono, tentu 

terdapat kendala-kendala dalam madrasah yang perlu untuk diselesaikan. 

Kendala yang dirasakan oleh kepala madrasah Madrasah Aliyah Sultan 

Fattah Sukosono adalah perbedaan karakter antara individu tenaga 

kependidikan. Sebagai manusia tentu akan memiliki berbagai karakter 

yang bermacam-macam. Karena perbedaan tersebut, membuat Kepala 

madrasah harus memahami setiap karakter yang ada. 

“Kendala-kendala dalam madrasah banyak sekali, kompleks 

sekali. Diantaranya ya (1) karena beda orang ya beda, kita 

sebagai manusia kan harus memahami perbedaan karakter guru, 

pegawai. Karena perbedaan karakter guru, pegawai itu kita 

pahami, setelah pahami ya untuk pemecaham masalah itu ya 

solusinya bisa dipecahkan. Kalau kita tidak paham karakter, 

watak ya sulit. Kemudian untuk mengatasi permasalahan, 

kadang ya permasalahan keluarga, terkadang juga dibawa 

sampai ke madrasah. Itu solusinya ya kita pecahkan, diajak temu 

bareng, diajak ngobrol bersama, kita evaluasi bersama.”96 

 

 

C. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Proses kepemimpinan Kepala Madrasah dalam meningkatkan kompetensi 

professional Guru pada Madrasah Aliyah Sultan Fattah Kedung Jepara 

Kepemimpinan dapat dipandang sebagai sebuah sarana untuk 

membuat sekelompok orang-orang mau bekerja sama dan berdaya upaya 

menaati segala peraturan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah 

 
95 Wawancara dengan  Kepala Madrasah MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara pada 

hari Senin tanggal 08 Februari 2021 pukul 07.00 WIB 
96Wawancara dengan  Kepala Madrasah MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara pada 

hari Senin tanggal 08 Februari 2021 pukul 07.00 WIB 
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ditentukan. Seorang kepala madrasah merupakan pemimpin tertinggi yang 

berada di lingkup sekolahan. Keberhasilan sekolah dalam mencapai tujuan 

pendidikan yang dicanangkan dipengaruhi oleh kebijakan kepala 

madrasah. Proses untuk menjadi kepala sekolah pun tidak mudah.  

Kepala madrasah sebagai seorang pemimpin di sekolahan berperan 

penting dalam mensukseskan kegiatan pembelajaran. Tugas kepala 

madrasah juga tidak hanya sebagai pemimpin. Namun, juga menjadi 

seorang manager di sekolahan.  

Tugas kepala madrasah di sekolah sering dirumuskan sebagai 

EMASLIM, yaitu sebagai educator, manager, administrator, supervisor, 

leader, innovator dan motivator.97 Hal ini juga diterapkan oleh Kepala 

madrasah Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono dalam proses 

kepemimpinannya. Adapun tugas Kepala Madrasah Madrasah Aliyah 

Sultan Fattah Sukosono sebagai EMASLIM adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Madrasah sebagai Educator 

Kepala madrasah sebagai educator artinya kepala madrasah 

sebagai penggerak dalam kemajuan pendidikan sekolah. Kegiatan 

tersebut dapat dilakukan melalui siswa dan atau melalui tenaga 

kependidikan, tenaga guru. Tenaga kependidikan itu meliputin staff, 

TU, BK bahkan sampai penjaga sekolah. Pemberian motivasi diberikan 

guna untuk lebih mengedukasi semua pihak-pihak di bawah naungan 

Madrasah Aliyah Sultan Fattah Suksono. Selain itu, sebagia educator, 
 

97 E. Mulyasa, 2009, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung : CV Remaja 

Rosdakarya, hlm. 98-122. 
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Kepala madrasah juga melakukan pembinaan. Pembinaan yang 

dilakukan baik secara insentif maupun secara insidentif. Pembinaan 

tersebut juga secara berkala untuk menuju peningkatan kualitas 

pendidikan khusunya di Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono. 

b. Kepala Madrasah sebagai Manager 

Sebagai seorang manajer, tentunya Kepala madrasah harus 

menguasai fungsi-fungsi manajerial seperti perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan. Kepala madrasah 

sebagai manajer maka harus menguasai berbagai bidang yang berkiaitan 

dengan guru, sumber daya manusia, dan masyarakat. hal yang utama 

adalah tentang madrasah, masyarakat dan pendidikan.  

c. Kepala Madrasah sebagai leader 

Sebagai seorang leader, kepala madrasah diharuskan menguasai 

type atau jenis kepemimpinan. Jenis-jenis kepemimpinan itu nantinya 

dapat diaplikasikan dalam memimpin di lingkungan sekolah. Kepala 

madrasah di Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono menjelaskan 

bahwa jenis kepemimpinan yang ada yaitu terbuka dan tertutup. Kepala 

madrasah terkadng hrus bersikap terbuka dan terkadang dapat bersifat 

tertutup. Namun adakalanya menerapkan prinsip demokratis dalam 

kepemimpinanannya di sekolah. 

d. Kepala madrasah sebagai motivator 

Kepala madrasah harus mampu memberikan motivasi kepada 

para tenaga kependidikan. Motivator adalah penggerak, artinya semua 
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sumber daya manusia atau SDM yang berada di bawah naungan 

Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara baik itu siswa, 

guru, staff, maupun TU harus diberi motivasi untuk mencapai tujuan 

pendidikan yang dicantumkan dalam visi, misi dan tujuan madrasah. 

Untuk mencapai hal tersebut maka yang perlu dilakukan adalah 

memberi motivasi, dukungan serta semangat bagi semua pihak 

madrasah. Pemberian motivasi tersebut dapat berupa pemberian honor, 

motivasi atau nasehat, pemberian penghargaan serta pemberian 

pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan kualitas pendidikan. 

e. Kepala madrasah sebagai supervisor 

Kepala madrasah juga berperan sebagai supervisor yang mampu 

mensupervisi pekerjaan tenaga kependidikan yang ada di lingkungan 

Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono. Supervisor juga bertugas 

untuk mengawasi segala hal yang terkait dnegan pembelajaran di 

sekolah. Kepala madrasah harus mengawasi segala bidang yang 

berkaitan dengan pembelajaran. pengawasan tersebut mencakup bidang 

terkait pembuatan evaluasi pembelajaran, program kerja, kegiatan 

belajar mengajar guru yang harus dilakukan supervise secara maksimal 

dan rutin yakni setiaap satu bulan sekali.  

f. Kepala madrasah sebagai inovator 

 

Innovator merupakan seseorang yang dapat memberikan inovasi 

baru. Di Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono sendiri juga diperlukan 

inovasi-inovasi guna menunjang kualitas pembelajaran dan pendidikan.  
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2. Strategi Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan 

Kompetensi Profesional Guru pada Madrasah Aliyah Sultan Fattah 

Kedung Jepara. 

a. Kompetensi Profesional Guru di Madrasah Aliyah Sultan Fattah 

Kedung Jepara. 

Kompetensi guru adalah salah satu faktor yang 

mempengaruhi tercapainya tujuan pembelajaran dan pendidikan 

dimadrasah, namun kompetensi guru tidak berdiri sendiri, tetapi 

dipengaruhi latar belakang pendidikan, pengalaman mengajar, dan 

lamanya mengajar. Kompetensi guru dapat dinilai penting sebagai 

alat seleksi dalam penerimaan calon guru, juga dapat dijadikan 

sebagai pedoman dalam rangka pembinaan dan pengembangan 

tenaga guru.Selain itu, penting dalam hubungannya kegiatan 

belajar mengajar dan hasil belajar siswa. Dengan kompetensi 

profesional tersebut, dapat diduga berpengaruh pada proses 

pengelolaan pendidikan sehingga mampu melahirkan keluaran 

pendidikan yang bermutu. Keluaran pendidikan yang bermutu 

dapat dilihat dari hasil langsung pendidikan yang berupa nilai yang 

dicapai siswa dan dapat juga dilihat dari dampak pengiring, yaitu 

peserta didik setelah di masyarakat. Guru yang memiliki 

kompetensi profesional adalah guru yang memiliki pengetahuan 

yang luas dari subject matter (bidang studi) yang akan diajarkan 
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serta penguasaan metodologi dalam arti memiliki konsep teoritis 

mampu memilih metode dalam proses belajar mengajar. 

Berdasarkan informasi yang dihimpun dari Bapak Kepala 

Madrasah, menunjukkan bahwa guru-guru Madrasah Aliyah Sultan 

Fattah Kedung Jepara adalah guru-guru yang professional, hal ini 

dibuktikan dengan: 

a. Guru-guru Madrasah Aliyah Sultan Fattah Kedung Jepara 

adalah sarjana. 

b. Bertanggung jawab terhadap tugasnya. 

c. Berwawasan luas. 

d. Pengalaman mengajar rata-rata di atas 5 tahun. 

e. Menggunakan strategi pembelajaran secara variatif. 

f. Menggunakan bahan bantu mengajar dengan epektif. 

g. Setiap tahun mempersiapkan prangkat pembelajaran secara 

lengkap.98 

 

b. Upaya Kepala Madrasah dalam meningkatkan kompetensi 

profesional guru di Madrasah Aliyah Sultan Fattah Kedung Jepara. 

Kepala Madrasah sebagai pemimpin di Madrasah memiliki 

tanggung jawab yang besar dalam menggerakkan seluruh sumber 

daya yang ada dimadrasah, sehingga melahirkan etos kerja dalam 

mencapai tujuan. Di samping itu, kepala madrasahharus mampu 
 

98 Wawancara dengan  Kepala Madrasah MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara pada hari 

Senin tanggal 08 Februari 2021 pukul 07.00 WIB 
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menggerakkan orang lain secara sadar dan sukarela dalam 

melaksanakan kewajibannya secara baik sesuai dengan apa yang 

diharapkan pemimpin dalam mencapai tujuan. Strategi 

Kepemimpinan kepala madrasahterutama ditujukan kepada para 

guru, karena merekalah yang terlibat langsung dalam proses 

pendidikan. 

Selain kepala madrasah sebagai pemimpin madrasah dalam 

lembaga pendidikan, guru juga memiliki peranan yang juga tak 

kalah penting terkait dengan peningkatan mutu pendidikan. Jika 

kepala madrasahadalah penentu kebijakan dalam lembaga, maka 

guru adalah pelaksana dan orang yang terjun langsung dalam 

proses pendidikan yang berada dalam kelas.Adapun hasil yang 

diperoleh dari penelitian ini tentang upayakepala madrasah dalam 

meningkatkan kompetensi profesional guru sebagaimana 

disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah sebagai berikut:99 

1. Pembinaan Kompetensi Guru; Kepala madrasah berupaya 

dengan memotivasi guru untuk terus berkembang, dalam arti 

mengikuti perubahan dan perkembangan zaman sehingga 

tidak ketinggalan zaman. Misalnya, saat ini kita berada di era 

teknologi informasi dan komputerisasi, maka mau tidak mau 

seorang guru harus mampu mengoperasionalkan komputer, 

memanfaatkan sarana internet dan media lain yang dapat 
 

99 Wawancara dengan  Kepala Madrasah MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara pada hari 

Senin tanggal 08 Februari 2021 pukul 07.00 WIB 
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membantu tugasnya sebagai guru yang professional. Untuk 

meningkatkan kualitas guru tersebut, pihak madrasah telah 

memfasilitasi para guru untuk: -kursus komputer di 

madrasah, dan Alhamdulillah kini mereka telah mampu 

mengoperasionalkan computer, bahkan dalam proses 

pembelajaran para guru dimadrasah ini telah menggunakan 

laptop sebagai media dalam proses pembelajaran 

2. Penyediaan dan pengembangan Sumber dan Media Belajar. 

Bapak kepala Madrasah menyadari bahwa pembelajaran 

bermakna akan berlangsung jika siswa terlibat secara aktif 

dalam menemukan konsep melalui pengalaman langsung 

dengan media dan sumber belajar. Untuk itulah maka, 

Madrasah Aliyah Sultan Fattah Kedung Jepara berkomitmen 

secara penuh dan bertahap memenuhi kebutuhan sumber dan 

media belajar. 

3. Pengelolaan lingkungan belajar; Salah satu prinsip dari teori 

behaviourisme ialah lingkungan berpengaruh dalam 

perubahan perilaku. Paling sederhana dapat dilihat bahwa 

siswa tidak akan memiliki motivasi belajar yang tinggi jika 

lingkungan belajar tidak tertata dengan baik. Untuk itulah 

maka Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono bertahap 

melakukan pembenahan lingkungan belajar baik di dalam 

maupun diluar kelas agar terbentuk lingkungan yang ASRI 
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(aman, sehat, resik dan indah). Kelas-kelas diharapkan 

terkelola dengan baik dengan lebih banyak menampilkan 

informasi yang bersifat mendidik dan memberikan motivasi 

belajar. Dalam konteks ini maka semua siswa, guru dan 

karyawan diharapkan senantiasa menjaga dan mewujudkan 

lingkungan belajar yang bersih dankondusif. 

4. Pembangunan e-learning; Saat ini dunia pendidikan telah 

menjadi perhatian hampir semua kalangan, sehingga 

pengembangan media dan sumber belajar telah mencapai 

kemajuan yang signifikan. Dampaknya semua teknologi saat 

ini dapat dimanfaatkan sebagai media dan sumber belajar. 

Dari sinilah kemudian berkembang konsep e-learning. E-

learning merujuk pada pembelajaran berbasis elektronik. 

Terkait dengan penerapan e-learning, langkah-langkah yang 

sedang dan akan dilakukan diantaranya mengoptimalkan 

penggunaan komputer untuk pembelajaran. 

5. Pengontrolan mutu proses pembelajaran. Pelaksanaan 

pembelajaran di kelas merupakan aktivitas yang menjadi 

sentral pendidikan di madrasah. Menyadarihal ini maka 

pengontrolan mutu pembelajaran menjadi hal yang sangat 

penting untuk dilaksanakan. Dalam kaitan dengan hal ini 

maka, Kepala Madrasah memberikan kebijakan agar semua 

guru pernah mengalami supervisi terjadwal maupun supervisi 
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tidak terjadwal yang dilakukan oleh Kepala Madrasah, wakil 

Kepala Madrasah maupun Bagian Akademik. Supervisi 

dilakukan bukan semata terhadap pelasanaannya, namun dari 

perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi tidak luput dari 

supervisi.Dengan terselenggaranya supervisi yangbaik dan 

optimal maka diharapkan terjadi proses peningkatan mutu 

pembelajaran melalui pendampingan dan diperdalam pada 

Forum Diskusi Guru atau Kelompok Kerja Guru. 

6. Pembinaan Siswa. Ujung dari proses pembelajaran ialah 

terbentuknya pengetahun, sikap dan perilaku positif dalam 

diri siswa. Oleh karena itu faktor siswa dalam penataan dan 

peningkatan mutu pembelajaran tidak dapat diabaikan. 

Penanaman sikap disiplin belajar, tertib dalam pelaksanaan, 

tuntas dalam pekerjaan dan beramal baik dalam keseharian 

merupakan hal-hal positif dalam pembelajaran di 

kelas.Pelibatan siswa dalam penigkatan mutu pembelajaran 

tidak semata terkait dengan kedisipilinan dan sikap selama 

pembelajaran namun juga dilakukan penanaman motivasi 

belajar melalui intervensi aspek internal dan eksternal siswa. 

Terkait intervensi aspek internal siswa, madrasah melakukan 

kegiatan pembinaan rutin, baik yang dilaksanakan setiap 

pekan melalui bimbingan pada upacara benderasetiap hari 

senin, maupun setiap hari melalui kegiatan pembelajaran di 
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kelas oleh guru mata pelajaran ataupun guru kelasnya 

masing-masing. 

c. Nilai-nilai dan sikap yang ditunjukkan guru dalam mengembangkan 

kompetensi profesional. Hlm 116 

Berdasarkan hasil observasi dan penelitian menunjukkan 

bahwa penanaman nilai-nilai dan sikap yang ditunjukkan guru saat 

pembelajaran di Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono sebagai 

berikut: 

1. Tanggung Jawab; Seluruh tugas pendidikan dan bantuan 

kepada anak didik memerlukan tanggungjawab yang besar. 

Pendidikan yang menyangkut perkembangan anak didik tidak 

dapat dilakukan seenaknya, tetapi perlu direncanakan, perlu 

dikembangkan dan perlu dilakukan dengan tanggungjawab. 

Meskipun tugas guru lebih sebagai fasilitator, tetapi tetap 

bertanggung jawab penuh terhadap perkembangan siswa. 

Dari pengalaman lapangan Menggambarkan bahwa guru-

guru Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono sangat 

bertanggung jawab terhadap tugas pokok dan fungsinya 

masing-masing, misalnya: tidak pernah meninggalkan kelas 

saat proses pembelajaran berlangsung, kecuali ada masalah 

yang penting dan mendesak, guru mempersiapkan 

pelajarandengan baik, guru memberikan bimbingan dan 

mengarahkan anak didikdengan baik. 
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2. Disiplin; Kedisiplinanmenjadi unsur penting bagi seorang 

guru. Kedisiplinan ini memang menjadi kelemahan bangsa 

Indonesia, yang perlu diberantas sejak bangku sekolah dasar. 

Untuk itu guru sendiri harus hidup dalam kedisiplinan 

sehingga anak didik dapat meneladannya. Di lapangan 

terlihat bahwa guru Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono 

sangat disiplin, misalnya: hadir tepat waktu, tidak seenaknya 

bolos, mengoreksi pekerjaan siswa sehingga siswa mendapat 

masukan dari pekerjaan mereka. 

3. Kasih Sayang; Tidak bersikap diskriminatif terhadap peserta 

didik, teman sejawat, orang tua peserta didik dan lingkungan 

sekolah karena perbedaan agama, suku, jenis kelamin, latar 

belakang keluarga, dan status sosial-ekonomi, disini guru 

memperlakukan setiap murid sama dan tidak pilih kasih. 

4. Kejujuran; Dalam proses belajar mengajar kepribadian 

seorang guru sangat menentukan terhadap pembentukan 

kepribadian siswa untuk menanamkan akhlak yang baik 

sebagai umat manusia. Kejujuran adalah sifat yang sangat 

penting dimiliki oleh seorang guru. Secara sederhana 

kejujuran yang ditunjukkan oleh guru misalnya mencatat 

waktu kehadiran sesuai dengan kehadirannya sewaktu 

mengisi absensi kehadiran. 
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5. Keteladanan; Dihadapan anak, guru dianggap sebagai orang 

yang mempunyai kelebihan dibanding dengan orang-orang 

yanng dikenal oleh mereka. Keteladanan seorang guru 

dimaksudkan bertindak sesuai dengan norma religius (iman 

dan taqwa, jujur, ikhlas, suka menolong), dan memiliki 

perilaku yang diteladani peserta didik. Misalnya: Disiplin 

waktu, berbusana sopan, sabar, tidak mudah marah dan saling 

mengingatkan satu sama lain. 

d. Upaya-upaya yang dilakukan guru dalam mengembangkan 

kompetensi profesional. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya guru dalam 

meningkatkan profesionalnya adalah dengan mengikuti kegiatan 

Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP), penataran, Workshop 

dan pelatihan-pelatihan.100  

Guru merupakan sosok yang memiliki peran sangat 

menentukan dalam proses pembelajarannya. Guru memamg bukan 

satu-satunya penentu keberhasilan atau kegagalan pembelajaran, 

tetapi posisi dan perannya sangat penting. Oleh karena itu, guru 

harus melengkapi dirinya dengan berbagai aspek yang mendukung 

keberhasilan.101 

 
100 Wawancara dengan  Wakakur MA Sultan Fattah Sukosono Kedung Jepara pada hari 

Senin tanggal 14 Februari 2021 pukul 09.00 WIB 

101 Ngainun Naim, 2007, Materi Penyusunan Desain Pembelajaran Pendidikan Agama 

Islam(Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm. 1. 
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Karena keberadaan guru tidak hanya berkewajiban sekedar 

menyampaikan materi (transfer of knowledge) kepada siswa, tetapi 

juga berkewajiban menyampaikan skill dan nilai. Ini berarti bahwa 

tugas guru tidak hanya pada aspek know ledge saja, tetapi juga 

harus dapat menjadi teladan bagi siswanya. Oleh karena itu, secara 

khusus guru harus mempunyai kompetensi profesional. Guru 

profesional, artinya ia memiliki pengetahuan yang luas dan 

mendalam mengenai bidang studi yangakan ditransformasikan 

kepada peserta didik serta penguasaan metodologinya (memiliki 

konsep dasar teoritik), memiliki pengetahuan (ketrampilan) yang 

vital bagi guru (mampu memilih dan menggunakan berbagai 

strategi yang tepat dalam proses pembelajarannya). 

  

 

3. Kendala dan solusi strategi kepemimpinan kepala madrasah dalam 

Meningkatkan Kompetensi Profesional Guru pada Madrasah Aliyah 

Sultan Fattah Kedung Jepara. 

Dalam meningkatkan kualitas guru tentunya tidak terlepas dari 

adanya kendala. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Kepala Madrasah, 

bahwa yang menjadi kendala dalam peningkatan kompetensi professional 

guru adalah:  

a. Sebagian kecil guru masih ada yang rendah motivasinya untuk 

meningkatkan kompetensinya. Sikap konservatif yang dimiliki 
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oleh guru membawa dampak bagi lemahnya motivasi bagi guru 

untuk melakukan perubahan. Namun demikian sebagai pimpinan 

kepala madrasah tidak pernah berhenti memberikan motivasi 

kepada guru untuk selalu meningkatkan kompetensinya. 

b. Dana. Masalah klasik ini selalu menjadi penentu, namun demikian 

dengan keterbatasan dana madrasah tetap berusaha semaksimal 

mungkin untuk memfasilitasi setiap usaha guna meningkatkan 

kompetensi guru. 

c. Terbatasnya sarana prasarana, Sarana dan prasarana yang ada 

belum memadai untuk memenuhi semua kebutuhan guru dalam 

pelaksanaan pembelajaran, shingga terpaksa mereka harus 

bergantian dalam penggunaannya.  

Solusi yang diperlukan dalam menghadapi permasalahan tersebut 

adalah dengan pemahaman yang baik tentang karakter masing – masing 

tenaga kependidikan yang ada. Dengan pemahaman yang baik tentang 

maka dapat dengan mudah mensinerginakan segala hal yang berkaitan 

dengan pembelajaran di Madrasah Aliyah Sultan Fattah Sukosono ini serta 

tenaga kependidikan dapat berjalan beriringan dan menyatukan visi, misi 

dan tujuan pendidikan madrasah. 


