
 

103 

 

 
 

 

BAB IV 

DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data 

     1.  Madrasah Aliyah Negeri  1 Tulungagung  

 a. Perencanaan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu     

Pendidikan Seni Budaya. 

                 Madrasah Aliyah Negeri  1 merupakan salah satu dari lembaga  

pendidikan yang menyelenggarakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan seni budaya , setiap lembaga pendidikan memiliki ciri dan 

karakteristik yang berbeda- beda sesuai dengan tujuan 

diselenggarakannya pendidikan. Lembaga pendidikan yang dikelola 

dengan manajemen yang baik dan rapi akan menghasilkan tampilan dan 

performa yang berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain. Hal 

demikian menunjukkan adanya pola manajemen yang baik yang 

dilakukan oleh kepala madrasah dalam mengelola lembaga 

pendidikannya. 

                 Manajemen kepala madrasah sangat mempengaruhi keberhasilan 

dari tujuan dari lembaga pendidikan yang diembannya Manajemen 

yang  dilakukan oleh kepala madrasah ini memang cukup baik dan rapi, 

baik dari segi perencanaannya, pengorganisasiannya, penggerakannya. 

terbukti dengan sistem yang berjalan di Madrasah Aliyah Negeri  1 

sudah berjalan sesuai dengan harapan, 
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       Di dalam pelaksanaan penyelenggaraan perlu adanya 

perencanaan  untuk pendidikan seni budaya. Perencanaan  pendidikan 

seni budaya pada prinsipnya mengatur personalia untuk mencapai 

tujuan pendidikan. Kegiatannya meliputi pengelompokan aktifitasnya 

yang diperlukan guna mencapai tujuan serta pembahagian aktivitas 

kepada setiap personalia dalamlembaga. Hal demikian menunjukan 

adanya pola manajemen yang baik   dilakukan oleh kepala madrasah 

dalam mengelola lembaga pendidikannya. 

        Dari wawancara dengan kepala Madrasah Aliyah Negeri  1 

Tulungagung Bapak  Drs. H. Slamet Riyadi, M.Pd.  beliau 

menyampaikan sebagai: 

“ kami sebagai kepala Madrasah Aliyah Negeri  1 

Tulungagung, kami akan mendorong segenap warga madrasah 

untuk berkerja sama mewujudkan visi dan misi tersebut jadi 

untuk memperlancarkan dan meningkatkan pendidikan seni 
budaya maka langkah pertama yang perlu di rencanakan adalah  

kami lihat dari  siswa dulu. ada siswa yang punya keahlian di 

bidang seni  lukis atau seni music seni tari atau seni apapun. 

maka ini menjadi bahan kita, Kemudian yang kedua gurunya 

ada apa tidak  keahlian tentang seni saya lihat dari kompetensi 

guru dan kemauan siswa dalam menjalankan  progaram  

kegiatan  madrasah .”1 

 

                         Dalam  proses manajerial seorang kepela madrasah dituntut 

untuk merumuskan dan menciptakan visi dan misi madrasah sebagai 

kesatuan ide , gagasan dan perekat bagi warga  madrasah .visi dan misi 

tersebut sekanjutnya menjadi visi dana misi madrasah yang 

diartikulasikan oleh kepala madrasah dengan mendorong segenap  

                                                           
1Wawancara, Drs. H. Slamet Riyadi, M.Pd., Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal  4 April 

2018. 
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warga madrasah untuk kerja sama  mewujudkan visi  dan  misi tersebut . 

adapun visidan misi tersebut yaitu. “ Visi  MAN 1 mewujudkan 

generasi yang cerdas, terampil dan berakhlakul karimah dan budaya 

lingkungan” sedangkan Misinya yaitu: 1) melakasanakan pembelajaran 

yangefektif dan efisien, sehingga peserta didik dapat berkenbang secara 

optimal , 2) membantu dan mendorong setiap peserta didik untuk 

mengenali kemampuan diri sendiri, 3) menerapkan disiplin tinggi dalam 

segala bidang, 4) Menembuhkan kebiasaan yang islami,  5) 

Mewujudkan sekolah yang bersih rapi, indah dan nyaman.2  

                    Visi dan misi madrasah merupakan  sesuatu yang sangat 

penting, sehingga perlu dilakukan peninjauan ulang, untuk menentukan 

kesesuaian dengan perkembangan zaman. Ini membuktikan bahwa 

kepala madrasah menganggap perumusan visi dan misi sebagai sesuatu 

yang sangat penting dan perlu dilakukan terlebih dahulu.  

              Perencanaan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu   

Pendidikan Seni Budaya.meliputi : 

1) Membuat Rencana kerja madrasah (RKM)     

     Untuk  memperlancarkan dan meningkatkan kegiatan program di 

Madrasah Aliah Negeri  1 Tulungagung, maka langkah pertama 

yang perlu  direncanakan adalah pembuatan program kegiatan 

madrasah. yang  dilakukan kepala madrasah dalam perencanaan 

adalah membuat RKM (Rencana Kerja Madrasah), Merupakan 

                                                           
2 Sumber data; Dokumentasi, MAN 1 Tulungagung, 10April 2018.  
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program kerja madrasah selama  4 tahun yang akan datang menjadi 

bijakan dan acuan madrasah dalam  melangkah yang mana dalam 

penerapanya RKM nanti dilaksanakan dalam bentuk 

RKTM(Rencana Kerja Tahunan Madrasah). 

       Di Madrasah Aliyah Negeri  1 Tulungagung. Perencanaan   

program pendidikan dilakukan untuk menata dan juga merumuskan 

kegiatan – kegiatan dalam satu tahun . 

       Sebagaimana yang disampaikan    bapak kepala sekolah sebagai 

berikut: 

Biasanya diawal tahun ajaran baru kami selalu  membuat 

program awal tahun, yang berupa penyusunan RKM   

(Rencana Kerja Madrasah), RKM merupakan program 

madrasah yang menjadi pelayan  dan acuan dalam melangkah 

4 tahun yang akan datang, dituangkan dalam bentuk RKTM 

(rencana Kerja Tahunan Madrasah) RKTM menyangkut semua 

program yang berhubungan dengan kegiatan pembelajaran 

anak anak, pembinaan dan bimbingan kepada anak -anak, 

klinik belajar dan lain -lain. menyusun  itu  berdasarkan visi 

dan misi untuk perbuat program-program sampai tujuan 

selama 4 tahun.3 

 

        Dalam  proses pembuatan rencana kerja madrasah, ada 2 tahap, 

yaitu ; 

         Tahap  I  Kepala  madrasah berserta para wakil kepala 

menyusun program , dengan melibatkan tim ahli dari lembaga. 

         Tahap    II  Program  akan  di sosialisasikan kepada guru-guru. 

Sosialisasi juga dilakukan dalam bentuk Workshop,dan workshop 

dalam tahap kedua ini , biasanya sekaligus melakukan laporan 

                                                           
3 Wawancara, Drs. H. Slamet Riyadi, M.Pd., Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 

2018. 
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pertanggungjawaban kenerja dari mesing-masing walikelas, guru , 

juga karyawan. Hal ini dilakukan untuk tetap menjaga semangat 

kebersamaan yang telah bangun di  Madrasah Aliyah Nageri 1 

Tulungagung. Dengan workshop rasa persatuan dan persaudaraan 

akan semakin kuat. 

        Workshop merupakan  rapat tertinggi bagi lembaga  Madrasah 

Aliah Nageri 1 Tulungagung.semua kebijakan selama satu tahun bisa 

tercurahkan dalam workshop. Kekurangan kelemahan selama satu 

tahun semua di ungkap dalam kegiatan workshop. Jadi dapat katakan 

workshop sebagai  penyusunan program yang akan datang dan 

sekaligus evaluasi program yang telah jalankan. 

a) Dasar pembinaan Kurikulum  di  Madrasah Aliyah 1 

Tulungagung 

                           1).  Kerangka Dasar Kurikulum Madrasah   

        Madrasah 2013 bertujuan untuk mempersiapkan 

manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai 

pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, 

inovatif, dan afektif serta mampu berkontribusi pada 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan 

peradaban dunia. 

                       Kurikulum Madrasah 2013 bermaksud untuk 

mengembangkan potensi siswa  menjadi kemampuan dalam 

berpikir reflektif bagi penyelesaian masalah sosial di 
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masyarakat, dan untuk membangun kehidupan masyarakat 

demokratis yang lebih baik.  

               Kurikulum Madrasah 2013 dikembangkan atas teori 

Pendidikan berdasarkan standar” (standard-based education), 

dan teori kurikulum berbasis kompetensi (competency-based 

curriculum). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan 

adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga 

negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, 

standar kompetensi lulusan, standar guru dan tenaga 

kePendidikan, standar sarana dan prasarana, standar 

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian 

Pendidikan.  

               Kurikulum berbasis kompetensi dirancang untuk 

memberikan pengalaman belajar seluas-luasnya bagi siswa  

dalam mengembangkan kemampuan untuk bersikap, 

berpengetahuan, berketerampilan, dan bertindak. 

           Kurikulum Madrasah 2013 menganut: (1) pembelajaan 

yang dilakukan guru (taught curriculum) dalam bentuk 

proses yang dikembangkan berupa kegiatan pembelajaran di 

madrasah, kelas, dan masyarakat; dan (2) pengalaman belajar 

langsung siswa  (learned-curriculum) sesuai dengan latar 

belakang, karakteristik, dan kemampuan awal siswa 

Pengalaman belajar langsung individual siswa  menjadi hasil 
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belajar bagi dirinya, sedangkan hasil belajar seluruh siswa  

menjadi hasil kurikulum. 

2). Struktur Kurikulum Madrasah 

a)  Kompetensi Inti Kurikulum  

          Sejalan dengan filosofi progresivisme dalam 

Pendidikan, Kompetensi Inti sebagai anak tangga yang harus 

didaki siswa  untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang 

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah ataupun  jenjang 

Madrasah Aliyah.  

         Kompetensi Inti (KI) meningkat seiring dengan 

meningkatnya usia siswa  yang dinyatakan dengan 

meningkatnya kelas. Melalui Kompetensi Inti, integrasi 

vertikal berbagai Kompetensi Dasar (KD) pada kelas yang 

berbeda dapat dijaga. Sebagai anak tangga menuju ke 

kompetensi lulusan multidimensi, Kompetensi Inti juga 

memiliki multidimensi.  

         Untuk kemudahan operasionalnya, kompetensi lulusan 

pada ranah sikap dipecah menjadi dua. Pertama, sikap 

spiritual yang terkait dengan tujuan Pendidikan nasional 

membentuk siswa  yang beriman dan bertakwa. Kedua, sikap 

sosial yang terkait dengan tujuan Pendidikan nasional 

membentuk siswa  yang berakhlak mulia, mandiri, 

demokratis, dan bertanggung jawab. 
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b) Pendidikan seni budaya di Madrasah Aliah 1 Tulungagung  

         Seni adalah sebuah karya yang diciptakan oleh pribadi yang 

kreatif yang diwujudkan oleh pengungkapan yang hormanis, 

serta dapat berdiri sendiri sebagai suatu gagasan atau hasrat yang 

mengharukan. 

         Mata pelajaran seni budaya memiliki karakteristik yang 

menjadikannya unik di antara mata pelajaran lain yaitu terletak 

pada pemberian pengalaman estetik Melalui dua kegiatan yang 

saling terkait satu sama lain, yakni apresiasi (appreciation) dan 

kreasi (creation) termasuk di dalamnya yang bersifat 

rekreatif/pelakonan(performance). seperti. yang diungkapkan 

oleh guru mata pelajaran seni budaya MAN 1 Tulungagung, 

yaitu: 

Seni budaya yang ada di man 1 , prakteknya; ada seni rupa 

meliputi seni lukis dan kaligrafi ,seni kriya meliputi 

kerajinan tangan dan desain meliputi desain batik atau 

texstil, desain interior,desain nirmana dua dimensi dan tiga 

dimensi, juga ada musikalisasi, yg teori /lks; ada seni 

rupa,kriya,desain, tari, musik, teater dan apresiasi seni .4 

 

          Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

seni budaya di Madrasah Aliah Nageri  1 tulungagung, dapat di 

ketahui bahwa Seni budaya yang ada di MAN 1 itu meliputi 

praktek dan teorinya; ada seni rupa, meliputi seni lukis dan 

kaligrafi ,seni kriya , desain meliputi desain batik atau texstil, 

desain interior,desain,dan  juga ada musikalisasi. 

                                                           
4 Wawancara, bapak  Sugiyo,  guru seni, tanggal 4 April 2018. 
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                                      Seni budaya yang ada di Madrasah Aliah Negeri  1 

Tulungagung dibagi menjadi tiga  cabang, yaitu sebagai berikut: 

1) seni rupa ( Visual Art ) 

                                adalah seni yang bisa dihayati dengan Indra 

penglihatan5 contoh karya seni rupa adalah lukisan, 

kaligrafi, poster, reklame, spanduk, patung, kursi, meja, seni 

grafis dan seni kerajinan.  

                               Pembagian seni rupa yang ada di Madrasah Aliah Negeri  

1 Tulungagung dibagi pula menjadi 3 bagian  sebagai 

berikut: 

(a) seni rupa murni  

          karya yang benar-benar murni berfungsi sebagai 

pengindah dan peningkat rasa kesukaan. 

Penggunaannya hanya terbatas pada pajangan sebagai 

pemikat ketertarikan manusia. Beberapa contoh seni 

terapan murni antara lain lukisan, patung, relief, dan 

kaligrafi.Adapun contoh karya siswa di Madrasah Aliah 

Negeri  1 Tulungagung sebagai berikut : 

                                                           
5Rachmat suherman dan rizal ardha nugraha, seni rupa untuk SMP /MTS kelas VII, VIII  

dan IX, 4. 
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           Gambar 4.1  karya siswa , seni rupa murni di MAN 1 Tulumgagung. 

   

Gambar 4.2   karya siswa , seni rupa murni di MAN 1 Tulumgagung. 

 

Gambar 4.3  karya siswa , seni rupa murni di MAN 1 Tulumgagung. 
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Gambar 4.4   karya siswa , seni rupa murni di MAN 1 Tulumgagung. 

 

Gambar 4.5   karya siswa , seni rupa murni di MAN 1 Tulumgagung. 

 

 Gambar 4.6   karya siswa , seni rupa murni di MAN 1 Tulumgagung. 
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(b) seni terapan  

           seni rupa terapan selain berfokus pada nilai-nilai 

keindahan (estetika) juga benar-benar memperhatikan 

nilai praktis atau kegunaan dari suatu karya dalam 

menunjuang kebutuhan hidup manusia. Seni ini 

mengalir dan menyatu dalam benda-benda yang 

dibutuhkan manusia dalam kehidupannya sehari-hari. 

Adapun beberapa contoh seni rupa terapan antara lain 

rumah, dekorasi,  busana, dan seni kriya. Adapun 

contoh karya siswa di Madrasah Aliah Negeri  1 

Tulungagung sebagai berikut : 

  
 

Gambar 4.7   karya siswa , seni rupa terapan di MAN 1    Tulumgagung. 
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Gambar 4.8   karya siswa , seni rupa terapan di MAN 1 

Tulumgagung. 

 

Gambar 4.9    karya siswa , seni rupa terapan di MAN 1  Tulumgagung. 

 

 

            Gambar 4.10   karya siswa , seni rupa terapan di MAN 1 

Tulumgagung. 
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(c) seni desain 

           Desain adalah salah satu cabang dari seni rupa 

yang lebih menitik beratkan fungsi dan kemudahan 

dalam menjalankan produksinya. Istilah desain serng 

dikaitkan dengan suatu penyusunan polaatau rancangan 

yang menjadi dasar pembuatan suatu bendabuatan. 

Dengan kata lain desain adalah suatu rencana 

yang  terdiri dari beberapa unsur untuk mewujudkan 

suatu hasil karya yang nyata. Syarat pembuatan desain 

yang baik adalah desain yang mudah dimengerti dan 

mudah untuk dikerjakan dengan jelas 

             Dalam seni rupa desain terdiri dari beberapa 

bentuk, diantaranya adalah arsitektur, desain grafis, dan 

desain industri. Dan berikut merupakan penjelasan yang 

lebih meyeluruh mengenai cntoh-contoh desain yang 

termasuk dalam seni rupa. Adapun contoh karya siswa 

di Madrasah Aliah Negeri  1 Tulungagung sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.11    karya siswa , seni desain di MAN 1 Tulumgagung. 

 

    

Gambar 4.12 karya siswa , seni desain di MAN  1 Tulumgagung. 

2) Seni musik 

       Karya  seni musik dapat dinikmati dengan Indra 

pendengaran (audio) yang dibentuk dari unsur nada dan bunyi 

dalam alat musik, suara manusia, (vokal) atau gabungan 

keduanya. 

3) Seni tari  

         Seni tari adalah seni yang diwujudkan melalui gerak, 

ruang karya seni ini dapat dinikmati dengan Indra penglihatan 

dan Indra pendengaran(audiovisual). 

c) Kegiatan Ekstrakurikuler di Madrasah Aliah 1 Tulungagung  
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          Selain membekali kemampuan akademik, MAN 1  

Tulungagung juga memberikan wadah pengembangan diri 

peserta didik sesuai minat dan potensinya. Program pengem 

bangan diri di MAN 1 Tulungagung diaktualisasikan dalam 

bentuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling dan kegitana 

ekstrakurikuler yang secara formal            

           Berikut ini adalah kegiatan ektrakurikuler yang ada di  

Madrasah Aliah Negeri  1  Tulungagung  :  

1. Pramuka  

       

              Gambar 4.13  Kegiatan Pramuka di MAN 1 Tulumgagung. 

2. KIR IPA dan  AGAMA 

3. PASKIBRA PERMATA  

4. PMR 

5. KIR IPS dan BAHASA 

6. Seni lukis 



 

119 

 

 
 

 

7. Seni music 

8. Seni tari 

9. Sepak bola 

10. Bulu tangkis 

11. Bola basket 

12. Drum band 

2) Upaya dilakukan oleh kepala  madrasah untuk meningkatkan 

mutu  pendidikan seni   budaya. 

        Dalam suatu peningkatan kualitas pendidikan seni budaya pasti 

banyak hal-hal yang mempengaruhi, adapun upaya di lakukan 

madrasah untuk meningkatkan mutu  pendidikan seni budaya  yaitu:  

a )  tujuan   

       tujuan yang jelas merupakan salah satu upaya yang  

dilakukan sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan seni 

budaya di Madrasah Aliyah Nageri 1 Tulungagung yaitu:  

      Penetapan tujuan yang jelas merupakan salah satu yang 

dapat mendukung dalam peningkatan mutu pendidikan, 

dengan adanya penetapan tujuan yang jelas kami selaku 

guru dapat menyusun suatu perencanaan yang matang untuk 

mencapai tujuan yang telah di tetapkan.saya tidak banyak 

memberikan teori langsung praktek Jadi kurang lebih dalam 

perencanaan kegiatan seni itu harus ada  selaian  dari 

pelajaran seni budaya itu  harus ada  ekstra seni,  ekstra seni 

budaya itu jadi diberikan  kegiatan yang lebih banyak dari 

praktek dalam sebuah karya. 6 

 

                                                           
6 Wawancara, bapak Sugiyo,  guru seni, tanggal 4 April 2018. 
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          Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

seni budaya di Madrasah Aliyah Nageri  1 tulungagung, dapat di 

ketahui bahwa tujuan yang jelas alam suatu pendidikan seni 

budaya merupakan salah satu hal yang dapat mendukung suatu 

peningkatan mutu pendidikan dalam hal ini yaitu pendidikan 

seni budaya, karena dengan adanya tujuan yang jelas guru dapat 

menyusun suatu perencanaan yang matang guna mencapai 

tujuan  tersebut. 

b) guru  

           Seorang guru merupakan pendukung utama dalam 

peningkatan kualitas pembelajaran, karena seorang guru 

merupakan orang yang berperan langsung dalam kegiatan 

pembelajaran, seperti. yang diungkapkan oleh guru mata 

pelajaran seni budaya  MAN 1 Tulungagung, yaitu:  

Guru yang aktif, kreatif, dan bisa menciptakan proses 

pembelajaran   yang menyenangkan sangat diperlukan. 

Karena  suatu keberhasilan proses pembelajaran sangat 

ditentukan oleh guru.7 

 

         Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

seni budaya di MAN 1 Tulungagung , bahwa guru seni budaya 

yang aktif, kreatif, dan bisa menciptakan proses pembelajaran 

yang menyenangkan adalah guru yang mendukung peningkatan 

mutu pendidikan seni budaya. Karena guru yang seperti itu guru 

yang pandai memilih metode atau media yang sesuai dengan 

                                                           
7 Wawancara,bapak  Sugiyo,  guru seni, tanggal 4 April 2018. 
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materi, pandai memanfaatkan waktu dan keadaan siswa 

sehingga tujuan yang telah direncanakan sebelumnya bisa 

tercapai dengan maksimal. 

 c ) siswa 

           Siswa juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran 

karena satu pendidikan  yang bermutu sangat ditentukan oleh 

interaksi siswa dan guru yang berhasil dalam proses 

pembelajaran. 

        Siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan 

semangat dan serius yang mampu mendukung peningkatan mutu 

pendidikan . 

d)  lingkungan dan waktu 

        Karena peningkatan mutu pendidikan  seni budaya. 

Keadaan ketepatan pengaitan dengan materi pembelajaran dan 

kegiatan ekstra  juga sangat berpengaruh. Selain itu pemanfaatan 

waktu yang sebaik mungkin dalam kegiatan juga sangat 

berpengaruh dalam pencapaian tujuan pendidikan .8 

        Di sekolah dalam mewujudkan upaya peningkatan mutu  

pendidikan seni budaya tentunya ada beberapa kendala dalam 

hal ini. antara lain: 

        Menurut ungkapan guru mata pelajaran seni budaya di  

MAN 1  , yaitu: 

                                                           
8 Observasi  Peneliti, tanggal 5 April 2018. 
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       Sikap siswa kadang- kadang bisa menghambat dalam 

pencapaian tujuan pembelajaran, misalnya siswa yang 

merasa bisa dan tidak bisa, siswa yang menggangu 

temannya dan siswa yang merasa pelajaran itu tidak 

penting.9 

       Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

seni budaya di MAN 1, bahwa ada beberapa sikap siswa yang 

bisa menghambat dalam pencapaian tujuan pembelajaran, dalam  

hal ini seorang guru diharapkan mampu untuk mengatasinya.  

    Sarana dan prasarana kadang kurang memadai, bisa 

menghambat dalam suatu pencapaian tujuan pembelajaran.10     

Selain itu lingkungan dan waktu yang kadang -kadang kurang 

mendukung juga bisa menjadi penghambat dalam suatu 

pencapaian tujuan pembelajaran akan menjadi terhambat apabila 

ada pemotongan jam pelajaran. Lingkungan misalnya pada saat 

musim penghujan, sedangkan waktu misalnya adanya pelajaran 

karena akan ada rapat dinas.11 

3) Faktor kerjasama antara guru dan siswa 

      Yang dimaksud faktor kerjasama dalam hal ini adalah 

terciptanya faktor kerja sama antara guru dan siswa dalam proses 

pembelajaran nantinya. Jadi dalam suatu perencanaan seorang guru 

harus bisa menyusun kegiatan apa yang nanti bisa menciptakan 

kerjasama antara dirinya dengan siswa. Hal ini seperti yang 

                                                           
9 Wawancara, bapak Sugiyo,  guru seni, tanggal 4 April 2018. 
10  Observasi  Peneliti, tanggal 5 April 2018. 
11 Observasi  Peneliti, tanggal 5 April 2018. 
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diungkapkan oleh guru mata pelajaran seni budaya di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Tulungagung, yaitu: 

guru sama siswa itu harus kerja sama guru tidak harus 

memerintah terus tapi juga ikut mendidik mengarahkan 

seperti itu  diberi tugas  dia harus tau sendiri  bisa  praktekkan 

langsung  biarkan dia  bisa tahu kesulitannya . Lebih banyak 

praktek daripada teorinya kerana seni rupa rupanya wujudnya 

jadi kearyanya bukan bukan banyak teori dan banyak 

ngomong.12 

 

         Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

seni budaya di Madrasah Aliah Negeri 1 Tulungagung Jadi untuk 

mewujudkan kerjasama antara siswa dengan gurun maupun antara 

siswa dengan siswa, guru sama siswa itu harus kerja sama guru 

tidak harus memerintah terus tapi juga ikut mendidik mengarahkan 

dan mendukung siswa seperti itu, diberi tugas  dia harus tau sendiri   

bisa  praktekkan langsung. 

4) Merencanakan sarana dan prasarana. 

      Dalam penyusunan RPP  juga harus memperhatikan penggunaan 

sarana dan prasarana yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran nantinya. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh guru 

mata pelajaran seni  di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung, 

yaitu:  

                                       Dalam penyusunan program kegiatan yang tertuang 

dalam RPP kami selaku guru juga harus mengetahui alat 

alat apa yang ada disekolah yang bisa digunakan untuk 

menunjang proses pembelajaran kami nantinya. Misalnya 

untuk praktek seni music kami memanfaatkan recorder dan 

gitar karena disekolah kami yang bisa terpenuhi adalah alat 

                                                           
12 Wawancara, bapak  Sugiyo,  guru seni, tanggal 4 April 2018. 
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musik itu. Jadi kami memanfaatkan alat musik yang ada itu 

dengan sebaik mungkin.13 

 

            Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran 

seni Budaya di Madrasah Aliyah Negeri 1 Tulungagung dalam 

penyusunan kegiatan juga disesuaikan dengan sarana yang ada 

disekolah tersebut. Misalnya telah disebutkan penggunaan alat 

musik recorder dan gitar sedangkan materi yang sarananya tidak 

mendukung tidak dipraktekkan.  

        merencanakan sarana dan prasarana untuk pendidikan seni 

budaya di  Madrasah Aliyah Nageri 1  Tulungagung meliputi: 

a) Ruang Kesenian 

      Ruang band merupakan salah satu sarana dan fasilitas yang 

sangat penting bagi   Pembelajaran seni mengadakan di 

Madrasah Aliyah Negari 1 Tulungagung karena anak bisa 

langsung praktek, berkarya ,dan hamper setiap hari anak – anak 

menggunakan fasilitas ini untuk latihan.  

 

                                                           
13 Wawancara,bapak  Sugio,  guru seni, tanggal 4 April 2018. 
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gambar 4.14 Ruang Kesenian Madarsah Aliyah Negeri 1 Tulungagung  

b) Ruang Band 

      Ruang band merupakan salah satu sarana dan fasilitas yang 

sangat penting bagi   Pembelajaran seni music yang  mengadakan 

di Madrasah Aliyah Negari 1 Tulungagung karena anak bisa 

langsung praktek, dan hamper setiap hari anak – anak 

menggunakan fasilitas ini untuk latihan.  

 

gambar 4.15  Ruang band  Madarsah Aliyah Negeri 1 Tulungagung 
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c) Ruang Lab Komputer dan Multimedia 

       Pembelajaran yang di lakukan di Madrasah Aliyah Negari 1 

Tulungagung menggunakan Teknologi , jadikeberadaan lab, 

computer dan runag multimedia ini sangat membantu 

pelakasanaan proses pembelajaran di Madrasah Aliyah Negari 1 

Tulungagung.  

                               

            gambar 4.16  Ruang Lab Komputer dan Multimedia Madarsah Aliyah 

Negeri 1 Tulungagung 

Sarana dan prasarana juga berpengaruh dalam peningkatan 

Mutu pendidikan  karena apabila Sarana dan prasarana sangat 

tidak mendukung maka mutu pendidikan  juga sulit untuk dicapai. 

Karena suatu pendidikan yang berkualitas salah satunya 

ditentukan dalam proses pendidikan nya. Sarana dan prasarana 

yang memadai akan membuat proses pendidikan menjadi lancar 

dan bermutu14 

                                                           
14 Observasi  Peneliti, tanggal 5 April 2018. 
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5) Pengembangan keunggulan Madrasah Aliah Negeri  1 

Tulungagung  

          Madrasah Aliah Negeri  1 Tulungagung dikelola dan 

dikembangkan dengan program-program unggulan sebagai 

berikut:15 

a) Madrasah Berbasis  Riset   

          Madrasah Aliah Negeri  1 Tulungagung , dengan program 

unggulan "Madrasah Berbasis Riset”  Pembelajaran dan 

pemberian metodologi penelitian (Riset) sebagai bekal  Anak 

didik dalam menjalani akademis secara unggul dalam bidang 

penelitian.  Untuk itu Madrasah Aliah Negeri  1  Tulungagung 

yang didukung dengan potensi ustad/ustadzah  dalam bidang 

Riset, memberikan pembalajaran Baca Selengkapnya. 

b) Layanan  Akselerasi  (PDCI) 

         Madrasah Aliah Negeri  1  Tulungagung  juga memiliki 

program unggulan lainnya, yaitu; "LAYANAN KELAS 

AKSELERASI" yang mana kelas tersebut hanya di tempuh 

pendidikan selama 2 (dua) tahun, dari yang semestinya 3 (tiga) 

tahun. Kelas Akselerasi (PDCI) inipun diampu oleh para 

ustadz/ustadzah yang berkompeten dibidangnya. 

c) Prodistik ; Kerjasama  Dengan  ITS Surabaya  

                                                           
15 Documentasi,  MAN 1 TULUNGAGUNG. 
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         Madrasah Aliah Negeri  1  Tulungagung   Program 

unggulan lainnya dalam bidang IT (Informasi Teknologi) yaitu 

PRODISTIK. Progam unggulan tersebut kerjasa dengan ITS 

Surabaya, nantinya siswa-siswi MAN 1 Tulungagung ketika 

lulus juga  mendapatkan Ijasah/Sertifikat dari ITS Surabaya. 

Untuk jangan ragu-ragu untuk bergabung di Madrasah Aliah 

Negeri  1   Tulungagung dengan fasilitas Baca Selengkapnya. 

(a) Target Tamatan Yang Diharapkan 

         Sesuai dengan visi, misi dan tujuan sekolah 

bahwa dengan jangka waktu pendidikan yanglebih 

cepat yaitu dua tahun, maka tamatan siswa program 

Akselerasi MAN 1 Tulungagungdiharapkan memiliki: 

(1) Akhlak mulia yang berbudi luhur. 

(2) Prestasi Akademik dengan nilai ujian nasionalnya 

tinggi. 

(3) Daya saing yang mampu menembus masuk ke 

perguruan tinggi negeri, baik melalui test maupun 

nontest. 

(4) Bekal kecakapan hidup yang mampu bersaing 

dalam dunia globalisasi. 

(b) Usaha Yang Akan Dilakukan 

(1) Pihak Penyelenggara yaitu sekolah, 
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     harus mampu menciptakan iklim pengembangan 

kecerdasan spiritual, intelektual dan emosional yang 

seimbang disamping sarana dan prasarana yang 

memadai. 

(2) Pihak Guru 

     harus mampu memberikan dorongan kepada 

para siswanya agar dapat mengembangkan 

kemampuan berfikir dan bernalar yang lebih kreatif, 

komprehensif dan kompetitif. Dalam hal ini selalu 

dibutuhkan adanya keterpaduan, kekompakan, dan 

saling pengertian antara para guru dan siswa. 

(3) Pihak Masyarakat, 

      dalam hal ini adalah para orang tua atau wali 

siswa yang harus mau mendukung dengan 

memberikan bantuan dana operasional demi 

kelancaran dan keberhasilan program ini. 

d) Tahfizul  QUR'AN 

  Madrasah Aliah Negeri  1  Tulungagung, kerjasama 

dengan Ponpes. Panggung Tulungagung memberikan layanan 

program unggulan Tahfidzul Qur'an. Program unggulan ini 

merupakan program hafalan qur'an yang dikhususkan bagi 

siswa-siswi MAN 1 Tulungagung. Program unggulan Tahfidzul 

Qur'an memang menjadi bagian penting untuk  menunjang 
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siswa-siswi MAN 1 Tulungagung dalam memahami al Qur'an  

Baca Selengkapnya. 

e) Desain  Batik  

       Madrasah Aliah Negeri  1  Tulungagung , dalam dunia 

pengembangan diri bagi siswa-siswi juga  terdapat Desain Batik.  

Madrasah Aliah Negeri  1  Tulungagung  Bagi siswa-siswi yang 

bakat dalam berkarya mendesain mediakan pengembangan diri 

Desain Batik. Diampu oleh para ustadz/ustadzah yang mempuni 

dibidangnya, sehingga tidak mengecewakan bagi peserta didik 

yang bergabung dalam pengembangan diri tersebut. Desain 

Batik  Madrasah Aliah Negeri  1  Tulungagung  juga sering 

menjuarai lomba, Baca Selengkapnya. 

 

  b.  Pengorganisasian  Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Seni Budaya. 

               Pengorganisasian kepala madrasah dalam meningkatkan mutu 

Pendidikan Seni Budaya  meliputi : 

1.) Pembagian tugas berdasarkan kemampuan. 

              Pembagian  tugas yang diberikan oleh kepala madrasah 

memperhatikan  kemempuan dari masing-masiang guru, kepala 

madrasah berusaha menerapkan prinsip “The right man in the rigth 

place” agar hasil yang di capai bisa maksimal.  
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     Di jelaskan dalam wawancara, Kami berusaha 

menempatkan guru-guru sesuai dengan kemampuannya, 

sebenarnya untuk tingkat dasar, waka kurikulum, 

kesiswaan, humas dan sebagainya itu kan belum ada, tapi 

di sini kami bentuk waka- waka tersebut, untuk mencapai 

tujuan secara maksimal, karena kepala sekolah tidak bisa 

bekerja sendiri tanpa ada bantuan dari orang lain. 16 

 

             Pembagian tugas dapat diwujudkan dalam struktur 

organisasi  yang ada di Madrasah Aliah Negari 1 Tulungagung 

Secara organisatoris lembaga pendidikan sekolah dasar tidak 

memiliki peraturan yang mengharuskan seorang kepala sekolah 

memiliki wakil. Namun. demikian. di Madrasah Aliyah Negari 1 

Tulungagung, untuk menunjang keberhasilan program, maka 

kepala madrasah  mengangkat Korbid kurikulum, korbid 

kesiswaan, korbid sarana prasarana dan korbid Humas untuk  

membantu tugas kepala madrasah. Didalam pelaksanaan kegiatan 

sehari-hari, memperlukan suatau organisasi yang tersusun dengan 

baik, yang bertujuan untuk menciptakaan  koordinasi agar 

diperoleh efisiensi kerja yang tinggi. Adapun struktur organisasi di 

Madrasah Aliyah Negari 1 Tulungagung secara terinci dalam 

gambar di bawah ini: 

  

                                                           
16 Wawancara, Drs. H. Slamet Riyadi, M.Pd., Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 

2018. 
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Bagan 4.1 struktur organisasi di  Madrasah Aliah Negari 1 Tulungagung Tahun 2017/2018
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 c. Pengendalian  Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu 

Pendidikan Seni Budaya. 

                 Pengendalian  yang dilakukan kepala madrasah agar pelaksanaan 

program pendidikan seni budaya  dapat maksimal, pengendalian yang 

dilakukan oleh kepala madrasah adalah sebagai berikut: 

1) Pengarahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

   Agar masing-masing tenaga pendidik maupun kependidikan, 

baik waka,korbid, guru dan karyawan tidak tumpang tindih dengan 

pembagian tugasnya, maka seorang kepala madrasah perlu untuk 

mengarahkan mereka sesuai dengan tugasnya masing- masing. Hal 

ini juga dimaksudkan untuk memberikan pelayanan yang terbaik 

bagi para pelanggannya. 

2) Pengendalian  kualitas guru. 

       Guru merupakan salah satu komponen penting dalam 

pendidikan, dengan pengendalian kualitas kerja guru, maka juga 

akan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, maka 

kualitas guru harus ditingkatkan, dengan cara melalui pembinaan, 

diklat dan juga seminar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

Kepala madrasah: 

Peningkatan kualitas guru dilakukan melalui pembinaan, 

mengirim guru untuk mengikuti diklat dan juga seminar. 

Dengan meningkatkan kualitas kerja guru, maka pelangganpun 

akan semakin banyak, kalau pelanggan banyak, berarti 

penghasilan juga meningkat, dan kesejahteraan guru juga 

meningkat, tapi jika kualitas kerja guru rendah, maka pelanggan 

akan berkurang dan kesejahteraan guru juga berkurang, untuk 
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itu tingkatkan kualitas kerja, maka akan meningkatkan 

kesejahteraan.17 

 

    Pengendalian    kualitas  guru dapat dilakukan melalui 

pembinaan, diklat, seminar. Peningkatan kualitas guru yang 

dilakukan di Madrasah Aliah Nageri 1 Tulungagung juga dalam hal 

menyetandarkan ngajinya guru -guru. Hal ini dilakukan dalam 

rangka  mewujudkan visi, misi dan tujuan lembaga visi dan misi 

tujuan lembaga  selalu di ngendalikan oleh kepala madrasah dalam 

pencapain keberhasilan vii, misi  dan tujuan tersebut.   

3) Memberikan penghargaan / reward  

      Memberikan penghargaan / reward  kepada guru -guru yang 

berprestasi, guru yang memiliki kinerja yang baik, kedisiplinan, guru 

yang benar benar bisa menyatu dengan anak. Pemilihan guru teladan 

ini, biasanya dilakukan dalam satu semester satu kali, yang dipilih 

oleh: anak anak, guru -guru yang lain, dan juga komite sekolah.     

       Reward penghargaan yang diberikan kepada guru, tidak harus 

berupa tropi sesuatu yang sangat mahal, akan tetapi barang-barang 

yang dianggap biasa, misalnya: buku bacaan. Meskipun hanya 

sebuah buku, tapi yang terpenting bukan nominalnya berapa,akan 

tetapi lebih kepada  pengakuan dan prestasi yang diraihnya.    

Sebagaimana yang di sampai oleh bapak kepala madrasah: 

Dalam rangka meningkatkan kinerja guru, kami Pemberian 

hadiah  itu untuk bisa memotivasikan. mengadakan pemilihan 

                                                           
17 Wawancara, Drs. H. Slamet Riyadi, M.Pd., Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 

2018. 
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guru berprestasi, yang dipilih oleh anak -anak, guru-guru dan 

komite. Pemilihan itu didasarkan pada kinerja, kedisiplinan, 

dan guru- guru yang disenangi oleh anak –anak , dari kemarin 

itu hanya bisa hariraya bersama catatan untuk hari raya ada  

semacam kegiatan, Maka kita ada acara semacam jalan-jalan  

ke  pantai wisata  setahun sekali  jadi kita bermalam, untuk 

guru dan keluarganya,setalah itu memberikan ribet seragam.,. 

kami tidak menekankan pada harganya , tetepi lebih kepada 

pengakuan kami terhadap prestasi mereka.18 

            

        Dengan memberikan penghargaan kepada guru dan karyawan, 

harapkan bisa memotivasi kinerja guru, sehingga para guru dan 

karyawan akan memberikan kinerja yang terbaik bagi lembaga, 

meskipun acara itu tidak penghargaan hanya jalan-jan , akan tapi 

adanya pengakuan dan penghargaan akan prestasi yang telah raih 

itulah yang terpenting. 

 

2. Madrasah Aliah  Negeri 2 Tulungagung 

a. Perencanaan  Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu            

Pendidikan Seni Budaya. 

                   Madrasah Aliyah Negeri  2  merupakan salah satu dari lembaga  

pendidikan yang menyelenggarakan untuk meningkatkan mutu 

pendidikan seni budaya , setiap lembaga pendidikan memiliki ciri dan 

karakteristik yang berbeda- beda sesuai dengan tujuan 

diselenggarakannya pendidikan. Lembaga pendidikan yang dikelola 

dengan manajemen yang baik dan rapi akan menghasilkan tampilan dan 

                                                           
18 Wawancara, Drs. H. Slamet Riyadi, M.Pd., Kepala MAN 1 Tulungagung, tanggal 4 April 

2018. 
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performa yang berbeda dengan lembaga pendidikan yang lain. Hal 

demikian menunjukkan adanya pola manajemen yang baik yang 

dilakukan oleh kepala madrasah dalam mengelola lembaga 

pendidikannya. 

   Dari wawancara dengan kepala Madrasah Aliyah Negeri  2 

Tulungagung  ibu Dra. Miftachurohmah,M.Ag  beliau menyampaikan 

sebagai: 

         Orang yang hidup dengan seni itu adalah jadi indah  allah itu 

jamin juga suka keindahan penting seni itu untuk bisa 

menyeimbangkan otak orang yang hidup dengan agama hidup 

dengan ilmu hidup dengan seni akan mendapatkan pencerahan 

dalam agama dan kebahagiaan  dengan seni itu mendapatkan 

keindahan orang  hidup tanpa seni itu apa Indah Apa imbang  hidup 

kita seni itu adalah bahan yang penting dalam kehidupan.19  

 

  Berdasarkan hasil wawancara dengan kepala madrasah di MAN 2, 

bahwa seni itu adalah   bahan yang bisa  menyeimbangkan otak orang 

untuk mencapaikan  tujuan pembelajaran, dalam  hal ini seorang  yang 

hidup dengan agama hidup dengan ilmu hidup dengan seni akan 

mendapatkan pencerahan dalam agama dan kebahagiaan. 

              Selain itu Kepemimpinan  kepela madrasah dituntut  untuk  

merumuskan dan menciptakan visi dan misi madrasah .visi dan misi 

tersebut  diarti  kulasi. Oleh kepala madrasah dengan sekanjutnya 

menjadi visi dana misi madrasah yang diartikulasikan oleh kepala 

madrasah dengan mendorong segenap  warga madrasah untuk kerja 

sama mewujudkan visi dan misi tersebut :  

                                                           
19 Wawancara, Dra. Miftachurohmah,M.Ag , Kepala MAN 2 Tulungagung, tangga l 9 April 

2018. 



 

137 

 

 
 

 

jadi saya itu selaku  pimpinan diberi tugas oleh atasan oleh undang-

undang. alumni MAN 2 itu harus berpanca prestasi , pemahaman, 

Pengamalan agama yang optimal, bahasa, budaya, olahraga dan 

seni  untuk mencapai tujuan itu semua kita jabarkan yang berkaitan 

dengan seni  kita punya ekstra banyak seni bagaimana untuk bisa 

jadi di ada jam ada mata pelajaran mata ada  jadwal ada yang bina 

ada gurunya termasuk itu tadi setiap bulan kita evaluasi. 

 

       Berdasarkan hasil wawancara bahwa kepala sekolah itu 

memberikan tugas oleh atasan oleh undang-undang  dan alumni 

Madrasah Aliah Negeri 2 itu harus berpanca prestasi , pemahaman, 

Pengamalan agama yang optimal, bahasa, budaya, olahraga dan seni  

untuk mencapai tujuan yang telah di tetapkan. 

1)  Rangkaian kegaiatan dalam perencanaan Pembuatan program. 

       Untuk  memperlancarkan dan meningkatkan kegiatan program 

di Madrasah Aliah Negeri  1 Tulungagung, maka langkah pertama 

yang perlu  direncanakan adalah pembuatan program kegiatan 

madrasah. yang  dilakukan kepala madrasah dalam perencanaan. 

a) Dasar Pembinaan Kurikulum  di  Madrasah Aliah 2 Tulungagung 

             Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan 

mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang 

digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 

pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu (PP 

No. 19. 2005). Tujuan tertentu ini meliputi tujuan  pendidikan 

nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi 

daerah, satuan pendidikan dan peserta didik. Sedangkan yang 

dimaksud Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan adalah 
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Kurikulum operasional yang disusun oleh dan dilaksanakan di 

masing-masing satuan  pendidikan.  

          Kurikulum di MAN Tulungagung 2 dikembangkan dengan  

memperhatikan ciri khas potensi Tulungagung, sosial budaya  

masyarakatnya serta kemampuan stake holder untuk 

mengembangkan potensi-potensi tersebut termasuk di dalamnya. 

Kemampuan Komite  Madrasah, Wali Siswa, Guru, Tata Usaha, 

dan potensi siswa juga kemampuan sarana prasarana yang 

dimiliki madrasah.  

              Kabupaten Tulungagung adalah Kabupaten yang terletak 

di bagian selatan Jawa Timur memiliki potensi alam yang 

melimpah, mulai dari potensi laut, darat, udara, dan juga 

mempunyai wilayah yang langsung berbatasan dengan laut 

selatan. Di darat selain pertanian, Tulungagung mempunyai ciri 

khas marmer yang terletak di daerah Campurdarat. Daerah 

Pucanglaban, Sendang, dan Pagerwojo merupakan daerah yang 

ada di tulungagung dan juga terdapat sumber Tenaga Listrik 

Tenaga Angin yang belum tergarap potensinya. Selain itu 

Tulungagung  mempunyai industri konveksi yang besar dan 

menyebar diseluruh wilayah  Tulungagung. Sedangkan devisa 

terbesar yang dimiliki Tulungagung adalah TKI yang ada di luar 

negeri.    



 

139 

 

 
 

 

           Standar Nasional pendidikan yang terdiri dari delapan 

standar  yaitu standar kompetensi lulusan, standar isi, standar 

pendidik dan tenaga  kependidikan, standar proses, standar 

sarana dan prasarana, standar pembiayaan, standar pengelolaan 

dan standar penilaian yang ada pada PP  Nomor 19 Tahun 2005 

akan menjadi pertimbangan yang seksama dalam 

mengembangkan kurikulum ini.  

                 Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta 

didik  memiliki posisi untuk mengembangkan kompetensinya 

agar menjadi  manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah 

SWT, berakhlak mulia,  sehat dan berilmu, cakap, kreatif 

mandiri, dan menjadi warga negara yang  demokratis serta 

bertanggung jawab.  

           Trend masyarakat yang serba instan, dominasi iptek, dan  

masyarakat yang membentuk jaringan global dengan internetnya  

memerlukan tempat tersendiri dalam pempertimbangkan 

penyusunan  kurikulum di MAN Tulungagung 2. terlebih adanya 

keinginan untuk  selalu berinovasi dan adanya mega kompetisi 

yang ada di dunia global ini.  

b)  Pendidikan seni budaya di Madrasah Aliyah 2  Tulungagung. 

        Seni adalah sebuah karya yang diciptakan oleh pribadi yang 

kreatif yang diwujudkan oleh pengungkapan yang hormanis, 
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serta dapat berdiri sendiri sebagai suatu gagasan atau hasrat 

yang mengharukan. 

           Mata pelajaran seni budaya memiliki karakteristik yang 

menjadikannya unik di antara mata pelajaran lain yaitu terletak 

pada pemberian pengalaman estetik Melalui dua kegiatan yang 

saling terkait satu sama lain, yakni apresiasi (appreciation) dan 

kreasi (creation) termasuk di dalamnya yang bersifat 

rekreatif/pelakonan(performance). 

                                      Seni budaya yang ada di Madrasah Aliah Negeri  2 

Tulungagung dibagi menjadi tiga  cabang, yaitu sebagai berikut: 

1) seni rupa ( Visual Art ) 

                                adalah seni yang bisa dihayati dengan Indra 

penglihatan20 contoh karya seni rupa adalah lukisan, 

kaligrafi, poster, reklame, spanduk, patung, kursi, meja, seni 

grafis dan seni kerajinan.  

                               Pembagian seni rupa yang ada di Madrasah Aliah Negeri  

1 Tulungagung dibagi pula menjadi 2 bagian  sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

                                                           
20Rachmat suherman dan rizal ardha nugraha, seni rupa untuk SMP /MTS kelas VII, VIII  

dan IX, 4. 
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(a) seni rupa murni 

            

gambar 4.17 karya siswa, seni rupa murni Madarsah Aliah Negeri 2  Tulungagung 

(b) seni desain dan seni desain grafis 

 

 

        gambar 4.18  karya siswa, seni desain grafis Madarsah Aliah Negeri 2  

Tulungagung 

 



 

142 

 

 
 

 

 

 

 

 

         gambar 4.19  karya siswa, seni desain grafis Madarsah Aliah Negeri 

2  Tulungagung 

 

     

      gambar 4.20 karya siswa, seni desain Madarsah Aliah Negeri 2  

Tulungagung 
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      gambar 4.21 karya siswa, seni desain Madarsah Aliah Negeri 2  

Tulungagung 

 

2) Seni musik 

       Karya  seni musik dapat dinikmati dengan Indra 

pendengaran (audio) yang dibentuk dari unsur nada dan bunyi 

dalam alat musik, suara manusia, (vokal) atau gabungan 

keduanya. 

a) Kegiatan Ekstrakurikuler di MAN 2 Tulungagung 

              Selain membekali kemampuan akademik, MAN 2 

Tulungagung juga memberikan wadah pengembangan diri 

peserta didik sesuai minat dan potensinya. Program 

pengembangan diri di MAN 2 Tulungagung diaktualisasikan 

dalam bentuk kegiatan layanan bimbingan dan konseling dan 

kegitana ekstrakurikuler yang secara formal dijadwalkan 

kegiatannya setiap hari Kamis Sore. 
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               Berikut ini adalah kegiatan ektrakurikuler yang ada di  

Madrasah Aliah Negeri  2  Tulungagung  :  

1. Seni tari  

 

                                  gambar 4.22  kegiatan ektrakurikuler, Seni tari Madarsah Aliah Negeri 2  

Tulungagung 

2. Futsal 

 

 gambar 4.23  kegiatan ektrakurikuler, Futsal Madarsah Aliah Negeri 2  

Tulungagung 
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3. Patroli Keamanan Sekolah 

 

 gambar 4.24  kegiatan ektrakurikuler,  Patroli Keamanan Sekolah Madarsah Aliah 

Negeri 2  Tulungagung 

 

4. Technoroit 

 

                                    gambar 4.25 kegiatan ektrakurikuler,Technoroit Madarsah Aliah Negeri 2  

Tulungagung 
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5. Pramuka 

 

                              gambar 4.26 kegiatan ektrakurikuler,Pramuka  Madarsah Aliah Negeri 2  Tulungagung 

 

 

6. Badmintan 

 

gambar 4.27 kegiatan ektrakurikuler, Badmintan Madarsah Aliah Negeri 2    

Tulungagung 
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7. Palang merah remaja 

 

gambar 4.28  kegiatan ektrakurikuler, Palang merah remaja Madarsah Aliah  

Negeri   2  Tulungagung 

 

8. Basket 

 

gambar 4.29 kegiatan ektrakurikuler, tim  Basket Madarsah Aliah Negeri 2  

Tulungagung 
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9. Karya ilmiah remaja 

 

gambar 4.30 kegiatan ektrakurikuler, Karya ilmiah remaja  Madarsah Aliah 

Negeri 2  Tulungagung 

 

10. DrumBand 

 

gambar 4.31 kegiatan ektrakurikuler, DrumBand  Madarsah Aliah Negeri 2  

Tulungagung 
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11. Fest Band  

 

                               gambar 4.32  kegiatan ektrakurikuler,fest band   Madarsah Aliah Negeri  2 

Tulungagung 

 

 

12. Tennis Meja 

 

gambar 4.33   kegiatan ektrakurikuler,  Tennis Meja Madarsah Aliah 

Negeri  2 Tulungagung  
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13. Seni Bela diri  

 

gambar 4.34    kegiatan ektrakurikuler, Seni Bela diri  Madarsah Aliah 

Negeri  2 Tulungagung 

 

 

gambar 4.35    kegiatan ektrakurikuler, Seni Bela diri Madarsah Aliah 

Negeri  2 Tulungagung 
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14. Seni baca al-Qur'an  

 

gambar 4.36     kegiatan ektrakurikuler, Seni membaca al – qur’an 

Madarsah Aliah Negeri  2 Tulungagung 

 

15. Seni musik (qosidah)  

 

gambar 4.37   kegiatan ektrakurikuler, Seni musik (qosidah)  Madarsah Aliah 

Negeri  2 Tulungagun 
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16. Catur 

 

gambar 4.38    kegiatan ektrakurikuler, catur Madarsah Aliah Negeri  2 

Tulungagung. 

 

 

         

          

gambar 4.39     kegiatan ektrakurikuler, tim  catur Madarsah Aliah Negeri  

2 Tulungagung. 
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17. Jurnalistik    

 

gambar 4.40     kegiatan ektrakurikuler, tim  catur Madarsah Aliah Negeri  

2 Tulungagung. 

 

18. Remaja masjid  

 

gambar 4.41     kegiatan ektrakurikuler,  Remaja masjid    Madarsah Aliah 

Negeri  2 Tulungagung. 
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19. Olympiade training center  

 

gambar 4.42 kegiatan ektrakurikuler, Olympiade training center Madarsah 

Aliah Negeri  2 Tulungagung. 

 

 

20. PKS (Patroli Keamanan Sekolah)  

 

gambar 4.43  kegiatan ektrakurikuler,  PKS (Patroli Keamanan Sekolah)  

Madarsah Aliah Negeri  2 Tulungagung 
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21.  Bola Voli 

 

gambar 4.44   kegiatan ektrakurikuler, Bola Voli   Madarsah Aliah Negeri  

2 Tulungagung 

22. Bimbingan karir. 

23. Pecinta alam. 

24. Bimbingan baca kitab kuning. 

25. Latihan kepemimpinan dasar. 

2)   Upaya dilakukan oleh kepala  untuk meningkatkan mutu  pendidikan 

seni   budaya.  

          Dalam suatu peningkatan kualitas pendidikan seni budaya pasti 

banyak hal-hal yang mempengaruhi, adapun upaya di lakukan madrasah 

untuk meningkatkan mutu  pendidikan seni budaya  yaitu: 
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a) Tujuan 

             tujuan yang jelas merupakan salah satu upaya yang  dilakukan 

sekolah untuk meningkatkan mutu pendidikan seni budaya di 

Madrasah Aliah Nageri 2 Tulungagung yaitu:  

         Untuk  merencanakan  dalam perencanaan jadi pertama kita 

melihatkan tahapan kelas beda-beda tahapannya  kalau untuk 

yang kelas 10  itu yang jelas mereka mengenal  dulu  secara  

spesifik  misalkan dalam seni  rupa ada namanya  warna 

prinsip  terus yang banyak  ke nirwarna kalau  yang kelas 3 

itu lebih memilih  Jadi beda-beda.perencanaan ini  saya bikin 

konsep kelas 10 pengenalan kelas 11 sampai kelas 12 dia 

memilih sendiri pengalaman, ketika  kelas 12  anak anak  

menentukan memilih music, tari, apa seni rupa jadi saya buat  

laporan  karyanya apa saja ada yang mau nari-nari yang 

music juga ada.    dalam  masa pembelajaran anak itu jadi 

anak itu lebih pada  konsultasi aja  ketika anak mau belajar  

saya bisa bantu. 21 

 

             Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran seni 

budaya di Madrasah Aliah Negeri 2 Tulungagung Jadi untuk    

merencanakan  dalam perencanaan jadi langkah pertama kita  

melihatkan tahapannya dan ada perbedaan kelasnya jadi untuk siswa 

itu yang tahapan tinggi guru itu  memberikan kebebasan kapada  siswa  

, guru sama siswa itu harus kerja sama dalam kegiatan praktek.  

b) Guru 

         Seorang guru merupakan pendukung utama dalam peningkatan 

mutu  pembelajaran, karena seorang guru merupakan orang yang 

berperan langsung dalam kegiatan pembelajaran, seperti. yang 

                                                           
21 Hasil wawancara, guru seni budaya,  bapak  Zal  zuli  fachrur r, MAN 2 tanggal  05 April  

2018. 
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diungkapkan oleh guru mata pelajaran seni budaya MAN 1 

Tulungagung, yaitu:  

Jadi peran seseorang guru itu sangat penting untuk 

mendukung dan mengatahui kemampuan siswa, waktu 

mengajar itu saya   buat anak-anak itu santai  dan apabila 

anak itu santai jadi buat anak itu nyaman,  pentingnya 

nyaman jadi kalau saya nyaman itu anak juga refreshing 

ketika mangajar saya saling memberikan motivasi di awal 

pembelajaran motivasi untuk dunia  kerja jadi sebelum saya 

mengajar saya ceritakan pengalaman saya dulu ketika saya 

berawal dari  Maximal berkarya.22  

 

             Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran seni 

budaya di Madrasah Aliah Negeri 2 Tulungagung Jadi untuk  peran  

seorang guru itu  sangat penting dalam memberikan motivasi dan 

mendukung siswa.membuat siswa itu nyaman dan santai waktu 

belajar. 

c) Siswa 

            Siswa juga sangat berpengaruh dalam proses pembelajaran 

karena satu pendidikan  yang bermutu sangat ditentukan oleh interaksi 

siswa dan guru yang berhasil dalam proses pembelajaran. 

        Siswa yang mengikuti kegiatan pembelajaran dengan semangat 

dan serius yang mampu mendukung peningkatan mutu pendidikan. 

d) lingkungan dan waktu 

        Karena peningkatan mutu pendidikan  seni budaya. Keadaan 

ketepatan pengaitan dengan materi pembelajaran juga sangat 

berpengaruh. Selain itu pemanfaatan waktu yang sebaik mungkin 

                                                           
22 Hasil wawancara, guru seni budaya, bapak  Zal  zuli  fachrur r, MAN 2 tulungagung , 

tanggal  5 April 2018. 
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dalam kegiatan juga sangat berpengaruh dalam pencapaian tujuan 

pendidikan . 

3) Factor kerjasama guru dan siswa 

        Yang dimaksud faktor kerjasama dalam hal ini adalah terciptanya 

faktor kerja sama antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran 

nantinya. Jadi dalam suatu perencanaan seorang guru harus bisa menyusun 

kegiatan apa yang nanti bisa menciptakan kerjasama antara dirinya dengan 

siswa. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh guru mata pelajaran seni 

budaya di Madrasah Aliah Negeri 2 Tulungagung, yaitu: 

saya membuat anak-anak  itu  nyaman   dan berani  untuk 

bertanya   jadi ketiga anak anak itu bingung  tidak berani saya 

memberikan siswa kebebasan dengan cara memilih sendiri 

,dalam kegiatan praktek. waktu belajar itu ketika anak anak 

gambar saya  satu bersatu  untuk mengajar,  hasilnya berarti 

yang pertama saya buat anak anak itu nyaman  untuk berani 

pertanya.23 

       

       Berdasarkan hasil wawancara dengan guru mata pelajaran seni budaya 

di Madrasah Aliah Negeri 2 Tulungagung Jadi untuk mewujudkan 

kerjasama antara siswa dengan guru maupun antara siswa dengan siswa, 

guru itu harus membuat anak-anak  itu  nyaman   dan berani  untuk 

bertanya, guru sama siswa itu harus kerja sama guru memberikan siswa  

kebebasan dengan cara memilih sendiri dalam kegiatan praktek. 

 

 

 

                                                           
23Hasil wawancara, guru seni budaya, bapak Zal zuli  fachrur, MAN 2 tanggal  05 April 

2018. 
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4) Memanfaatkan segala sumber yang ada          

         Memanfaatkan segala sumber pembelajaran yang ada maksudnya, 

guru menggunakan sebaik mungkin sumber pembelajaran  seni budaya 

yang ada. Seperti yang diungkapkan oleh guru mata pelajaran seni budaya 

MAN 2 , yaitu: 

          anaknya  itu ada yang bisa dan ada yang  tidak, yang  pasti bagi yang 

bisa  yang bisa saya ada tugas sendiri ketika ada anak yang  sudah 

bisa cepat  gambarnya saya buat gini coba kamu gambarnya wajah 

dan jangan kamu buat sekela jadi kamu cukup lihat foto  lihat 

gambar kamu buat dengan cepat bagi yang sudah pintar  ada tugas  

sendiri mungkin hasilnya  tidak bagus  tapi saya mau peningkatan 

dengan tindakan yang baru  hasil dia buat dengan pintarnya  

kemampuannya  itu sesuai  dengan indikatornya.24   

 

 Berdasarkan hasil wawancara diatas jadi pemanfaatan sumber yang 

ada maksudnya pertama itu guru melihat dari kemampuan anak –anak 

untuk memanfaatkan dan penggunaan praktek langsung dalam mata 

pelajaran itu dengan sebaik mungkin untuk yang bisa menunjang pelajaran 

seni budaya. 

5) Merencanakan sarana dan prasarana 

                  Sarana prasarana merupakan faktor penunjang dalam proses belajar 

mengajar, agar anak anak tetap merasa nyaman dan betah di madrasah, 

maka sarana prasarana harus benar- benar diperhatikan. Sarana prasarana 

dan Fasilitas yang ada di MAN 2 Tulungagung. 

                                                           
24 Hasil wawancara, guru seni budaya,  bapak Zal  zuli  fachrur r, MAN 2 tanggal  05 April 

2018. 
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       Disebutkan dalam Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan,bahwa 

sarana dan prasarana dipersiapkan yang mampu menunjang untuk 

memenuhi kebutuhan peserta didik. 

       Dalam penyusun  RPP  juga harus memperhatikan penggunaan 

sarana dan  prasarana yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

nentinya.hal ini seperti yang dikemukakan olehguru mata pelajaran seni 

budaya MAN 2 Tulungagung. yaitu:  

Dalam penyusunan program kegiatan yang tertuang dalam RPP kami 

selaku guru juga harus mengetahui alat- alat apa yang ada disekolah 

yang bisa du gunakan untuk menunjang proses pembelajaran kami 

nanti , tapi sekarang di sekolahannya  saran- sarananya itu hanya 

ruang kelas saja jadi tidak ada ruang yang  spesifik ruang kayu ruang 

untuk pameran  kalori  juga belum ada  cuma saya berharap itu  ada 

kalorinya karena pentingnya gallery itu untuk  simpan karya anak-

anak  untuk bermotivasikan  anak-anak. 25 

 

Berdasarkan hasil wawancara diatas   dengan guru mata pelajaran 

seni budaya jadi  dalam penyusunan program kegiatan yang tertuang dalam 

RPP kami selaku guru juga harus mengetahui alat- alat apa yang ada 

disekolah yang bisa du gunakan untuk menunjang proses pembelajaran 

kami nanti. 

Kelas Madrasah Aliah Negeri  2 Tulungagung ditunjang dengan 

sarana prasarana sebagai berikut: 26 

a) Rung music  

                            Ruang music merupakan salah satu sarana dan fasilitas yang 

sangat penting bagi   Pembelajaran seni music yang  mengadakan di 

                                                           
25 Hasil wawancara, guru seni budaya,  bapak Zal zuli  fachrur, MAN 2 tanggal  05 April 

2018. 
26 Documentasi, MAN 2 Tulungagung. 
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Madrasah Aliah Negari 1 Tulungagung karena anak bisa langsung 

praktek, dan hamper setiap hari anak – anak menggunakan fasilitas ini 

untuk latihan. 

 

gambar 4.45 ruang music Madarsah Aliah Negeri  2 Tulungagung 

 

gambar 4.46 fasilitas dalam  ruang music  Madarsah Aliah Negeri  2 

Tulungagung 

 

 

 



 

162 

 

 
 

 

b) Air Condition (AC) 

c) LCD dan layar screen 

d) Hotspot untuk mengakses internet 

e) Meja dan kursi yang mudah dipindah 

f) Laboratorium IPA, Komputer dan Bahasa 

g) Website madrasah ( www.manduta.sch.id  ) 

h) SMS Center 

i) Perpustakaan madrasah yang representatif 

 diupayakan 1 siswa 1 buku mata pelajaran 

 digital library (menyediakan referensi elektronik) 

                  Sarana dan prasarana juga berpengaruh dalam peningkatan 

Mutu pendidikan  karena apabila Sarana dan prasarana sangat tidak 

mendukung maka mutu pendidikan  juga sulit untuk dicapai. Karena 

suatu pendidikan yang berkualitas salah satunya ditentukan dalam 

proses pendidikan nya. Sarana dan prasarana yang memadai akan 

membuat proses pendidikan menjadi lancar dan bermutu. 

6) Pesantren/Ma’had MAN 2 Tulungagung 

 Sebagai lembaga pendidikan yang dulunya merupakan alih 

fungsi dari PGAN, MAN 2 Tulungagung dilengkapi dengan fasilitas 

asrama. Mulai tahun pelajaran 2011/2012, keberadaan asrama 

dirintis menjadi pondok pesantren  yang diberi nama  Ma’had Al-

Furqon yang secara resmi peresmian ma’had dilakukan Kepala 
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Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kakanwil Kemenag) Provinsi 

Jawa Timur, Drs H. Sudjak, M.Ag pada hari Selasa, 31 Januari 2012. 

Saat ini, Ma’had MAN 2 Tulungagung menempati dua lokasi, 

yaitu, ma’had putri yang menempati gedung asrama putri dan 

ma’had putra yang menempati ruang asrama putra. Mulai tahun 2012 

ini, gedung ma’had putra memiliki bangunan gedung baru yang 

dibangun dari dana APBN. Ma’had Al Furqon saat ini menampung 

sebanyak 32 santri putra dan 58 santri putri.  

Kegiatan Ma’had dirancang layaknya pondok pesantren pada 

umumnya dengan menghadirkan ustadz dari pondok pesantren dan 

juga ustadz/ustadzah dari guru-guru MAN 2 Tulungagung sendiri. 

Adapun kegiatan ma’had setiap hari meliputi:  

1) sorogan Al-Qur’an usai Sholat Subuh 

2) pengajian kitab setiap ba’da Maghrib 

3) belajar terbimbing mata pelajaran sekolah usai Sholat Isya’ 

4) sholat malam berjamaah        

7) Pengembangan Keunggulan MAN 2 Tulungagung 

         Madrasah Aliah Negeri  2 Tulungagung dikelola dan 

dikembangkan dengan program-program unggulan sebagai 

berikut:27 

 

 

                                                           
27 Documentasi, MAN 2 Tulungagung. 
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9.1    Motivation Building 

               Untuk membekali mental peserta didik, siswa MAN 2 

Tulungagung secara insidental diberikan kegiatan motivation 

building. Kegiatan ini dilaksanakan  dengan menghadirkan 

motivator dari luar MAN 2 Tulungagung. 

9.2  Pembinaan Riset/Penelitian Ilmiah 

                Dalam upaya membekali peserta didik di bidang 

riset/penelitian ilmiah, peserta didik MAN 2 Tulungagung 

diberikan pembinaan mengenai metodologi penelitian. Selain 

diberikan oleh guru-guru dari MAN 2 Tulungagung, pembinaan 

riset juga dilaksanakan dengan berkunjung ke perguruan tinggi. 

Pemberian materi keunggulan ini ditargetkan agar peserta didik 

mampu mengadakan penelitian ilmiah untuk diikutkan dalam 

berbagai kegiatan lomba karya tulis ilmiah. 

9.3 Memorizing/hafalan Surat-surat Pendek dan Doa-doa  

                Pengembangan keunggulan di MAN 2 Tulungagung juga 

diarahkan untuk penguasaan di bidang Imtaq (Iman dan Taqwa). 

Karena itu, peserta didik juga dibekali kemampuan di bidang 

keagamaan dengan mewajibkan hafalan (memorizing) surat-

surat pendek dan doa-doa. Untuk evaluasi, setiap peserta didik 

diberi buku memorizing untuk diisi saat mereka hafalan di depan 

guru.  
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9.4 Second Parenting/Clinic Study 

                 Second parenting merupakan salah satu keunggulan yang 

dikembangkan di MAN 2 Tulungagung. Bentuk konkrit dari 

program ini adalah mendayagunakan guru-guru yang ditunjuk 

sebagai “orang tua”  kedua dari peserta didik. Kegiatannya 

antara lain, memberikan nasehat, mengingatkan anak untuk 

sholat malam dan juga memberikan konsultasi akademik  

kepada peserta didik yang jadi asuhannya. 

9.5 Outbond 

                  Kegiatan pembelajaran MAN 2 Tulungagung tidak cukup 

hanya dilaksanakan di dalam kelas. Dalam waktu-waktu 

tertentu, peserta didik diprogramkan mengikuti kegiatan 

outbond. Kegiatan ini dimaksudkan agar siswa bisa belajar dari 

lingkungan tempat lokasi outbond dilaksanakan. 

9.6 Kunjungan Kampus 

                   Untuk mengenalkan peserta didik dengan dunia perguruan 

tinggi, peserta didik difasilitasi untuk mengadakan kegiatan 

kunjungan kampus. Selain mengenalkan berbagai jurusan di 

perguruan tinggi, kegiatan ini sekaligus untuk mengenalkan 

keberadaan MAN 2 Tulungagung di kampus-kampus yang 

dikunjungi. 
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9.7 OTC (Olimpiad Training Center) 

                Olimpiad Training Center (OTC) dikembangkan sebagai 

salah satu program unggulan yang diarahkan untuk 

mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti berbagai 

kegiatan olimpiade mata pelajaran. Siswa yang  memiliki 

kemampuan akademik, dibina secara rutin melalui kegiatan 

OTC sesuai pengelompokan mata pelajaran. 

9.8 Peningkatan Kualitas Pendidik  dan Tenaga Kependidikan 

                  Untuk memberikan pelayanan pendidikan yang 

professional, MAN 2 Tulungagung telah melakukan banyak 

kegiatan dalam upaya meningkatkan profesionalitas tenaga 

pendidik. Di antaranya, mengadakan dan mengikutkan berbagai 

workshop pembelajaran, training of trainer (TOT) workshop 

penulisan karya ilmiah dari LIPI Jakarta hingga pelatihan dan 

workshop IT.  

 

b. Organisasian Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu           

Pendidikan Seni Budaya.   

          Di Madrasah Aliah Negeri  2 Tulungagung ini struktur 

organisasinya dimulai dari  Kepala Sekolah yang memiliki tanggung 

jawab kepada Dinas Pendidikan  Agama kabupaten Tulungagung, dan 

juga adanya hubungan saling koordinasi antara Kepala Sekolah dengan 
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Dinas Pend. Agama Kab. Tulungagung.  Selanjutnya Kepala Sekolah 

dengan Komite Sekolah memiliki hubungan  saling koordinasi.  

          Kemudian Kepala Sekolah bersama Litbang/ tata usaha  memiliki 

hubungan tanggung jawab dan juga saling koordinasi.  Selanjutnya di 

bawah Kepala Sekolah terdapat wakil-wakil Kepala Sekolah yang 

terdiri dari Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka Humas,  dan 

Waka Sarpras, disamping juga ada bagian Bisnis Center, Ko. Tata 

Usaha  dan bagian Keuangan yang kesemuanya memiliki tanggung 

jawab kepada  Kepala Sekolah dan juga saling koordinasi satu sama 

lain. Dan yang terakhir  Kepala Sekolah bersama Guru Madrasah Aliah 

Negeri   2 Tulungagung terdapat saling tanggung  jawab dan saling 

koordinasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.  

                  Kemudian masing-masing wakil Kepala dan juga bagian-bagian  

khusus tadi mempunyai tugas sendiri-sendiri sesuai bidangnya, 

sedangkan  masing-masing bidang tardapat garis koordinasi dengan 

bidang-bidang yang  lain di bagian yang lain. Yang terakhir dari guru 

memiliki tugas dan tanggung  jawab kepada peserta didik di samping 

terdapat garis koordinasi dengan  semua bidang-bidang di dalam 

bagian-bagian tadi. Untuk lebih jelasnya bisa  dilihat pada lampiran 

berkas 2 (dua) bagan struktur organisasi Madrasah Aliah Negeri  2  

Tulungagung.  

    Secara umum tugas Kepala Sekolah dan juga seluruh staf yang 

ada di Madrasah Aliah Negeri  2 Tulingagung adalah melanjutkan garis 
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komando pendidikan dari  pusat pemerintah yang membidangi 

pengembangan pendidikan dan  kebudayaan (KANDEP DIKBUD 

Tulungagung). Sedangkan secara khusus  adalah mengelola sekolah, 

menentukan kebijakan sekolah termasuk tata tertib  dan lain-lain. Selain 

itu, meningkatkan mutu dan kemampuan guru dan juga  mutu 

pendidikan setempat. Dari tugas-tugas itu memiliki tujuan untuk  

meningkatkan SDM yang handal yang mampu membawa bangsa 

Indonesia ini ke arah kemajuan.  

          Adapun struktur organisasi di Madrasah Aliah Negari 2 

Tulungagung secara terinci dalam gambar di bawah ini:28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
28 Sumber Data : Dokumentasi MAN 2 Tulungagung. 
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Began  4.2 Stuktur  Organisasi Madrasah Aliyah Negeri  2 Tulungagung 2017/2018  
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Adapun bagian tugas sebagai berikut : 

1. Tugas waka kurikulum 

       Bertugas dan bertanggung jawab membantu kepala madrasah dalam 

bidang tersebut  : 

a. Pengelolaan sistem kredit membantu kepala madrasah 

b. Pembagian tugas guru 

c. Pengelola kegiatan belajar mengajar 

d. Pengelola penilaian 

e. Pengelolaan kegiatan kurikuler  

f. Pengelolaan perpustakaan sesuai ketentuan yang berlaku 

g. Menyusun kegiatan kurikulum secara berkala 

2. Tugas waka kesiswaan 

       Bertugas dan bertanggung jawab membantu kepala madrasah dalam 

bidang tersebut : 

a. menyusun program pembinaan kesiswaan. 

b.  perencanaan dan penerimaan siswa baru. 

c.  melaksanakan program kegiatan ekstra kulikuler. 

d. sebagai ketua pembimbing dalam pembinaan OSIS. 

e.  Penyusunan tata tertib dan sanksi bagi siswa yang melanggar tata 

tertib.  

f. membina dan melaksanakan koordinasi melaksanakan pemilihan 

calon siswa teladan dan menerimaan  biasiswa.  
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g. mengadakan pemilihan siswa untuk mewakili sekolah/madrasah di 

luar sekolah /madrasah mengatur mutasi siswa. 

h. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan kesiswaan secara berkala. 

3. Tugas waka humas  

        Bertugas dan bertanggung jawab membantu kepala madrasah dalam 

bidang tersebut : 

a. menyusun program HUMAS. 

b. Mengadakan  servei   tentang keadaan masyarakat dan hasilnya untuk 

mengembangkan program pendidikan dan pengajaran untuk program 

humas sendiri. 

c. Mengatasi masalah-masalah yang menjadi keluhan masyarakat. 

d. Memberikan informasi kepada masyarakat tentang keadaan dan 

kondisi madrasah. 

e. Mengadakan hubungan dengan komite madrasah. 

f. mencari informasi luar, baik kepada pemerintah daerah maupun dinas 

/ Instansi terkait. 

g. Menghadiri undangan diri dinas, Instansi atau jawatan lainnya dengan 

surat tugas dari kepala madrasah. 

h. Menghadiri undangan dari dinas, Instansi atau jawatan yang ber 

wenang dengan kaitannya perencanaan kegiatan peringatan hari besar 

nasional maupun hari besar Islam. 

i. Mengadakan pembinaan terhadap organisasi alumni 
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j. Menyusun data-data di dalam “Operation Room”  dari semua 

program kerja baik yang belum dilaksanakan maupun yang sudah 

dilaksanakan. 

k. Menyampaikan laporan secara terus tulis semua pelaksanaan program 

setiap akhir tahun pelajaran. 

4. Tugas waka sarana prasarana  

      Bertugas dan bertanggung jawab membantu kepala madrasah dalam 

bidang tersebut : 

a. Inventarisasi semua barang yang ada di madrasah. 

b. Meneliti Pendayagunaan barang-barang Inventaris  sesuai dengan 

perencanaan kebutuhan atau tidak. 

c. Pemeliharaan barang-barang Inventaris. 

d. Menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja pada setiap awal 

tahun pelajaran. 

e. Menyusun laporan pelaksanaan urusan sarana prasarana secara 

berkala. 
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c. Pengendalian  Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu        

Pendidikan Seni Budaya. 

                 Pengendalian  yang dilakukan kepala madrasah agar pelaksanaan 

program pendidikan seni budaya  dapat maksimal, pengendalian yang 

dilakukan oleh kepala madrasah adalah sebagai berikut: 

1)   Pembinaan  Disiplin 

        Usaha kepala madrasah  dalam meningkatkan profesionalitas guru  

melalui pembinaan dalam pelatihan, kepala sekolah bertanggung jawab  

terhadap segala kelancaran pendidikan terutama untuk peningkatan  

keprfesionalitas guru dalam hubungannya dengan pembinaan kegiatan  

belajar mengajar. Adapun hasil yang diperoleh peneliti dari kepala  

sekolah untuk meningkatkan profesionalitas guru adalah sebagai  berikut: 

“kita menyelanggarakan pembinaan sendiri yang kedua kita 

mengikutkan bapak ibu guru untuk mengikuti acara Kanwil ( 

Depag ) kalau ada disini kita mengundang kesini, kita Inisiatif 

sendiri kita undang seluruh bapak ibu guru untuk mengikuti 

pembinaan kurikulum, pembinaan RPP dan sebagainya kita 

mengundang UIN kita mengundang Balai Diklat itu yang kita 

lakukan, kemudian kalau ada dari Kanwil (Depag) itu juga ada 

kita mengikutkan. tidak semua guru itu ada undangan utnuk guru 

matematika, undangan untuk guru fiqih undangan untuk guru 

Alqu’an hadist diundang ke kanwil sana untuk didiklat itu dari 

sana, kalau dari kita ya itu kita menyelenggarakan sendiri.” 29 

 

           Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan guru 

Madrasah Aliyah Negeri  2  Tulungagung 

“Sepanjang saya tahu, Kepala sekolah selalu menekankan itu 

entah nanti lewat seminar, workshop, yang dibiayai pemerintah 

atau mandiri yaitu dianjurkan  untuk mengikuti seperti workshop, 

                                                           
29 Wawancara, Dra. Miftachurohmah,M.Ag , Kepala MAN 2 Tulungagung, tanggal 9 April 

2018 



 

174 

 

 
 

 

seminar agar kualitas guru semakin meningkatYang jelas ada 

komitmen dari bapak kelapa sekolah untuk mengembangkan 

profesional guru dan karyawan ada yaa ada komitmen juga dari 

guru dan karyawan untuk meningkatkan profesional dengan 

berbagai usaha-usaha itu tadi pembinaan, worksop,seminar dan 

lain-lain.30 

 

Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil  wawancara 

yang penulis lakukan untuk mendukung kepala,   Tulungagung  dalam 

kegiatan pembinaan dan menyelenggarakan  kegiatan pengembangan 

seperti workshop dalam arti pembinaan  isiplin sangat berguna bagi guru 

dalam menjalankan tugas  profesionalitas pendidikan, karena pembinaan 

berfungsi sebagai ruang  untuk membicarakan masalah-masalah yang 

dihadapi. Pembinaan  workshop juga sebagai ruang informasi guru untuk 

mendapatkan pengetahuan baru yang berhubungan dengan materi yang 

diajarkan  karena ilmu pengetahuan selalu berkembang. Guru tidak bisa 

hanya menggantungkan pada informasi buku paket saja tetapi harus 

senantiasa mengikuti perkembangan  keIlmuan yang berlangsung 

diluarnya.                           

2) Memberikan penghargaan (reward)   

       Memberikan penghargaan reward kepada guru-guru yang 

berprestasi, guru yang memiliki kinerja yang baik,kedisipinan, guru yang 

benar-benar bisa menyatu dengan anak.  

        Reward/ penghargaan yang diberikan kepada guru, tidak harus 

barang yang sangat mahal, akan tetapi barang- barang biasa, misalnya 

memberikan seragam kepada guru- guru. Meskipun barang yang 

                                                           
30 Wawancara dengan Guru Bahasa Inggris , 9 April 2018 
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dianggap itu hanya seragam , tapi yang terpenting bukan nominalnya 

berapa. Akan tetapi lebih kepada pengakuan akan prestasi yang 

diraihnya.  

             Sehubungan dengan pemberian penghargaan ini, berikut  

wawancara peneliti dengan guru MAN 2 Tulungagung: 

“Dalam menumbuhkan semangat kerja kami, kepala sekolah 

memberikan motivasi berupa penghargaan dan kesejahteraan, 

serta memberikan kami kesempatan kepada kami untuk 

meningkatkan kualitas dengan mengikuti seminar-seminar 

kegiatan lainnya, meskipun kesempatan diberikan secara 

bergantian dengan guru lain.”31 

 

            Dari sini peneliti dapat menyimpulkan bahwa hasil  wawancara 

yang penulis lakukan untuk mendukung kepala madrasah ,   Bahwa Peran 

kepala sekolah sangat membantu meningkatkan  profesionalitas guru 

seperti melakukan pembinaan, motivasi dan  penghargaan dengan upaya 

ini guru akan terdorong untuk lebih  semangat untuk mengingkatkan 

kualitas dibidang masing-masing  demi kelancaran pembelajaran dan 

pendidikan di MAN 2  Tulungagung.  Para guru memang dituntut untuk 

profesional sehingga akan  semakin berat tugas guru dalam mengajar,       

Karena zaman selalu  mengalami perubahan kearah kemajuan yang lebih 

baik.  Secara  kualitatif guru harus meningkatkan profesionalitas dan  

keterampilan dalam bidang pendidikan khususnya dalam  pengetahuan 

dan wawasan yang luas dan mendalam.  untuk meningkatkan 

kemampuan di Madrasah Aliah Negeri  2  Tulungagung.   

 

                                                           
31 Wawancara dengan  Guru Al-Quran Hadist,  12 April 2018. 
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3) Pemberian motivasi 

           Sehubungan dengan pemberian motivasi ini, berikut wawancara 

peneliti dengan kepala sekolah:  

“Secara kita sebagai warga muslim tentu yang pertama kita 

berikan sentuhan-sentuhan keagamaan, sentuhansentuhan nilai 

keagaaman serta motivasi untuk bapak ibu guru setiap kali kita 

melaksanakan rapat, melaksanakan apa pembinaan itu selalu 

kita berikan sentuhan-sentuhan agama dalam arti kita mengajar 

ini tidak sekedar mentransfer ilmu tapi ada nilai ibadahnya maka 

kita tingkatkan kreatifitas kita dengan niat yang baik, yang 

kedua dengan niat yang baik ini tentu akan menghasilkan 

sesuatu yang baik pula itu sentuhan-sentuhan ibadah dan 

motivasi selalu kita sampaikan. motivasi dan pengarahan kepada 

bapak ibu guru agar kinerjanya semakin baik dan berkualitas 

kadang motivasi saya berikan pada waktu kegiatan diwaktu 

pertemuan guru yang biasanya dilaksanakan hari senin habis 

acara.32 

 

             Hal ini juga diperkuat dari hasil wawancara dengan guru  di 

Madrasah Aliah Negeri  2 Tulungagung: 

                              “Kepala sekolah selalu memotivasi bapak ibu guru baik 

dipertemuan rutinan maupun disela-sela jam istrirahat gunanya 

juga agar bapak ibu guru di MAN ini semakin semangat dan 

lebih baik dalam bekerja dan menransfer ilmunya.”33 

            Berdasarkan hasil wawancara dengan guru madrasah di 

Madrasah Aliah Negeri  2, Bahwa Peran kepala sekolah sangat 

membantu dan mendukung , kepala sekolah sebagai seorang pemimpin   

kepala sekolah senantiasa memberi motivasi kesegenap guru yang  

melaksanakan tugasnya dengan profesional baik dengan cara  

silaturrahmi melalui rapat yang diadakan setiap sebulan sekali  karena 

                                                           
32 Wawancara, Dra. Miftachurohmah,M.Ag , Kepala MAN 2 Tulungagung, l9 April 2018. 
33 Wawancara dengan Guru Bahasa Inggris 13 April 2018. 
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dengan adanya motivasi kepala sekolah guru akan lebih  semangat 

dalam menjalankan tugasnya. 

B. Temuan hasil Penelitian 

1. Madrasah Aliyah Negeri 1Tulungagung. 

a. Perencanaan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu   

Pendidikan Seni Budaya. 

         Perencanaan  kepala madrasah dalam Dalam Meningkatkan Mutu   

Pendidikan Seni Budaya meliputi: 

1. Membuat Rencana kerja madrasah (RKM)     

     Untuk  memperlancarkan dan meningkatkan kegiatan program di 

Madrasah Aliah Negeri  1 Tulungagung, maka langkah pertama 

yang perlu  direncanakan adalah pembuat RKM  ( rencana kerja 

madrasah ) merupakan program kerja madrasah selama 4 tahun 

yang akan datang yang menjadi pijakan dan acuan madrasah dalam 

melangkah. Yang nama dalam penerapannya RKM nanti di 

laksanakan dalam bentuk (Rencana Kerja Anggaran Madrasah ). 

2. Upaya dilakukan oleh kepala  untuk meningkatkan mutu  

pendidikan seni   budaya. 

          Dalam suatu peningkatan kualitas pendidikan seni budaya 

pasti banyak hal-hal yang mempengaruhi, adapun upaya di lakukan 

madrasah untuk meningkatkan mutu  pendidikan seni budaya.   
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3. Faktor kerjasama antara guru dan siswa 

        hal ini adalah terciptanya faktor kerja sama antara guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran nantinya. Jadi dalam suatu 

perencanaan seorang guru harus bisa menyusun kegiatan apa yang 

nanti bisa menciptakan kerjasama antara dirinya dengan siswa. 

4. Merencanakan sarana dan prasarana. 

        Hal ini juga harus memperhatikan penggunaan sarana dan 

prasarana yang akan digunakan dalam kegiatan pembelajaran 

nantinya. 

5. Pengembangan keunggulan Madrasah Aliah Negeri  1 

Tulungagung.  

          Madrasah Aliah Negeri  1 Tulungagung dikelola 

dandikembangkan dengan program-program unggulan seperti 

Madrasah Berbasis  Riset , Layanan  Akselerasi  (PDCI), Prodistik, 

Kerjasama  Dengan  ITS Surabaya , Tahfizul  QUR'AN, Desain  

Batik dan sebagainya. 

b. Organisasian Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu            

Pendidikan Seni Budaya.   

                            Pengorganisasian kepala madrasah dalam  Meningkatkan Mutu            

Pendidikan Seni Budaya meliputi : 

1. Pembagian tugas berdasarkan kemampuan. 

       Pembagian  tugas yang diberikan oleh kepala madrasah 

memperhatikan  kemempuan dari masing-masiang guru, kepala 
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madrasah berusaha menerapkan  prinsip “The right man in the rigth 

place” agar hasil yang di capai bisa maksimal. Pembagian tugas di 

wujudkan dengan adanya stuktur organisasi madrasah. 

      Pengorganisasian dalam suatu lembaga adalah mutlak 

keberadaannya, seperti halnya  pada Madrasah Aliah Negeri  

Tulungagung 1, dimana ada pengorganisasian yang rapi, teratur, 

dan tertib. Yang di dalamnya ada sekelompok orang yang bekerja 

sama dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang 

direncanakan, maka dari itu diperlukan upaya adanya struktur 

organisasi yang benar-benar dapat dijadikan sebagai alat untuk 

mencapai tujuan. 

 

c. Pengendalian  Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu        

Pendidikan Seni Budaya. 

1) Pengarahan sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

        Agar masing-masing tenaga pendidik maupun kependidikan, 

baik waka,korbid, guru dan karyawan tidak tumpang tindih dengan 

pembagian tugasnya, maka seorang kepala madrasah perlu untuk 

mengarahkan mereka sesuai dengan tugasnya masing- masing. 

2) Pengendalian kualitas guru. 

        Guru merupakan salah satu komponen penting dalam 

pendidikan, dengan meningkatkan kualitas kerja guru, maka juga 

akan meningkatkan kualitas pendidikan. Oleh karena itu, maka 
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kualitas guru harus ditingkatkan, dengan cara melalui pembinaan, 

diklat dan juga seminar. 

3) Memberikan penghargaan / reward. 

        Memberikan penghargaan / reward  kepada guru -guru yang 

berprestasi, guru yang memiliki kinerja yang baik, kedisiplinan, 

guru yang benar benar bisa menyatu dengan anak. Pemilihan guru 

teladan ini, biasanya dilakukan dalam satu semester satu kali, yang 

dipilih oleh: anak anak, guru -guru yang lain, dan juga komite 

sekolah.     
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Bagan 4.3  Kegaiatan Manajeman Kepala Madrasah  Dalam 

Meningakatkan mutu Pendidikan Seni budaya di Madrasah Aliah 

Negeri 1 Tulungagung. 

 

Membuat Rencana kerja madrasah 

 (RKM)     

Upaya dilakukan oleh kepala  

 madrasah  

 Faktor kerjasama antara guru dan 

 siswa 

Merencanakan sarana dan prasarana. 

Pengembangan keunggulan 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Madrasah Aliah Negeri 2 Tulungagung. 

a. Perencanaan Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu   

Pendidikan Seni Budaya. 

         Perencanaan  kepala madrasah dalam Dalam Meningkatkan Mutu   

Pendidikan Seni Budaya meliputi: 

Pembagian tugas berdasarkan kemampuan. 

Pengarahan sesuai dengan kemampuan 

pengendalian  kualitas guru. 

Memberikan penghargaan / reward 

Perencanaan 

Pengorganisasian 

MANAJEMEN 

KEPALA 

MADRASAH 

DALAM 

MENINGKATKAN

MUTU 

PENDIDIKAN SENI 

BUDAYA 

Penggerakkan 
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1) Rangkaian kegaiatan dalam perencanaan Pembuatan program. 

          Untuk  memperlancarkan dan meningkatkan kegiatan 

program di Madrasah Aliah Negeri 2  Tulungagung, maka langkah 

pertama yang perlu  direncanakan adalah pembuatan program 

kegiatan madrasah.  

2)  Upaya dilakukan oleh kepala  madrasah untuk meningkatkan mutu  

pendidikan seni   budaya. 

         Dalam suatu peningkatan kualitas pendidikan seni budaya 

pasti banyak hal-hal yang mempengaruhi, adapun upaya di lakukan 

madrasah untuk meningkatkan mutu  pendidikan seni budaya. 

3) Factor kerjasama guru dan siswa. 

      Hal ini adalah terciptanya faktor kerja sama antara guru dan 

siswa dalam proses pembelajaran nantinya. Jadi dalam suatu 

perencanaan seorang guru harus bisa menyusun kegiatan apa yang 

nanti bisa menciptakan kerjasama antara dirinya dengan siswa. 

4) Memanfaatkan segala sumber yang ada   

      Memanfaatkan segala sumber pembelajaran yang ada 

maksudnya, guru menggunakan sebaik mungkin sumber 

pembelajaran  seni budaya yang ada.         

5) Merencanakan sarana dan prasarana 

        Sarana prasarana merupakan faktor penunjang dalam proses 

belajar mengajar, agar anak anak tetap merasa nyaman dan betah di 
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madrasah, maka sarana prasarana harus benar- benar diperhatikan. 

Sarana prasarana dan Fasilitas yang ada di MAN 2 Tulungagung. 

        Disebutkan dalam Pedoman Penyelenggaraan 

Pendidikan,bahwa sarana dan prasarana dipersiapkan yang mampu 

menunjang untuk memenuhi kebutuhan peserta didik. 

       Dalam penyusun  RPP  juga harus memperhatikan penggunaan 

sarana dan  prasarana yang akan digunakan dalam kegiatan 

pembelajaran nentinya. 

6) Pesantren/Ma’had MAN 2 Tulungagung. 

          Sebagai lembaga pendidikan yang dulunya merupakan alih 

fungsi dari PGAN, MAN 2 Tulungagung dilengkapi dengan 

fasilitas asrama. Saat ini, Ma’had MAN 2 Tulungagung menempati 

dua lokasi, yaitu, ma’had putri yang menempati gedung asrama 

putri dan ma’had putra yang menempati ruang asrama putra. 

          Kegiatan Ma’had dirancang layaknya pondok pesantren pada 

umumnya dengan menghadirkan ustadz dari pondok pesantren dan 

juga ustadz/ustadzah dari guru-guru MAN 2 Tulungagung sendiri. 

7)  Pengembangan Keunggulan MAN 2 Tulungagung. 

                Madrasah Aliah Negeri  2 Tulungagung dikelola dan 

dikembangkan  dengan program-program unggulan dengan 

meliputi program berikut: (a) Motivation Building,(b) Pembinaan 

Riset/Penelitian Ilmiah,(c) Memorizing/hafalan Surat-surat Pendek 

dan Doa-doa, (d) Second Parenting/Clinic Study, (e) Outbond, (f) 
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Kunjungan Kampus,(g) OTC (Olimpiad Training Center), (h) 

Peningkatan Kualitas Pendidik  dan Tenaga Kependidikan,(i) dan 

Kerjasama Dengan Perguruan Tinggi dan Lembaga Lain. 

 

b. Organisasian Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu            

Pendidikan Seni Budaya.   

            Di Madrasah Aliah Negeri  2  Tulungagung  struktur 

organisasinya dimulai dari  Kepala madrasah  yang memiliki tanggung 

jawab kepada Dinas  Pendidikan  Agama  kabupaten Tulungagung, 

Selanjutnya di bawah Kepala Sekolah terdapat wakil-wakil Kepala 

madrasah yang terdiri dari Waka Kurikulum, Waka Kesiswaan, Waka 

Humas,  dan Waka Sarpras, juga ada bagian Bisnis Center, Ko. Tata 

Usaha  dan bagian Keuangan yang kesemuanya memiliki tanggung 

jawab kepada  Kepala madarsah dan juga saling koordinasi satu sama 

lain. Dan yang terakhir  Kepala madrasah  bersama Guru Madrasah 

Aliah Negeri   2 Tulungagung terdapat saling tanggung  jawab dan 

saling koordinasi dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.  

 

c. Pengendalian Kepala Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu        

Pendidikan Seni Budaya. 

         Berikut beberapa Pengendalian   yang dilakukan  Kepala 

Madrasah Aliyah Negeri  2 Tulungagung dalam mengatasi hamabatan 

yang datang dalam melakukan pengendaliannya , yaitu:  
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   1)  Pembinaan Disiplin 

           Usaha kepala madrasah  dalam meningkatkan 

profesionalitas guru  melalui pembinaan dalam pelatihan, kepala 

sekolah bertanggung jawab  terhadap segala kelancaran 

pendidikan terutama untuk peningkatan  keprfesionalitas guru 

dalam hubungannya dengan pembinaan kegiatan  belajar 

mengajar.  

2. Memberikan penghargaan (reward) 

    Reward / penghargaan di berikan kepada  guru dan karyawan 

dengan tujuan untuk menumbuhkan semangat dan motivasi 

sehingga mereka dapat bekerja secara  maksimal dan sehingga 

tujuan lembaga dapat tercapai.  

3.    Pemberian motivasi  

           kepala sekolah sebagai seorang pemimpin   kepala sekolah 

senantiasa memberi motivasi kesegenap guru yang  melaksanakan 

tugasnya dengan profesional baik dengan cara  silaturrahmi melalui 

rapat yang diadakan setiap sebulan sekali  karena dengan adanya 

motivasi kepala sekolah guru akan lebih  semangat dalam 

menjalankan tugasnya. 
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Bagan 4.4  Kegaiatan Manajeman Kepala Madrasah Dalam 

Meningakatkan  mutu Pendidikan Seni budaya di Madrasah Aliyah  Negeri 

2 Tulungagung. 

 

 

Rangkaian kegaiatan dalam perencanaan 

Pembuatan program. 
Upaya dilakukan oleh kepala  madrasah  

 Faktor kerjasama antara guru dan  siswa 

Memanfaatkan segala sumber yang ada          

Merencanakan sarana dan prasarana. 

   Pesantren/Ma’had MAN 2 Tulungagung 

Pengembangan Keunggulan MAN 2 

Tulungagung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Analisis Data Lintas  Situs 

1.  Perencanaan Kepala Madrasah dalam Meningkatkan mutu Pendidikan 

Seni Budaya di Madrasah Aliyah  Negeri  1  Tulungagung dan  

Madrasah Aliah  Negeri  2  Tulungagung 

               Berdasarkan hasil penelitian yang  telah dilaksanakan di Madrasah 

Aliyah Nageri 1 Tulungagung maka telah diketahui bagaimana perencanaan 

Kepala madrasah dalam meningkatan mutu pendidikan Seni Budaya.  yang 

Pembagian tugas berdasarkan kemampuan. 

Pengarahan sesuai dengan kemampuan 

Pengendalian  kualitas guru. 

Pengendalian  melalui pemberian 

penghargaan / reward 

Perencanaan 

Pengorganisasian 

Pengendalian  

 

MANAJEMEN 

KEPALA 

MADRASAH 

DALAM 

MENINGKATKAN

MUTU 

PENDIDIKAN SENI 

BUDAYA 
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diterapkan pada kedua lembaga tersebut hampir sama dengan Perencanaan 

yang dilakukan oleh kepala madrasah Aliah Negeri 2 Tulungagung. 

Diantara  perencanaan yang sama antara lain : Pembuatan program 

(program awal tahun / RKM ), Desain kurikulum yang sesuai dengan tujuan 

dari penyalenggaraan pendidikan seni budaya , tenaga kependidik(Guru), 

perencanaan sarana prasarana dan  Pengembangan keunggulan Madrasah.  

                 Untuk menciptakan suatu pembelajaran yang berkualitas juga 

diperlukan perencanaan yang matang Suatu perencanaan Kencan 

pembelajaran yang baik setidaknya memiliki beberapa kriteria, Selain itu 

suatu perencanaan pembelajaran yang baik. 

                 Dalam penyusunan perencanaan pembelajaran, di Madrasah Aliah 

Negeri 1  Tulungagunjuga dan Madrasah Aliah Negeri 2 Tulungagung 

mempehatikan efektifitas dari perencanaan tersebut yaitu dengan cara 

memperhatikan kesesuaian materi yang akan disampaikan dengan 

penggunaan metodenya, waktu, dan juga kemungkinan perubahan kondisi 

atau minat siswa.  

              Terjadinya perubahan itu dipengaruhi beberapa faktor, bisa dari 

dalam diri maupun dari luar diri siswa. Salah satu faktor yang bias 

mendukung  adalah sarana prasarana dapat dikatakan berhasil manakala 

siswa dapat mencapai tujuan secara optimal Dalam proses peningkatan 

kualitas pembelajaran seni budaya di Madrasah Aliah Negeri  1 

Tulungagung dan Madrasah Aliah Negeri 2 Tulungagung  , sama -sama 

lebih menekankan bagaimana bisa membuat siswa mereka lebih aktif dalam 
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proses pembelajaran seni budaya . Misalnya dengan menggabungkan 

lingkungan maupun sarana dan prasarana lain yang bias menunjang 

pendidikan  seni budaya dan juga menggunakan metode yang mampu 

membuat siswa untuk lebih aktif, karena dengan begitu akan 

mengembangkan minat belajar dan kreativitas siswa, dan tujuan yang ingin 

dicapai dalam pembelajaran pun dapat tercapai     Karena Madrasah Aliah 

Negeri 1  Tulungagung.  juga merupakan lembaga pendidikan Islam maka 

dalam kegiatan pembelajaran juga menggabungkan hal yang berkaitan 

dengan pendidikan Islam misalnya untuk seni rupa dengan kaligrafi dan 

untuk seni musiknya dengan sholawatan, adzan, girat, maupun terbangan, 

Di madrasah Aliah Negeri 2 Tulungagung.  juga ada pengabungannya 

dengan pendidikan Islam  dilaksanakan untuk persamaan pada saat 

memperingati acara acara tertentu.  

 

2. Pengorganisasian Kepala Madrasah dalam Meningkatkan mutu 

Pendidikan Seni Budaya di Madrasah Aliah  Negeri  1  Tulungagung dan  

Madrasah Aliah  Negeri  2  Tulungagung 

              Pengorganisasian yang dilakukan kepala Madrasah Aliah  Negeri  1  

Tulungagung  dalam Meningkatkan mutu Pendidikan Seni Budaya  juga 

mempunyai kesamaan dengan pengorganisasian yang dilakukan oleh kepala 

Madrasah Aliah  Negeri  2  Tulungagung  , yaitu melakukan 

pengorganisasian dengan melakukan pembagian tugas berdasarkan 

kemampuan.  kepada guru dan karyawan yang diwujudkan dengan adanya 
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struktur organisasi sekaligus tugasnya secara rinci. Meliputi, waka 

kesiswaan, waka kurukulum,waka humas dan waka sarana prasarana. untuk   

membantu tugas kepala madrasah. Didalam pelaksanaan kegiatan  sehari-

hari, memperlukan suatau organisasi yang tersusun dengan  baik, yang 

bertujuan untuk menciptakaan  koordinasi agar  diperoleh efisiensi kerja 

yang tinggi. 

                 Kepala  Madrasah Aliah  Negeri  1  Tulungagung  melakukan 

pengorganisasian dengan melakukan rapat, rapat itu tergantung 

kebutuhannya, atau kanaikan kelas, bias sekali satu bulan atau satu 

semester, rapat itu  sebagai alat komunikasi dan koordinasi, di Madrasah 

Aliah  Negeri  2   Tulungagung  , juga melakukan rapat akan tetapi tidak 

mingguan, melainkan satu bulan sekali. 

 

3. Pengendalian  Kepala Madrasah dalam Meningkatkan mutu 

Pendidikan Seni Budaya di Madrasah Aliah  Negeri  1  Tulungagung 

dan  Madrasah Aliah  Negeri  2  Tulungagung 

           Pengendalian  Kepala Madrasah dalam  Meningkatkan mutu 

Pendidikan Seni Budaya di Madrasah Aliah  Negeri  1  Tulungagung dan  

Madrasah Aliah  Negeri  2  Tulungagung, Beberapa pengendalian  yang 

dilakukan oleh Kepala Madrasah Aliah  Negeri  1  Tulungagung  hampir 

sama dengan pengendalian  yang dilakukan diantaranya memberikan oleh 

Kepala Madrasah Aliah  Negeri  2  Tulungagung , seperti  memberikan  

reward/ penghargaan kepada guru dan karyawan  yang berprestasi, guru 
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yang memiliki kinerja yang baik, kedisiplinan, guru  yang benar benar bisa 

menyatu dengan anak.,dan memberi motivasi kesegenap guru yang   

melaksanakan tugasnya dengan profesional baik dengan cara   silaturrahmi 

melalui rapat yang diadakan setiap sebulan sekali  karena  dengan adanya 

motivasi kepala sekolah guru akan lebih  semangat  dalam menjalankan 

tugasnya.  

             kepada para guru dan karyawan. Adapun pengarahan guru sesuai 

dengan job  nya masing-masing yang dilakukan oleh Kepala Madrasah 

Aliah Negeri 1 Tulungagung , meskipun di Madrasah Aliah Negeri 2  

Tulungagung tidak disebutkan secara langsung oleh Kepala Madrasah Aliah 

Negeri 2  Tulungagung , akan tetapi sesungguhnya pengarahan ini juga 

dilakukan oleh Madrasah Aliah Negeri 2 Tulungagung dalam rapat 

koordinasi.  

             Begitu juga dengan peningkatan kualitas guru yang dilakukan oleh 

Kepala Madrasah Aliah Negeri 1 Tulungagung, dilakukan melalui 

pembinaan,  diklat, seminar. meskipun di Madrasah Aliah Negeri 2 

Tulungagung tidak disebutkan secara langsung, akan tetapi terbukti dengan 

adanya pelatihan, diklat, seminar yang dilakukan oleh Madrasah Aliah 

Negeri 2 Tulungagung. 

 

 

 

 

  


