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INOVASI KEPALA SEKOLAH DALAM MENGEMBANGKAN 

SEKOLAH UNGGUL DI MAN 1 KABUPATEN KOLAKA SULAWESI 

TENGGARA TAHU AJARAN 2020/2021 

Abstrak 

Inovasi kepala sekolah merupakan suatu upaya dalam pengembangan sekolah 

berdasarkan gagasan-gagasan serta ide para guru yang di sepakati secara bersama 

berdasarkan hasil musyawarah bersama, inovasi yang baik dapat ditinjau dengan 

melihat era perdaban yang makin berkembang pesat maka pengembangan 

pendidikan juga harus semakin berkembang dengan sistem pembelajaran melalui 

metode-metode pembelajaran yang tepat. Penelitian ini bertujuan untuk 

membahas terkait inovasi kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah unggul 

di MAN 1 Kolaka untuk menelaah desain inovasi program yang dirancang serta 

dikembangkan oleh kepala sekolah dalam meningkatkan kualitaspendidikan di 

MAN 1 Kolaka, dengan menggunakan metode reduksi data, penyajian data dan 

verifikasi atau penarikan kesimpulan dan yang terakhir diuji kebenaran data 

berdasarkan keabsahan data dengan trianggulasi tehnik dan sumber. Hasil 

penelitian menyimpulkan bahwa kepala sekolah MAN 1 Kolaka memiliki desain 

inovasi dalam mengembangkan sekolah unggul yakni inovasi imaniyah dan 

ilmiah sehingga terbentuknya  program esktakeagaamaan, Program 

ekstrakurikuler karya tulis ilmiah dan program asrama. Selain itu kepala sekolah 

melakukan strategi-strategi diantaranya: strategi berbasis pembinaan, strategi 

berbasis pembaharuan dan perubahan, strategi perencanaan dalam merekrut SDM 

dan strategi keunggulan dalam rangka mempertahankan sekolah unggul. 

Kata Kunci: inovasi, kepala sekolah, sekolah unggul. 

Abstract 

Principal innovation is an effort in school development based on the ideas and 

ideas of teachers that have been agreed upon together based on the results of joint 

deliberations, good innovation can be viewed by looking at the era of civilization 

that is growing rapidly, so education development must also be increasingly 

developed with a learning system. through appropriate learning methods. This 

study aims to discuss the principal's innovation in developing superior schools in 

MAN 1 Kolaka to examine the design of innovation programs designed and 

developed by the principal in improving the quality of education at MAN 1 

Kolaka, using data reduction methods, data presentation and verification or 

drawing conclusions. and finally, the data validity is tested based on the validity 

of the data by triangulating techniques and sources. The results of the study 

concluded that the principal of MAN 1 Kolaka had an innovative design in 

developing superior schools, namely imaniyah and scientific innovation, so that 

the formation of an extracurricular program, an extracurricular scientific writing 

program and a boarding program. In addition, the principal undertakes strategies 

including: coaching-based strategies, renewal and change-based strategies, 

planning strategies in recruiting human resources and excellence strategies in 

order to maintain superior schools. 

Keywords: innovation, principal, superior school. 
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1. PENDAHULUAN 

Madrasah Aliyah Negri (MAN) 1 Kolaka adalah salah satu sekolah menengah atas yang 

berciri khas islamiyah tepatnya di Kabupaten Kolaka Provinsi Sulawesi Tenggara. Sekolah 

ini terletak 8 KM dari pusat ibu kota, yang mana letak geografisnya yang sangat strategis 

dan cukup jauh dari kebisingan kendaaran umum yang lalu lalang di jalan raya, dengan 

luas tanah 8,760 M dan luas bangunan 1.252 925 M sehingga membuat sekolah ini sangat 

mudah dijangkau oleh peserta didik dari berbagai kondisi. 

Madrasah Aliyah Negri 1 Kolaka memiliki 4 jurusan yakni: Ilmu Alam, Ilmu 

sosial, ilmu keagamaan dan bahasa. Kepala sekolah MAN 1 Kolaka memiliki program 

ekstrakurikuler dan program asrama. Salah satu keunggulan dalam program yang 

diselenggarakan sekolah ini, pada program ekstrakurikuler KIR (karya tulis ilmiah) yang 

mana melalui program ekstrakurikuler ini diterapkan untuk menjawab tantangan zaman, 

mengembangkan minat dan bakat para siswa dalam bidang keilmuwan terhadap 

menurunnya kualitas pendidikan di Kabupaten Kolaka.  

Adapun dampak dari program ekstrakurikuler karya tulis ilmiah (KIR) ini yakni: 

1. Melatih siswa untuk berfikir secara struktural 

2. Melatih pola pikir empiris siswa 

3. Mengembangkan pengalaman dalam dunia keilmuwan 

4. Berfikir secara logis 

Kepala sekolah MAN 1 Kolaka tidak hanya menyelenggarakan program 

ekstrakurikuler wajib dan pilihan tetapi sekolah ini juga menyelenggarakan program 

asrama yang mana program ini dirintis guna untuk membentuk kepribadian dan karakter 

yang berpegang teguh pada aqidah islam, serta memfasilitasi peserta didik hidup mandiri 

dengan nuansa islami. Program asrama yang diselenggarakan di MAN 1 Kolaka meliputi 

berbagai macam kegiatan didalamnya diantaranya: program tahfidz, tahsinul qiro’ah 

latihan pidato, kajian rutin dengan materi penguatan aqidah, islam dan ibadah. Dan salah 

satu keungggulan pada program asrama MAN ini yakni program tahfidz yang mana 

pembimbingnya langsung  dibimbing oleh guru tahfidz khusus yang diundang dari luar, 

untuk memaksimalkan potensi siswa dalam belajar dan mengahafal Al-Qur’an. 

Pada tahun 2017/2018 yang Mendikbud menyatakan penerapan awal kebijakan full 

day school, kepala sekolah MAN 1 Kolaka mulai menerapkan program full day school 
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pada tahun 2017, guna memaksimalkan potensi peserta didik dalam kegiatan kurikuler 

untuk menumbuhkan akademik siswa dan kegiatan ekstrakurikuler baik yang wajib 

ataupun pilihan dalam rangka menumbuhkan dan mengembangkan minat,bakat peserta 

didik, dan program full day school ini mengajarkan peserta didik dalam memakmurkan 

masjid yang sudah difasilitasi sekolah. 

Beberapa sekolah di Kolaka sudah menerapkan program full day school, baik dari 

tingkat SD/MI, SMP/MTS, SMA/SMK/MA. Untuk tingkat SMA/SMK/MA ada 3 sekolah 

yang sudah menerapkan program ini,  diantaranya SMKN 1 Kolaka,  SMAN 2 Kolaka, dan 

SMAN 1 Kolaka. Program ini diterapkan dalam rangka memaksimalkan potensi belajar 

siswa dan mengikuti kebijakan dari Kemendikbud. 

Problematika pendidikan yang terus terjadi dikarenakan berbagai faktor yang 

memicu, seperti rendahnya layanan pendidikan, rendahnya mutu pendidikan tinggi, dan 

rendahnya kemampuan literasi peserta didik, maka harus adanya terobosan atau inovasi-

inovasi baru dalam mengembangkan sekolah unggul. Inovasi merupakan suatu ide, 

gagasan, metode yang baru bagi seseorang ataupun sekelompok masyarakat yang mana 

diadakan dalam rangka untuk mencapai tujuan tertentu. Maka inovasi disetiap sekolah 

sangat diperlukan dalam meningkatkan dan mengembangkan kualitas dan kuantitas 

sekolah. Kepala sekolah memiliki kemampuan dan kapasitas yang lebih dalam menentukan 

visi dan misi sekolah menuju suatu keberhasilan melalui inovasi-inovasi yang 

diaktualisasikan dalam lingkup sekolah. Dan yang  mana sekolah sangat dipandang oleh 

masyarakat ketika melihat hasil output sekolah yang sukses. 

Pendidikan merupakan kegiatan yang tidak hanya berlangsung di dalam sekolah, 

namun di dalam keluarga dan juga masyarakat, maka banyak pembenahan yang diperlukan 

dalam meningkatkan kualitas sekolah. Terdapat banyaknya aspek pokok yang perlu 

diperhatikan yakni: proses belajar mengajar, kepemimpinan dan manejemen sekolah, 

sarana dan prasarana sekolah dan kultur sekolah dari beberapa aspek tersebut banyak yang 

menjadi fokus perhatian dari berbagai pihak dalam pengembangan sekolah, namun faktor 

kepemimpinan dana manajemen kepala sekolah adalah salah satu faktor  yang berupaya 

dalam mengembangkan sekolah unggul. 

Berdasarkan latar belakang yang penulis deskripsikan pada penelitian ini, maka 

penulis akan mengkaji lebih dalam mengenai inovasi kepala sekolah di MAN 1 Kolaka 

dalam rangka mengembangkan sekolah unggul dan berprestasi. Maka penulis akan 
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melakukan penelitian dengan judul: “Inovasi kepala sekolah dalam mengembangkan 

sekolah unggul di MAN 1 Kolaka Tahun pelajaran 2020/2021.” Inovasi kepala sekolah 

dalam bentuk pembaharuan program sekolah yang telah dipaparkan, relevan dengan Road 

Map penelitian program studi PAI. Penelitian ini termasuk pada aspek peningkatan kualitas 

sekolah menengah di Kabupaten Kolaka dalam bidang keilmuwan. 

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan oleh peneliti, maka peneliti 

merumuskan masalah sebagai berikut:1) Apa saja inovasi kepala sekolah MAN 1 Kolaka 

dalam mengembangkan sekolah unggul? 2) Bagaimana strategi kepala sekolah MAN 1 

Kolaka dalam mengembangankan sekolah unggul ? 

Adapun tujuan penelitian pada penulisan skripsi ini diantaranya adalah 1) Menjelaskan 

inovasi kepala sekolah  dalam mengembangkan  sekolah unggul di MAN 1 Kolaka. 2) 

Mendeskripsikan strategi-strategi yang diterapkan kepala sekolah dalam mengembangkan 

sekolah di MAN 1 Kolaka. Dan terdapat  2 kategori manfaat diantaranya manfaat dari segi 

teoritis dan praktis. 

2. METODE  

JenisPpenelitianPyang di lakukan peneliti termasuk dalam penelitian lapangan 

(FieldaResearch). PenelitiImelakukanIpenelitian secara langsung pada lembaga sekolah di  

Madrasah Aliyah Negri (MAN) 1 Kolaka, dengan melakukan observasi langsung kepada 

pihak sekolah untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan. Dalam penelitian ini 

Peneliti melihat serta meninjau berdasarkan data yang ada beserta tujuan utama dari 

penelitian ini dengan menggunakan pendekatan kualitatif.
 
 Dalam pendekatan ini peneliti 

menelaah program ekstrakurikuler karya tulis ilmiah (KIR) dan program asrama yang 

dilakukan kepala sekolah serta para guru dalam rangka mewujudkan sekolah unggul. 

Pada penelitian ini dalam memperoleh data maka kepala sekolah sebagai subjek utama 

karena kepala sekolah sebagai pencetus gagasan dari inovasi. Selain itu ada tenaga 

pendidik ibu guru dan bapak guru, siswa siswi pada program kelas karya ilmiah, santriwan 

dan santriwati pada program asrama dan wali santri untuk memperoleh data pendukung. 

TeknikPpengumpulanPdataPyangPdilakukanPpenelitiPmelalui dalamPtiap 

tahapPpenelitianPdianataranyaPadalah: Observasi,metode wawancara yang.Dan metode 

yang terakhir berupa dokumentasi yang mana sebagai penguat dalam pengumpulan data 

yang dilakukan melalui observasi dan wawancara, metode aplikasi ini dilakukan dengan 

mengambil gambar yang ada berupa foto berdasarkan data yang diperoleh.   
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Analisis data yang dilakukan peneliti yakni dengan tiga alur yang pertama Reduksi data 

merupakan bagian dari analisis yang mana berupaya dalam menggolongkan, mengarahkan, 

menajamkan, mengorganisir dan membuang data yang tidak perlu. Yang kedua penyajian 

data berbagai macam jenis grafik, matrik, bagan dan jaringan. Dan yang terakhir Penarikan 

kesimpulan ini merupakan tahap terakhir yaitu membuat kesimpulan berdasarkan hasil data 

yang sudah disajikan berupa gagasan baru yang sebelumnya belum ada dan gagasan atau 

temuan yang belum jelas agar memperoleh hasil penelitian yang jelas. 

3. HASIL DAN PEMBAHASAN 

3.1 Inovasi Kepala Sekolah dalam Mengambangkan Sekolah Unggul di MAN 1 

Kolaka 

Inovasi merupakan upaya yang dilakukan pemimpin untuk melakukan pembaharuanbaik 

itu berupa ide, gagasan, dan metode untuk memperbaiki keadaan dalam mencapai tujuan 

sekolah. Inovasi harus dilakukan pada seluruh aspek dalam penyelenggaraan pendidik 

khususnya pada satuan pendidikan. Inovasi dilakukan guna untuk pembaharuan, 

sebagaimana menyesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan pengguna 

lulusan. Inovasi adalah terobosan oleh penyelenggara sekolah dalam mencapai visi,misi 

dan tujuan sekolah sebagaimana yang sudah ditetapkan 

3.1.1 Program ekstrakurikuler karya tulis ilmiah 

Program  ekstrakurikuler karya tulis ilmiah di MAN 1 Kolaka merupakan program 

unggulan dari program ekstrakurikuler lainnya yang mana program ini diselenggarakan 

bertujuan untuk meningkatkan kreatifitas siswa dalam dunia keilmuwan melatih pola pikir 

siswa agar dapat berfikir secara struktural dan logis adapun output dari program ini 

mengikutsertakan para siswa pada ajang perlombaan baik dari tingkat provinsi sampai 

tingkat nasional sejauh ini MAN 1 Kolaka sudah meraih kejuaraan juara pertama sebanyak 

3 kali pada tingkat nasional juara 2 sebanyak 1 kali pada tingkat nasional dan juaran 2 

sebanyak 1 kali pada tingkat nasional dan banyak perlombaan lainnya yang masuk sebagai 

finalis baik tingkat provinsi atapun nasional. 

3.1.2 Input peserta didik 

Proses perekrutan peserta didik pada program ekstrakurikuler karya tulis ilmiah dimulai 

dari siswa baru mengisi angket yang telah disedikan dengan menuliskan bakat dan minat 

peserta didik dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler lainnya selain dari ekstrakurikuler 

wajib, setelah mengisi angket maka tahap selanjutnya yakni wawancara untuk mengetahui 



6 

 

sejauh mana minat dan komitmen peserta didik dalam program yang diikuti. Adapun 

program ekstrakurikuler KIR sangat diminati peserta didik MAN 1 Kolaka. 

3.1.3 Proses pelaksanan  

Kegiatan ekstrakurikuler KIR dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan 

sekolah, kegiatan awal guru membuka pelajaran yang dilanjut dengan menjelaskan materi, 

tanya jawab dengan siswa dan memberi tugas kepada siswa untuk membuat proposal 

penelitian yang wajib dikumpulkan dan siswa wajib membuat karya ilmiah. Metode 

pembelajaran yang digunakan dengan mentode cerama dan active learning dan cara dalam 

mengembangkan keahlian dalam bidang keilmuwan khususnya pada pembuatan karya 

ilmiah dengan memperbanyak latihan rutin, punya keberanian dan memahami hambatan 

ataupun kekurangan dengan mencari jalankeluar dalam mengatasinya. 

Peserta didik yang ada di program ekstrakurikuler karya tulis ilmiah terdiri dari 

berbagai macam jurusan dan berbagai macam kelas mulai dari kelas X sampai kelas XII 

dan pembelajaran berlangsung di dalam ruangan berbeda dengan program ekstrakurikuler 

lainnya yang memang dibutuhkan latihan outdoor  dikarenakan sekarang masa pandemi 

maka pembelajaran dialihkan dengan sistem pembelajaran daring. Lalu dalam program ini 

difokuskan kepada latihan dan untuk mempersiapkan peserta didik dalam mengikuti ajang 

perlombaan. 

3.1.4 Sarana Prasarana 

Adapun sarana yang digunakan pada pembelajaran kegiatan ekstrakurikuler karya tulis 

ilmiah mengunakan laptop, alat tulis, LCD dan berbagai macam referensi seperti majalah 

ilmiah, artikel ilmiah. Secara menyeluruh sarana dan prasarana pada program 

ekstrakurikuler karya tulis ilmiah sudah memadai, tapi masih ada beberapa kekurangan 

seperti masih adanya kendala pada penulisan yang harus langsung diketik maka perlu 

adanya  lab computer yang memadai 

Sekolah unggul sebelumnya dijelaskan bahwa ciri dari sekolah unggul mempunyai 

komunitas sekolah yang mampu menciptakan tehnik belajar yang inovatif dan memiliki 

serangkaian kegiatan ekstrakurikuler yang dapat mengembangkan potensi dan kemampuan 

minat dan bakat siswa. 

Adapun tujuan dari program ekstrakurikuler ini agar mendapat pengetahuan, 

wawasan dan pengalaman yang lebih serta membantu peserta didik dalam membentuk 

karakter peserta didik sesuai dengan minat dan bakat tiap individu. Dan tujuan Program  
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ekstrakurikuler karya tulis ilmiah di MAN 1 Kolaka merupakan program unggulan dari 

program ekstrakurikuler lainnya yang mana program ini diselenggarakan untuk 

meningkatkan kreatifitas siswa dalam dunia keilmuwan melatih pola pikir siswa agar dapat 

berfikir secara struktural dan logis. 

Metode pembelajaran yang digunakan dengan metode ceramah, dan activelearning 

dengan tunjangan pembimbing yang professional pada bidangnya dan adanya sarana dan 

prasarana yang memadai serta tercapainya output mengikutsertakan peserta didik pada 

ajang perlombaan dari tingkat provinsi sampai tingkat nasional. 

Setelah melihat berdasarkan data, maka peneliti menganalisis bahwa program 

ekstrakurikuler karya tulis ilmiah di MAN 1 Kolaka sudah mencapai tujuan dan 

terwujudnya inovasi kepala sekolah dalam dunia keilmuwan sebagaimana yang telah 

ditetapkan sekolah dan secara teori yang telah dipaparkan peneliti mengenai karakteristik 

sekolah unggul. 

3.1.5 Program Asrama 

Program asrama di MAN 1 Kolaka merupakan program sekolah yang mempunyai tujuan 

untuk memfasilitasi santri dalam bimbangan dan tambahan pembelajaran keislaman 

dengan model pembelajaran yang seimbang antar pengetahuan umum dan pendidikan 

agama. Program asrama di MAN 1 Kolaka memiliki tujuan yakni membentuk karakter dan 

kepribadian peserta didik serta menjadi wadah bagi peserta didik yang rumahnya jauh dari 

sekolah dan memakmurkan masjid.Tujuan program asrama: 1) Membentuk karakter dan 

kepribadian siswa yang berakhlakul karimah. 2) Memakmurkan masjid MAN 1 Kolaka. 3) 

Menghidupan Al-qur;an dilingkungan sekolah. 4) Memfasilitasi peserta didik MAN 1 

Kolaka yang mengalami keterbatasan baik dari segi ekonomi atapun domisili. 5) 

Memaksimalkan potensi siwa. 

3.1.6 Input Santri 

Dalam program tahfidz santri memiliki kompetensi baca al-qur’an yang berbeda-beda, ada 

yang sudah lancar dan bahkan sudah ada hafalan sebelumnya dan ada juga yang belum 

lancer maka melalui program asrama ini santri dididik untuk bisa membaca al-qur’an 

dengan diajari mulai iqro terlebih dahulu sampai lancer dan ketikan santri sudah dapat 

membaca al-qur’an dengan lancer maka musyrifahnya langsung mengarahkan untuk mulai 

menghafal al-qur’an disesuaikan kemampuan santri bisa dimulai dengan juz 30 terlebih 
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dahulu. Dan setelah lulus dari asrama sekolah santri memiliki hafalan dengan kompetensi 

kemampuan anak dalam menghafal ada yang lulus degan jumlah hafalan 3 juz, 4 juz 

bahkan ada yang 10 juz. 

3.1.7 Kurikulum Asrama 

Kegiatan yang menunjang akademik di asrama yakni dengan adanya perpaduan antara 

aktivitas disekloah dengan asrama. Yang mana kegiatan sekolah dilakukan sama halnya 

dengan jam sekolah pada umumnya dengan sistem fulday school 07.00-14.00 WITA. 

Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler dilakukan pada sore hari setelah jam pulang 

sekolah dikarenakan pandemi maka kegiatan pembelajaran ataupun ekstrakurikuler 

dialihkan pada pembelajaran virtual. Lalu untuk kegiatan diasrama sendiri dilaksanakan 

setelah magrib hinga 22.00 WITA dan kegiatan selanjutnya dilanjutkan pada subuh hari 

ba’da subuh sampai pukul 05.30 WITA. 

Kegiatan yang ada disekolah sudah beralih pada tanggung jawab sekolah pada 

kegiatan efektif belajar mengajar. Kegiatan ekstrakurikuler wajib meliputi. Adapun 

pelajaran tambahan diasrama terdapat pelajaran tahfidz, aqidah, fiqih, ahlak dan tahsin . 

program tahfidz di asrama memiliki target 3 juz, namun realitanya santri ada yang melebihi 

target bahkan ada yang menyelesaikan 5 juz sampai 10 juz. Setoran santri dilakukan 2 

minggu sekali dengan pembimbing tahfidznya khusus adapun setoran hafalan sesuai 

dengan kemampuan santri. 

3.1.8 Proses Pembelajaran 

Diluar pelajaran efektif dijam sekolah maka pelajaran tambahan dilaksanakan sesuai 

dengan jadwal yang sudah dibuat oleh pengurus. Metode pembelajaran ilmu agama 

ataupun program tahfidz menggunakan sorogan, yang mana penerapan metode ini 

diaktualisasikan dengan melakukan pembelajaran secara langsung dengan ustadz yang ahli 

dalam bidangnya. Dan adanya muroja’ah yakni pengulangan materi yang sudah diberikan 

sebelum melanjutkan materi yang akan disampaikan. 

3.1.9 Pembentukan Karakter 

Pembentukan karakter asrama di MAN 1 Kolaka melalui kegiatan asrama dan 

ekstrakurikuler sekolah yang diwajibkan untuk diikuti oleh santriwan/santriwatinya. 

Kegiatan yang dilaksanakan diasrama menanamkan kepada santriwan/santriwatinya dalam 

manajemen waktu, kemandirian, kedisiplinan, religiusitas dan peduli akan sosial. Adapun 

kegiatan ekstrakurikuler wajib menjadi salah satu wadah dalam membentuk peserta didik 
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memiliki keterampilan dan jiwa berorganisasi sesuai dengan program ekstrakurikuler yang 

mereka ikuti. 

3.1.10 Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana sekolah yang diberikan sekolah terdiri dari sarana prasarana asrama, 

pelayanan makan dan minum, gratis SPP dan tidak adanya biaya khusus untuk program 

asrama. Ada banyak faktor pendukung yang memenuhi dari segi sarana prsarana, letak 

yang strategis, adanya pihak sekolah yang turut andil dalam terealisasinya program serta 

masyarakat disekitar juga mendukung. 

Berdasarkan teori yang telah dibangun, asrama adalah sekolah yang dibina oleh pengasuh  

dipadukan dengan kurikulum agama dan umum. Dengan tujuan untuk mencetak generasi 

muda yang memiliki budipekerti dan akhlakul karimah. Mengembangkan dan potensi 

santri kepribadian serta sebagai wadah untuk memfasilitasi santri yang keberadaan 

rumahnya jauh dari sekolah. 

Analisis peneliti dengan melihat capaian santri di asrama MAN 1 kolaka memenuhi tujuan 

program asrama. Proses pembentukan karakter santri, kegiatan asrama, hafalan Al-Qur’an 

dan kajian keislaman serta pelatihan khutbah untuk pengembangan publick speaking. 

Berdasarkan data dan hasil wawancara desain inovasi program kepala sekolah 

dalam  mengembangkan sekolah unggul  terdapat dua program inovasi yakni program 

ekstrakurikuler karya tulis ilmiah dan program asrama. Kedua program tersebut adalah 

inovasi kepala sekolah. Dari lima penelitian terdahulu terdapat kesamaan dengan penelitian 

yang penulist teliti, terkait pengembangan sekolah unggul. Pada lima penelitian terdahulu 

terdapat berbagai macam cara dan strategi dalam mengembangkan sekolah unggul melalui 

berbagai aspek pendidikan, namun fokus peneliti dalam penelitian ini memiliki perbedaan 

daintara peneliti sebelumnya yakni pada inovasi program MAN 1 Kolaka dalam 

mengembangkan sekolah unggul melalui program ekstrakurikuler karya tulis ilmiah dan 

program asrama serta strategi dalam mempertahankan sekolah agar tetap unggul. 

3.2 Strategi Mempertahankan MAN 1 Kolaka Tetap Menjadi Sekolah Unggul 

Dalam mempertahankan sekolah unggul salah satunya dengan mengaktualisasikan strategi 

kompetitif diantaranya meliputi strategi keunggulan dengan biaya yang rendah, strategi 

pembinaan, strategi pembaharuan dan strategi pengembangan budaya sekolah. Dengang 

mensinergikan strategi ini yakni mengkolaborasikan dan menfokuskan serta menawarkan 
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biaya yang tidak tinggi kepada peserta didik serta mendedikasikan pembinaan dan 

pembaharuan  yang efektif. 

Pada teori intberg dalam bukunya Strategy Making in Three Model strategi 

pembinaan merupakan proses pemilihan tujuan, penentuan kebijakan dan program untuk 

mencapai sasaran tertentu agar terlaksananya kebijakan dan program tersebut, maka 

pembinaan merupakan suatu strategi yang unik dari suatu sistem pembaharuan dan 

perubahan (change), dalam penjelasan Roger terkait pengertian pembaharuan memang 

terkait dengan adanya unsur kebaruan (the newness) dari sesuatu, namun pengertian baru di 

sini tidak harus selalu benar-benar baru dalam arti belum pernah ada sebelumnya. 

Kepala sekolah MAN 1 Kolaka berupaya mempertahankan sekolah unggul dengan 

menyusun strategi yang kompetitif sebagaimana pentingnya manajemen strategi dari  

pemimpin madrasah,  yang akan menjadi penentu maju tidaknya suatu lembaga 

pendidikan, sekolah unggul merupakan kebutuhan mutlak yang harus dimiliki dimasa 

sekarang, agar sekolah terus bertumbuh sesuai dengan perkembangan zaman. 

Berdasarkan data yang dipaparkan terdapat empat strategi dalam mempertahankan 

sekolah unggul dan dapat dianalisis sebagai berikut: 

3.2.1 Strategi pembinaan  

Strategi pembinaan merupakan serangkaian kegiatan yakni dengan menerapkan empat pilar 

pendidikan dalam pembelajaran salah satunya dengan pembinaan yang efektif  yang akan 

membantu dalam membentuk karakter dan kepribadian peserta didik jauh lebh baik. 

Adapun yang dilakukan kepala sekolah dalam upaya meningkatkan kualitas sekolah 

dengan adanya pembinaan baik itu bagi peserta didik yakni dengan memberikan 

pendidikan khusus diluar jam pembelajaran agar dapat mengembangkan bakatnya dan ilmu 

pengetahuan baik dibidang keilmuwan ataupun keagamaan. Adapun yang diberikan 

sekolah MAN 1 Kolaka ini dengan memberikan program ekstrakurikuler wajib dan non 

wajib serta program asrama. 

3.2.2 Strategi Pembaharuan dan Perubahan 

Strategi pembaharuan dan perubahan dilakukan dengan memberikan inovasi-inovasi baru 

dalam mengembangkan sekolah, yakni dengan inovasi imaniyah dan ilmiah, memberikan 

pembekalan keilmuwan, keterampilan dan pembentukan karakter peserta didik, strategi ini 

dilakukan untuk menghadapi tantangan zaman di era revolusi industri 5.0. 
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3.2.3 Strategi Perencanaan dalam merekrut SDM 

Strategi perencanaan dalam merekrut SDM sesuai dengan teori yang dibangun yakni 

memiliki tenaga pendidik yang mempunyai kompetensi, dedikasi dan komitmen penuh 

terhadap kemajuan pendidikan. Strategi yang dilakukan kepala sekolah merupakan salah 

satu upaya dalam meningkatkan kualitas sekolah, perencanaan yang baik adalah 

perencanaan yang dirancang secara matang terutama dalam merekrut SDM baik untuk 

peserta didik ataupun tenaga kerja dan guru di sekolah karena kualitas terlebih dahulu baru 

kuantitas. 

3.2.4 Strategi Keunggulan 

Strategi keunggulan adalah strategi yang dilakukan sekolah MAN 1 Kolaka yang dahulu 

terbelakang kini bangkit menjadi sekolah unggulan yang diminati masyarakat Kab. Kolaka, 

yang mana sekolah MAN 1 Kolaka melakukan pembaharuan program yang jauh lebih dulu 

dan unggul disbanding sekolah-sekolah lainnya. Dengan adanya perubahan tersebut 

menjadikan sekolah lebih unggul agar dapat menjadi sekolah yang berkualitas dan bermutu 

bagi masyarakat. 

Berdasarkan empat strategi yang dipaparkan diatas MAN 1 Kolaka mempunyai 

strategi lainnya dalam mempertahankan sekolah unggul yaitu dengan perancangan program 

yang sistematis dan pengembangan pembelajaran secara ilmiah. Strategi ini sesuai yang 

tertera pada teori yang dibangun yakni pengembangan sumber belajar yang tidak hanya 

berpusat pada guru, karena efektifitas pembelajaran tidak hanya berpusat pada guru tetapi 

banyak sumber lainnya. 

Berdasarkan empat strategi yang diimplentasikan MAN 1 Kolaka merupakan 

budaya sekolah dalam mempertahankan sekolah agar tetap unggul dan berkualitas. Empat 

strategi dapat terealisasikan disebabkan stakeholder MAN 1 Kolaka mampu meningkatkan 

dengan cara kaloboratif, inovatif serta mengikuti perkembangan zaman dan stretegi yang 

dilakukan tidak jauh dari visi misi dan tujuan sekolah. 

Selain dari itu MAN 1 Kolaka juga mengupayakan output dari lulusan MAN 1 

Kolaka dapat meneruskan jenjang pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang berkualitas 

dengan jurusan favorit yakni dengan upaya membekali siswa dengan program-program 

sekolah salah satunya program ekstrakurikuler dan keagaamaan dan memaksimalkan 

potensi siswa baik di akademik dan non akademik dengan mengikutkan peserta didik 

diberbagai ajang perlombaan sehingga dapat bersaing ditingkat provinsi ataupun nasional 
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dan memebentuk para siswa yang berprestasi. Startagi tersebut sesuai dengan strategi 

memiliki siswa yang berprestasi dan membanggakan sekolah. 

4 PENUTUP   

4.1 Simpulan  

Berdasarkan data-data yang telah dipaparkan oleh peneliti melalui tehnik wawancara, 

observasi dan dokumentasi tentang inovasi kepala sekolah dalam mengmebangkan sekolah 

unggul di MAN 1 Kolaka maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: 

4.1.1 Inovasi Kepala Sekolah Dalam Mengembangkan Sekolah Unggul 

Desain inovasi kepala sekolah dalam mengembangkan sekolah unggul dengan  membentuk 

program baru yang menjadi ikon dari sekolah MAN 1 Kolaka yaitu program inovasi 

imaniyah dan ilmiah yang dirangcang menjadi ciri khas yang berbeda dengan sekolah lainya: 

4.1.1.1 Program ekstarkurikuler KIR 

 Program ekstrkurikuler kir merupakan program ekstrakurikuler unggulan diantara program 

ekstrakurikuler lainya di MAN 1 Kolaka, yang mana program ini dilakukan untuk 

mengembangkan dunia keilmuwan peserta didik  Serta melatih peserta didik untuk berfikir 

secara kritis, struktural berdasarkan pengalaman empiris siswa dan program ini memiliki 

pengaruh terhadap prestasi sekolah. 

4.1.1.2 Program asrama 

Program asrama adalah program yang disediakan sekolah untuk peserta didik sebagai salah 

satu upaya dalam meningkatkan dan memperkuat sendi keagamaan sebagaimana sekolah 

MAN adalah sekolah yang berbasis pada keislaman dan upaya dalam memaksimalkan 

potensi peserta didik. Adapun materi yang diajarkan mencakup pada mataeri KBM sekolah 

dan ilmu agama dan ditambahkan dengan kegiatan asrama. Pada program asrama ini 

terdapat keunggulan pada program tahfidz yang mana menjadi output dari program ini. 

Selain itu program ini menjadi salah satu wadah dalam pembentukan karakter siswa. 

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti di MAN 1 Kolaka dengan 

melihat dan menganalisis hasil dari program ekstrakurikuler karya tulis ilmiah dan program 

asrama yang menjadi ciri khas atau branding dari sekolah ini, maka dengan ini peneliti 

menyatakan dengan kedua  program unggulan tersebut MAN 1 Kolaka dapat diakatakan 

berhasil dalam mengembangkan sekolah unggul dengan presentase keberhasilan 80%. 
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4.1.2 Strategi Dalam Mempertahankan Sekolah Unggul di MAN 1 Kolaka. 

Strategi yang dilakukan kepala sekolah MAN 1 Kolaka dalam mempertahankan sekolah agar 

tetap unggul terdapat empat strategi yakni: 

a. Strategi Strategi berbasis Pembinaan  

b. Strategi berbasis pembaharuan dan perubahan  

c. Strategi Perencanaan dalam merekrut SDM 

d. Strategi keunggulan  

MAN 1 Kolaka juga mengupayakan output dari lulusan MAN 1 Kolaka dapat meneruskan 

jenjang pendidikan ke jenjang perguruan tinggi yang berkualitas dengan jurusan favorit yakni 

dengan upaya membekali siswa dengan program-program sekolah salah satunya program 

ekstrakurikuler dan keagaamaan dan memaksimalkan potensi siswa baik di akademik dan non 

akademik dengan mengikutkan peserta didik diberbagai ajang perlombaan sehingga dapat 

bersaing ditingkat provinsi ataupun nasional dan memebentuk para siswa yang berprestasi. 

Startagi tersebut sesuai dengan strategi memiliki siswa yang berprestasi dan membanggakan 

sekolah. 

4.2 Saran  

Berdasarkan paparan dari hasil data penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan oleh 

peneliti maka peneliti memberikan beberapa saran yakni sebagai berikut: 

1. Salah satu upaya dalam mempertahankan sekolah unggul maka diperlukannya sarana dan 

prasarana yang lengkap maka hendaknya melengkapi sarana-prasarana yang masih kurang. 

2. Perlunya peningkatan dalam pembinaan segala aspek program sekolah. 

3. Inovasi dalam segala aspek pendidikan harus selalu dilakukan dalam pengembangan 

pendidikan. 

4. Meningkatkan strategi dalam mempertahankan sekolah unggul di MAN 1 Kolaka agar 

tetap menjadi sekolah yang eksis  dan unggul ditengah-tengah masyarakat. 
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