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ABSTRAK 

Nama : Darma Putra Alqalidi 

NIM : 140206116 

Fakultas/Prodi : Tarbiyah dan Keguruan / Manajemen Pendidikan Islam 

Judul : Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Peningkatan   

Potensi Berorganisasi Peserta Didik di MAN 1 Blang 

Pidie 

Tanggal Sidang : 25 Agustus 2020 

Tebal Skripsi : 68 Lembar 

Pembimbing I : Dr. Ismail Anshari, M.A. 

Pembimbing II : Nurussalami, S.Ag, M.Pd 

Kata Kunci : Kepemimpinan, Kepala Madrasah, Berorganisasi 

Organisasi peserta didik merupakan satuan atau kelompok kerja sama para peserta 

didik yang dibentuk dalam usaha pencapaian tujuan yang sama, yaitu 

menwujudkan pembinaan kepeserta pendidikan. Agar tujuan pendidikan bisa 

tercapai yaitu dengan mengoptimalkan kepemimpinan kepala madrasah, karena 

kepemimpinan kepala madrasah sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan 

pendidikan. Jadi kepala madrasah juga sangat berperan dalam pengelolaan 

organisasi peserta didik di madrasah. Yang menjadi potensi bagi para peserta 

didik di MAN 1 Blang Pidie adalah untuk mengembangkan bakat dan minatnya 

dalam kegiatan OSIM. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

perencanaan kepala madrasah dalam peningkatan potensi berorganisasi peserta 

didik di MAN 1 Blang Pidie. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kepala 

madrasah dalam peningkatan potensi berorganisasi peserta didik di MAN 1 Blang 

Pidie. Untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi kepala madrasah dalam 

peningkatan potensi berorganisasi peserta didik di MAN 1 Blang Pidie. Metode 

yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif pendekatan deskriptif. 

Subjek penelitiannya meliputi Kepala Madrasah, Waka Kesiswaan, dan Peserta 

Didik. Teknik pengumpulan data adalah dengan observasi, wawancara dan 

dokumentasi. Adapun hasil penelitian ini menunjukan bahwa kepala madrasah 

melakukan persiapan dalam mengelola organisasi peserta didik  yaitu dengan 

melakukan musyawarah terhadap pengorganisasian peserta didik yang terdiri dari 

kepala madrasah, waka kesiswaan, orang tua wali dan para pembina atau 

pembimbing kegiatan pengorganisasian. Kemudian dalam pelaksanannya 

memberi arahan kepada waka kesiswaan, selebihnya waka kesiswaan memberikan 

pembinaan dan memberikan arahan  kepada para pembimbing organisasi dan para 

pembimbing tersebut akan terjun langsung ke lapangan, memberi arahan dan 

bimbingan maupun melakukan kontroling terhadap peserta didik dalam 

berorganisasi. Adapun kendalanya adalah jarak tempuh dari peserta didiknya 

untuk mengikuti organisasi, karena kegiatan organisasi yang dilaksanakan diluar 

jam proses belajar mengajar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Organisasi adalah suatu kegiatan pengadaan koordinasi secara rasional 

secara rasional segala kegiatan sejumlah orang dalam rangka pencapaian maksud 

dan tujuan yang sama melalui pembagian kerja dan fungsi melalui tingkat hirarkis 

kekuasaan dan tanggung jawab.1 Organisasi adalah sekumpulan orang yang 

disusun dalam kelompok yang bekerjasama untuk mencapai tujuan bersama. 

Organisasi peserta didik merupakan satuan atau kelompok kerja sama para 

peserta didik yang di bentuk dalam usahan pencapaian tujuan yang sama, yaitu 

menwujudkan pembinaan kepeserta didikan.2  

Organisasi peserta didik sangat perlu dibentuk dimadrasah guna 

meningkatkan kerjasama dan sikap kepemimpinan, dengan demikian peserta didik 

akan lebih mengenal budaya berorganisasi yang baik. 

Oleh karena itu madrasah wajib membentuk organisasi. Memang sangat 

penting apalagi dalam sebuah pendidikan, karena pendidikan dapat di bentuk dari 

sebuah organisasi sampai saat ini budaya organisasi selalu ada dalam bidang-

bidang pendidikan. 

Pendidikan merupakan suatu dimensi pembangunan. Proses pendidikan 

terkait dengan proses pembangunan. Sedangkan pembangunan diarahkan dan 

bertujuan untuk mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas serta 

pembangunan dibidang ekonomi yang saling menunjang satu sama lainnya. 

Proses pendidikan berkenaan dengan semua upaya untuk mengembangkan mutu 

sumber daya manusia, sedangkan manusia yang bermutu itu pada hakikatnya telah 

                                                             
1Ricard Beckhard, Pengembangan Organisasi dan Model. (Surabaya: Usaha nasional 

Surabaya Indonesia, 1981) , h 11 
2Marwan Alatas, Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam Pembinaan 

Akhlak Siswa MAN 1 Pekanbaru. Skripsi thesis, UIN Sultan Syarif Kasim Riau. 2011, h 5 
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dijabarkan dan dirumuskan secara jelas dalam rumusan tujuan pendidikan dan 

tujuan pendidikan itu searah dengan tujuan pembangunan secara keseluruhan.3 

 

Agar tujuan pendidikan bisa tercapai yaitu dengan mengoptimalkan 

kepemimpinan kepala madrasah, karena kepemimpinan kepala madrasah sangat 

berpengaruh dalam pencapaian tujuan pendidikan. Jadi kepala madrasah juga 

sangat berperan dalam pengelolaan organisasi peserta didik di madrasah. Oleh 

karena itu sikap kepemimpinan yang baik harus dimiliki oleh kepala madrasah. 

Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, dimana tujuannya 

adalah untuk mencapai target organisasi yang telah ditentukan.  

 Menurut Anagora dalam Harbani menyatakan bahwa, kemimpinan 

adalah kemampuan untuk memengaruhi pihak lain, melalui komunikasi 

baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk enggerakkan orang-

orang dengan penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengukuti 

kehendak kepemimpinan itu.4 

Kepemimpinan adalah sebuah kemampuan atau kekuatan dalam diri 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain dalam hal bekerja, di mana tujuannya 

adalah untuk mencapai target organisasi yang telah ditentukan.   

Kepemimpinan merupakan bagian dari fungsi-fungsi manajemen yang 

menduduki posisi strategis dalam sistem dan hierarki kerja dan tanggung jawab 

pada sebuah organisasi.5 

 

 

                                                             
3Oemar Hamalik, Manajemen Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Rosdakarya, 2010),    

h 7 
4Pasolong, Harbani. Kepemimpinan Birokrasi. (Bandung: Alfabeta. 2008) , h 5 
5Nasharuddin Baidan & Arwati Aziz, Etika Islam dalam Berbisnis, (Yogyakarta: Pustaka 

pelajar. 2014) , h 126 
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Berikut merupakan definisi dari kepemimpinan, berdasarkan pakar-pakar: 

Menurut Kotz dan O’ donnel mendefinisikan kepemimpinan sebagai 

mempengaruhi sekelompok orang sehingga mau bekerja sungguh-sungguh untuk 

meraih tujuan kelompokny. Georger R. Terry, kepemimpinan adalah kegiatan 

mempengaruhi orang orang untuk berusaha mencapai tujuan Bersama. Slamet, 

kepemimpinan merupakan suatu kemampuan, proses, atau fungsi, pada umumnya 

untuk mempengaruhi orang orang agar berbuat suatu dalam rangka mencapai 

tujuan.6 

 

Kepemimpinan adalah suatu perbuatan atau kegiatan mempengaruhi orang 

dalam suatu kelompok untuk mencapai tujuan dalam kelompok tersebut. Seorang 

pemimpin harus mampu mempengaruhi bawahannya untuk meningkatkan 

kemampuan dalam pegembangan organisasi atau lembaga yang dipimpinnya. 

Kepala madrasah merupakan tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan peserta didik sebagai penerima pelajaran.7 

Kepala madrasah adalah salah satu komponen pendidikan yang paling 

berperan dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Kepala madrasah adalah 

penaggung jawab atas penyelenggaraan pendidikan, administrasi madrasah, 

pembinaan tenaga pendidikan lainnya, pendayagunaan serta pemeliharaan sarana 

dan prasarana juga sebagai supervisor pada sekolah yang dipimpinnya. 

Jadi kepemimpinan kepala madrasah adalah suatu cara yang dilakukan 

kepala madrasah untuk mengelola suatu organisasi atau lembaga pendidikan 

dengan cara mempengaruhi para stakeholder madrasah untuk mencapai tujuan 

                                                             
6 Moeheriono, Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi, (Jakarta: Raja Grafindo. 2012), h 

382 
7Wahjosumidjo. Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teori dan Permasalahannya. 

(jakarta: Raja Grafindo Persada.2005) , h 83 
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organisasi madrasah atau lembaga pendidikan. Dalam hal ini kepala madrasah 

tidak menganggap bahwa dirinya sebagai atasan dan lain sebagai pengikut, antara 

kepela madrasah dan tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan menrupakan 

hubungan sinergis sebagai mitra kerja. 

Dalam mengembangkan mutu pendidikan di madrasah yamg dipimpinnya, 

kepala madrasah memiliki peran peran yang harus dijalankannya. Peran kepala 

madrasah dapat digolongkan menjadi tujuh pokok yakni sebagai pendidik 

(educator), sebagai manajer, sebagai administrator, sebagai supervisor, sebagai 

leader (pemimpin), sebagai inovator, serta sebagai motivator.8 

 

Dengan semua peran yang dimiliki kepala madrasah tujuannya tidak lain 

adalah untuk mengambangkan mutu pendidikan. Dalam pengembangan mutu 

pendidikan, keberhasilan peserta didik sangat menentukan tingkat mutu 

pendidikan di madrasah tersebut. Oleh sebab itu, peserta didik harus dibekali 

dengan kemampuan berorganisasi karena tugas peserta didik di madrasah tidak 

hanya belajar, selain itu peserta didik juga dituntut untuk mengamalkan ilmunya 

di masyarakat untuk mengajar dan membimbing masyarakat. 

Mengingat proses pembelajaran di kelas tidak cukup untuk memberikan 

bekal tentang organisasi dan metode bermasyarakat, maka peran organisasi 

peserta didik menjadi sangat penting bagi peserta didik. Organisasi peserta didik 

dengan berbagai kegiatan ekstrakurikulernya akan berfungsi sebagai wahana 

untuk berlatih di bidang ke organisasian, kepemimpinan dan keterampilan. 

 Organisasi peserta didik yang ada di madrasah salah satunya adalah OSIM 

(Organisasi Peserta didik Intra Madrasah). Secara mendasar OSIM merupakan 

organisasi peserta didik yang resmi diakui dan diselenggarakan di madrasah 

                                                             
8 E. Mulyasa,Menjadi Kepala Sekolah Profesional. (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2003), 

h 97-98 
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dengan tujuan untuk melatih kepemimpinan peserta didik serta memberikan 

wahana bagi peserta didik untuk melakukan kegiatan kurikuler yang sesuai.9 

 

Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di MAN 1 Blang Pidie 

ditemukan bahwa sekolah tersebut memiliki beberapa organisasi yang akan diikuti 

siswa guna melatih kepemimpinan dan kerjasama peserta didik. Selain itu 

kegiatan organisasi yang diterapkan di sekolah tersebut memiliki banyak potensi. 

Yang paling umum yaitu Organisasi Siswa Intra Madrasah (OSIM). Selain itu di 

MAN 1 Blang Pidie juga mempunyai beberapa organisasi yang berpotensi untuk 

megembangkan bakat dan minatnya seperti pramuka, palang merah remaja, 

english club, tahfiz, tilawah, volley, silat, dan rapa’i geleng. Sampai sekarang 

organisasi tersebut masih aktif dan berjalang dengan baik. Dari beberapa 

organisasi tersebut dapat dipertanyaka bagaimana fungsi kepemimpinan 

kepalamadrasah dalam peningkatan potensi berorganisasi peserta didik. Berangkat 

dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti tentang “ Kepemimpinan 

Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Potensi Berorganisasi Peserta Didik di 

MAN 1 Blangpidie Aceh Barat Daya.” 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana perencanaan kepala madrasah dalam peningkatkan potensi 

berorganisasi peserta didik di MAN 1 Blang Pidie? 

2. Bagaimana pelaksanaan kepala madrasah dalam peningkatan potensi 

organisasi peserta didik di MAN 1 Blang Pidie? 

                                                             
9Drs. H. M. Daryanto, Administrasi Pendidikan, (Jakarta: Rhineka Cipta. 2005), cet III, h 

62 
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3. Apa saja kendala kepala madrasah dalam peningkatan potensi organisasi 

peserta didik di MAN 1 Blang Pidie? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mengetahui perencanaan kepala madrasah dalam peningkatan potensi 

berorganisasi peserta didik di MAN 1 Blang Pidie 

2. Untuk mengetahui proses pelaksanaan kepala madrasah dalam peningkatan 

potensi berorganisasi peserta didik di MAN 1 Blang Pidie 

3. Untuk mengidetifikasi kendala yang dihadapi kepala madrasah dalam 

peningkatan potensi beorganisasi peserta didik di MAN 1 Blang Pidie 

D. Manfaat Penelitian 

1. Penelitian ini bermamfaat untuk kepala madrasah dalam meningkatkan 

kemampuan memimpin madrasah terhadap organisasi peserta didik yang ada 

di madrasah 

2. Penelitian ini bermanfaat untuk peningkatan mutu madrasah dalam bidang 

organisasi peserta didik di MAN 1 Blang Pidie 

3. Penelitian ini bermamfaat untuk peserta didik agar mendapakan pengetahuan 

dan kemampuan di bidang organisasi 

4. Penelitian ini bermamfaan untuk peneliti sendiri agar dapat meningkatkan 

potensi berorganisasi peserta didik melalui kepemimpinan kepala madrasah 
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E. Definisi Operasional 

 Definisi operasional merupakan suatu definisi yang didasarkan pada 

karakteristik yang dapat diobservasi dari apa yang sedang didefinisikan atau 

“mengubah konsep-konsep yang berupa istilah dengan kata-kata yang 

menggambarkan prilaku atau gejala yang dapat diamati dan dapat diuji dan 

ditentukan kebenarannya oleh orang lain”.10  

 

Maka dari itu penulis kiranya menjelaskan beberap aistilah yang 

digunakan, diantaranya: 

1. Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah suatu kemampuan, proses atau fungsi pada 

umumnya untuk mempengaruhi orang-orang agar berbuat sesuatu dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu.11 

Menurut Anagora dalam Harbani menyatakan bahwa, kemimpinan adalah 

kemampuan untuk memengaruhi pihak lain, melalui komunikasi 

baik langsung maupun tidak langsung dengan maksud untuk orang orang dengan 

penuh pengertian, kesadaran dan senang hati bersedia mengikuti kehendak 

kepemimpinan itu.12 

Sedangkan kepemimpinan menurut peneliti adalah kemampuan seseorang 

dalam mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu, dan mengelola 

organisasi, serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan organisasi  dalam rangka 

mencapai tujuan tertentu. 

2. Kepala Madrasah 

 Kepala madrasah merupakan sosok yang diberi kepercayaan oleh banyak 

orang untuk membawa madrasah ke arah tujuan yang ingin dicapai. Kepercayaan 

yang diberikan oleh anak buah adalah didasarkan pada beberapa aspek yang 

dimiliki oleh kepala madrasah dan diharapkan menjadi modal untuk membawa 

kepada keberhasilan bersama.13 

                                                             
10Young, dikutipolehKoentjarangningrat, MetodePenelitianMasyarakat. (Jakarta: 

GramediaPustakaUtama 1991), h 23 
11Slamet, M. Teori dan Praktek Kepemimpinan, (Jakarta: rineka cipta, 2002), h 29 
12Pasolong, Harbani. Kepemimpinan Birokrasi..., h 5 
13Saroni, Manajemen Sekolah, (Jogjakarta: Ar-Ruzz, 2006), h 37 
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Sedangkan kepala madrasah yang dimaksud peneliti adalah seorang yang 

diangkat menjadi pemimpin madrasah untuk membuat kebijakan, dan mengelola 

madrasah dengan menjalankan peran dan tugasnya sebagai pemimpin madrasah 

agar dapat meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan tujuan yang diharapkan. 

Kepala madrasah merupakan jabatan pemimpin yang tidak dimiliki oleh 

orang-orang tanpa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. Siapapun yang 

akan diangkat menjadi kepala madrasah harus ditentukan melalui prosedur-

prosedur tertentu.14 

Jadi kepemimpinan kepala madrasah adalah cara kepala madrasah untuk 

mempengaruhi stakehorder madrasah serta ikut berpartisipasi dalam kegiatan 

untuk meningkatkan mutu madrasah dengan menjalankan tugas dan perannya 

sebagai pemimpin madrasah. 

3. Organisasi 

Organisasi adalah suatu keguatan mengadakan koordinasi secara rasional 

segala kegiatan sejumlah orang dalam rangka pencapaian maksud dan tujuan yang 

sama melalui pembagian kerja dan fungsi, dan melalui tingkat hierarkis kekuasaan 

dan tanggung jawab.15 

Organiasi menurut peneliti yaitu sekumpulan orang yang berkerja sama 

secara teratur, terpimpin, atau terkendali untuk mencapai tujuan bersama yang 

diharapkan. 

Organisasi peserta didik merupakan satuan atau kelompok kerja sama para 

peserta didik yang dibentuk dalam usaha pencapaian tujuan bersama, yaitu 

                                                             
14Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teori dan Permasalahannya. 

(jakarta: Rajawali Pers 2002), h 84 
15Ricard Beckhard, Pengembangan Organisasi dan Model...., h 11 
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menghujudkan pembinaan kepeserta didikan. Oleh karena itu setiap madrasah 

wajib membentuk organisasi.16 

Sedangkan organisasi peserta didik yang dimaksud peneliti adalah 

kegiatan sejumlah peserta didik di madrasahdalammelakukan kegiatan tertentu 

dengan melakukan kerjasama antar peserta didik dan stakeholder madrasah yang 

bertujuan untuk meningkatkan potensi berorganisasi. 

4. Peserta Didik 

Peserta didik merupakan bagian dalam sistem pendidikan islam, peserta 

didik adalah objek atau bahan mentah dalam proses transformasi pendidikan tanpa 

adanya peserta didik, keberadaan sistem pendidikan tidak akan berjalan. Karena 

dua faktor yaitu antara pendidik dan dan peserta didik merupakan komponen yang 

paling utama dalam suatu sistem pendidikan. 

Peserta didik adalah murid bukan pelajar, anak didik atau peserta didik. 

Ahmad Tafsir berpendapat bahwa pemakaian murid dalam Pendidikan 

mengandung kesungguhan belajar, memuliakan guru, keprihatinan guru terhadap 

murid. Dalam konsep murid ini terkandung keyakinan bahwa belajar mengajar itu 

wajib, dalam perbuatan belajar mengajar terdapat kepekaan tersendiri.17 

 

Jadi peserta didik yang dimaksud peneliti adalah sekelompok orang yang 

menerima pendidikan dari seorang guru baik di lembaga formal, nonformal, 

maupun informal untuk menambah pengetahuan agar dapat diterapkan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

 

 

 

                                                             
16Marwan Alatas, Peranan Organisasi Siswa Intra Sekolah (OSIS) dalam Pembinaan 

Akhlak Siswa MAN 1 Pekanbaru...., h 5 
17Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, (bandung: PT Remaja rosda karya,2006 
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F. Penelitian Terdahulu 

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang telah dilakukan sebelum 

penelitian ini, oleh peneliti lain. Tujuannya adalah sebagai bahan maasukan bagi 

peneliti pemula dan untuk membandingkan antara peneliti yang satu dengan yang 

lainnya.Sebelum diuraikan mengenai teori-teori yang berkaitan dengan penelitian 

yang berjudul “Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Peningkatan Potensi 

Berorganisasi Peserta didik di MAN 1 Blang Pidie”, terlebih dahulu akan 

dipaparkan mengenai beberapa penelitian terdahulu yang dapat mendukung 

penelitian tersebut. Penelitian terdahulu yang diguanakan dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

“Motivasi Berorganisasi dalam Peningkatan Minat Belajar Peserta didik 

MAN 1 Blang Pidie”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui 

motivasi berorganisasi peserta didik di MAN 1 Blang Pidie. Hasil penelitian ini 

menunjukan bahwa, motivasi berorganisasi peserta didik di MAN 1 Blang Pidie 

beragam diantaranya mengembangkan bakat dan minat, melatih mental, 

menambah wawasan, dan bersosial. Peserta didik MAN 1 Blang Pidie memiliki 

minat belajar yang tinggi yaitu dengan memiliki budaya membaca, semangat 

belajar, aktif di ruangan ketika proses pembelajaran.18 

 

Dari hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kegiatan berorganisasi juga 

dapat berpotensi untuk meningkatkan minat belajar peserta didik di MAN 1 Blang 

Pidie. Oleh karena itu peneliti berkeinginan untuk meneliti lebih lanjut mengenai 

kepemimpinan kepala sekolah dalam meningkatkan potensi berorganisasi peserta 

didik di MAN 1 Blang Pidie. 

Kemudian penelitian selanjutnya mengenai “Pengembangan bakat 

kepemimpinan peserta didik melalui kegiatan OSIM di MAN 1 Blang Pidie. 

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perkembangan bakat 

kepemimpinan peserta didik kepemimpinan peserta didik melalui kegiatan OSIM. 

                                                             
18Fahrul Rizal, Motivasi Berorganisasi dalam Peningkatan Minat Belajar Siswa MAN 1 

Blang pidie. Skripsi jurusan Manajemen Pendidikan Islam, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2016 
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Hasil penelitian ini menunjukan bahwa bakat kepemimpinan peserta didik melalui 

kegiatan OSIM dapat berkembang. OSIM dapat menjadi wahana pengembangan 

bakat kepemimpinan peserta didik harus memperoleh dukungan dari beberapa 

pihak, seperti kepala madrasah, guru, dan orang tua peserta didik.19 

Penelitian ini menjelaskan bahwa Organisasi Siswa Intra Madrasah juga 

berpotensi untuk mengembangkan bakat kepemimpinan peserta didik di madrasah 

tersebut. Dengan demikinan peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana 

kepemimpinan yang dilakukan kepala madrasah dalam mengelola berbagai 

begiatan organisasi peserta didik di madrasah tersebut. 

                                                             
19 Shandi Irawan, Pengembangan bakat kepemimpinan Siswa melalui kegiatan OSIM di 

SMAN 1 Blang Pidie. Skripsi Fakultas Tarbiyah dan keguruan, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 

2011 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kepemimpinan 

1. Pengertian Kepemimpinan 

Kepemimpinan adalah sebuah proses dalam mengarahkan, membimbing, 

mempengaruhi, atau mengawasi pikiran, perasaan dan tindakan serta tingkah laku 

orang lain.20 

Secara sederhana kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki 

seseorang untuk mempengaruhi orang lain.21 Hal ini berarti kepemimpinan 

merupakan suatu kemampuan seseorang untuk mempengaruhi. Secara sederhana 

kepemimpinan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk 

mempengaruhi orang lain orang lain agar mengikuti keinginan seorang pemimpin.  

 Kepemimpinan adalah kemampuan untuk memperoleh tindakan pekerjaan 

dengan penuh kepercayaan dan kerjasama. Dalam menjalankan kepemimpinannya 

seorang pemimpin memiliki gaya tersendiri hal ini menekankan pokus 

kepemimpinan terhadap kemampuan seseorang untuk memperoleh tindakan daklri 

orang lain.22 

 

Menurut peneliti kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi orang 

lain dalam situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. 

                                                             
20 Hadari Nawawi, administrasi pendidikan, (pontianak, NV. Sapdodadi, 1983), h. 79 
21 Makawimbang. Kepemimpinan Pendidikan yang Bermutu. (Bandung: Alfabeta, 2012),   

h 6 
22 Overton. Leaderhip Made Simple. (Singapure: Wharton. 2002) , h 3 
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Menurut ralph M. Stogdill, kepemimpinan adalah proses mempengaruhi 

kegiatan-kegiatan suatu kelompok yang diorganisasi menuju kepada penentuan 

dan pecapaiantujuan.23 

Sedangkan menurut robbins, kepemimpinan adalah kemampuan 

mempengaruhi suatu kelompok kearah pencapaian tujuan. Pengaruh ini dihasilkan 

dari interaksi atas dasar posisi formal atau informal.24 

 Menurut Burhanuddin, kepemimpinan merupakan usaha yang dilakukan 

seorang dengan segenap kemampuan untuk memengaruhi, mendorong, 

mengarahkan dan mengarahkan orang-orang yang dipinpin supaya mereka mau 

bekerja dengan penuh semangat dan kepercayaan dalam mencapai tujuan-tujuan 

organisasi.25 

 

Menurut kartini dan kartono, kepemimpinan adalah” masalah relasi dan 

pengaruh antara pemimpin dan dipimpin. Kepemimpinan muncul dari interaksi 

otomatis diantara pemimpin dan individu-individu yang dipimpin.26 

Berdasarkan pandangan para ahli diatas peneliti dapat menyimpulkan 

bahwa kepemimpinan adalah serangkaian dari kemampuan dan kepribadian 

seorang pemimpin sebagai alat untuk dapat mempengarui serta memotivasi orang-

orang yang ada disampingnya agar mau bekerjasama dan mau melaksanakan 

segala tugas-tugas yang diberikan dengan sukarela, penuh semangat dan mereka 

tidak terpaksa. 

 Pemimpin dipercaya oleh yang dipimpin karena otoritas kemampuannya 

untuk memberikan pengaruh kepada anggota dalam melakukan sesuatu. Orang 

                                                             
23 Tim Dosen Administrasi Pemdidikan UII, Manajemen Pendidikan, (Bandung, Alfabeta, 

2011), h. 125 
24 Sudarwan Danim, Suparno, manajemen dan kepemimpinan transformasional,( Jakarta, 

Rineka Cipta, 2009). H. 3 
25 Moch Idochi Anwar, administrasi pendidikan dan biaya pendidikan, (Jakarta: PT. Raja 

Grafindo Persada, 2013) h. 91 
26 Kartini, Kartonio, pemimpin dan kepemimpinan, ( Jakarta, PT. Raja Grapindo Persada, 

2010), h.6 
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yang menjalankan proses kepemimpinan disebut pemimpin. Dalam berbagai 

tindakannya seorang pemimpin arus mempengaruhi anggota karena peran para 

pemimpin sangat signifikan dalam menentukan arah dan kualitas hidup manusia.27 

 

Berdasarkan pendapat di atas peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kepemimpinan adalah proses atau kegiatan mempengaruhi orang lain baik 

individu atau kelompok untuk melakukan sesuatu dengan sukarela berdasarkan 

fungsi-fungsi dan strategi yang dimiliki seorang pemimpin. 

2. Peran Kepemimpinan 

Sebuah organisasi merupakan perkumpulan dari beberapa orang yang 

mempunyai tujuan yang sama, untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan seorang 

pemimpin untuk mengatur kegiatan yang akan dilaksanakan dalam organisasi. 

Oleh karena itu, peran seorang pemimpin dalan suatu organisasi sangatlah penting 

agar tujuan organisasi dapat tercapi dengan maksimal. Dengan demikian sebuah 

organisasi harus mempunyai pemimpin untuk mengatur jalannya sebuah 

organisasi sehingga organisasi tersebut berjalan dengan efektif seperti yang 

diharapkan. 

Sebelum membahas tentang pembagian peran kepemimpinan terlebih 

dahulu kita akan melakukan tentang pengertian peran kepemimpinan itu sendiri. 

Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi aktivitas-aktvitas sebuah kelompok 

yang diorganisasi kearah pencapaian tujuan. Dalam pengertian lain kepemimpinan 

adalah kemampuan dan keteranpilan seseorang yang menduduki jabatan sebagai 

pimpinan satuan kerja untuk mempengaruhi orang lain, terutama bawahannya, 

untuk berpikir dan bertinda sebagaian rupa sehingga melalui prilaku yang positif 

                                                             
27 Syarifuddin. Metode Penelitian. (Pustaka belajar. 2010) , h 47 
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ia memberikan sumbangan nyata dalam mencapai tujuan organisasi. Sedangkan 

pengertian peran adalah prilaku yang diatur dan diharapkan dari seorang dalam 

posisi tertentu. Jadi dari keterangan di atas dapat kita simpulkan bahwa peran 

kepemimpinan adalah seperangkat prilaku yang diharapkan dilakukan oleh 

seorang sesuai kedudukannya sebagai seorang pemimpin. 

 Kepemimpinan seseorang dalam sebuah organisasi sangat besar perannya 

dalam pengambilan keputusan, sehingga membuat keputusan dan mengambil 

tanggung jawab terhadap hasilnya adalah salah satu tugas pemimpin. Sehingga 

jika seseorang pemimpin tidak mampu membuat keputusan, seharusnya dia tidak 

dapat menjadi pemimpin. 

 Di lain hal, pengambilan keputusan dalam tinjauan prilaku mencerminkan 

karakter bagi seorang pemimpin. Oleh sebab itu, untuk mengetahui baik tidak nya 

keputusan yang di ambil bukan hanya dinilai dari konsekuensi yang 

ditimbulkanya, melaikan melalui berbagai pertimbangan dalam prosesnya. 

Kegiatan pengambilan keputusan merupakan salah satu bentuk kepemimpinan, 

sehingga: 

a. Teori keputusan merupakan metodologi untuk menstrukturkan dan 

menganalisis situasi yang tidak pasti atau beresiko, dalam konteks ini 

keputusan lebih bersifat perspektif dari pada deskriptif. 

b. Pengambilan keputusan adalah proses mental dimana seorang menejer 

memperoleh dan menggunakan data dengan menanyakan hal lainnya, 

menggeser jawaban untuk menemukan informasi yang relevan dan 
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menganalisis data: manajer, secara individu dan dalam tim, mengatur dan 

mengawasi informasi terutama informasi bisnisnya. 

c. Pengambilan keputusan adalah proses memilih diantara aternatif-aternatif 

tindakan untuk mengatasi masalah. 

3. Fungsi Kepemimpinan 

Fungsi kepemimpinan menjadi hal penting dalam mencapai tujuan 

organisasi diantaranya unsur kepemimpinan dimana kepemimpinan memperoleh 

faktor penting dalam meningkatkan kinerja pegawai yang menjadikan salah satu 

faktor pelengkap, oleh karenanya untuk mencapai yang baik dibutuhkan fungsi 

kepemimpinan yang menjadi pengurai dari berbagai sikap dan karakter pegawai. 

Dalam upaya mewujudkan kepemimpinan yang efektif, maka 

kepemimpinan tersebut harus dijalan kan sesuai dengan fungsinya. Sehubungan 

dengan hal tersebut, fungsi kepemimpianan berhubungan langsung dengan situasi 

sosial dalam kehidupan kelompok masing-masing yang mengisyaratkan bahwa 

setiap pemimpin berada di dalam, bukan berada di luar situasi itu. Pemimpin 

harus berusaha agara menjadi bagian di dalam situasi sosial kelompok atau 

organisasinya.28 Adapun beberapa fungsi kepemimpinan adalah sebagai berikut: 

 

a. Fungsi perencanaan 

Seorang pemimpin perlu membuat perencanaan yang menyeluruh bagi 

organisasi dan bagi diri sendiri selaku penanggung jawab tercapainya tujuan 

organisasi. Manfaat-manfaat tersebut antara lain: 

1) Perencanaan merupakan hasil pemikiran dan analisa situasi dalam 

pekerjaan untuk memutuskan apa yang akan dilakukan. 

2) Perencanaan berarti pemikiran jauh ke depan disertai keputusan-keputusan 

yang berdasarkan atas fakta-fakta yang diketahui. 

                                                             
28 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h 108 
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3) Perencanaan berarti proyeksi atau penempatan diri ke situasi pekerjaan 

yang akan dilakukan dan tujuan atau target yang akan di capai. 

Perencanaan meliputi dua hal, yaitu: 

1) Perencanaan yang tidak tertulis akan digunakan dalam jangka pendek, 

peda keadaan darurat, dan kegiatan yang bersifat terus menerus. 

2) Perencanaan tertulis yang akan digunakan untuk menentukan kegiatan-

kegiatan yanga akan dilakukan atas dasar jangka panjang dan penentukan 

prosedur-prosedur yang diperlukan. 

Setiap rencana yang baik akan berisi: 

1) Maksud dan tujuan yang tepat dan dapat dipahami. 

2) Pengunaan sumber-sumber secara tepat. 

3) Cara dan prosedur untuk mencapai tujuan tersebut 

b. Fungsi Memandang Ke Depan 

Seorang pemimpin yang senantiasa memandang ke depan berarti akan 

mampu mendorong apa yang akan terjadi serta selalu waspada terhadap 

kemungkinan. Hal ini memberikan jaminan bahwa jalan nya proses pekerjaan ke 

arah yang dituju akan dapat berlansung terus menerus tampa mengalami hambatan 

dan penyimpangan yang merugika. Oleh sebeb itu seorang pemimpin harus peka 

terhadap perkembangan situasi baik di dalam maupun diluar organisasi sehingga 

mampu mengdeteksi hambatan-hambatan yang muncul, baik yang kecil maupun 

yang besar. 
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c. Fungsi Pengembangan Loyalitas 

Pengembangan kesetiaan ini tidak saja diantara pengikut, tetapi juga untuk 

para pemimpin tingkat rendah dan menengah dalam organisasi. Untuk mencapai 

kesetiaan ini, seorang pemimpin sendiri harus memberi teladan baik dalam 

pemikiran, kata-kata, maupun tingkah laku sehari-hari yang menunjukkan kepada 

anak buahnya pemimpin sendiri tidak pernah mengingkari dan menyeleweng dari 

royalitas segala sesuatu tidak akan dapat berjalan sebagai mana mestinya. 

d. Fungsi Pengawasan 

Fungsi pengasan merupakan fungsi pemimpin untuk senantiasa meneliti 

kemampuan pelaksaan rencana. Dengan adanya pengawasan maka hambatan-

hambatan dapat segera ditemukan, untuk dipecahkan sehingga semua kegiatan 

kembali berlangsung menurut rel dan yang telah ditetapkan dalam rencana. 

e. Fungsi Mengambil Keputusan 

Pengambilan keputusan merupakan fungsi kepemimpinan yang tidak 

mudah dilakukan. Oleh sebab itu banyak pemimpin yang menunda untuk 

melakukan pengambilan keputusan. Metode pengambilan keputusan dapat 

dilakukan secara individu, kelompok tim atau panitia, dewan, komisi, referendum, 

mengajukan usul tertulis dan lain sebagainya. 

f. Fungsi memberi motivasi 

Seorang pemimpin perlu selalu bersikap penuh perhatian terhadap anak 

buahnya. Pemimpin harus dapat memberi semangat, membesarkan hati, 

mempengaruhi anak buahnya agar rajin bekerja dan menunjukkan prestasi yang 

baik terhadap organisasi yang dipimpinnya. Pemberian anungrah berupa ganjaran, 
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hadiah, pujian atau ucapan terimakasihsangat diperlukan oleh anak buah sebab 

mereka merasa hasil jerih payahnya diperhatikan dan dihargai oleh pemimpinnya. 

Di lain pihak, seorang pemimpin harus berani dan mampu mengambil 

tindakan terhadap anak buahnya yang menyeleweng, yang malas dan yang telah 

membuat salah sehingga merugikan organisasi, dengan jalan memberikan celaan, 

teguran, dan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya. Untuyk melaksanakan 

fungsi-fungsi ini sebaik-baiknya, seorang pemimpin perlu menyelenggarakan 

daftar kecakapan dan kelakuan baik bagi semua pengawai sehingga tercatat semua 

hadiah maupun hukuman yang telah diberikan kepada mereka. 

4. Tipe atau Gaya Kepemimpinan 

Dalam kegiatan menggerakan dan mengarahkan serta memotivasi orang 

lain agar bersedia melakukan tindakan yang diinginkan untuk mencapai tujuan 

organisasi, berbagai cara dapat dilakukan oleh seorang pemimpin, dan cara ini 

mencerminkan sikap serta pandangan seorang pemimpin yang memberikan 

gambaran dari bentuk kepemimpinan yang dijalankannya. 

 Menurut Hadari Nawawi Gaya kepemimpinan dibedakan menjadi tiga 

bentuk kepemimpinan,adapun diantaranya ialah:29 

a. Kepemimpinan oteriter 

Kepemimpinan bentuk ini adalah menempatkan kekuasaan ditangan 

seorang atau sekelompok kecil orang yang disebut atasan sebagai 

penguasa. Falsafah pemimpin, bawahan adalah untuk pemimpin (atasan) 

dan menganggap dirinya berkuasa, paling pintar, dan mampu. 

                                                             
29 Hadari Nawawi, Kepemimpinan Yang Efektif, (yogyakarta: Bumi Aksara 1995)h, 110 
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b. Kepemimpinan Laissez Faire 

Bentuk kepemimpinan ini pemimpin melaksanakan kepemimpinannya 

dengan cara persuasif, mencipkan kerjasama yang relasi, pemimpin 

berkedudukan hanya sebagai simbol karena dalam realitas 

kepemimpinannya dilakukan dengan memberikan kebebasan sepenuhnya 

pada orang dipimpinnya. Pimpinan dalam menjelaskan kepemimpinannya 

hanya berfungsi sebagai penasehat, dengan memberikan kesepakatan 

kepada bawahan untuk bertanya jika mereka perlu. 

c. Kepemimpinan Demokratis 

Bentuk kepemimpinan ini menempatkan manusia sebagai paktor utama 

dan terpenting, hubungan antara pemimpin danbawahannya dihujutkan 

dalam bentuk Human Relationship yaitu didasari prinsip saling 

menghargai dan saling menghormati, kepemimpinan demokratis ini adalah 

kepemimpinan yang aktif, dinamis dan terarah yang berusaha 

memanfaatkan setiap orang untuk kemajuan bersama 

Sedangkan menurut sondang P. Siagian Daya kepemimpinan terbagi 

dalam beberapa bentuk diantaranya adalah: 

a. Otokratis 

b. Militeristis 

c. Paternalistis 

d. Karismatis 

e. Demokratis 
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B. Kepala Madrasah 

1. Pengertian  Kepala Madrasah 

Kepala madrasah dari dua kata yakni “kepala” dan “madrasah”. Kata 

kepala dapat diartikan sebagai ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau 

lembaga. Sedangkan kata madrasah diartikan sebagai suatu lembaga dimana 

menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran. secara singkat kepala madrasah 

dapat diartikan sebagai pemimpin madrasah atau suatu lembaga dimana tempat 

menerima dan memberi pelajaran. 

Wahjosumidjo mendefinisikan kepala madrasah sebagai seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana 

diselenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi 

antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima pelajaran.30 

Dari defenisi tersebut di atas, secara sederhana pengertian kepala madrasah 

adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu 

madrasah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana 

terjadinya interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran. dengan ini kepala madrasah disebut sebagai pemimpin 

disatuan pendidikan yang dipimpinnya menjalankan manajemen satuan 

pendidikan yang dipimpinya. 

 Menurut mulyasa, pengertian kepala madrasah adalah salah satu 

komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Kepala madrasah adalah penanggung jawab atas penyelenggaraan 

pendidikan., administarsi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, 

pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana juga  sebagai suverpisor 

                                                             
30 Wahjosumidjo kepemimpinan kepala madrasah, tinjauan dari teori dan 

permasalahannya. (Jakarta: Raja Grapindo Persada,2005). h.83 
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pada madrasah yang dipimpinnya. Jika dilihat dari syarat guru untuk menjadi 

kepala madrasah, kepala madrasah bisa dikatakan sebagai jenjang karil dan 

jabatan fungsional guru. Apabila seorang guru memiliki kompetensi sebagai 

kepala madrasah dan sudah memiliki syarat atau tes tertentu maka guru tersebut 

bisa memperoleuh jabatan kepala madrasah.31 

 

 Kepala madrasah adalah sosok yang diberi kepercayaan dan kewenangan 

oleh banyak orang (anak buah) ubtuk membawa madrasah kearah tujuan yang 

ingin dicapai. Kepercayaan yang diberikan oleh anak buah ini adalah didasarkan 

pada beberapa asfek yang dimiliki oleh kepala madrasah dan diharapkan dapat 

menjadi modal untuk membawa keberhasilan bersama.32 

 

Kepala madrasah juga menupakan jabatan pemimpin yang tidak bisa diisi 

oleh orang-orang yang tampa didasarkan atas pertimbangan-pertimbangan. 

Siapapun yang diangkat menjadi kepala madrsah harus ditentukan melalui 

prosedur-prosedur tertentu.33 

 Sebagai seorang pemimpin, kepala madrasah memiliki pengaruh yang 

dominan dalam meninggkatkan mutu hasil belajar, dan merupakan orang yang 

bertanggung jawab terhadap keberhasilan sekolah yang dipimpinnya dalam 

mencapai tujuan pendidikan. Pendapat tersebut mengambarkan bahwa setiap 

prilaku kepala madrasah sebagai pemimpin pendidiakn diarahkan untuk 

membantu pencapaian tujuan pendidiakn, sehingga kepala madrasah berkewajiban 

dalam membina, mengarahkan, menguasai, memeriksa, mengukur hasil kerja para 

guru di sekolah yang dipimpinnya.34 

 

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

kepala madrasah merupakan seorang tenaga fropesional guru yang dipercaya 

memimpin sekolah dan elemen-elemen nya untuk mencapai mutu dan tujuan 

pendidikan. 

 

                                                             
31 Menurut mulyasa. Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. ( Bandung : PT. Remaja 

Rosdakarya. 2007 ) h. 24 
32 Saroni,muhammad. Manajemen Madrasah: kiat menjadi pendidik yang kompoten.( 

yogyakarta: Ar-Ruzz Media.2006) h.37 
33 Wahjosumidjo, kepemimpinan kepala madrasah, tinjauan tioritik dan permasalahannya, ( 

jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002) h.84 
34 Mujtahid, Perkembangan Propesi Guru, (Jakarta. PT. Indeks 2011). h.65 
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2. Fungsi dan Tugas Kepala Madrasah 

Mengacu pada pasal 12 ayat 1 pp 28 tahun 1990 dalam kepala madrasah 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi 

sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, dan pendayagunaan serta 

memelihara sarana dan prasarana.35 

Dijelaskan pula bawa kepala madrasah harus mampu berfungsi sebagai 

edukator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator, motivator. Namun 

seiring berkembangnya zaman menuju globalisasi seharusnya kepala madrasah 

dapat menyesuaikan diri sesuai dengan fungsinya sebagai kepala madrasah yang 

propesional. Kepala madrasah sebagai pemimpin harus mampu: 

a. Mendorong tumbulnya kemauan yang kuat dengan penuh semangat dan 

pecaya diri para guru, staf dan siswa dalam melakukan tugas masing-

masing 

b. Memberikan bimbingan dan mengarahkan para guru, staf dan para siswa 

serta memberikan dorongan memacu dan berdiri di depan demi kemajuan 

dan memberikan inspirasi sekolah dalam mencapai tujuan.36 

Adapun menurut Mulyasa fungsi kepala madsarah sebagai pemimpin 

dijelaskan dalam tujuh peran utama kepala madrasah yaitu sebagai edukator,  

menejer, administrator, supervaisor, leader, inovator dan motivator berukut ini 

penjelasan tentang Emaslim dalam mulyasa.37 

 

                                                             
35 Mulyasa,  Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru. (Bandung : Remaja Rosdakarya. 

2007 ) h. 24 
36 (wahjosiminjo, kepemimpinan kepala madrasah, tinjauan dari teori dan 

permasalahannya. (Jakarta: Raja Grapindo Persada,2005). h.105 
37 (E.Mulyasa. Praktik penelitian tindakan kelas.(Bandung: rosdakarya.2009). h. 99-122 
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a. Kepala Madrasah Sebagai Edukator 

Fungsi sebagai educator yaitu kepala madrasah memiliki strategi yang 

tepat dalam meningkatkan profesionalisme Tenaha Pendidikan di madrasahnya. 

Fungsi lain kepala madrasah sebagai edukator yaitu untuk menciptakan iklim 

madrasah yang kondusif, memberikan pembinaan kepada warga madrasah, 

memberikan dorongan kepada tenaga pendidik agar dapat menggunakan metode 

mengajar yang bervariasi, serta melaksanakan model pembelajaran yang menarik 

kepada peserta didik 

Menurut wahjosuminjo memahami arti pendidik tidak cukup berpegang 

pada konotasi yang terkandung dalam defenisi pendidik melainkan harus 

dipelajari keterkaitannya dengan makna pendidikan, saran pendidikan dan bagai 

mana strategi pendidikan itu dilaksanakan, untuk kepentingan tersebut kepala 

madrasah harus berusaha menanamkan, mewujudkan dan meningkatkan 

setidaknya empat macam nilai, yakni pembinaan mental, moral, fisik, dan 

artistik.38 

 

 Adapun hal yang perlu diperhatikan oleh kepala madrasah terhadap 

peranannya sebagaiu pendidik, menurut wahjosumidjo yang mencakup dua hal 

pokok, yaitu sasaran atau kepada siapa perilaku sebagai pendidik diarahkan. Yang 

kedua, yaitu bagaimana peranan sebagai pendidik itu dilaksanakan.39 

 Kepala madrasah sebagai edukator merupakan kepala sekolah yang dapat 

mendidik dan membimbing peserta didik, guru, dan pihak pihak lainnya yang ada 

di sekolah tersebut, hal itu dilakukan guna meningkatkan profesional para 

stakeholder sekolah. 

 

 

                                                             
38 Wahjosumidjo (kepemimpinan kepala madrasah, tinjauan tioritik dan permasalahannya, 

(jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002) h.122 
39 wahjosumidjo kepemimpinan kepala madrasah, tinjauan tioritik dan permasalahannya, 

(jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002) h.124 
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b. Kepala Madrasah Sebagai Manejer 

Manajer pada hakikatnya merupakan suaru proses merencanakan, 

mengorganisasikan, melaksanakan, memimpin dan mengendalikan usaha anggota 

organisasi serta mendayagunakan seluruh sumberdaya organisasi untuk mencapai 

tujuan organisasi atau instansi.40 

Sebagai manajer, kepala madrasah harus mampu mendayagunakan 

sumberdaya madrasah dalam rangka mewujudkan visi, misi, dan mencapai 

tujuannya. Kepala madrasah mampu menghadapi berbagai persoalan di madrasah. 

Berpikir secara analitik, konseptual, harus senantiasa berusaha menjadi juru 

penengah dalam memecahkan berbagai masaalah, dan mengambil keputusan yang 

memuaskan madrasah. Memberi peluang kepada tenaga pendidikan untuk 

meningkatkan profesinya. Semua peranan tersebut dilakukan secara persuasif dan 

dari hati ke hati. Kepala madrasah perlu memiliki kemampuan dalam 

melaksanakan tugas kepemimpinanya dengan baik, yang diwujudkan dalam 

kemampuan menyusun program, organisasi personalia, memberdayakan tenaga 

pendidikan dan memberdayakan sumberdaya madrasah dengan optimal. 

 Berdasarkan uraian tersebut, seorang manajer atau seorang kepala 

madrasah pada hakikatnya adalah seorang perencana, organisator, pemimpin, dan 

seorang pengendali. Keberadaan manajer pada suatu organisasi, dan oranisasi 

memerlukan manajer yang mampu merencanakan, mengorganisasikan, 

memimpin, dan mengendalikan agar organisasi mencapai tuyjuan yang telah 

ditetapkan. 

                                                             
40Wahjosumidji, Kepemimpinan Kepala Madrasah, Tinjauan Tioritik Dan 

Permasalahannya, (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2002) h.94 
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c. Kepala Madrasah Sebagai Administrator 

Kepala madrasah sebagai administrator memiliki hubungan erat dengan 

berbagai altivitas pengelolaan administrasi yang bersifat pencatatan, penyusunan, 

dan pendokumenan seluruh program madrasah. Perencanaan yang akan dibuat 

oleh kepala madrasah bergantung pada berbagai paktor, diantaranya banyaknya 

sumber daya manusia yang dimiliki, dana yang tersedia dan jangka waktu yang 

dibutuhkan untuk pelaksanaan perencanaan tersebut. Perencanaan yang dilakukan 

antara lain penyusinan program tahunan madrasah yang mencakup program 

pengajaran, kesiswaan, kepegawaian, keuangan dan perencanaan fasilitas yang 

dibutuhkan. Di samping itu, fungsi kepala madrasah selaku administrator juga 

mencakup kegiatan penataan struktur organisasi, koordinasi kegiatan madrasah 

dan mengatur kepegawaian di madrasah. 

d. Kepala Madrasah Sebagai Supervisor 

Sebagai supervisor, kepala madrasah mensupervisi pekerjaan yang 

dilakukan oleh tenaga kependidikan. Supervisi merupakan suatu proses yang 

dirancang secara kusus untuk membantu para guru dan supervisor mempelajari 

tugas sehari-hari di madrasah, agar dapat menggunakan pengetahuan dan 

kemampuannya untuk memberikan layanan yang lebih baik pada orang tua 

peserta didik dan madrasah, serta berupaya menjadikan madrasah sebagai 

komunitas belajar yang lebih efektif. Pengawasan dan pengendalian dalam 

pendidikan merupakan kontrol agar kegiatan pendidikan di madrasah terarah pada 

tujuan yang telah ditetapkan. Kepala madrasah sebgai supervisor perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip seperti hubungan konsultatis, kolegial dan bukan 
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hirarkis, dilaksanakan secara demokratis, berpusat kepada tenaga kependidikan, 

dilakukan berdasarkan kebutuhan tenaga kependidikan dan merupakan bantuan 

profesional. 

e. Kepala Madrasah Sebagai Leader 

Kepala madrasah sebagai pemimpin harus mampu memberikan petunjuk 

dan pengawasan, meningkatkan kemauan dan kemampuan tenaga kependidikan, 

membuka komunikasi dua arah dan mendelegasikan tugas, kemampuan kepala 

madrasah sebagai pemimpin dapat dianalisis dari aspek kepribadian, pengetahuan 

terhadap tenaga kependidikan, visi dan misi sekolah, kemampuan mengambil 

keputusan dan kemampuan berkomunikasi, sedangkan kepribadian kepala 

madrasah sebagai pemimpin akan tercermin dalam sifatnya yang jujur, pecaya 

diri, tanggung jawab, berani mengambil resiko dan keputusan, berjiwa besar, 

emosi yang stabil, dan teladan. 

Dalam implementasinya, kepala madrasah sebagai pemimpin dapat 

dianalisis dari tiga gaya kepemimpinan, yakni demokratis, otoriter dan bebas. 

Ketiga gaya tersebut sering dimiliki secara bersamaan oleh seorang pemimpin 

sehingga dalam melaksanakan kepemimpinannya, gaya-gaya tersebut muncul 

secara situasional. 

f. Kepala Madrasah Sebagai Inovator 

Peranan dan fungsinya sebagai inovator, kepala madrasah perlu memiliki 

stategi yang tepat untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan lingkungan, 

mencari gagasan baru, mengintegrasikan setiap kegiatan, memberikan teladan 

kepada tenaga kependidikan dan mengembangkan model-model pembelajaran 
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yang inovatif. Kepala madrasah sebagai inovator dalam meningkatkan 

profesionalisme tenaga kependidikan akan tercermin dari caranya melakukan 

pekerjaan secara konstruktif, kreatif, delegratif, integratif, rasional, objektif, 

pragmatis, keteladanan, disiplin, adabtabel, dan fleksibel. 

Kepala madrasah sebagai inovator harus mampu mencari, menemukan dan 

melaksanakan barbagai pembaruan di madrasah. Gagasan baru tersebut misalnya 

moving class. Moving class adalah mengubah strategi pembelajaran dari pola 

kelas tetap menjadi kelas bidang studi, sehingga setiap bidang studi memiliki 

kelas tersendiri, yang dilengkapi dengan alat peraga dan alat-alat lainnya. 

g. Kepala Madrasah Sebagai Motivator 

Fungsi sebagai motivator, kepala madrasah memiliki strategi yang tepat 

memberikan motivasi kepada para tenaga kependidikan dalam melakukan 

berbagai tugas dan fungsinya. Motivasi ini dapat ditumbuhkan melalui pengaturan 

lingkungan fisik, suasana kerja, disiplin, dorongan, penghargaan secara efektif dan 

penyediaan berbagai sumser belajar. Dorongan dan penghargaan dua sumber 

motivasi yang efektif dilaksanakan oleh kepala madrasah. Keberhasilan sesuatu 

organisasi dipengaruhi berbagai faktor, baik faktor yang datang dari dalam 

maupun paktor yang datang dari luar lingkung. Dari berbagai faktor tersebut, 

motivasi merupakan suatu faktor yang dominan dan dapat menggerakkan faktor 

lain kearah keefektifan (effectiveness) kerja, bahkan motivasi sering disamakan 

dengan mesin dan kemudian mobil, yang berfungsi sebagai pengerak dan 

pengarah. 
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C. Organisasi Peserta Didik 

1. Pengertian Organisasi Pesera Didik 

Secara sederhana organisasi dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang 

merupakan wadah atau sarana untuk mencapai berbagai tujuan atau sasaran 

organisasi memiliki banyak komponen yang melandasi diantaranya terdapat 

banyak orang, tata hubungan kerja, spesialis pekerjaan dan kesadaran rasional dari 

anggota sesuai dengan kemampuan dan spesialisasi mereka masing-masing. 

Organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasikan secara sadar, 

dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi, yang bekerja di atas dasar 

relatif terus menerus untuk mencapai tujuan bersama atau sekelompok tujuan.41 

Organisasi adalah satu sistem perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi 

dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu.42 Para 

ahli mengemukakan pendapat tentang organisasi diantara lain: 

Menurut Whight organisasi adalah suatu bentuk terbuka dari suastu 

aktivitas yang dikoordinasi dari dua orang atau lebih untuk tujuan bersama. 

Menurut Koch oranganisasi adalah sistem hubungan yang terstruktur yang 

mengkoordinasi suatu usaha kelompok orang untuk mencapai tujuan tertentu.43 

Organisasi merupakan suatu batasan-batasan tertentu, dengan demikian 

seorang yang melakukan hubungan interaksi dengan lainnya tidak atas kemauan 

sendiri. Mereka dibatasi oleh aturan-aturan tertentu. Berdasarkan beberapa 

pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah suatu wadah yang 

                                                             
41 Robbins , Teori Organisasi: Struktur, Desain dan Aplikasinya, alih bahasa Jusuf Udaya, 

(Jakarta: Arcan 1994), h 4 
42 Hasibuan, Manajemen Sumber Daya Manusia, (Jakarta: Bumi Aksara ,2011), h 120 
43 Arni Muhammad, Komunikasi Organisasi, (jakarta: Bumi Aksara, 2004), hal 23. 
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terdiri dari unsur manusia yang saling bekerja sama menguntungkan untuk 

kepentingan bersama dalam mencapai tujuan organisasi. Adapun ciri ciri 

organisasi sebagai berikut: 

1. Adanya suatu kelompok orang yang dapat dikenal. 

2. Adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satusama lain saling berkaitan. 

3. Tiap-tiap anggota memberikan sumbangan usahanya ataupun tenaganya. 

4. Adanya kewewenangan, koordinasi dan pengawasan. 

5. Adanya suatu tujuan. 

Sedangkan peserta didik merupakan Peserta didik merupakan bagian 

dalam sistem pendidikan islam, peserta didik adalah objek atau bahan mentah 

dalam proses transformasi pendidikan tanpa adanya peserta didik, keberadaan 

sistem pendidikan tidak akan berjalan. Karena dua faktor yaitu antara pendidik 

dan dan peserta didik merupakan komponen yang paling utama dalam suatu 

sistem pendidikan. 

 Secara bahasa, peserta didik adalah orang yang sedang berada pada fase 

pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik maupun psikis, pertumbuhan 

dan perkembangan merupakan ciri dari peserta didik yang perlu bimbingan dari 

seorang pendidik. Abdul mujib mengatakan bahwa berpijak pada paradigma 

“belajar sepanjang masa”, maka istilah yang lebih tepat untuk menyebut individu 

yang menuntut ilmu adalah peserta didik bukan anak didik.44 

 

Menurut ahmad tafsir berpendapat bahwa istilah untuk peserta didik 

adalah murid bukan pelajar, anak didik atau peserta didik. Beliau berpendapat 

bahwa pemakaian murid dalam pendidikan mengandung kesungguhan belajar, 

memuliakan guru, keprihatinan guru terhadap murid. Dalam konsep murid ini 

terkandung keyakinan bahwa mengajar dan belajar itu wajib, dalam perbuatan 

belajar mengajar terdapat kepekaan tersendiri.45 

 

                                                             
44 Abdul Mujib, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 103 
45 Ahmad Tafsir, Filsafat Pendidikan Islam, (bandung: PT Remaja rosda karya,2006, h. 

164-165 
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Dari defenisi diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa organisasi peserta 

didik adalah kesatuan dari seluruh kegiatan di sekolah/madrasah yang erat saling 

berkaitan antara setiap peserta didik yang ada didalamnya secara terkoordinasi 

dan memiliki tujuan tertentu. Adapun organisasi yang ada di sekolah/madrasah 

seperti. OSIS/OSIM, PMR, Pramuka, organisasi olah raga, organisasi kesenian, 

dan lain sebagainya. 

2. Unsur-Unsur Organisasi 

 Adapun unsur-unsur organisasi terdiri dari: 

1. Man (orang-orang),  dalam kehidupan organisasi sering disebut dengan 

istilah pengawai atau personil. 

2. Bekerja sama, maksudnya adalah suatu pem,buatan bantu membantu atau 

suatu perbuatan yang dilakukan bersama-sama untuk mencapai tujuan 

bersama. 

3. Tujuan bersama, merupakan arah atau sasaran yang diinginkan dicapai dan 

juga mngambarkan apa yang harus dicapai melalui prosedur, pogram, 

pola, kebijaksanaan, strategi, anggaran, dan peraturan-peraturan yang telah 

dicapai. 

4. Peralatan, terdiri dari semua sarana yang berupa materi, mesin-mesin, 

uang, dan barang modal lainnya (tanah, gedung, bangunan/kantor). 

5. Lingkungan 

6. Kekayaan alam, misalnya keadaan iklim, udara, air, cuaca, flora, dan 

fauna. 
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7. Kerangka atau kontribusi mental organisasi, berupa prinsip-prinsip 

organisasi.46 

Unsur-unsur tersebut hampir sama kaitannya dengan unsur-unsur 

organisasi yang dijalankan peserta didik di sekolah/madrasah. Karena organisasi 

peserta didik juga harus mempunyai beberapa personil agar dapat bekerja sama 

untuk mencapai tujuan bersama. Kemudian organisasi peserta didik di 

sekolah/madrasah juga harus disediakan sarana dan prasarana agar dapat 

menunjang kegiatan organisasi. 

3. Bentuk Organisasi Peserta Didik 

Bentuk organisasi sering disamakan dengan macam organisasi, padahal 

keduanya berbeda. Bentuk organisasi memandang dari segi tata hubungan, 

wewenang, dan tanggung jawab yang ada pada organisasi.47 

Di lingkungan sekolah, ada beberapa organisasi yang perlu kita ketahui. 

Bentuk organisasi dilingkungan sekolah/madrasah yaitu. Organisasi kepengurusan 

sekolah, organisasi kelas, organisasi siswa intra sekolah, dan organisasi 

ekstrakurikuler. Adapun organisasi yang dilaksanakan oleh peserta didik yaitu 

OSIS/OSIM, dan Organisasi Ekstrakurikuler baik dibidang olahraga maupun 

dibidang kesenian. 

Organisasi, secara umum adalah kelompok kerjasama atara pribadi yang 

diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi dalam hal ini dimaksudkan 

sebagai satuan atau kelompok kerja sama para siswa yang dibentuk dalam usaha 

mencapai tujuan bersama, yaitu mendukung terhujutnya pembinaan kesiswaan. 

                                                             
46 Wursanto, Dasar-Dasar Ilmu Organisasi. (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), h 54 
47 Wursanto, Dasar-Dasar Ilmu Organisasi...., h 81 
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Dalam wikipedia menjelaskan bahwa kegiatan yang dilaksanakan oleh 

OSIS/OSIM dapat dibagi menjadi dua macam kegiatan, yakni kegiatan rutin dan 

kegiatan insidentil. Contoh dari kegiatan rutin adalah melaksanakan hari besar 

agama islam, peringatan hari besar nasional, latihan kepemimpinan, peringatan 

hari jadi sekolah, masa orintasi siswa baru, penerbitan mading, dan lain-lain. 

Sedangkan kegiatan insidentil termasuk kegiatan organisasi ekstra 

kurikuler di sekolah/madrasah, kegiatan ini bersifatnya tidak rutin sekali diadakan 

sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan contoh kegiatannya seperti 

pengolahan limbah sampah organik, meingikuti lomba yang diadakan diluar 

sekolah, mengirimkan utusan dalam sebuah kegiatan seni atau agama dan lain-

lain. Adapun fungsi organisasi peserta didik yaitu: 

a. Sebagai wadah 

b. Sebagai motivator  

c. Sebagai preventif 

Dalam peraturan mentri pendidikan nasional republik indonesia nomor 39 

tahun 2008 tetang pembinaan kesiswaan disebutkan bahwa organisasi kesiswaaan 

di sekolah berbentuk organisasi siswa intra sekolah dan merupakan organisasi 

resmi di sekolah. 

D. Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Peningkatan Potensi Berorganisasi 

Kepemimpinan adalah serangkayan dari kemampuan dan kepribadian 

seorang pemimpin sebagai alat untuk dapat mempengarui serta memotivasi orang-

orang yang ada disampingnya agar mau bekerjasama dan mau melaksanakan 

segala tugas-tugas yang diberikan dengan sukarela, penuh semangat dan mereka 
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tidak terpaksa. Pemimpin dipercaya oleh yang dipimpin karena otoritas 

kemampuannya untuk memberikan pengaruh kepada anggota dalam melakukan 

sesuatu. Orang yang menjalankan proses kepemimpinan disebut pemimpin. 

 Kepala madrasah merupakan seorang pemimpin lembaga pendidikan 

agama karena kepala madrasah adalah seorang tenaga fungsional guru yang diberi 

tugas untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan proses belajar 

mengajar atau tempat dimana terjadinya interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. dengan ini kepala madrasah 

disebut sebagai pemimpin disatuan pendidikan yang dipimpinnya menjalankan 

manajemen satuan pendidikan yang dipimpinya. 

 Kepala madrasah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan 

pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga pendidikan lainnya, dan 

pendayagunaan serta memelihara sarana dan prasarana. Dijelaskan pula bawa 

kepala madrasah harus mampu berfungsi sebagai edukator, manajer, 

administrator, supervisor, leader, inovator, motivator. Namun seiring 

berkembangnya zaman menuju globalisasi seharusnya kepala madrasah dapat 

menyesuaikan diri sesuai dengan fungsinya sebagai kepala madrasah yang 

propesional. 

 Oleh karena itu kepala madrasah harus menjalankan tugas dan fungsinya 

ke semua bidang di madrasah termasuk urusan peserta didik yang merupakan 

tujuan dari madrasah yaitu membentuk karakter peserta didik yang berjiwa 

pemimpin dan dapat bermanfaat bagi masyarakat. 



 
 

35 
 

 

 Dalam membentuk karakter peserta didik yang berjiwa pemimpin, peserta 

didik harus dibekali dengan pendidikan berorganisasi di madrasah. OSIM adalah 

salah satu organisasi peserta didik di madrasah yang bertugas untuk mengelola 

suatu kegiatan di madrasah baik itu kegiatan rutin maupun kegiatan 

ektrakurikuler. Adapun kegiatan rutin yang dilaksanakan seperti PHBI, orientasi 

siswa dan sebagainya, sedangkan kegiatan ekstrakurikuler berupa membentuk 

grup nasyid, pramuka, PMR dan sebagainya. 

 Jadi potensi berorganisasi peserta didik dapat dilihat pada prestasi dari 

hasil kegiatan yang dilaksanakannya di madrasah yaitu kegiatan rutin dan 

kegiatan ektrakurikuler. Oleh karena itu kepala madrasah harus dapat mengelola 

organisasi siswa tersebuit dengan menerapkan fungsi-fungsinya sebagai pemimpin 

madrasah. 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2.1: Tugas Kepala Madrasah 
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Gambar 2.2: Fungsi Kepala Madrasah 

 

Gambar 2.3: Kegiatan Organisasi Siswa Intra Madrasah 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dalam 

penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dan pendekatan 

deskriptis. “Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan 

data deskriptif, berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku 

yang dapat diamati”.48 Peneliti disini mencoba menggambarkan atau menjelaskan 

bagaimana kepemimpinan kepala madrasah dalam peningkatan potensi 

berorganisasi peserta Didik di MAN 1 Blang pidie Aceh Barat Daya 

Adapun dalam mengumpulkan data, peneliti akan menggunakan jenis data 

primer. Data primer adalah “data asli yang dikumpulkan oleh peneliti yang 

diperoleh dari responden, baik yang dilakukan melalui observasi, wawancara dan 

dokumentasi yang masih memerlukan analisis lebih lanjut”.49 Data primer yang 

dimaksud disini adalah hasil wawancara langsung yang peniliti lakukan dengan 

kepala sekolah, waka kesiswaan, dan siswa di MAN 1 Blang pidie Aceh Barat 

Daya 

B. Lokasi Penelitian 

Peneliti disini langsung turun ke lapangan dan sekolah yang peneliti tuju 

ialah di MAN 1 Blang pidie Aceh Barat Daya. Dan dalam penelitian ini peneliti  

                                                             
48 Margono, Penelitian Kualitatif,(Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 77 
49 Joko Subagyo, Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta: Rineka Cipta, 

2006), h.67 
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hanya berfokus pada satu tingkat sekolah saja yaitu di MAN 1 Blang pidie Aceh 

Barat Daya. 

C. Subjek Penelitian  

Subjek penelitian yaitu seseorang atau siapa saja yang memberikan 

informasi dan yang membantu penulis dalam mengumpulkan data demi 

kepentingan penelitian. Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian 

adalah Kepala madradsah, waka kesiswaan, dan peserta didik yang mengikuti 

organisasi 

Kepala madrasah sebagai pemimpin yang wajib mengelola seluruh 

kegiatan di madrasah tersebut, kepala madrasah juga  bertanggung jawab atas 

penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi sekolah, pembinaan tenaga 

pendidikan lainnya, dan pendayagunaan serta memelihara sarana dan prasarana. 

Oleh karena itu kepala sekolah dapat dijadikan subjek penelitian yang sesuai 

untuk meneliti kepemimpinannya dalam meningkatkan potensi berorganisasi 

peserta didik. 

 Waka kesiswaan ialah yang berfungsi untuk membantu kepala sekolah 

dalam memimpin, merencanakan, mengembangan, dan mengarahkan kegiatan 

sekolah dalam melaksanakan program bidang kesiswaan. Dalam melaksanakan 

tugas dan tanggung jawabnya, waka kesiswaan bertanggung jawab kepada kepala 

mardasah dalam membenahi pembinaan bidang organisasi siswa intra madrasah, 

dan pembinaan bidang ekstrakurikuler. Dengan demikian, waka kesiswaan juga 

dapat dijadikan sebagai subjek penelitian agar dapat memberikan argumentasi 
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mengenai kepemimpinan kepala madrasah dalam peningkatan potensi organisasi 

peserta didik di MAN 1 Blang Pidie. 

 Peserta didik merupakan pelaksana kegiatan organisasi kesiswaan di 

madrasah sangat berperan aktif dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan organisasi 

yang di adakan di madrasah atau di luar madrasah. Oleh sebab itu, peserta didik 

dapat dijadikan subjek penelitian agar dapat memberikan argumentasi mengenai 

kepemimpinan kepala sekolah dalam peningkatan potensi berorganisasi peserta 

didik, serta peneliti dapat melihat potensi-potensi dari kegiatan organisasi yang 

ada di MAN 1 Blang Pidie 

D. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang peniliti lakukan dalam mengumpulkan data yaitu dengan 

observasi langsung, wawancara, dan dokumentasi. semua teknik tersebut peneliti 

lakukan secara bertahap untuk menemukan kesesuaian dari data-data yang telah  

peneliti kumpulkan. Adapun pengumpulan data yang akan peneliti lakukan 

melalui pengamatan lapangan di lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 

1. Observasi 

Observasi adalah “teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan jalan 

mengandalkan pengamatan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang 

diselidiki”.50 Peneliti disini akan men gobservasi kepemimpinan kepala madrasah 

dalam meningkatkan potensi berorganisasi di MAN 1 Blang pidie Aceh Barat 

Daya. 

 

                                                             
50Husain Usman dan Purnomo Satya Diabad, Metode Penelitian Sosial,( Jakarta: Bumi 

Aksara.1996),  h. 54. 
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2. Wawancara 

Suharsimi Arikunto menuliskan, “wawancara yaitu dialog yang yang di 

lakukan oleh pewawancara untuk mendapatkan informasi dari yang di 

wawancarai”51 disini peneliti melakukan wawancara dengan bertatapan muka 

langsung dengan orang yang menjadi sampel penelitian. 

Dimana yang peneliti wawancarai disini yaitu kepela sekolah, 

wakakesiswaan, dan siswa. untuk mendapatkan informasi-informasi yang 

berkaitan dengan kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan potensi 

berorganisasi siswa di MAN 1 Blang pidie Aceh Barat Daya 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi merupakan “salah satu cara yang dapat di lakukan peneliti 

kualitatif untuk mendapatkan gambar dari sudut pandang subjek dari suatu media 

tertulis dan dokumen lainnya yang di tulis atau di buat langsung oleh subjek yang 

bersangkutan”.52 

Untuk dokumentasi peneliti mengumpulkan berkas-berkas yang 

bersangkutan dengan masalah yang sedang peneliti lakukan, seperti foto 

kepemimpinan kepala madrasah dalam meningkatkan potensi berorganisasi 

siswa. Dokumentasi ini di lakukan secara terus-menerus sampai penelitian yang 

peneliti lakukan berakhir. 

 

 

                                                             
51Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2012), h. 132. 
52Haris Herdiansyah, Metodologi Penelitian Kualitatif  Untuk Ilmu Sosial, (Jakarta: 

Salemba Humanika, 2011), h. 143 
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E. Teknik Analisis Data 

Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan teknik analisis data 

induksi, induksi didefinisikan sebagai “proses pengambilan kesimpulan  yang di 

dasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti”. Dengan pengertian diatas 

dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa Analisis data induksi ialah proses 

pengumpulan data dimana peneliti mengumpulkan data dan menyimpulkannya. 

1. Reduksi data 

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu 

divatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal 

pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Data 

yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan dapat 

mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan 

mencarinya jika diperlukan. 

2. Penyajian data 

Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Data 

yang telah diproses oleh peneliti akan disajikan secara layak melalui bentuk 

tulisan dan table. 

3. Verifikasi data dan Menarik Kesimpulan 

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan dapat 

berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada 

tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah 

didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke 
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lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan 

kesimpulan yang dapat dipercaya. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan 

masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena 

masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat 

sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada di lapangan. 

Tahapan-tahapan dalam analisis data di atas merupakan bagian yang tidak 

dapat dipisahkan, sehingga saling berhubungan antara tahapan satu dnegan 

tahapan yang lain. Analisi dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai 

akhir penelitian, untuk mengetahui bagaimana pelaksanan kurikulum muatan lokal 

dalam pengembangan keterampilan kerja siswa. 

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka penelliti menggunakan model 

interaktif Miles dan Huberman dalam Sugiyono mengemukakan bahwa, untuk 

menganalisis data hasil penelitian aktivitas dalam analisis data kualitatif 

dillakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, 

sehingga datanya sudah jenuh. Adapun model interaktif yang dimaksud adalah 

sebagai berikut. 

 

F. Uji Keabsahan Data 

Pemeriksaan terhadap keabsahan data pada dasarnya, selain digunakan 

untuk menyanggah balik yang dituduhkan kepada penelitian kualitatif yang 
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menyatakan tidak ilmiah, juga merupakan sebagai unsur yang tidak terpisah dari 

tubuh pengetahuan penelitian kualitatif.53 

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 uji 

credibility, transferability, dependability, dan confirmability.54 

Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan 

sebagai penelitian ilmuah perlu dilakukan uji keabsahan data, adapun uji 

keabsahan data yang dapat dilaksanakan. 

1. Credibility 

Uji credibility (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian 

yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak 

meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan. 

2. Transferability 

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif, 

validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya 

asil penelitian ke populasi dimana sampel tersebut diambil.55Pertanyaan yang 

berkaitan dengan nilai tranfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/ dipakai 

dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai tranfer sagat bergantung pada sipemakai, 

sehingga ketika penelitian dapat digunakan dalam konteks yang berbeda 

                                                             
53Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif.( Bandung: Remaja Karya, 2007), h.320 
54Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif  Kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2007), 

h. 270 
55 Sugiyono, Metode penelitian kuantitatif  kualitatif dan R&D. (Bandung: Alfabeta,2007), 

h. 276  
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disituasi sosial yang berbeda vadilitas nilai transfer masih dapat 

dipertanggungjawabkan. 

3. Dependability 

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa 

percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian 

yang dependability atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang 

dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan 

memperoleh hasil yang sama pula.Pengujian dependability dilakukan dengan 

cara melakukan audit terhadap kesuluruhan proses penelitian. Dengan cara 

auditor yang indipenden atau pembimbing yang indipenden mengaudit 

keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan 

penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagai mana peneliti mulai 

menentukan masalah, terjun kelapangan, memilih sumber data, melaksanakan 

analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan 

hasil pengamatan. 

4. Confirmability  

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji confirmability 

penelitian. Penelitian bisa dikatakan objek apabila hasil penelitian telah 

disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif confirmability berarti 

menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. 

Apabila hasil penelitian merupakan fumgsi dari proses penelitian yang 

dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar 

confirmability.Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda 
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antara data yang telah diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi 

sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah 

disajikan dapat dipertanggung jawabkan. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

A. Gambaran Umum Madrasah 

1. Profil Madrasah 

Nama Madrasah : MAN 1 Blang Pidie Aceh Barat Daya 

Alamat   : JL. MOHD. SYARIF No. 38, Gampong  

    Meudang Ara, Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh  

    Barat Daya. Aceh 

Kode Pos   : 23764 

Nomor dan SK Penegerian : No. 27 Tahun 1980, SK Menteri Agama  

    Republik Indonesia 

Terhitung Mulai Tanggal  : 4 Agustus 1980 

NSPN   : 10104944 

Gedung Sendiri/Menumpang : Sendiri 

Permanen/Semi Permanen  : Permanen 

Jumlah Ruang   : 14 (Empat Belas) Ruang  

Email   : man.blangpidie@yahoo.com 

Kepala Madrasah   : Syamsullizami, S.Pd 

Wakil Kepala    :  

1. Kurikulum : Rahmah Fitri, S.Pd.I 

2. Kesiswaan : Agusmarita, S.Ag 

3. Sarpras : Tajuddin, S.Pd 

4. Humas : Dian Armiznah, S.Pd 
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2. Letak Geografis 

MAN 1 Blang Pidie Aceh Barat Daya berlokasi di Jl. . Mohd. Syarif 

Gampong Meudang Ara, Kec. Blang Pidie, Kab. Aceh Barat Daya. Lokasinya 

sangat strategis dan mudah dijangkau masyarakat. Adapun letak MAN 1 Blang 

Pidie Selatan berbatasan sebagai berikut: 

a. Sebelah barat berbatasan dengan jalan perumahan penduduk 

b. Sebelah timur berbatasan dengan persawahan 

c. Sebelah utara berbatasan dengan perumahan penduduk 

d. Sebelah selatan berbatasan dengan perumahan penduduk  

B. Deskripsi Hasil Penelitian  

 Pada sub bab ini akan dibahas mengenai deskripsi data yang diperoleh 

peneliti selama penelitian. Data tersebut diperoleh dari hasil wawancara, observasi 

dan dokumentasi. Selain itu juga akan disajikan pemaparan data terkait fokus 

penelitian. 

1. Perencanaan Kepala Madrasah dalam Peningkatan Potensi 

Berorganisasi Peserta Didik di MAN 1 Blang Pidie 

 Dalam peningkatkan potensi berorganisasi peserta didik, perencanaan 

sangat diperlukan agar program-program kerja terstruktur dengan baik supaya 

dapat meminimalisir hambatan-hambatan atau kendala dalam peningkatan potensi 

berorganisasi peserta didik. Dalam membuat perencanaan peningkatan potensi 

berorganisasi peserta didik kepala madrasah harus mengacu pada visi, misi dan 

tujuan sekolah.     
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 Adapun hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blang Pidie 

mengenai persiapannya dalam mengelola organisasi peserta didik mengatakan 

bahwa: 

 “Persiapan dalam mengelola organisasi peserta didik dengan melakukan 

musyawarah yang terdiri dari kepala madrasah, waka kesiswaan, orang tua 

wali dan para pembina atau pembimbing kegiatan pengorganisasian.”56 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang 

Pidie dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Dalam membuat persiapan untuk mengelola organisasi peserta didik, 

kepala madrasah terlebih dahulu melakukan musyawarah dengan waka 

kesiswaan, orang tua wali serta pembimbing atau pembina kegiatan 

organisasi.”57 

 

 Dalam meningkatkan potensi berorganisasi peserta didik, terlebih dahulu 

harus diketahui apa saja organisasi yang ada di MAN 1 Blang Pidie. Berdasarkan 

hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blang Pidie mengatakan 

bahwa: 

 “Organisasi-organisasi yang ada di madrasah MAN 1 Blang Pidie yaitu 

OSIM, Pramuka, Palang Merah Remaja, English Club, Silat dan Tahfidz. 

Organisasi ini diadakan di luar jam mata pelajaran pada hari Jum’at dan 

Sabtu. Diadakan organisasi di MAN 1 Blang Pidie tidak menganngu pross 

belajar mengajar. Dan organisasi ini wajib diikuti untuk semua peserta 

didik yang ada di MAN 1 Blang Pidie.”58 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaa MAN 1 Blang Pidie  

dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

                                                             
 56 Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blang Pidie. Pada hari Rabu 08 

Maret 2020 
 57 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang Pidie. Pada hari Kamis 09 

Maret 2020 
 58 Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blang Pidie. Pada hari Rabu 08 

Maret 2020 
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“Untuk organisasinya itu ada Pramuka, Osim, Palang Merah Remaja, dan 

Silat. Untuk kegiatannya diadakan pada hari Jum’at dan Sabtu diluar jam 

mata pelajaran.”59 

 

Setelah mengetahui organisasi-organisasi yang ada di MAN 1 Blang Pidie, 

selanjutnya diketahui apakah organisasi-organisasi tersebut memiliki potensi yang 

bagus. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blang 

Pidie, mengatakan bahwa: 

“Untuk setiap organisasi yang ada MAN 1 Blang Pidie mempunyai potensi 

yang bagus, seperti pramuka (tingkat internasional), osim (pertukaran 

pelajar ke Papua tentang budaya organisasi), english club (perlombaan 

antar peserta didik di MAN 1 Blang Pidie serta mengikuti perlombaan 

tingkat kabupatan maupun provinsi), silat (rutin mengikuti perlombaan 

tingkat kabupaten), palang merah remaja (ikut kegiatan sosialisasi).60 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang 

Pidie dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Iya, potensinya bisa kita lihat dari peserta didik dalam mengitkuti 

beberapa perlombaan yang diadakan. Alhamdulillah mereka mampu 

mengikuti oraganisa-oraganisasi tersebut dan mereka juga mampu 

mendapatkan perhargaan/juara.”61 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan peserta didik MAN 1 Blang Pidie 

dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa:  

“Sangat bagus, karena kami dituntut untuk benar-benar serius dalam 

mengikuti organisasi-organisasi dan kami juga diwajibkan untuk 

mengikuti berbagai organisasi yang ada di MAN 1 Blang Pidie. Dengan 

demikian kami mendapatkan hasil yang baik.”62 

                                                             
 59 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang Pidie. Pada hari Kamis 09 

Maret 2020 
 60 Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blang Pidie. Pada hari Rabu 08 

Maret 2020 
 61 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang Pidie. Pada hari Kamis 09 

Maret 2020 
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Agar tercapainya potensi peserta didik dalam berorganisasi harus kita 

ketahui bagaimana cara kepala madrasah MAN 1 Blang Pidie membina peserta 

didik dalam berorganisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 

Madrasah MAN 1 Blang Pidie, mengatakan bahwa: 

“Dalam pembinaan peserta didik saya memberi arahan kepada waka 

kesiswaan, selebihnya waka kesiswaan memberikan arahan dan membina  

para pembimbing organisasi dan para pembimbing tersebut akan terjun 

langsung ke lapangan, memberi arahan dan bimbingan maupun melakukan 

kontroling terhadap peserta didik dalam berorganisasi.”63 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang 

Pidie dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Dalam pembinaan pengorganisasian peserta didik, kami memberikan 

arahan dan bimbingan kepada para pembimbing setelah itu para 

pembimbing tersebut akan terjun langsung untuk memberi bimbingan 

maupun mengontrol kegiatan pengorganisasian peserta didik tersebut.”64 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peserta Didik MAN 1 Blang Pidie 

dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Untuk pembinaanya sangat mendukung atau membantu para peserta 

didik, dikarenakan dalam pembinaan pengorganisasian dilakukan dengan 

baik oleh para pembimbing organisasi dengan cara terjun langsung dan 

mngontrol kegiatan dengan baik. Dengan begitu maka madrasah sangat 

mendukung atau menyupport setiap kegiatan organisasi peserta didik akan 

diadakan.”65 

 

Apakah pembinaan yang dilakukan sudah sesuai dengan tujuan organisasi 

peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 

Blang Pidie, mengatakan bahwa: 
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“Sejauh ini untuk tujuan organisasiya sudah memuaskan, akan tetapi kami 

akan membina lagi supaya kedepannya lebih baik. Alhamdulillah sejauh 

ini tujuan dari semua bidang organisasinya sudah nampak, dilihat dari 

penghargaan maupun prestasi-prestasi yang didapatkan oleh para peserta 

didik dari bidangnya masing-masing.”66 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang 

Pidie dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Alhamdulillah dari semua tujuan organisasinya sudah mencapai targetnya 

masing-masing, dan juga kami sangat bangga kepada peserta didik yang 

sudah bertanggung jawab atas kegiatan organisasinya masing-masing.”67 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peserta Didik MAN 1 Blang Pidie 

dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Kalau dilihat dari segi pencapaian atau penghargaan yang diterima 

sekolah sudah pasti tujuan dari pengorganisasian ini sudah tercapai. Dan 

kami juga akan membenahi lagi supaya menjadi lebih baik kedepannya.”68 

 

2. Pelaksanaan Kepala Madrasah dalam Peningkatan Potensi Organisasi di 

MAN 1 Blang Pidie 

 Dalam peningkatan potensi pengorganisasian peserta didik, kepala sekolah 

harus membuat pelaksanaan yang matang dalam menentukan persiapan, proses 

pelaksanaan, supervisi kegiatan, bentuk supervisi dan pembinaan 

pengorganisasian peserta didik.  
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Bagaimana pelaksanaan yang kepala madrasah MAN 1 Blang Pidie 

lakukan dalam meningkatkan potensi organisasi peserta didik. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blang Pidie, mengatakan bahwa: 

“Dalam peningkatkan potensi organisasi, madrasah mewajibkan kepada 

semua peserta didik untuk mengikuti minimal satu organisasi untuk 

seorang peserta didik dan maksimalnya dua organisasi. Dengan demikian, 

peserta didik tersebut akan dibina ataupun dilatih kemampuannya sesuai 

organisasi yang diikuti oleh peserta didik. Setelah itu, dengan adanya 

kemampuan peserta didik dalam bidang organisasinya masing-masing 

maka diadakan perlombaan untuk peserta didik yang ada di MAN 1 Blang 

Pidie sesuai dengan organisasi-organisasi peserta didik. Kemudian 

hasilnya peserta didik akan diseleksi lagi untuk direkrut dalam 

perlombaan-perlombaan lainnya baik itu dari tingkat kabupaten, provinsi 

maupun internasional.”69 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang 

Pidie dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Supaya meningkatnya potensi organisasi peserta didik, kami mewajibkan 

untuk semua peserta didik untuk mengikuti minimal satu bidang 

orgasnisasi dan maksimalnya dua bidang organisasi. Dengan demikian, 

peserta didik akan difokuskan untuk dibina dan dilatih agar mempunyai 

potensi yang diinginkan madrasah MAN 1 Blang Pidie.”70 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peserta Didik MAN 1 Blang Pidie 

dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“MAN 1 Blang Pidie mewajibkan untuk kami (peserta didik) agar 

mengikuti organisasi-organisasi yang ada di MAN 1 Blang Pidie minimal 

satu bidang dan maksimalnya dua bidang organisasi. Setelah itu kami akan 

dilatih atau dibina supaya meningkatnya potensi peserta didik yang ada di 

MAN 1 Blang Pidie.”71 

 

                                                             
 69 Hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blang Pidie. Pada hari Rabu 08 

Maret 2020 
 70 Hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang Pidie. Pada hari Kamis 09 

Maret 2020 
 71 Hasil wawancara dengan Peserta Didik MAN 1 Blang Pidie. Pada hari Jumat 10 Maret 

2020 



51 
 

 

Bagaimana proses pelaksanaan kegiatan organisasi peserta didik di MAN 

1 Blang Pidie. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 

Blang Pidie, mengatakan bahwa: 

“Untuk melakukan proses pelaksanaan kegiatan pengorganisasian terlebih 

dahulu peserta didik memilih organisasi yang ingin diikuti serta mengikuti 

kegiatan pengorganisasian.”72 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang 

Pidie dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Untuk melakukan proses pelaksanaan kegiatan pengorganisasian terlebih 

dahulu peserta didik memilih organisasi yang ingin diikuti serta mengikuti 

kegiatan pengorganisasian.”73 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peserta Didik MAN 1 Blang Pidie 

dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Pelaksanaannya sangat lancar, dikarenakan proses pelaksanaanya dengan 

cara para pembimbing terjun langsung untuk malakukan pengontrolan 

maupun memberi arahan dengan baik.”74 

 

 Selanjutnya apakah kepala madrasah berperan langsung dalam 

mengarahkan organisasi peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala madrasah MAN 1 Blang Pidie, mengatakan bahwa: 

 “Ada waktunya untuk terjun langsung tapi lebih ke arah membimbing dan 

mengarahkan kepada waka kesiswaan apabila ada kegiatan 

pengorganisasian tertentu.”75 
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang 

Pidie dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Kami menunggu arahan dari kepala madrasah terlebih dahulu setelah itu 

saya ada juga terjun langsung untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan kepada pembimbing organisasi masing-masing.”76 

 

Siapa saja yang berperan dalam melaksanakan supervisi kegiatan 

organisasi peserta didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah 

MAN 1 Blang Pidie, mengatakan bahwa: 

“Yang melakukan supervisi kegiatan organisasi peserta didik ialah kepala 

madrasah, waka kesiswaan dan pembimbing organisasi masing-masing.”77 

 

Kapan dilaksanakan kegiatan supervisi terhadap pengorganisasian peserta 

didik. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blang 

Pidie, mengatakan bahwa: 

“Rutin sebulan sekali dan di waktu-waktu tertentu pada saat diadakan 

perlombaan ataupun pada saat paserta didik mengikuti perlombaan di luar 

madrasah.”78 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang 

Pidie dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Supervisi yang kami (waka kesiswaan) lakukan yaitu pada 2 (dua) 

minggu sekali secara rutin dan pada waktu-waktu tertentu.”79 
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Bagaimana cara kepala madrasah untuk membina peserta didik dalam 

berorganisasi. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 

Blang Pidie, mengatakan bahwa: 

“Memberikan bimbingan maupun arahan secara langsung dan mendukung 

kegiatan-kegiatan organisasi yang sudah ditetapkan. Dan 

mengikutsertakan kegiatan organisasi yang diadakan diluar madrasah baik 

itu acara kabupaten maupun provinsi.”80 

 

 

3. Kendala Kepala Madrasah dalam Peningkatan Potensi Berorganisasi 

Peserta Didik di MAN 1 Blang Pidie 

 Dalam setiap pelaksanaan peningkatan potensi berorganisasi peserta didik 

tentunya terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi baik itu dari 

guru, peserta didik maupun sistem manajemen yang dijalankan sekolah. Kendala 

dalam proses pelaksanaan potensi berorganisasi peserta didik akan membuat 

tujuan organisasi tersebut tidak berjalan dengan optimal, kemudian dapat 

berpengaruh pada antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 

pengorganisasian. 

 Dalam perencanaan peningkatan potensi berorganisasi peserta didik 

terdapat beberapa hal yang dipersiapkan dan ditetapkan oleh madrasah maupun 

kepala madrasah MAN 1 Blang Pidie dalam mensiasati kendala-kendala yang ada. 

Apa saja kendala kepala madrasah dalam mengelola pengorganisasian peserta 

didik yang ada di MAN 1 Blang Pidie. Berdasarkan hasil wawancara dengan 

Kepala Madrasah, mengatakan bahwa: 
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 “Yang menjadi hambatannya adalah jarak tempuh dari peserta didiknya 

untuk mengikuti organisasi, karena kegiatan organisasi yang dilaksanakan 

diluar jam proses belajar mengajar, kegiatan organisasi diadakan di sore 

hari pada hari jumat dan sabtu.”81 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peserta Didik MAN 1 Blang Pidie 

dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Kendala yang kami alami adalah jarak tempuh ke madrasahnya yang 

jauh, karena kami bolak-bailk lagi ke madrasah untuk mengikuti 

organisasi-organisasinya.”82 

 

Selanjutnya untuk mengetahui prosedur pengorganisasian peserta didik, 

terlebih dahulu kita ketahui apakah peserta didik yang mengikuti organisasi-

organisasi di madrasah MAN 1 Blang Pidie sudah sesuai dengan bakat dan 

minatnya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blang 

Pidie, mengatakan bahwa: 

“Semua Peserta didik yang ikut dalam berbagai organisasi sudah tentu 

sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Karena dalam setiap 

proses perekrutan peserta didik untuk mengikuti organisasi tersebut 

terlebih dahulu madrasah melakukan pembagian angket kepada peserta 

didik untuk memilih organisasi yang menjadi minatnya, setelah itu baru 

dilakukan pelatihan maupun pembinaan terhadap para peserta didik 

tersebut.”83 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peserta Didik MAN 1 Blang Pidie 

dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Iya, karena untuk bergabung dalam sebuah organisasi di MAN 1 Blang 

Pidie kami terlebih dahulu di suruh memilih organisasi yang kami suka. 
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Jadi dengan begitu untuk semua organisasi yang kami ikuti itu sudah 

sesuai dengan bakat dan minat peserta didik.”84 

 

Apakah jadwal pelaksanaan kegiatan organisasi tidak mengganggu proses 

belajar mengajar para peserta didik di MAN 1 Blang Pidie. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan Kepala Madrasah MAN 1 Blang Pidie, mengatakan bahwa: 

“Tentu tidak mengganggu, karena kegiatan untuk semua organisasi yang 

ada di MAN 1 Blang Pidie dilakukan setelah proses belajar mengajar 

selesai atau pada waktu sore hari.”85 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peserta Didik MAN 1 Blang Pidie 

dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Dalam melakukan kegiatan pengorganisasian tersebut tentu tidak 

mempengaruhi proses belajar mengajar kami di madrasah, karena 

kegiatannya dilakukan pada waktu sore hari setelah proses belajar 

mengajar selesai.”86 

 

Bagaimana cara kepala madrasah MAN 1 Blang Pidie untuk mengatasi 

kendala-kendala tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Madrasah 

MAN 1 Blang Pidie, mengatakan bahwa: 

“Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang ada di MAN 1 Blang Pidie 

ialah dengan melakukan panggilan kepada orang tua wali bagi peserta 

didik yang tidak mengikuti kegiatan organisasi 3 (tiga) kali berturut tanpa 

keterangan. Karena sebelum para peserta didik masuk dalam suatu 

organisasi, para peserta didik, orang tua wali dan para pembina organisasi 

maupun kepala madrasah sudah melakukan musyawarah untuk 

memberikan pengarahan berupa peraturan atau syarat-syarat 

pengorganisasian. Salah satu yang paling utama ialah untuk semua peserta 

didik yang tidak hadir dalam kegiatan organisasi satu atau dua hari maka 
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akan di denda, sedangkan bagi yang tidak hadir tiga hari maka akan di 

panggil orang tua wali peserta didik.”87 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Waka Kesiswaan MAN 1 Blang 

Pidie dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Untuk mengatasi kendala yang ada dalam pengorganisasian yang ada di 

MAN 1 Blang Pidie ialah secara kami terjun langsung untuk meninjau 

perkembangan maupun kendala-kendala yang dialami oleh peserta didik. 

Dengan begitu kami akan membantu para peserta didik yang terkendala 

dengan organisasi-organisasinya supaya organisasi-organisasi tersebut 

berjalan dengan efektif dan efisien.”88 

 

Apa harapan kepala madrasah dari organisasi-organisasi yang ada di MAN 

1 Blang Pidie kedepannya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala 

Madrasah MAN 1 Blang Pidie, mengatakan bahwa: 

“Harapan madrasah terhadap organisasi-organisasi yang ada di MAN 1 

Blang Pidie kedepannya ialah semoga semua organisasi-organisasi tetap 

konsisten terhadap apa yang sudah di capai, dan kami akan membenahi 

organisasi-organisasi tersebut semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan 

kepada para peserta didik juga tetap konsisten terhadap prestasi-prestasi 

yang telah di capai serta lebih giat lagi dalam mengikuti latihan dan 

bimbingannya supaya kedepannya juga lebih baik lagi.”89 

 

Berdasarkan hasil wawancara dengan Peserta Didik MAN 1 Blang Pidie 

dengan diajukan pertanyaan yang sama, mengatakan bahwa: 

“Harapan kami ialah semoga madrasah atau kepala madrasah  selalu 

mensupport maupun memberikan pemasukan supaya organisasi-organisasi 

yang ada di MAN 1 Blang Pidie kedepannya lebih baik lagi dan juga 

mensupport terhadap kegiatan-kegiatan harian maupun tahunan.”90 
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C. Pembahasan Hasil Penelitian 

Berdasarkan tujuan penelitian tentang perencanaan kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu pendidikan, strategi kepala sekolah dalam meningkatkan 

mutu pendidikan, dan kendala kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. Adapun perencanaan kepala sekolah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan akan dibahas di bawah ini. 

 

1. Perencanaan Kepala Madrasah dalam Peningkatan Potensi 

Berorganisasi Peserta Didik di MAN 1 Blang Pidie 

Perencanaan adalah langkah awal merumuskan strategi, dengan 

mempertimbangkan kemampuan sumber daya organisasi untuk menciptakan 

kesuksesan di masa mendatang. Perencanaan pada dasarnya dipahami sebagai 

pintu masuk bagi setiap organisasi intuk menganalisis berbagai kekukatan, 

kelemahan, ancaman dan peluang yang dapat mempengaruhi organisasi dalam 

mencapai tujuan yang ditetapkan.  

 Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis 

kegiatan kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. 

Perencanaan dapat juga diartikan sebagai aktivitas pengambilan keputusan tentang 

sasaran apa yang ingin dicapai, tindakan apa yang diambil dalam rangka mencapai 

tujuan atau sasaran tersebut dan siapa yang akan melaksanakan tugas tersebut 

guna mencapai tujuan.91  

 

 Dalam peningkatan potensi pengorganisasian peserta didik, kepala sekolah 

harus membuat perencanaan yang matang dalam menentukan persiapan, proses 

pelaksanaan, supervisi kegiatan, bentuk supervisi dan pembinaan 

pengorganisasian peserta didik. Adapun persiapan kepala madrasah dalam 
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mengelola organisasi peserta didik ialah dengan melakukan musyawarah terhadap 

pengorganisasian peserta didik yang terdiri dari kepala madrasah, waka 

kesiswaan, orang tua wali dan para pembina atau pembimbing kegiatan 

pengorganisasian. Terkait dengan proses perencanaan kegiatan organisasi kepala 

madrasah menentukan perancangan kegiatan selanjutnya bersosialisasi dengan 

orang tua peserta didik dan peserta didik untuk pemilihan organisasinya masing-

masing serta menentukan waktu kegiatan pengorganisasian supaya tidak 

mengganggu proses belajar mengajar para peserta didik.  

 

2. Pelaksanaan Kepala Madrasah dalam Peningkatan Potensi Organisasi di 

MAN 1 Blang Pidie 

 Pelaksanaan menurut Westa merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang 

dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijakan yang telah 

dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi semua kebutuhan, alat-alat yang 

diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya dan bagai 

mana cara yang harus dilaksanakan.92  

 

 Dalam meningkatkan potensi organisasi, kepala madrasah mewajibkan 

kepada semua peserta didik untuk mengikuti minimal satu organisasi untuk 

seorang peserta didik dan maksimalnya dua organisasi. Dengan demikian, peserta 

didik tersebut akan dibina ataupun dilatih kemampuannya sesuai organisasi yang 

diikuti oleh peserta didik. Setelah itu, dengan adanya kemampuan peserta didik 

dalam bidang organisasinya masing-masing maka diadakan perlombaan untuk 

peserta didik yang ada di MAN 1 Blang Pidie sesuai dengan organisasi-organisasi 

peserta didik. Kemudian hasilnya peserta didik akan diseleksi lagi untuk direkrut 
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dalam perlombaan-perlombaan lainnya baik itu dari tingkat kabupaten, provinsi 

maupun internasional. Organisasi-organisasi yang ada di madrasah MAN 1 Blang 

Pidie yaitu Osim, Pramuka, Palang Merah Remaja, English Club, Silat dan 

Tahfidz. Organisasi ini diadakan di luar jam mata pelajaran pada hari Jum’at dan 

Sabtu. Diadakannya organisasi di MAN 1 Blang Pidie tidak menganggu pross 

belajar mengajar. Dan organisasi ini wajib diikuti untuk semua peserta didik yang 

ada di MAN 1 Blang Pidie. 

 Untuk setiap organisasi yang ada MAN 1 Blang Pidie mempunyai potensi 

yang bagus, seperti pramuka (tingkat internasional), osim (pertukaran pelajar ke 

Papua tentang budaya organisasi), english club (perlombaan antar peserta didik di 

MAN 1 Blang Pidie serta mengikuti perlombaan tingkat kabupatan maupun 

provinsi), silat (rutin mengikuti perlombaan tingkat kabupaten), palang merah 

remaja (ikut kegiatan sosialisasi). Dari segi pembinaan peserta didik, kepala 

madrasah memberi arahan kepada waka kesiswaan, selebihnya waka kesiswaan 

memberikan arahan dan membina para pembimbing organisasi dan para 

pembimbing tersebut akan terjun langsung ke lapangan, memberi arahan dan 

bimbingan maupun melakukan kontroling terhadap peserta didik dalam 

berorganisasi. Dalam menentukan tujuan organisasi peserta didik sejauh ini untuk 

tujuan organisasiya sudah memuaskan, akan tetapi kami akan membina lagi 

supaya kedepannya lebih baik. Alhamdulillah sejauh ini tujuan dari semua bidang 

organisasinya sudah nampak, dilihat dari penghargaan maupun prestasi-prestasi 

yang didapatkan oleh para peserta didik dari bidangnya masing-masing. 

Sedangkan kalau dilihat dari segi pencapaian atau penghargaan yang diterima 
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sekolah sudah pasti tujuan dari pengorganisasian ini sudah tercapai. Dan kami 

juga akan membenahi lagi supaya menjadi lebih baik kedepannya. 

Pembinaan peserta didik dalam berorganisasi ialah dengan memberikan 

bimbingan maupun arahan secara langsung dan mendukung kegiatan-kegiatan 

organisasi yang sudah ditetapkan. Dan juga mengikutsertakan kegiatan organisasi 

yang diadakan diluar madrasah baik itu acara kabupaten maupun provinsi.  

 

3. Kendala Kepala Madrasah dalam Peningkatan Potensi Berorganisasi 

Peserta Didik di MAN 1 Blang Pidie 

 Kendala merupakan Dalam mengoptimalkan hambatan-hambatan yang 

ada di madrasah, kepala madrasah dapat memadukan unsur-unsur sekolah dengan 

situasi lingkungan budayanya, yang merupakan kondisi bagi terciptanya madrasah 

yang efektif. Madrasah yang efektif adalah madrasah yang memilki mutu yang 

baik. oleh karena itu, kepala madrasah merupakan salah satu komponen 

pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan potensi pengorganisasian.93 

 

Dalam setiap pelaksanaan peningkatan potensi berorganisasi peserta didik 

tentunya terdapat beberapa kendala atau hambatan yang dihadapi baik itu dari 

guru, peserta didik maupun sistem manajemen yang dijalankan madrasah. 

Kendala dalam proses pelaksanaan potensi berorganisasi peserta didik akan 

membuat tujuan organisasi tersebut tidak berjalan dengan optimal, kemudian 

dapat berpengaruh pada antusias peserta didik dalam mengikuti kegiatan-kegiatan 

pengorganisasian. 

Yang menjadi kendala kepala madrasah dalam mengelola 

pengorganisasian peserta didik ialah jarak tempuh dari peserta didiknya untuk 

                                                             
 93Sri Banun, ddk, Staategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Pada 

SMP Negeri 2 Unggul Mesjid Raya Kabupaten Aceh Besar, (Jurnal Administrasi Pendidikan 

Pascasarjana Universitas Syiah Kuala, Vol. 4, No. 1, 2016), h. 144 
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mengikuti organisasi, karena kegiatan organisasi yang dilaksanakan diluar jam 

proses belajar mengajar, jadi para peserta didik harus bolak-balik lagi ke 

madrasah untuk mengikuti kegiatan organisasi yang diadakan di sore hari pada 

hari jumat dan sabtu. Selanjutnya untuk mengetahui prosedur pengorganisasian 

peserta didik, terlebih dahulu kita ketahui apakah peserta didik sudah sesuai 

dengan bakat dan minatnya. Semua peserta didik yang ikut dalam berbagai 

organisasi sudah tentu sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing. Karena 

dalam setiap proses perekrutan peserta didik untuk mengikuti organisasi tersebut 

terlebih dahulu madrasah melakukan pembagian angket kepada peserta didik 

untuk memilih organisasi yang menjadi minatnya, setelah itu baru dilakukan 

pelatihan maupun pembinaan terhadap para peserta didik tersebut.  

Kegiatan organisasi yang dilaksanakan tidak mengganggu proses belajar 

mengajar para peserta didik. Karena kegiatan untuk semua organisasi yang ada di 

MAN 1 Blang Pidie dilakukan setelah proses belajar mengajar selesai atau pada 

waktu sore hari. Kepala madrasah dalam mengatasi kendala-kendala yang ada di 

MAN 1 Blang Pidie ialah dengan melakukan panggilan kepada orang tua wali 

bagi peserta didik yang tidak mengikuti kegiatan organisasi 3 (tiga) kali berturut 

tanpa keterangan. Karena sebelum para peserta didik masuk dalam suatu 

organisasi, para peserta didik, orang tua wali dan para pembina organisasi maupun 

kepala madrasah serta waka kesiswaan sudah melakukan musyawarah untuk 

memberikan pengarahan berupa peraturan atau syarat-syarat pengorganisasian. 

Salah satu yang paling utama ialah untuk semua peserta didik yang tidak hadir 



62 
 

 

dalam kegiatan organisasi satu atau dua hari maka akan di denda, sedangkan bagi 

yang tidak hadir tiga hari maka akan di panggil orang tua wali peserta didik.  

Harapan kepala madrasah untuk organisasi-organisasi yang ada di MAN 1 

Blang Pidie merupakan semoga semua organisasi-organisasi tetap konsisten 

terhadap apa yang sudah di capai, dan madrasah MAN 1 Blang Pidie akan 

membenahi organisasi-organisasi tersebut semoga kedepannya lebih baik lagi. 

Dan kepada para peserta didik juga tetap konsisten terhadap prestasi-prestasi yang 

telah di capai serta lebih giat lagi dalam mengikuti latihan dan bimbingannya 

supaya kedepannya juga lebih baik lagi. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Perencanaan Kepala Madrasah dalam Peningkatan Potensi Berorganisasi 

Peserta Didik di MAN 1 Blang Pidie 

 Dalam peningkatan potensi pengorganisasian peserta didik, kepala sekolah 

harus membuat perencanaan yang matang seperti menentukan persiapan-

persiapannya. Adapun persiapan kepala madrasah dalam mengelola organisasi 

peserta didik ialah dengan melakukan musyawarah terhadap pengorganisasian 

peserta didik yang terdiri dari kepala madrasah, waka kesiswaan, orang tua wali 

dan para pembina atau pembimbing kegiatan pengorganisasian.  

 

2. Pelaksanaan Kepala Madrasah dalam Peningkatan Potensi Organisasi di 

MAN 1 Blang Pidie 

 Dalam peningkatan potensi organisasi, kepala madrasah mewajibkan 

kepada semua peserta didik untuk mengikuti minimal satu organisasi untuk 

seorang peserta didik dan maksimalnya dua organisasi. Dari segi pembinaan 

peserta didik, kepala madrasah memberi arahan kepada waka kesiswaan, 

selebihnya waka kesiswaan memberikan membina dan memberi arahan para 

pembimbing organisasi dan para pembimbing tersebut akan terjun langsung ke 

lapangan, memberi arahan dan bimbingan maupun melakukan kontroling terhadap 

peserta didik dalam berorganisasi. Dalam menentukan tujuan organisasi peserta 

didik sejauh ini untuk tujuan organisasiya sudah memuaskan, akan tetapi MAN 1 



64 
 

 

Blang Pidie akan membina lagi organisasi-organisasinya supaya kedepannya lebih 

baik. 

3. Kendala Kepala Madrasah dalam Peningkatan Potensi Berorganisasi Peserta 

Didik di MAN 1 Blang Pidie 

 Yang menjadi kendala kepala madrasah dalam mengelola 

pengorganisasian peserta didik ialah jarak tempuh dari peserta didiknya untuk 

mengikuti organisasi, karena kegiatan organisasi yang dilaksanakan diluar jam 

proses belajar mengajar, jadi para peserta didik harus bolak-balik lagi ke 

madrasah untuk mengikuti kegiatan organisasi yang diadakan di sore hari pada 

hari jumat dan sabtu.  

B. Saran 

 Kepala madrasah sangat berperan dalam meningkatkan potensi 

berorganisasi peserta didik, kepala madrasah juga sangat berpengaruh terhadap 

terbentuknya prestasi dan perkembangan madrasah dalam peningkatan potensi 

berorganisasi peserta didik.  

 Adapun saran dari peneliti dalam peningkatan potensi berorganisasi 

peserta didik yaitu, kepala madrasah hendaknya menyusun rencana dengan 

menjelaskan detail tentang aspek-aspek potensi yang ingin dicapai. Selanjutnya 

kepala madrasah diharapkan agar lebih teliti dalam membuat prosedur 

pengorganisasian peserta didik seperti, perkembangan bakat minat para peserta 

didik dalam organisasinya serta pembinaan terhadap organisasi-organisasi peserta 

didik. 
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 Kemudian madrasah sebaiknya mengadakan kegiatan organisasi itu di 

waktu jam sekolah saja, dikarenakan peniliti melihat dari kendala peserta didik 

dalam mengikuti proses kegiatan organisasi yang menjadi hambatannya adalah 

jarak tempuh peserta didik yang jauh. Dengan adanya kegiatan organisasi di 

waktu jam sekolah tersebut, maka para peserta didik akan lebih memanfaatkan 

kegiatan organisasinya sebaik mungkin. 
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INSTRUMEN PENELITIAN 

WAWANCARA 

Bersama Kepala Madrasah MAN 1 Blang Pidie 

Hari Rabu 08 Maret 2020 

PERTANYAAN JAWABAN 

Apa saja persiapan yang bapak lakukan 

untuk peningkatan potensi berorganisasi 

peserta didik di MAN 1 Blang Pidie 

Melakukan musyawarah terhadap 

pengorganisasian peserta didik yang terdiri dari 

kepala madrasah, waka kesiswaan, orang tua wali 

dan para pembina atau pembimbing kegiatan 

pengorganisasian. 

Apa saja organisasi yang ada di MAN 1 

Blang Pidie 

Organisasi organisasi yang ada di madrasah MAN 

1 Blang Pidie yaitu Osim, Pramuka, Palang Merah 

Remaja, English Club, Silat dan Tahfidz. 

Organisasi ini diadakan di luar jam mata pelajaran 

pada hari Jum’at dan Sabtu. Diadakan organisasi 

di MAN 1 Blang Pidie tidak menganngu pross 

belajar mengajar. Dan organisasi ini wajib diikuti 

untuk semua peserta didik yang ada di MAN 1 

Blang Pidie. 

Apakah semua organisasi peserta didik 

yang ada di MAN 1 Blang Pidie 

memiliki potensi yang bagus 

Untuk setiap organisasi yang ada MAN 1 Blang 

Pidie mempunyai potensi yang bagus, seperti 

pramuka (tingkat internasional), osim (pertukaran 

pelajar ke Papua tentang budaya organisasi), 

english club (perlombaan antar peserta didik di 

MAN 1 Blang Pidie serta mengikuti perlombaan 

tingkat kabupatan maupun provinsi), silat (rutin 

mengikuti perlombaan tingkat kabupaten), palang 

merah remaja (ikut kegiatan sosialisasi). 

Bagaimana cara kepala madrasah 

MAN 1 Blang Pidie membina 

Dalam pembinaan peserta didik saya memberi 

arahan kepada waka kesiswaan, selebihnya waka 



 

 

peserta didik dalam berorganisasi  kesiswaan memberikan arahan dan membina  para 

pembimbing organisasi dan para pembimbing 

tersebut akan terjun langsung ke lapangan, 

memberi arahan dan bimbingan maupun 

melakukan kontroling terhadap peserta didik 

dalam berorganisasi. 

Apakah pembinaan yang dilakukan 

sudah sesuai dengan tujuan 

organisasi peserta didik. 

 

dari semua bidang organisasinya sudah nampak, 

dilihat dari penghargaan Sejauh ini untuk tujuan 

organisasiya sudah memuaskan, akan tetapi kami 

akan membina lagi supaya kedepannya lebih baik. 

Alhamdulillah sejauh ini tujuan maupun prestasi-

prestasi yang didapatkan oleh para peserta didik 

dari bidangnya masing-masing. 

Bagaimana pelaksanaan yang kepala 

madrasah MAN 1 Blang Pidie 

lakukan dalam meningkatkan potensi 

organisasi peserta didik. 

Dalam peningkatkan potensi organisasi, madrasah 

mewajibkan kepada semua peserta didik untuk 

mengikuti minimal satu organisasi untuk seorang 

peserta didik dan maksimalnya dua organisasi. 

Dengan demikian, peserta didik tersebut akan 

dibina ataupun dilatih kemampuannya sesuai 

organisasi yang diikuti oleh peserta didik. Setelah 

itu, dengan adanya kemampuan peserta didik 

dalam bidang organisasinya masing-masing maka 

diadakan perlombaan untuk peserta didik yang ada 

di MAN 1 Blang Pidie sesuai dengan organisasi-

organisasi peserta didik. Kemudian hasilnya 

peserta didik akan diseleksi lagi untuk direkrut 

dalam perlombaan-perlombaan lainnya baik itu 

dari tingkat kabupaten, provinsi maupun 

internasional. 

Bagaimana proses pelaksanaan 

kegiatan organisasi peserta didik di 

Untuk melakukan proses pelaksanaan kegiatan 

pengorganisasian kami menentukan perancangan 



 

 

MAN 1 Blang Pidie kegiatan selanjutnya bersosialisasi dengan orang 

tua peserta didik dan peserta didik untuk 

pemilihan organisasinya masing-masing serta 

menentukan waktu kegiatan pengorganisasian 

supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar 

para peserta didik. 

Apakah kepala madrasah berperan 

langsung dalam mengarahkan 

organisasi peserta didik. 

Ada waktunya untuk terjun langsung tapi lebih ke 

arah membimbing dan mengarahkan kepada waka 

kesiswaan apabila ada kegiatan pengorganisasian 

tertentu. 

Siapa saja yang berperan dalam 

melaksanakan supervisi kegiatan 

organisasi peserta didik. 

Yang melakukan supervisi kegiatan organisasi 

peserta didik ialah kepala madrasah, waka 

kesiswaan dan pembimbing organisasi masing-

masing. 

Kapan dilaksanakan kegiatan 

supervisi terhadap pengorganisasian 

peserta didik. 

Rutin sebulan sekali dan di waktu-waktu tertentu 

pada saat diadakan perlombaan ataupun pada saat 

paserta didik mengikuti perlombaan di luar 

madrasah. 

Bagaimana cara kepala madrasah 

untuk membina peserta didik dalam 

berorganisasi 

 

Memberikan pembinaan maupun arahan secara 

lansung dan mendukung kegiatan kegiatan organisasi 

yang sudah ditetapkan. Dan mengikutsertakan kegiatan 

organisasi yang diadakan diluar madrasah baik itu 

acara kabupaten maupun acara provinsi. 

Apa saja kendala kepala madrasah 

dalam mengelola pengorganisasian 

peserta didik yang ada di MAN 1 

Blang Pidie. 

Yang menjadi hambatannya adalah jarak tempuh 

dari peserta didiknya untuk mengikuti organisasi, 

karena kegiatan organisasi yang dilaksanakan 

diluar jam proses belajar mengajar, kegiatan 

organisasi diadakan di sore hari pada hari jumat 

dan sabtu. 

Apakah peserta didik yang mengikuti Sesuai dengan bakat dan minatnya masing-



 

 

organisasi-organisasi di madrasah 

MAN 1 Blang Pidie sudah sesuai 

dengan bakat dan minatnya 

masing. Karena dalam setiap proses perekrutan 

peserta didik untuk mengikuti organisasi tersebut 

terlebih dahulu madrasah melakukan pembagian 

angket kepada peserta didik untuk memilih 

organisasi yang menjadi minatnya, setelah itu baru 

dilakukan pelatihan maupun pembinaan terhadap 

para peserta didik tersebut 

Apakah jadwal pelaksanaan kegiatan 

organisasi tidak mengganggu proses 

belajar mengajar para peserta didik 

di MAN 1 Blang Pidie 

 

Tentu tidak mengganggu, karena kegiatan untuk 

semua organisasi yang ada di MAN 1 Blang Pidie 

dilakukan setelah proses belajar mengajar selesai 

atau pada waktu sore hari. 

Apa kendala yang di hadapi peserta 

dididk dalam mengikuti organisasi di 

MAN 1 Blang Pidie 

Yang menjadi hambatannya adalah jarak tempuh 

dari peserta didiknya untuk mengikuti organisasi, 

karena kegiatan organisasi yang dilaksanakan 

diluar jam proses belajar mengajar, kegiatan 

organisasi diadakan di sore hari pada hari jumat 

dan sabtu. 

Bagaimana cara kepala madrasah 

MAN 1 Blang Pidie untuk mengatasi 

kendala kendala tersebut. 

Untuk mengatasi kendala atau hambatan yang ada 

di MAN 1 Blang Pidie ialah dengan melakukan 

panggilan kepada orang tua wali bagi peserta didik 

yang tidak mengikuti kegiatan organisasi 3 (tiga) 

kali berturut tanpa keterangan. Karena sebelum 

para peserta didik masuk dalam suatu organisasi, 

para peserta didik, orang tua wali dan para 

pembina organisasi maupun kepala madrasah 

sudah melakukan musyawarah untuk memberikan 

pengarahan berupa peraturan atau syarat-syarat 

pengorganisasian. Salah satu yang paling utama 

ialah untuk semua peserta didik yang tidak hadir 

dalam kegiatan organisasi satu atau dua hari maka 



 

 

akan di denda, sedangkan bagi yang tidak hadir 

tiga hari maka akan di panggil orang tua wali 

peserta didik. 

Apa harapan kepala madrasah dari 

organisasi-organisasi yang ada di 

MAN 1 Blang Pidie kedepannya. 

Harapan madrasah terhadap organisasi-organisasi 

yang ada di MAN 1 Blang Pidie kedepannya ialah 

semoga semua organisasi-organisasi tetap 

konsisten terhadap apa yang sudah di capai, dan 

kami akan membenahi organisasi-organisasi 

tersebut semoga kedepannya lebih baik lagi. Dan 

kepada para peserta didik juga tetap konsisten 

terhadap prestasi-prestasi yang telah di capai serta 

lebih giat lagi dalam mengikuti latihan dan 

bimbingannya supaya kedepannya juga lebih baik 

lagi. 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

WAWANCARA 

Bersama Peserta Didik MAN 1 Blang Pidie 

Hari Jumat 10 Maret 2020 

PERTANYAAN JAWABAN 

Apakah semua organisasi peserta didik 

yang ada di MAN 1 Blang Pidie 

memiliki potensi yang bagus 

Sangat bagus, karena kami dituntut untuk benar-

benar serius dalam mengikuti organisasi-

organisasi dan kami juga diwajibkan untuk 

mengikuti berbagai organisasi yang ada di MAN 1 

Blang Pidie. Dengan demikian kami mendapatkan 

hasil yang baik. 

Bagaimana cara kepala madrasah 

MAN 1 Blang Pidie membina 

peserta didik dalam berorganisasi 

Untuk pembinaanya sangat mendukung atau 

membantu para peserta didik, dikarenakan dalam 

pembinaan pengorganisasian dilakukan dengan 

baik oleh para pembimbing organisasi dengan cara 

terjun langsung dan mngontrol kegiatan dengan 

baik. Dengan begitu maka madrasah sangat 

mendukung atau mensupport setiap kegiatan 

organisasi peserta didik akan diadakan. 

Apakah pembinaan yang dilakukan 

sudah sesuai dengan tujuan 

organisasi peserta didik. 

 

Kalau dilihat dari segi pencapaian atau 

penghargaan yang diterima sekolah sudah pasti 

tujuan dari pengorganisasian ini sudah tercapai. 

Dan kami juga akan membenahi lagi supaya 

menjadi lebih baik kedepannya. 

bagaimana cara kepala madrasah 

MAN 1 Blang Pidie membina 

peserta didik dalam berorganisasi. 

Untuk pembinaanya sangat mendukung atau 

membantu para peserta didik, dikarenakan dalam 

pembinaan pengorganisasian dilakukan dengan 

baik oleh para pembimbing organisasi dengan cara 

terjun langsung dan mngontrol kegiatan dengan 

baik. Dengan begitu maka madrasah sangat 



 

 

mendukung atau mensupport setiap kegiatan 

organisasi peserta didik akan diadakan. 

Bagaimana pelaksanaan yang kepala 

madrasah MAN 1 Blang Pidie 

lakukan dalam meningkatkan potensi 

organisasi peserta didik  

MAN 1 Blang Pidie mewajibkan untuk kami 

(peserta didik) agar mengikuti organisasi-

organisasi yang ada di MAN 1 Blang Pidie 

minimal satu bidang dan maksimalnya dua bidang 

organisasi. Setelah itu kami akan dilatih atau 

dibina supaya meningkatnya potensi peserta didik 

yang ada di MAN 1 Blang Pidie. 

Bagaimana proses pelaksanaan 

kegiatan organisasi peserta didik di 

MAN 1 Blang Pidie. 

Pelaksanaannya sangat lancar, dikarenakan proses 

pelaksanaanya dengan cara para pembimbing 

terjun langsung untuk malakukan pengontrolan 

maupun memberi arahan dengan baik. 

Bagaimana proses pelaksanaan 

kegiatan organisasi peserta didik di 

MAN 1 Blang Pidie 

Untuk melakukan proses pelaksanaan kegiatan 

pengorganisasian kami menentukan perancangan 

kegiatan selanjutnya bersosialisasi dengan orang 

tua peserta didik dan peserta didik untuk 

pemilihan organisasinya masing-masing serta 

menentukan waktu kegiatan pengorganisasian 

supaya tidak mengganggu proses belajar mengajar 

para peserta didik. 

Apakah kepala madrasah berperan 

langsung dalam mengarahkan 

organisasi peserta didik. 

Kendala yang kami alami adalah jarak tempuh ke 

madrasahnya yang jauh, karena kami bolak-bailk 

lagi ke madrasah untuk mengikuti organisasi-

organisasinya. 

Apakah peserta didik yang mengikuti 

organisasi-organisasi di madrasah 

MAN 1 Blang Pidie sudah sesuai 

dengan bakat dan minatnya 

Iya, karena untuk bergabung dalam sebuah 

organisasi di MAN 1 Blang Pidie kami terlebih 

dahulu di suruh memilih organisasi yang kami 

suka Jadi dengan begitu untuk semua organisasi 

yang kami ikuti itu sudah sesuai dengan bakat dan 



 

 

minat peserta didik. 

Apakah jadwal pelaksanaan kegiatan 

organisasi tidak mengganggu proses 

belajar mengajar para peserta didik 

di MAN 1 Blang Pidie 

Dalam melakukan kegiatan pengorganisasian 

tersebut tentu tidak mempengaruhi proses belajar 

mengajar kami di madrasah, karena kegiatannya 

dilakukan pada waktu sore hari setelah proses 

belajar mengajar selesai. 

Apa harapan kepala madrasah dari 

organisasi-organisasi yang ada di 

MAN 1 Blang Pidie kedepannya. 

Harapan kami ialah semoga madrasah atau kepala 

madrasah  selalu mensupport maupun memberikan 

pemasukan supaya organisasi-organisasi yang ada 

di MAN 1 Blang Pidie kedepannya lebih baik lagi 

dan juga mensupport terhadap kegiatan-kegiatan 

harian maupun tahunan. 

 

 

 

 

 

 



 

 

INSTRUMEN PENELITIAN 

WAWANCARA 

Bersama Waka Kesiswaan MAN 1 Blang Pidie 

Hari Kamis 09 Maret 2020 

PERTANYAAN JAWABAN 

Apa saja persiapan yang bapak lakukan 

untuk peningkatan potensi berorganisasi 

peserta didik di MAN 1 Blang Pidie 

Dalam membuat persiapan untuk mengelola 

organisasi peserta didik, kepala madrasah terlebih 

dahulu melakukan musyawarah dengan waka 

kesiswaan, orang tua wali serta pembimbing atau 

pembina kegiatan organisasi. 

Apa saja organisasi yang ada di MAN 1 

Blang Pidie 

Untuk organisasinya itu ada Pramuka, Osim, 

Palang Merah Remaja, dan Silat. Untuk 

kegiatannya diadakan pada hari Jum’at dan Sabtu 

diluar jam mata pelajaran. 

Apakah semua organisasi peserta didik 

yang ada di MAN 1 Blang Pidie 

memiliki potensi yang bagus 

Iya, potensinya bisa kita lihat dari peserta didik 

dalam mengitkuti beberapa perlombaan yang 

diadakan. Alhamdulillah mereka mampu 

mengikuti oraganisa-oraganisasi tersebut dan 

mereka juga mampu mendapatkan 

perhargaan/juara. 

Bagaimana cara kepala madrasah 

MAN 1 Blang Pidie membina 

peserta didik dalam berorganisasi  

Dalam pembinaan pengorganisasian peserta didik, 

kami memberikan arahan dan bimbingan kepada 

para pembimbing setelah itu para pembimbing 

tersebut akan terjun langsung untuk memberi 

bimbingan maupun mengontrol kegiatan 

pengorganisasian peserta didik tersebut. 

Apakah pembinaan yang dilakukan 

sudah sesuai dengan tujuan 

organisasi peserta didik. 

Alhamdulillah dari semua tujuan organisasinya 

sudah mencapai targetnya masing-masing, dan 

juga kami sangat bangga kepada peserta didik 

yang sudah bertanggung jawab atas kegiatan 



 

 

 organisasinya masing-masing. 

Bagaimana pelaksanaan yang kepala 

madrasah MAN 1 Blang Pidie 

lakukan dalam meningkatkan potensi 

organisasi peserta didik. 

Supaya meningkatnya potensi organisasi peserta 

didik, kami mewajibkan untuk semua peserta 

didik untuk mengikuti minimal satu bidang 

orgasnisasi dan maksimalnya dua bidang 

organisasi. Dengan demikian, peserta didik akan 

difokuskan untuk dibina dan dilatih agar 

mempunyai potensi yang diinginkan madrasah 

MAN 1 Blang Pidie. 

Bagaimana proses pelaksanaan 

kegiatan organisasi peserta didik di 

MAN 1 Blang Pidie 

Setelah pihak sekolah melakukan perancangan 

kegiatan dan bersosialisasi dengan orang tua dan 

peserta didik, maka kami (waka kesiswaan) 

melakukan pemantauan langsung dan melihat 

perkembangan serta proses kegiatan yang 

dilakukan peserta didik dalam organisasinya 

masing-masing. 

Apakah kepala madrasah berperan 

langsung dalam mengarahkan 

organisasi peserta didik. 

Kami menunggu arahan dari kepala madrasah 

terlebih dahulu setelah itu saya ada juga terjun 

langsung untuk memberikan bimbingan dan 

pengarahan kepada pembimbing organisasi 

masing-masing. 

Kapan dilaksanakan kegiatan 

supervisi terhadap pengorganisasian 

peserta didik. 

Supervisi yang kami (waka kesiswaan) lakukan 

yaitu pada 2 (dua) minggu sekali secara rutin dan 

pada waktu-waktu tertentu. 

Bagaimana cara kepala madrasah 

MAN 1 Blang Pidie untuk mengatasi 

kendala kendala tersebut. 

Untuk mengatasi kendala yang ada dalam 

pengorganisasian yang ada di MAN 1 Blang Pidie 

ialah secara kami terjun langsung untuk meninjau 

perkembangan maupun kendala-kendala yang 

dialami oleh peserta didik. Dengan begitu kami 

akan membantu para peserta didik yang terkendala 



 

 

dengan organisasi organisasinya supaya organisasi 

organisasi tersebut berjalan dengan efektif dan 

efisien. 
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Data Observasi 

 

Dari hasil observasi awal yang dilakukan peneliti di MAN 1 Blang Pidie ditemukan 

bahwa sekolah tersebut memiliki beberapa organisasi yang akan diikuti siswa guna melatih 

kepemimpinan dan kerjasama peserta didik. Selain itu kegiatan organisasi yang diterapkan di 

sekolah tersebut memiliki banyak potensi. Yang paling umum yaitu Organisasi Siswa Intra 

Madrasah (OSIM). Selain itu di MAN 1 Blang Pidie juga mempunyai beberapa organisasi yang 

berpotensi untuk megembangkan bakat dan minatnya seperti pramuka, palang merah remaja, 

english club, tahfiz, tilawah, volley, silat, dan rapa’i geleng. Sampai sekarang organisasi 

tersebut masih aktif dan berjalang dengan baik. Dari beberapa organisasi tersebut dapat 

dipertanyaka bagaimana fungsi kepemimpinan kepalamadrasah dalam peningkatan potensi 

berorganisasi peserta didik. Berangkat dari permasalahan di atas, penulis tertarik untuk meneliti 

tentang “ Kepemimpinan Kepala Madrasah Dalam Peningkatan Potensi Berorganisasi Peserta 

Didik di MAN 1 Blangpidie Aceh Barat Daya.” 
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