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STRATEGI KEPALA SEKOLAH DI MTs MADRASATUL QUR’AN  

AL-MUTAWASITHOH (MQW) SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN  

SEKOLAH YANG BERDAYA SAING 

 

Abstrak 

Dengan berkembangnya dunia pendidikan yang ditandai dengan banyaknya sekolah baik negeri 

maupun swasta, maka secara tidak sadar muncul sebuah daya saing antar sekolah. Sebagai 

respon akan hal tersebut maka kepala sekolah di MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh 

(MQW) melakukan beberapa strategi sebagai upaya mewujudkan sekolah yang memiliki daya 

saing. Keberhasilan strategi yang dilakukan oleh kepala sekolah tersebut dibuktikan dengan 

luaran (output) yang dihasilkan. Peneliti meneliti strategi-strategi yang digunakan kepala sekolah 

di MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh bertujuan untuk mengetahui upaya apa saja 

dilakukan kepala sekolah guna mewujudkan sekolah yang berdaya saing. Selain itu juga 

mendeskripsikan luaran (output) yang dihasilkan sebagai bentuk sekolah yang memiliki daya 

saing. Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif yang berbentuk penelitian lapangan di 

MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti 

yakni dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis data menggunakan 

metode analisis versi Miles dan Huberman. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat ditarik 

suatu kesimpulan bahwa strategi kepala sekolah di MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh 

antara lain; memperbaiki kurikulum yang di setting dalam bentuk kurikulum terpadu, 

memberdayakan sumber daya manusia dengan berbagai kegiatan baik di sekolah maupun 

yayasan, terus menerus memenuhi sarana dan prasarana serta memberdayakan komite sekolah. 

Output yang dihasilkan MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh secara umum sudah 

memenuhi dari apa yang menjadi target lulusan sekolah yang telah dirumuskan, salahsatunya 

adalah siswa memiliki hafalan 15 juz Al-Qur’an. Selain itu siswa juga memiliki keunggulan di 

bidang akademik, non akademik dan keterampilan. 

Kata Kunci: strategi kepala sekolah, sekolah berdaya saing, output 

Abstract 

With the development of the world of education which is marked by the number of schools both 

public and private, unconsciously a competitiveness between schools appears. In response to 

this, the school principals at MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh (MQW) carried out a 

number of strategies in an effort to realize a school that had competitiveness. The success of the 

strategy carried out by the principal is proven by the outputs produced. Researchers examined 

the strategies used by principals in MTs Madrasatul Qur'an Al-Mutawasithoh aimed to find out 

what efforts were made by principals to create a competitive school. It also describes the output 

(output) produced as a form of school that has competitiveness. This research is a type of 

qualitative research in the form of field research in MTs Madrasatul Qur'an Al-Mutawasithoh. 

Data collection techniques used by researchers namely by observation, interviews and 

documentation. While the data analysis uses the method of analysis of the Miles and Huberman 

versions. Based on the results of the study, it can be concluded that the principal's strategy at 

MTs Madrasatul Qur'an Al-Mutawasithoh, among others; improve the curriculum that is set in 

the form of an integrated curriculum, empowering human resources with a variety of activities 

both in schools and foundations, continuously fulfilling facilities and infrastructure as well as 
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empowering school committees. The output produced by MTs Madrasatul Qur'an Al-

Mutawasithoh in general has fulfilled what has been the target of school graduates who have 

been formulated, one of which is that students have memorized 15 juz of the Qur'an. In addition 

students also have advantages in the academic, non-academic and skills fields. 

Keywords: principal strategy, competitive schools, output 

1. PENDAHULUAN 

Kepala Sekolah merupakan seorang guru yang diberi tugas untuk memimpin  dan mengelola satuan 

pendidikan, antara lain di tingkat Taman Kanak-Kanak (TK), Taman Kanak-Kanak Luar Biasa 

(TKLB), Sekolah Dasar (SD), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Sekolah Menengah Pertama (SMP), 

Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Sekolah Menengah Atas (SMA), Sekolah 

Menengah Atas Luar Biasa (SMALB) atau sekolah Indonesia di Luar Negeri. 

Pemimpin dalam konteks pendidikan yakni kepala sekolah merupakan subyek atau pelaku 

pendidikan yang memiliki unsure-unsur kekuasaan, pengaruh, dan pemegang tanggung jawab yang 

utama bagi bawahannya. Pemimpin diartikan sebagai orang yang yang memiliki kewenangan dalam 

mengambil keputusan dalam suatu organisasi. Hakikatnya adalah orang yang memiliki kemampuan 

untuk mempengaruhi perilaku orang lain dalam kerjanya dengan menggunakan kekuasaan. Secara 

umum, kepemimpinan merupakan kemampuan dan kesiapan yang dimiliki seseorang untuk 

mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntut menggerakkan dan bila perlu memaksa orang lain 

agar menerima pengaruh dengan maksud untuk membantu pencapaian suatu tujuan tertentu. Merujuk 

pada Permendikbud nomor 6 tahun 2018 pasal 15 Tugas Pokok Kepala Sekolah yakni melaksanakan 

tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga 

kependidikan. Salah satu tugas dan fungsi kepala sekolah yang berkaitan dengan kegiatan manajerial 

yakni kepala sekolah berperan sebagai  manajer. Dalam rangka melaksanakan peran dan fungsi sebagai 

manajer, maka kepala sekolah harus memiliki strategi yang tepat untuk mendayagunakan seluruh 

sumber daya yang terdapat di sekolah, salah satunya dengan menejemen mutu. 

Menejer adalah subyek pendidikan yang amat penting karena sebagai pemegang otoritas yang 

nantinya menentukan perkembangan lembaga pendidikan. Kedudukan seorang menejer sangat 

strategis karena berhubungan langsung dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan untuk 

dilaksanakan secara operasional oleh bawahannya. Maka dari itu kegiatan menejerial ini membutuhkan 

suatu keterampilan. 
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Dengan adanya perkembangan dunia pendidikan di Indonesia yang ditandai dengan semakin 

banyaknya sekolah baik yang negeri maupun swasta, maka secara tidak sadar muncul sebuah 

kompetisi maupun daya saing antar sekolah di Indonesia. Disinilah letak keterampilan menejerial 

seorang kepala sekolah terlihat. Walaupun semua lembaga pendidikan tersebut memiliki tujuan 

pendidikan yang sama yakni sama-sama mengacu pada tujuan pendidikan nasional, akan tetapi di 

setiap lembaga pendidikan memiliki sebuah strategi maupun upaya dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan tersebut tak terkecuali di Madrasatul Qur’an Al-Mutawwassithoh (MQW). 

Madrasatul Qur’an Al-Mutawwassithoh atau yang sering disingkat dengan istilah MQW 

merupakan sekolah islam setingkat SMP yang berbasis pondok pesantren. MQW merupakan sekolah 

swasta dibawah naungan Yayasan Jajar Islamic Center (JIC) yang beralamat di Jl. Slamet Riyadi 

No.566, Jajar, Laweyan, Surakarta. Meskipun MQW adalah sekolah yang memiliki background 

sekolah islam, akan tetapi dalam kurikulumnya juga memuat mata pelajaran umum. 

Keunggulan lain dari MQW adalah diharapkan lulusan memiliki hafalan al-qur’an sebanyak 15 

Juz. Selain itu juga diharapkan lulusan memiliki pemahaman ilmu aqidah, tafsir, hadist, dan fiqh. Hal 

ini sesuai dengan salah satu  misi dari MQW sendiri yakni membekali peserta didik dengan hafalan Al-

Qur’an minimal 15 juz 

Berdasarkan permasalahan diatas, yang menjadi rumusan masalah adalah: Bagaimanakah 

strategi Kepala Sekolah di MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawwassithoh untuk Mewujudkan Sekolah 

yang Berdaya Saing dan Bagaimana keluaran (output) MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawwassithoh 

sebagai wujud Sekolah yang Berdaya Saing. 

Menjawab rumusan masalah diatas, maka tujuan masalah ini adalah Mendeskripsikan strategi 

yang digunakan Kepala Sekolah untuk menejemen mutu di MTs Madrasatul Qur’an Al-

Mutawwassithoh sebagai Upaya Mewujudkan Sekolah yang Berdaya Saing dan mendeskripsikan 

keluaran (output) dari MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawwassithoh sebagai wujud Sekolah yang 

Berdaya Saing. 

2. METODE  

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif 

berupa deskripsi. Penelitian ini dilaksanakan di MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh dengan 

subyek penelitian diantaranya: Kepala sekolah, wakil kepala sekolah, musyrif dan musrifah serta 
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alumni MQW. Adapun metode dalam mengumpulkan data menggunakan metode observasi, 

wawancara dan dokumentasi. Kemudian metode dalam analisis data menggunakan versi Miles dan 

huberman dimana terdapat tiga komponen analisis yakni reduksi data, display data dan pengambilan 

keputusan. 

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Strategi merupakan alat untuk mewujudkan suatu mutu pendidikan. Karena di dalamya terdapat 

langkah atau cara agar mutu dapat terwujud. Strategi dapat berupa kebijakan-kebijakan maupun 

berbentuk program. Beberapa strategi kepala sekolah MQW dalam rangka mewujidkan sekolah yang 

berdaya saing, sebagai berikut: 

3.1 Memperbaiki Kurikulum 

Kurikulum merupakan alat interaksi dengan siswa. Kurikulum hendaknya memiliki keesuaian dengan 

apa yang ingin dicapai dalam proses pembelajaran. Kurikulum yang digunakan oleh MQW adalah 

kurikulum campuran dari Kemenag dan pondok pesantren. Karena sebelumnya MQW lahir dari 

kegiatan masjid Jajar yang kegiatan utamanya adalah ta’lim/kajian tentang keagamaan, maka fokus 

kurikulum yang diajarkan adalah tentang pelajaran diniyyah, yakni Al-Qur’an dan keilmuan islam. 

Adapun begitu, juga tidak serta merta meninggalkan pelajaran umum, akan tetapi memadukan 

keduanya. Karena salah satu target lulusan adalah minimal hafal 15 Juz Al-Qur’an, maka pelajaran 

yang memiliki kapasitas paling banyak adalah mata pelajaran tahfidz. Mata pelajaran tahfidz memiliki 

dominasi yang paling besar dari mata pelajaran yang lainnya yakni 10 jam pelajaran per minggu di 

sekolah. Selain itu sebagai penunjang, terdapat halaqah tahfidz pagi dan sore di asrama. Untuk 

kelompok pelajaran diniyyah terdapat 8 jenis mata pelajaran, antara lain: Aqidah, Fiqh, Hadist, 

Nahwu, Shorof, Tarikh, Tafsir dan Kitabah. Adapun kelompok pelajaran umum adalah mata pelajaran 

yang nantinya akan diujikan di Ujian Nasional, seperti: Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa 

Indonesia, Bahasa Ingris, Matematika, Ilmu Pengetahuan Alam dan Ilmu Pengetahuan Sosial. 

 

3.2. Memberdayakan Sumber Daya Manusia (SDM) 

Memberdayakan SDM disini tidak terbatas hanya guru, akan tetapi seluruh warga sekolah, yakni 

kepala sekolah, guru, karyawan, dan siswa. Terdapat empat usaha kepala sekolah dalam upaya 

mendayakan SDM, yaitu: 

3.2.1 Berpartisipasi Dalam Berbagai Kegiatan Di Luar Sekolah 
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Sebagai seorang kepala sekolah, kepala sekolah MQW juga tidak berpangku tangan saja, akan tetapi 

juga mengikuti kegiatan-kegiatan mengenai pengembangan kepala sekolah. Karena memenejem 

sekolah memerlukan suatu keterampilan dan proses belajar. Selain itu, performa sekolah ditentukan 

oleh kepala sekolah yang kuat dan visioner serta bijak dalam menentukan strategi. 

3.2.2 Rapat Evaluasi Guru 

Walaupun guru dan karyawan belum memiliki kesempatan untuk mengikuti seminar lokakarya, 

KKG, MGMP dan kegiatan penunjang lainnya, akan tetapi kepala sekolah tetap memberikan 

pelayanan terhadap guru dan karyawan yang berkaitan dengan pengembangan SDM. Kegiatan yang 

dilaksanakan berupa; adanya rapat evaluasi yang dilakukan dua minggu sekali. Tujuan dilakukan 

rapat evaluasi selain sebagai ajang untuk memberikan motivasi kepada guru juga sebagai ajang 

sharing masalah yang dialami ketika di kelas lalu didiskusikan bersama untuk mencari jalan keluar. 

3.2.3 Kegiatan Keagamaan Untuk Guru Dan Karyawan 

Bentuk pengembangan Guru dan Karyawan salah satunya adalah kegiatan keagamaan. Kegiatan ini 

dalam bentuk ta’lim rutin khusus pegawai. Dalam kegiatan ta’lim biasanya diisi dengan pembahasan 

kitab, kitab mengenai aqidah, fiqh dan lain sebagainya. Tujuan adanya ta’lim rutin ini selain sebagai 

pengembangan supervise juga sebagai pengembangan pengetahuan keagamaan bagi guru dan 

karyawan, terkhusus untuk guru yang non diniyyah.  

3.2.4 Berperan Aktif Dalam Kegiatan Yayasan 

MQW merupakan sekolah yang dinaungi oleh sebuah lembaga yang tidak hanya berkiprah di bidang 

pendidikan, melainkan juga di bidang sosial. Oleh karena itu, kegiatan di MQW tidak lepas dari 

kegiatan yayasan. Kegiatan yayasan ini berupa mewajibkan guru putra (ustadz) mengisi khutbah 

sholat jum’at di masjid Jajar. Yang fungsinya selain untuk pemberdayaan guru yang berupa latihan 

public speaking juga sebagai ajang promosi kepada para jama’ah masjid mengenai Jajar Islamic 

Center (JIC) terkhusus MQW. 

3.2.5 Memperbaiki Sarana Prasarana 

MQW merupakan sekolah yang masih bisa dikatakan sebagai sekolah baru, maka fasilitas belum 

sepenuhnya lengkap. Namun hal itu tidak menjadi penghambat untuk terus meningkatkan kualitas, 

justru memberikan dorongan untuk terus memperbaiki dan menambah fasilitas yang belum 

mencukupi agar mencapai kualitas lebih baik lagi.. Terbukti dengan terus adanya pembangunan 

sarana dan prasarana di sekolah.  Awalnya asrama MQW putra maupun menyewa kepada salah 

seorang di daerah Jajar. Kemudian untuk kelas untuk belajar juga merupakan hasil tanah yang 
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diwakafkan oleh salah seorang juga di daerah Jajar. Kemudian mulai membangun gedung betingkat 4 

yang di dalamnya terdapat masjid, perpustakaan, asrama MWQ-KMI putri, ruang kelas,  ruang 

Laboratorium, ruang guru putri, dan beberapa kamar mandi di setiap lantainya. Untuk sekarang 

pembangunan gedung tersebut masih dalam proses finishing. Untuk asrama putra yang dulunya 

menyewa sekarang pindah di asrama milik KMI putrid yang lama untuk sementara waktu. Prasarana 

yang sudah tersedia antara lain: air, listrik, kipas angin, ranjang tidur, kipas angin, dan air minum. 

Rencana pembangunan kedepan adalah pembangunan gedung asrama putra 4 lantai dan satu gedung 

di belakang asrama putri untuk kantin dan jemuran. Untuk gedung yang nantinya akan digunakan 

sebagai kantin dan jemuran sudah dalam proses pembangunan. Rencana pengadaan prasarana 

kedepan aka ada jaringan WIFI di ruang guru, komputer dan sofa. Selain itu, akan ada finger print 

untuk guru dan karyawan agar absennya lebih disiplin lagi. 

3.2.6 Memberdayakan Stakeholder 

Komite sekolah merupakan dewan pengontrol sekolah. Tugasnya selain memberikan kontrol juga 

sebagai dewan yang memberikan aspirasi berupa saran, masukan guna perbaikan sekolah. Salah satu 

strategi kepala sekolah MQW dalam mewujudkan mutu sekolah adalah dengan memberdayakan 

komite sekolah. Komite sekolah berasal dari wali murid MQW yang aktif juga dalam kegiatan 

yayasan berupa  kegiatan sosial yang diadakan setiap pekan di hari Minggu yang dinamakan dengan 

“Sekolah Orangtua”. “Sekolah Orangtua” merupakan program  kegiatan sosial dari Yayasan JIC. 

Program ini diadakan setiap pekan di hari minggu yang bertempat di Masjid Jajar. Program ini 

berisikan kiat-kiat mendidik anak ditinjau dari dua segi, yakni segi agama dan psikologi. Pengisi 

kegiatan ini berasal dari kalangan ustadz dan psikolog. Peserta dari program ini tidak hanya berasal 

dari orangtua dari siswa MQW akan tetapi juga masyarakat umum. Selain itu komite sekolah di 

MQW  juga merupakan dewan sekolah yang mempunyai kebebasan dalam memberikan aspirasinya 

ke sekolah, dan bahkan selain mengusulkan suatu pendapat ataupun program juga sebagai penyedia 

sarana program. 

3.3 Output Lulusan 

3.3.1 Daya Saing 

Pada umumnya, suatu lembaga itu dikatakan memiliki daya saing jika menarik perhatian pasar. 

Selain ini dikatakan memiliki daya saing jika output memiliki keunggulan di bidang akademik 

maupun non akademik. MQW menawarkan lulusan yang nantinya memiliki daya saing itu semua. 
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Hal ini terjawab pada hasil nilai UN kelas tiga pada tahun ajaran 2018/2019 kemarin. MQW 

mendapatkan juara satu nilai UN tertinggi se Kota Surakarta untuk sekolah yang berada di bawah 

naungan Kemenag. Selain itu juga, lulusan yang ditargetkan oleh sekolah dapat tercapai, rata-rata 

siswa mampu menghafalkan Al-Qur’an 15 Juz sesuai dengan yang ditargetkan oleh sekolah. Tak 

hanya itu, bukti adanya daya saing MQW adalah salah satu siswinya yang bernama Sabil ada yang 

memenangkan lomba Tahfidzul Qur’an 3 Juz (Juz 1-3) yang muncul sebagai juara 2 se Jawa-Bali. 

3.3.1 Religius 

Religius diartikan dengan sikap patuh dalam beragama. Penanaman nilai religius di MQW lebih 

banyak ditanamkan di lingkungan asrama. Lingkungan asrama memiliki domiasi tertinggi terkait 

penanaman nilai dan karakter religius. Siswa diberikan amal yaumi yang berbasis keagamaan. 

Adanya berbagai macam kegiatan sebagai upaya menumbuhkan sikap religius pada siswa siswi 

MQW. Tahapan dalam menciptakan budaya religius yang diterapkan di MQW antara lain: 

a. Penciptaan suasana religious 

b. Adanya usaha penciptaan suasana religius di MQW ditandai dengan ditegakkannya sholat 

berjama’ah secara wajib, adanya majelis ilmu diluar KBM, halaqoh tahfidz dan kurikulum sekolah 

yang berbasis keagamaan. Selain itu adanya fasilitas untuk kegiatan keagamaan, seperti masjid. 

c. Internalisasi nilai-nilai religius 

Internalisasi ini dilakukan dengan cara pemberian pengetahuan keagamaan baik di sekolah 

maupun di asrama. Selain itu juga pemberian nasehat-nasehat dari musyrif maupun musyrifah 

asrama. Karena MQW merupakan sekolah yang berbasis tahfidzul qur’an yang dibekali pelajaran 

diniyyah maupun umum, maka secara otomatis nilai-nilai keagamaan sudah terealisasi dengan 

sendiri. 

d. Keteladanan 

Faktor yang menjadi salah satu cirri khas dari model pembelajaran di asrama yakni keteladanan. 

Biasanya yang penjadi sosok panutan atau qudwah di lingkungan asrama yaitu musyrif dan 

musyrifah. Karena tugas mereka sebagai pembimbing sekaligus penggerak kegiatan di asrama. 

e. Pembiasaan 

Tahap pembiasaan ini dilakukan dalam bentuk kegiatan harian baik di sekolah maupun di asrama. 

Yang memiliki peran penting disini yakni para guru, karyawan dan musyrif  maupun musyrifah. 

 

f. Pembudayaan 
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Pembiasaan inilah yang lambat laun akan menjadi budaya di sekolah dan asrama. Budaya ini dapat 

ditunjukan dengan adanya amal yaumi dalam praktek keseharian siswa dan munculnya simbol-

simbol agamis, seperti memakai kerudung bagi siswa, guru dan karyawan yang perempuan baik di 

sekolah maupun di luar sekolah. 

3.3.1. Integritas 

Karakter integritas yang muncul dari lulusan MQW yakni mereka memiliki pribadi yang sungguh-

sungguh, mandiri, memiliki toleransi yang tinggi. Hal tersebut tercermin dari kesetiaan mereka 

terhadap sekolah, bersemangat dengan keterbatasaan fasilitas yang ada sebelumnya.  

Siswa MQW diwajibkan untuk tinggal di asrama, sehingga dalam kegiatan sehari-hari mereka 

menggunakan fasilitas di asrama secara bergantian dan antri. Karakter integritas juga tampak ketika 

mereka mengantri untuk kegiatan pribadi, seperti mandi, makan maupun belajar. Membiasakan budaya 

antri, budaya makan bersama dan toleransi antar sesama. Sikap lain yang tampak juga terlihat pada 

jadwal menyiapkan makan. Santri diberikan jadwal sebagai bentuk amanah dalam mengurusi teman 

yang lain, seperti menyiapkan makanan, membaginya dalam piring dan mencuci perkakas makan 

setelah digunakan. Sikap integritas juga sering diartikan sebagai sikap peduli terhadap orang lain. 

Kegiatan diluar sekolah yang menunjukkan adanya karakter integritas dari MQW adalah siswanya 

memiliki kegiatan Gerakan Nasi Jum’at (GNJ). Kegiatannya adalah memberikan nasi bungkus di hari 

jum’at kepada masyarakat sekitar. Biasanya siswa langsung turun ke jalan, ke sekitar asrama mereka 

untuk membagikan nasi bungkus. 

4. PENUTUP 

Berdasarkan data yang telah dipaparkan mengenai strategi kepala sekolah untuk mewujudkan sekolah 

yang berdaya saing serta output yang dihasilkan di MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh maka 

dapat ditarik simpulan bahwa: 

 Terdapat empat strategi kepala sekolah di MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh sebagai 

upaya dalam mewujudkan sekolah yang berdaya saing antara lain: memperbaiki kurikulum yang di 

setting dalam bentuk kurikulum terpadu, memberdayakan sumber daya manusia dengan berbagai 

kegiatan baik di sekolah maupun yayasan, terus menerus memenuhi sarana dan prasarana dan 

memberdayakan komite sekolah. 

 Output yang dihasilkan MTs Madrasatul Qur’an Al-Mutawasithoh secara umum sudah 

memenuhi dari apa yang menjadi target lulusan sekolah yang telah dirumuskan, salahsatunya adalah 
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siswa memiliki hafalan 15 juz Al-Qur’an. Selain itu siswa juga memiliki keunggulan di bidang 

akademik, non akademik dan keterampilan. 
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