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BAB IV 

HASIL PENELITIAN 

Dalam bab ini akan dipaparkan secara berurutan gambaran umum, paparan 

data dan temuan penelitian. Gambaran umum objek penelitian ini akan 

menerangkan tentang MTsN 2 Tulungagung, sedangkan paparan data diuraikan 

berdasarkan masing-masing permasalahan dalam penelitian, yaitu langkah-langkah 

strategi kepala sekolah, faktor yang mempengaruhi meningkatan mutu lulusan, dan 

sistem evaluasi yang dilaksanakan di MTsN 2 Tulungagung setelah diuraikan 

paparan data, kemudian dilanjutkan dengan penjabaran penelitian pada masing-

masing kasus yang telah ditetapkan. 

A. Deskripsi Data 

a.  Formulasi Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Lulusan di MTsN 2 Tulungagung 

Formulasi strategi disusun untuk mempersiapkan masa depan 

sebuah organisasi. Perencanaan merupakan salah satu kegiatan manajerial 

dalam mengelola sebuah organisasi, khususnya dalam bidang pendidikan. 

perencanaan dalam fungsi manajemen adalah proses pengambilan 

keputusan mendasar tentang kegiatan yang akan dilaksanakan untuk 

mencapai tujuan. Dalam hal ini, perencanaan merupakan salah satu 

langkah awal dalam proses manajemen dalam meningkatkan mutu 

lulusan. dalam hal mendasar Bapak Ali Anwar sebagai kepala sekolah 

1. Analisis Lingkungan Internal 
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Pengamatan dan penilaian terhadap lingkungan sekolah dapat 

membantu kepala sekolah dalam memenuhi kekuatan dan kelemahan 

yang di miliki oleh lembaga serta peluang apa saja yang muncul. 

berikut pernyataan Bapak Ali Anwar 

hal pertama yang saya lakukan ketika saya ditugaskan menjadi 

kepala sekolah disini, saya melihat terlebih dalahu, bagaimana 

kepemimpinan kepala sekolah yang terdahulu seperti apa , 

bagaimana beliau-beliau tersebut bisa memimpin sekolah ini 

hingga bisa mencapai prestasi yang membanggakan, program-

program apa saja yang sudah tercpai dan yang masih 

berjalan,melalui pengamatan internal tersebut, saya bisa 

mengetahui bagaimana kepala sekolah sebelumnya berhasil 

menjalankan program-programnya sehingga dapat dijadikan 

acuan dalam menjalankan program selanjutnya, dan itu di 

barengi dengan diskusi bersama tim wakil kepala sekola, 

Potensi-potensi yang dimiliki oleh MTsN 2 Tulungagung dari 

pengamatan internal adalah sumber daya manusia yang 

memiliki kinerja tinggi, tidak hanya guru dan staf, tapi juga 

siswa. Guru disini semuasudah terlatih, artinya sering 

mengikuti kegiatan pelatihan dan pembekalan sesuai dengan 

bidangnya, baik itu melalui MGMP, seminar, workshop, diklat, 

PTK (Pelatihan Tindakan Kerja), ICT.
1
 

 

Dari pernyataan di atas kepala Madrasah menegaskan bahwa 

dalam menentukan strategi juga melihat kondisi lingkungan internal, 

dimana kondisi lingkungan internal yang ada di lembaga juga sangat 

mempengaruhi dalam memilih strategi yang tepat bagi lembaga, 

pernyataan tersebut di dukung oleh pernyataan dari Kepala Tata 

Usaha 

                                                           
1
 Ali Anwar, wawancara, (Tulungagung, 20 Februari 2018) 
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kami juga koordinasi dengan kemenag untuk mengajukan agar 

guru-guru mengikuti diklat, seperti untuk administrasi 

mengikuti peatihan tentang aplikasi  SEKA (Sistem Elektronik 

Penilaian Pegawai), dari keikut sertaan diklat tersebut dapat 

menunjang kinerja para karyawan dan guru. 

 

Berdasarkan data pendidik yang diperoleh penulis dari kepala 

sekolah bahwa semua tenaga pendidik mengajar pada bidang sesuai 

dengan kualifikasi pendidikannya. seperti hal yang di lakukan MTsN 

2 Tulugagung ini salah satu dari kegiatan untuk meningkatkan 

kompetensi guru di MTsN 2 Tulungagung. 

 

Gambar 4.1 workshop guru 

 

Gambar 4.1 di atas merupakan kegiatan workshop yang 

dilakukan oleh MTsN 2 Tulungagung untuk meningkatkan 

kompetensi guru,  
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Pada observasi yang dilakukan tanggal 19 februari 2018, 

penulis mengamati keadaan fisik sekolah. dilihat dari luar gerbang, 

MTsN 2 Tulungagung memiliki 2 gedung yaitu gedung barat dan 

timur, MTsN 2 Tulungagung yang timur terlihat besar, luas, dan asri. 

Pohon dan beberapa tanaman tampak terlihat kerika memasuki pintu 

gerbang . kemudian terlihat taman yang ada di tengah lapangan, 

setelah memasuki gerbang bagian utara Rang kepala sekolah dan 

runag tata usaha dan timurnya gerbang utama ada kopersi sekolah  

setlah itu selatan kopsis ada ruang piket, sebelahnya lagi ada ruang 

guru. tampak barat ada ruang osis, pramuka, BK, lab Komputer dan 

selatanya ada masjid yang megah.  

2. Analisis Lingkungan Eksternal 

Bapak Ali Anwar menyadari pentingnya melakukan 

pengamatan lingkungan eksternal sekolah. Karena perkembangan dan 

perubahan dalam sebuah organisasi pendidikan tidak lepas dari 

pengaruh lingkungan, baik internal maupun eksternal. Berikut 

pernyataan Bapak Ali Anwar,  
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Sekolah tidak hanya berinteraksi dengan siswa, guru, dan staf 

tetapi juga berinteraksi dengan orang tua, pemerintah, instansi-

instansi dan masyarakat. saya juga harus menentukan 

langkahnya kedepan seperti apa, saya juga harus 

memperhitungkan kondisi eksternal sekolah. Siswa MTsN 2 

Tulungagung sudah memiliki banyak prestasi yang sudah 

diraih, MTsN 2 Tulungagung sudah punya nama dan tempat di 

masyarakat sekitar wilayah lembaga, untuk hal itu yang 

diperlukan cukup komitmen untuk mempertahankan. Untuk 

kondisi geografisnya, MTsN 2 Tulungagung karena sudah 

berdiri cukup lama, sangat strategis berada di salah satu 

kecamatan yang memiliki MI terbanyak dan jaraknya 

terjangkau.
2
 

  

Dari pendapat bapak Ali di atas bahwa kondisi eksternal juga 

sangat mempengaruhi nantinya untuk menentukan strategi jadi 

MTsN 2 Tulungagung tidak hanya melihat dari aspek lingkungan 

internal saja tetapi juga lingkungan eksternal, melihat kondisi 

lingkungan eksternal di sekitar lembaga seperti apa, nantinya untuk 

menentukan strategi yang tepat untuk meningkatkan mutu lulusan.  

Bedasarkan observasi oleh penulis pada tanggal 20 februari 

2018, Kondisi dan letak MTsN 2 Tulungagung dengan pusat kota, 

mendukung untuk kemajuan dan perkembangan sekolah keadaan 

tersebut juga di manfaatkan oleh MTsN 2 Tulungagung untuk 

mengenalkan program-program dan kegiatan sekolah kepada 

masyarakat. 

                                                           
 
2
 Ali Anwar, wawancara, (20 februari 2019) 
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kekuatan-kekuatan pening dari dalam maupun luar lingkungan 

sekolah sangat penting  menjadi salah satu pertimbangan kepala 

sekolah dalam menentukkan perumusan strategi. kelemahan yang 

dimiliki sekolah harus diidentifikasi agar tidak berkembangan yang 

nantinya akan menjadi ancaman yang dapat menghambat 

perkembangan sekolah nantinya. 

Untuk meningkatkan kualitas output yang sesuai dengan visi 

dan tujuan sekolah, strategi yang dipilih oleh kepala sekolah adalah 

sebagai berikut: Pernyataan Bapak Ali Anwar mengenai program 

MTsN 2 Tulungagung sebagai berikut, 

Program unggulan yang dimiliki oleh MTsN 2 Tulungagung 

yaitu memberikan jam tambahan bagi kelas 9 dimana guru wali 

kelas memilih siswa yang unggul di kelasnya di kumpulkan 

menjadi satu dan dijadikan dalam satu kelas, nantinya akan di 

berikan jam tambahan khusus untuk diberikan kepada siswa 

dan tidak hanya yang unggul dikelasnya tetapi juga seluruh 

kelas 9 beda hanya jam pelasaksanaan yang berbeda. 
3
 

  

Dari beberapa penyataan di atas, dapat dipahami bahwa kepala 

MTsN 2 Tulungagung dalam merumuskan strategi dalam rangka 

meningkatkan mutu lulusan adalah diawali dengan mempelajari 

kepemimpinan terdahulu, kemudian melakukan analisis lingkungan 

internal dan eksternal untuk memenuhi kekuatan, kelemahan 

                                                           
3
 Ali Anwar, wawancara, (20 februari 2019) 
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ancaman, dan peluang yang dimiliki sekolah. Langkah selanjutnya 

adalah merumuskan program/ kegiatan untuk meningkatkan mutu 

lulusan. komitmen dalam meningkatkan mutu lulusan MTsN 2 

Tulungagung dirumuskan melulai pernyataan tertulis yang tertuang 

dalam kebiajakan mutu serta motto sekolah sebagai arahan dalam 

memberikan pelayanan pendidikan dan meningkatkan lulusan yang 

berkualitas. 

1. Strategi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 

Peningkatan Mutu Lulusan di MTsN 2 Tulungagung sudah di 

mulai sejak proses PPDB. PPDB yang dilaksanakan MTsN 2 

Tulungagung melalui 3 tahap, yaitu jalur Unggulan, Jalur 

prestasi (akademik dan non akademik), dan jalur Danem. berikut 

pernyataan dari bapak Ali,  

Dalam meningkatan mutu lulusan, saya mengawai proses 

PPDB. Karena untuk menghasilkan sesuatu yang memiliki 

kualitas tinggi, selain memperhatikan proses, adalah memilih 

‘bibit’ yang unggul. Dalam PPDB ini, saya dibantu waka 

kesiswaan dan ketua pelaksana PPDB, dan pihak kami juga 

melakukan sosialisasi ke sd/mi yang ada di sekitar MTsN 2 

TU;ungagung atau seluruh kecamatan kalidawir
4
 

                                                           
4
 Ali Anwar, wawancara 21 februari 2019 
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Hal yang samma juga dikatan oleh ibu Indah Lukitasari, 

waka kesiswaan, sebagai berikut,  

Dalam PPDB, saya berkoordinasi dengan  ketua pelaksana 

PPDB untuk menyusun segala persiapan, PPDB MTsN 2 

Tulungagung ada 3 jalur, yaitu Jalur unggulan, jalur prestasi 

(akademik dan non akademik), Jalur danem. jalur nggulan 

dimana kuota siswa hanya memiliki 25-30 siswa, kriteria yang 

harus di penuhi untuk masuk ke kelas unggulan rapor kelas 4-6 

minimal nilai 80, ada tes wawancara untuk anak dan orang tua. 

Jalur Prestasi dimana ada dua akademik dan non akademik 

harus memiliki sertifikat prestasi, dan sedangkan untuk jalur 

Danem berdasarkan dengan hasil nilai UN. ketiga jalur tersebut 

tetap ada proses tes tulis dan baca alquran. 
5
 

 

Pernyataan dari bapak Ali Anwar dan Ibu Indah Lukitasari 

di dukung adanya brosur PPDB MTsN 2 Tulungagung.  

 

   Gambar 4.2 

     Brosur MTsN 2 Tulungagung 

 

                                                           
5
 Indah Lukitasari wawancara 20 februari 2019 



84 
 

 
 

Gambar 4.2 di atas merupakan brosur dari MTsN 2 

Tulungagung, ini salah satu cara MTsN 2 Tulungagung untuk 

memperkenalkan lembaganya kepada masyarakat, nantinya brosur 

tersebut di berikan kepada masyarakat dan lembaga SD/MI. Isi dari 

brosur tersebut memperlihatkan fasilitas lembaga, kegiatan siswa, dan 

persyaratan pendaftaran. 

Dalam memilih peserta didik baru kepala sekolah juga 

mengambil dari try out yang diadakan oleh sekolah berikut pernyataan 

dari kepala sekolah bapak Ali Anwar sebagai berikut, 

Disini kami juga mengadakan triout untuk sd/mi dimana 

dilaksanakan sebelum ujian nasional SD/MI, disitu nanti kita 

bisa melihat siswa yang unggul, nantinya 100 siswa terbaik dari 

triout tersebut dari berbagai sekolah SD/MI bisa langsung masuk 

ke MTsN 2 Tulungagung tetapi tetap ada tes yang harus di 

lakukan.
6
 

 

Pernyataan tersebut dimana salah satu strategi kepala sekolah 

juga untuk mendapatkan siswa yang unggulan, tapi pihak sekolah juga 

tidak memaksakan siswa mau masuk ke sekolah tersebut apa tidak hak 

dari pihak peserta didik dan orang tua ingin masuk ke MTsN 2 

Tulungagung atau tidak ,tetapi sekolah sudah memberikan peluang 

kepada peserta didik baru yang masuk dari 100 besar dalam TRIOUT 

tersebut. 

                                                           
6
 Ali Anwar, wawancara, (20 februari 2019) 
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Kepala sekolah dalam menentukan kuota yang harus di penuhi 

peserta didik baru juga harus sesuai dengan peraturan dari dinas 

pendidikan berikut pernyataan dari kepala sekolah bapak Ali Anwar 

sebagai berikut, 

Untuk menentukan jumlah kelas kami tetap mengikuti peraturan 

yang sudah ditetukan oleh dispendik, bahwa setiap kelas 

maksimal 40 siswa itu untuk kelas regular dan untuk kelas 

unggulan maksimal 30 anak dan hanya ada 1 kelas, jadi jika 

kuota sudah terpenuhi meskipun pendaftar masih banyak tetap 

pihak sekolah tidak bisa menerima. 
7
 

Dalam menentukan jumlah kelas dan jumlah siswa yang di ambil 

semua sesuai dengan jadi kepala sekolah mengikuti peraturan yang ada, 

kepala sekolah mengambil menyeleksi siswa-siswa terbaik nantinya 

mengisi kelas tersebut yang akan nantinya menciptakan lulusan terbaik.  

 

 

b. Pelaksanaan Strategi Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Mutu 

Lulusan di MTsN 2 Tulungagung  

Implementasi strategi merupakan tahapan pelaksanaan dalam strategi 

kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan. Dalam tahap ini, hal-

hal yang telah direncanakan dan dirumuskan dalam perencanaan, akan 

dilakukan. pelaksanaan strategi membutuhkan kemampuan pemimpin 

                                                           
7
 Ali Anwar,  wawancara, (20 februari 2019) 
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dalam mengelola segala kekuatan dan sumber daya selama program 

tersebut dilaksanakan.   

Dalam mempersiapkan program tersebut MTsN 2 Tulungagung kepala 

sekolah melakukan rapat di mana rapat tersebut di lakukan untuk 

membentuk koordinator dan penanggungjawab program. Hal tersebut 

dilakukan agar pelakasanaan program dapat berjalan sesuai dengan tujuan 

dan dengan pemebntukan tim penanggungjawab dan coordinator akan 

memepermudah dalam melakukan evaluasi program, berikut pernyataan 

kepala sekolah,  

Untuk menyukseskan program tersebut, kami menunjuk 

coordinator dan penanggung jawab masing-masing program. 

dalam rapat kerja akan di bentuk tim, di mana tim tersebut 

untuk menentukan pembagian tugas  dan mengkoordinasikan 

dan pertanggung jawaban program tersebut.
8
 

dalam pernyataan bapak Kepala Madrasah setiap program di 

bentuk setelah itu ada pembentukan tim coordinator setiap program 

dimana itu timnya di tunjuk langsung oleh Kepala 

Madrasah.Pernyataan tersebt di dukung oleh waka kurikulum yaitu 

bapak syahrul, berikut pernyataan waka kurikulum, 

Setiap program yang di bentuk selalu di rapatkan tentang 

koordinasi dan penanggungjawab setiap program yang akan 

dijalankan dimana bapak kepala memberikan ruang kepada 

                                                           
8
 Ali  Anwar,  wawancara, (20 februari 2019) 
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kami setiap waka dalam pelaksanakan program yang sudah di 

setujui oleh bapak kepala tetapi bapak kepala juga tidak 

langsung lepas kepada kami tetapi tetap pada pengawasan dari 

kepala sekolah bahwa setiap program yang di buat harus bisa di 

pertanggungjawabkan, dan bapak kepala tetap mengawasi dan 

memantau terus kegiatan, sering kali bapak kepala juga 

menanyai tentang program tersebut berjalan apa tidak, ada 

kendala apa tidak, bapak kepala selalu berkoordinasi dengan 

tim.
9
 

Pada proses pembelajaran siswa bimbingan secara intensif 

dimana program tersebut dilakukan seblum kbm dilaksanakan dan 

setelah kbm, dalam kegiatan ini siswa yang di unggul dalam kelas di 

ambil dan dijadikan satu kelas untuk di berikan bimbingan lebih 

sebelum KBM ,tidak hanya siswa yang unggul dikelas saja yang 

menerima jam tambahan tetapi seluruh siswa juga mendapatkan jam 

tambahan dimana dilaksanakan setelah KBM berlangsung. 

Sesuai dengan strategi yang telah ditetapkan oleh MTsN 2 

Tulungagung, PPDB yang dilaksanakan MTsN 2 Tulungagung 

bertujuan untuk memperoleh calon siswa yang kompeten. sebleum 

pelasanaan PPDB, MTsN 2 Tulungagung melakukan sosialisasi ke 

beberapa MI/SD di wilayah kabupaten tulungagung tetapi yang 

terkhususkan untuk wilayak kecamatan kalidawir. Hal tersebut 

diungkapkan oleh bapak Henci sebagai berikut, 

Tahapan PPDB dimulai dari sosialisas ke beberapa MI atau SD 

di wilayah kabupaten tulungagung terutama kecamatan kalidair 

, kami membuat borsur dan menyebarkan kesekolah-sekolah. 

                                                           
9
 Syahrul, wawancara, (19 februari 2019) 
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dan juga melkukan sosisalisai ke SD/MI untuk mengenalkan 

MTsN 2 Tulungagung. 

   

Dalam pelaksanaan meningkatkan mutu lulusan khusus untuk 

kelas 9 dilakukan pada saat sebelum KBM dan seteah KBM berikut 

pernyataan dari kepala sekolah Bapak Ali Anwar, 

 Pelaksanaan pertambahan jam khusus untuk kelas 9 itu ada 2 

yaitu sebelum KBM dan sesudah KBM dimana yang sebelum 

KBM tersebut di mulai dari jam ke 0, kelas yang unggulan 

dimana kelas yang siswa unggul di kelas nya dijadikan satu jadi 

satu kelas. dan untuk yang seluruh kelas 9 tersebut 

dilaksanakan setelah KBM atau setelah pulang sekolah kelas 9 

mendapatkan jam tambahan.
10

 

menurut pendapat bapak Kepala Madrasah dalam 

pelaksanaannya tersebut dilakukan ada yang sebelum KBM dan 

Sesudah KBM yang nantinya sepenuhnya di serahkan ke waka 

kurikulum untuk mengatur waktunya. pendapat tersebut di dukung 

dengan pendapat dari waka kurikulum bapak syahrul sebagai berikut, 

Dalam pelasanakan kegiatan pertambahan jam untuk kelas 9 

dilakukan sebelum KBM setelah sholat dhuha dan setelah 

KBM,  dimana kegiatan tersebut tetap sesuai dengan kurikulum 

yang di pakai, dalam pelaksanaannya tetap pada pengawasan 

kepala sekolah,
11

 

 

 

                                                           
10

 Ali Anwar, wawancara, (20 februari 2019) 
11

 Syahrul, wawancara, (19 februari 2019) 
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Gambar 4.3  

Proses pembelajaran dalam kelas 

 

Gambar 1.3 diatas merupakan kegiatan penambahan jam untuk 

kelas 9 yang dilaksanakan sesudah KBM berlangsung, pada 

pertambahan jam tersebut di khususkan mata pelajaran khusus untuk 

UNBK. 

 

c. Evaluasi Strategi kepala sekolah dalam meningkatan mutu lulusan di 

MTsN 2 Tulungagung 

Evaluasi strategi merupakan langkah pengendalian untuk 

memastikan bahwa daka pelaksanaan sudah sesuai dengan perencanaan 

atau untu memastikan apakan tujuan organisasi sudah tercapai. dalam 

evaluasi strategi, perlu membandingkan anatar perncanaan, pelaksanaan, 

dan hasil yang telah dicapai untuk memberikan umpan balik atau 

tindakan perbaikan. Evaluasi yang dilakukan oleh Kepala MTsN 2 
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Tulngagung adalah melalui pengamatan langsung jalanya kegiatan 

sekolah dan melalui laporan pertanggungjawaban setiapprogram sekolah. 

1) Supervisi Program/Kegiatan Sekolah  

Kepala MTsN 2 Tulungagung merupakan supervisi atau pengawasan 

pada setiap program/kegiatan sekolah. supervise yang dilakukan oleh 

kepala MTsN 2 Tulungagung melalui pengamatan langsung terhadap 

proses berlangsung kegiatan. Berikut supervise yang dilakukan 

kepala MTsN 2 Tulungagung.  

a) supervisi akademik/klinis 

supervise akademik/klinis dilakukan untuk memaksimalkan 

proses pembelajaran, Supervisi ini juga dilakukan untuk 

membantu guru dalam menjalankan tugasnya. Supervisis 

akademik/klinis dilakukan oleh kepala sekolah. supervises yang 

dilakukan kepala sekolah sewaktu-waktu secara berkala. Melalui 

kegiatan perhatian pertama dalam meningkatkan mutu lulusan, 

diharapkan dapat berjalan secara efektif dan efisien. 

b) supervise Tata Usaha 

supervise tata usaha adalah pengawasan yang dilakukan kepala 

sekolah dengan sasaran pengawasan kegiatan dan pelayanan 

administrasi. karena kegiatan dan pelayanan administrasi sekolah 

memiliki dampak terhadap kegiatan belajar mengajar di kelas dan 
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berpengaruh bagi kepuasaan pelayanan bagi siswa dan wali 

murid, sehigga supervisis ini perlu dilakukan oleh kepala sekolah. 

c) Supervisi kesiswaan 

supervisis kesiswaan ini merupaka pengawasan yang dilakukan 

kepala sekolah terhadap program dan kegiatan di bidang 

kesiswaan. Dibantu coordinator masing-masing program, kepala 

sekolah melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kegiatan 

kesiswaan yag berjalan. 

d) Supervisi ekstrakulikuler 

melalui koordinasi OSIS masing-masing kegiatan ekstrakulikuler 

dan dibantu Pembina, kepala sekolah mengawasai dan 

mengevaluasi kegiatan ekstrakulikuler. 

e) Superbvisi perpustakaan  

supervise perpustakaan dilakukan untuk memaksimalkan 

penggunaan perpustakaan sebagai daya dukung dalam proses 

pendidikan di sekolah. supervisis ini dilakuka terhadapa 

ketersediaan dan kelayaan belajar (buku, Koran, majalah, dan 

lain-lain) 

2) Pelaksanaan Evaluasi Rutin pada proses pembelajaran  

Salah satu faktor yang mempengaruhi meningkatan mutu 

lulusan adalah mutu pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan 

dampak dari kurikulum yang di kembangkan. tahap evaluasi yang di 
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lakukan MTsN 2 Tulungagung dalam melihat sejauh mana tingkat 

kepahaman siswa pada materi pelajaran yang di berikan adalah 

melalui pelaksanaan evaluasi berkala. tahap evaluasi ini merupakan 

pengembangan dari evaluasi yang dilakukan program kurikulum. 

Berikut pernyataan Bapak Syahrul, sebagai waka kurikulum,  

Evaluasi yang dilakukan pada program kurikulum, untuk guru 

melalui kegiatan supervisi, baik itu yang dilakukan oleh kepala 

sekolah maupun Dinas Pendidikan. Untuk dari dinas 

pendidikan 1 tahun sekali, melalui kegiatan penilaian kinerja 

guru. Sedangakn dari kepala sekolah, yang rutin itu setiap 

semester untuk melihat perangkat pembelajaran, dan juga ada 

evaluasi setiap hari senin setelah upacara, sedangkan untuk 

siswa, khusus dalam kegatan belajar mengajar, para guru 

diwajibkan memberikan ulangan harian secara rutin kepada 

siswa, selain UTS dan UAS. Untuk mengetahui sejauh mana 

siswa memahami materi yang diberikan KKM, bisa segra 

diberikan materi pengayaan. Khsus untuk siswa kea 9, kami 

juga rutin memberikan TOBK (Try Out Berbasis Komputer) 

dan TOKP (Try Out Kertas dan Pensil).
12

 

 

Pernyataan diatas bapak kepala madrasah menjelaskan bahwa 

evaluasi melihat dari kerja para guru dan hasil belajar siswa , melihat 

kinerja guru kepala Madrasah melakukan setahun sekali dan akhir 

semester melihat setiap program terlaksana apa tidak berjalan dengan 

baik atau tidak. dan untuk hasil belajar siswa di lihat hasil akhirnya 

dari nilainya. dari pendapat bapak Ali Anwar  tersebuut di dukung 

oleh jadwal program kegiatan kurikulum dan dokumentasi 

pelaksanaan try out 

                                                           
12

 Syahrul wawancara (19 februari 2019) 
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Gambar 4.4 

Agenda Kegiatan Kelas IX 

 

Gambar 1.4 diatas merupakan agenda kegiatan kelas IX MTsN 

2 Tulungagung yang di rencanakan oleh waka kurikulum. 

3) Rapat Evaluasi Kepala Sekolah 

Rapat evaluasi yang dilakukan kepala sekolah dilaksanakan 

untuk mengevaluasi seuruh kegiatan dan program yang berjalan. 

Dalam rapat evaluasi tersebut, jga akan di tentukan t indakan lanjut 
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terhadap program atau kegiatan yang berjalan. Berikut pernyataan 

dari bapak Ali, 

Dalam rangka evaluasi strategi yang dilakukan, kepala sekolah 

mewajibkan penyerahan laporan setiap kegiatan atau program yang 

telah dilaksanakan. Berikut pernyataan kepala madrasah MTsN 2 

Tulungagung, 

Ya, melakukan pegawasan langsung secara berkala, 

mengontrol secara langsung .Setiap program dan kegiatan yang 

sudah di selenggarakan, masing-masing koordinator diwajibkan 

membuat laporan usai dilaksanakn suatu kegiatan, disamping 

itu saya juga mengontrol kegiatan tersebut, tidak hanya guru 

dan staf tetapi juga siswa, khususnya yang ikut kegiatan 

OSIS.
13

 

 

Dari pendapat diatas bahwa kepala madrasah melakukan 

pengawasan langsung dan tidak hanya itu juga tim koordinator harus 

membuta laporan hasil kegiatan tersebut agar kepa madrasah lebih 

tahu terperinci setiap kegiatan itu seperti apa 

 

 

  

                                                           
13

 Ali Anwar, wawancara, (20 februari 2019) 
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B. Temuan Hasil Penelitian 

Dari paparan data di MTsN 2 Tulungagung, ditemukan sejumlah 

keunikan pada tidak aspek formulasi, pelaksanaan, dan evaluasi yang 

dilakukan oleh kepala sekolah MTsN 2 Tulungagung dalam meningkatkan 

mutu lulusan. Temuan hasil penelitian tersebut,  

1. Formulasi Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan 

a. Dalam proses perencanaan strategi MTsN 2 Tulungagung melihat dari 

segi lingkungan eksternal dan internal untuk mengenal lingkungan 

sekolah. 

b. Peningkatan sumber daya guru dilaksanakan melalui workshop, 

diklatdan Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP). 

c. Strategi yang di tetapkan oleh MTsN 2 Tulungagung dalam 

meningkatkan mutu lulusan adalah melalui strategi PPDB, dan 

strategi program kurikulum. 

2. Pelaksanaan Strategi Kepala Sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan 

a. Setiap awal tahun selalu di bentuk tim sesuai dengan tupoksi untuk 

program yang sudah di bentuk dan mencapai target kerja yang harus 

dicapai. 
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b. Pengembangan budaya yang mendukung strategi, kegiatan yang 

selalu dilakukan sebelum KBM yaitu jam ke-0 sholat dhuha dan 

setelah itu berdoa sesuai dengan mata pelajaran.  

3. Evaluasi strategi kepala sekolah dalam meningkatkan mutu lulusan 

a. Pelaksanaan kegiatan pengawasan langsung terhadap program atau 

kegiatan, baik yang dilakukan kepala sekolah maupun koordinator 

msing-masing program 

b. Pelaksanaan evaluasi pada proses pembelajaran melalui PH, UTS, 

UAS, PAT, TOBK, TOKP. 

c. Evaluasi kepala sekolah dilakukan setiap hari senin dan setahun sekali 

untuk mengevaluasi program yang sudah berjalan.  

d. Setiap program semua harus ada laporan dan pertanggung jawaban 

dari hasil program yang sudah di lakukan. 

 

 


