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S A R I 
 

 
Nurkholis, M. 2007. Korelasi antara Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 

dan Iklim Madrasah dengan Efektivitas Madarasah Aliyah Negeri di 
Kabupaten Brebes. Tesis. Program Studi Manajemen Pendidikan, Program 
Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. Pembimbing: I. Prof. Dr. Ph. 
Dewanto; II. Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., Kons.  

 
Kata Kunci : kemampuan manajerial, iklim madrasah, efektivitas madarasah 
 

Sebagaimana sekolah, madrasah sebagai lembaga pendidikan formal juga 
dituntut untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya. Esensi fungsi madrasah 
adalah sebagai tempat belajar yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan 
pengalaman pembelajaran yang bermutu bagi peserta didiknya.  

Tujuan penelitian ini adalah menemukan bukti empiris tentang korelasi 
antara kemampuan manajerial kepala madrasah dan iklim madarasah dengan 
efektivitas Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes. 

Populasi dari penelitian ini adalah Guru Madarasah Aliyah Negeri di 
Kabupaten Brebes Departemen Agama Kabupaten Brebes. Jumlah Guru 
Madarasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes adalah 67 orang. Seluruh guru 
tersebut dijadikan responden penelitian, sehingga studi ini menjadi penelitian 
populasi. 

Hasil penelitian menunjukkan terdapat hubungan yang positif antara 
variabel kemampuan manajerial kepala madrasah dan iklim madrasah dengan 
efektivitas Madrasah di Kabupaten Brebes. Hubungan kemampuan manajerial 
kepala madrasah dengan efektivitas madrasah sebesar 38,5%, hubungan variabel 
iklim madrasah dengan efektivitas madrasah sebesar 63%, dan hubungan variabel 
kemampuan manajerial kepala madrasah dan iklim madrasah dengan efektivitas 
madrasah  sebesar 63%.    

Dari hasil penelitian tersebut disarankan agar kepala madrasah terus 
berusaha meningkatkan kemampuan manajerialnya dan mengembangkan iklim 
yang kondusif agar efektivitas pada madrasah yang dipimpinnya dapat tercapai. 
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ABSTRACT 
 
 

Nurkholis, M. 2007. The Correlation between the Headmaster’s Managerial 
Ability and Climate of Madrasah Aliyah with the Effectiveness of State 
Madrasah Aliyah (State Islamic High Schools) in Brebes Regency. Thesis. 
Educational Management, Post Graduate Study Semarang State University. 
Advisers: I. Prof. Dr. PH. Dewanto; II. Prof. Dr. DYP Sugiharto, M.Pd., 
Kons. 

 

Key words: Managerial ability, madrasah climate, madrasah effectiveness  

 

Madrasah Aliyah (The Islamic High Schools) as the formal educational 
institution is demanded to increase work effectiveness. The function of Madrasah 
Aliyah is to provide students with good learning experience.  

The purpose of this research is to find the empirical evidental about 
correlation between the headmaster’s managerial ability and madrasah climate with 
the effectiveness of State Madrasah Aliyah in Brebes Regency. 

Population of this research is 67 teachers of public Madrasah Aliyah in 
Brebes Regency Department of Religious Affair in Brebes Regency. All teachers 
to be respondent, this research is called population research. 

The result of the analysis show that there is significant positive correlation 
between the headmaster’s managerial ability and madrasah climate with the 
effectiveness of State Madrasah Aliyah in Brebes Regency. Correlation of the 
headmaster’s managerial ability to effectiveness of State Madrasah Aliyah is 38,5 
%. Correlation of madrasah climate to effectiveness of State Madrasah Aliyah is 
63 %. Correlation of the headmaster’s managerial ability and madrasah climate to 
effectiveness of State Madrasah Aliyah is 63 %. 

Headmaster is recommended to increase headmaster’s managerial ability 
and improve madrasah climate to madrasah effectiveness.  
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BAB I 
PENDAHULUAN 

 
 

1.1 Pendahuluan 

Salah satu masalah yang sering dihadapi dunia pendidikan pada umumnya 

adalah rendahnya mutu lulusannya. Madrasah Aliyah yang merupakan bagian dari 

dunia pendidikan pun mengalami hal demikian. Hal tersebut dapat dilihat dari 

indikator perolehan nilai Ujian Nasional (UN) secara umum belum 

menggembirakan. Untuk jurusan IPA mata pelajaran yang di-UN-kan adalah 

Bahasa Inggris (rerata 6,28), Matematika (5,59), dan Bahasa Indoensia (7,67). 

Kedua untuk jurusan IPS mata pelajaran yang di-UN-kan adalah Bahasa Indonesia 

(5,87), Bahasa Inggris (5,19), dan Ekonomi (5,67) (Kantor Wilayah Departemen 

Agama Propinsi Jawa Tengah 2005) merupakan salah satu indikator yang menjadi 

acuan atas pernyataan tersebut. 

Kecenderungan rendahnya mutu pendidikan tidak sejalan dengan tujuan 

pendi-dikan. Upaya-upaya pedidikan yang dilakukan seharusnya diarahkan pada 

pengem-bangan individu sekaligus pengembangan kehidupan masyarakat secara 

keseluruhan. Dengan demikian pendidikan mempunyai fungsi individual dan 

sekaligus fungsi sosial. Fungsi individual berhubungan dengan pengembangan 

individu secara utuh, mantap dan mandiri. Sedangkan fungsi sosial bertanggung 

jawab terhadap kehidupan bermasyarakat dan bernegara. 

Pendidikan merupakan upaya strategis dalam menghadapi segala bentuk 

peru-bahan sebagai akibat dari pertumbuhan ilmu pengetahuan dan teknologi. 
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Pemba-ngunan pendidikan diarahkan pada pemenuhan tuntutan kebutuhan 

masyarakat yang tumbuh dan berkembang dalam segala aspek kehidupan (sosial, 

ekonomi, politik dan kebudayaan) dan dalam menghadapi tantangan-tantangan 

kehidupan, serta masalah-masalah internal pendidikan. 

Soedijarto (1993: 125) mengemukakan bahwa dalam menghadapi abad ke-21 

ada tiga indikator utama dari hasil pendidikan yang bermutu dan tercermin dari 

kemampuan pribadi lulusannya, yaitu: (1) kemampuan untuk bertahan dalam 

kehidupan, (2) kemampuan untuk meningkatkan kualitas kehidupan baik dalam segi 

sosial budaya dalam segi politik dalam segi ekonomi maupun dalam segi fisik 

biologis, dan (3) kemampuan untuk belajar terus pada pendidikan lanjutan. Sementara 

itu, Wardiman (1996: 3) menyatakan bahwa pendidikan hendaknya dapat meningkat-

kan kreativitas, etos kerja dan wawasan keunggulan peserta didik. 

Proses pembelajaran yang merupakan esensi dari pendidikan diharapkan 

dapat memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Pendidikan harus dapat 

memberda-yakan semua unsur pendidikan (pemerintah, orang tua, dan 

masyarakat) agar siswa dapat mengembangkan potensinya, sehingga dapat 

mencapai Efektivitas yang optimal baik bidang akademik maupun non akademik. 

Produk pendidikan tergantung dari input maupun proses pendidikan. Salah satu 

input dari unsur pendidikan adalah siswa. Siswa merupakan suatu komponen 

masukan dalam sistem pendidikan yang memiliki berbagai potensi seperti bakat, 

minat maupun kemampuan yang selanjutnya diproses dalam sistem pendidikan, 

dan diharapkan  manusia yang berkualitas. Manusia yang berkualitas dapat 

berkembang secara menyeluruh menjadi manusia seutuhnya dalam dimensi 
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kemanusiaan, baik dimensi individualitas, sosialitas, kesusilaan, maupun 

keberagaman sesuai dengan tujuan pendidikan nasional. Dalam proses 

pembelajaran juga dibutuhkan tenaga pendidik yang memiliki kemampuan 

profesional sehingga mampu memberi kemudahan-kemudahan bagi siswa untuk 

melakukan kegiatan belajar, membantu siswa mengatasi kesulitan, dapat 

menciptakan ling-kungan yang menantang siswa, memberi contoh perlakuan yang 

baik, membina moral siswa, mampu melakukan penilaian terhadap kemajuan 

belajar siswa yang muaranya adalah peningkatan efektivitas madrasah. 

Sebagaimana sekolah, madrasah sebagai lembaga pendidikan formal juga 

dituntut meningkatkan efektivitas kinerjanya. Esensi fungsi madrasah adalah 

sebagai tempat belajar yang memiliki kewajiban untuk menyelenggarakan 

pengalaman pembelajaran yang bermutu bagi peserta didiknya.  Esensi inilah 

yang menjadi misi atau tugas pokok sekolah/madrasah, yang sepatutnya menjadi 

dasar bagi peserta didiknya dan analisis kinerja sekolah yang efektif (Barrow 

1986: 42).  Madrasah/sekolah efektif adalah sekolah/madrasah yang menjalankan 

fungsinya sebagai tempat belajar yang menyediakan layanan pembelajaran yang 

bermutu bagi siswanya dan menunjukkan hasil belajar yang bermutu pada peserta 

didik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan (Komariah & Triatna 2004: 34).  

Mutu pembelajaran dan hasil belajar yang memuaskan tersebut merupakan produk 

akumulatif dari seluruh layanan yang dilakukan sekolah/madrasah.   

Efektivitas madrasah merupakan hasil akumulasi hasil kerja  dipengaruhi 

oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berhubungan dengan guru dan 

siswa itu sediri seperti motivasi, minat dan kemauan. Sedang faktor eksternal 
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berhubungan dengan lingkungan sekolah, kurikulum, sarana, dan prasarana. 

Proses pembelajaran diharapkan dapat memberdayakan semua unsur pendidikan 

baik siswa, guru, pegawai, orang tua, masyarakat dan semua tenaga kependidikan 

yang terkait. Dalam upaya mewujudkan fungsi pendidikan sebagai wahana 

pengembangan sumberdaya manusia perlu dikembangkan sistem pembelajaran 

yang kondusif untuk mencapai tujuan pendidikan yang dikembangkan sebagia 

upaya pencapaian Efektivitas sekolah. 

Dalam proses pembelajaran yang efektif dibutuhkan profesionalisme guru 

dalam mengelola pembelajaran sebagai tujuan akhir Efektivitas sekolah. Proses 

pembe-lajaran terkait dengan masukan kasar (raw input), pengaruh lingkungan 

(seperti lingkungan madrasah itu berada, stakeholder, dan pusat keramaian), 

pengaruh instrumen pendidikan (seperti kurikulum, laboratorium, sarana, dan 

prasarana) sehingga keluaranya akan mencapai hasil yang maksimal. 

Efektivitas madrasah akan dapat tercapai secara maksimal apabila institusi 

pendidikan yang bersangkutan - dalam studi ini adalah Madrasah Aliyah - 

dipimpin oleh seorang kepala madrasah yang mempunyai kemampuan manajerial 

yang tinggi serta didukung dengan iklim madrasah yang kondusif. 

Parameter kepala madrasah berkemampuan manajerial tinggi adalah kepala 

madrasah yang mempunyai sifat dan perilaku kepemimpinan yang dapat 

mengadopsi kepentingan para guru dan bawahannya sehingga mampu 

menciptakan iklim madrasah yang kondusif dan meningkatkan kinerja yang tinggi 

bagi para guru atau bawahannya agar tercapai pretasi  akademik siswa yang 

optimal. Kepala madrasah dalam perannya sebagai seorang top manajer harus 
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mampu mengarahkan orang lain untuk melakukan tugas-tugas yang diinginkannya 

dan menciptakan iklim madrasah yang menyenang-kan bagi para guru dalam 

bekerja. Seorang pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu 

memperhatikan kebutuhan dan tujuan orang-orang yang bekerja untuknya 

(bawahan) sehingga guru termotivasi untuk meningkatkan kinerja dalam upaya 

mengejar termujudnya efektivitas madrasah yang dipimpinnya. 

Secara umum kepala madrasah bertanggung jawab akan terwujudnya 

efektivitas madrasah yang dipimpinnya. Namun demikian tanpa didukung oleh 

guru maka efektivitas madrasah tidak akan tercapai sesuai dengan harapan. 

Kepala sekolah selaku top manajer harus dapat mendorong guru dalam 

meningkatkan proses pembelajaran sebagai usaha menuju terwujudnya efektivitas 

madarasah. Kepala madrasah harus dapat menyeimbangkan pendudukang proses 

pembelajaran seperti kurikulum, laboratorium (bahasa maupun IPA), sarana dan 

prasarana. 

Di samping mempunyai kemampuan manajerial tinggi, kepala madarasah 

harus dapat menciptakan iklim madrasah yang kondusif sehingga berdampak guru 

merasa senang, tenang dalam bekerja, dan memotivasi kerja guru. Sebaliknya jika 

iklim madrasah kurang baik, tidak menumbuhkan perasaan tenang dan senang 

bagi para guru, akan menimbulkan stres kerja. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Steers (1976:173) bahwa “bila iklim 

sebuah organisasi dapat merangsang motivasi, dan Efektivitas serta menyediakan 

sarana bagi pemuasan berbagai kebutuhan penting para pekerja, maka sumbangan 

iklim sangat besar bagi kepuasan kerja”. 
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Memperkuat pernyataan tersebut adalah sebuah penelitian yang dilakukan 

oleh Likert dalam Davis (1996:25) menyatakan bahwa “iklim yang lebih 

partisipatif dan berorientasi manusia akan menghasilkan tingkat Efektivitas yang 

lebih tinggi dan lebih besar.” Iklim yang berorientasi kemanusiaan, akan 

memperhatikan dan memenuhi hak-hak, harapan dan kebutuhan pekerja sebagai 

manusia untuk meningkatkan Efektivitas kerja guru dalam meraih pencapaian 

Efektivitas akademik siswa semaksimal mungkin. 

Seiring dengan ditetapkannya UU Guru dan Dosen, guru berharap adanya 

perbaikan kesejahteraan yang secara otomatis diduga dapat menimbulkan 

motivasi kerja yang dapat meningkatkan pretasi madrasahnya. Berkaitan dengan 

kesejahteraan, pemerintah dewasa ini telah menggelontorkan dana Bantuan 

Operasional Sekolah (BOS) untuk tingkat SMP sederajat sebesar Rp. 27.500,00 

setiap siswa. Dana tersebut pencairannya setiap semester. Sedangkan bagi SMA 

sederajat belum dialokasikan dana BOS tetapi ada indikasi untuk tahun anggaran 

2006/2007 akan dialokasikan. 

Berkaitan dengan keterbukaan, manajemen kepala madrasah yang terbuka 

dapat menambah motivasi kerja guru. Manakala kepala madrasah tertutup dalam 

masalah keuangan akan berdampak ketidakpuasan guru. Dampak antara 

kemampuan mana-jerial kepala madrasah dengan kepuasan kerja adalah adanya 

motivasi kerja guru dalam tugas dan kewajibannya sehingga impactnya adalah 

Efektivitas madrasah mening-kat, sebagaimana mengutip simpulan tesis dari 

Rejekiningsih (2001) mengenai hubungan perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

dan motivasi kerja dengan Efektivitas sekolah, disimpulkan bahwa terdapat 
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hubungan yang positif signifikan antara perilaku kepemimpinan kepala sekolah 

dan motivasi kerja secara bersama-sama dengan Efektivitas sekolkah di SMU 

Kabupaten Tegal.  

Menindaklanjuti hasil penelitian tersebut, dilakukan usaha mendapatkan 

informasi lebih lanjut tentang pengaruh kemampuan manajerial kepala madarasah 

dan iklim kerja di lokasi yang berbeda dari daerah penelitian sebelumnya.  

Dari prasurvai yang dilakukan penulis pada bulan Januari-Juni 2005, 

ditemukan bahwa upaya untuk meningkatkan peran manajerial  kepala Madrasah 

Aliyah  telah dilakukan, seperti memberikan berbagai macam penataran, 

pelatihan, dan  usaha-usaha penyempurnaan sistem seleksi calon kepala madrasah. 

Demikian juga sudah dilakukan  upaya-upaya pengembangan iklim madrasah 

yang lebih kondusif untuk meningkatkan kegiatan pembelajarn siswa.  

Dalam tataran operasionalnya, upaya-upaya tersebut diharapkan 

memantapkan pemahaman fungsi dan peran  kepala madrasah  sebagai manajer 

sekolah, sehingga pada gilirannya akan memberikan kontribusi yang signifikan 

terhadap kemampuannya  dalam mengelola madarah menuju terwujudnya 

efektivitas madrasah. 

Wilayah  problematikanya menjadi  melebar dan kompleks manakala isu 

efektivitas madrasah ini dibidikkan kepada kondisi riil Madaras Aliyah di 

Kabupaten Brebes. Sekalipun upaya-upaya peningkatan peran manajerial kepala 

madrasah da peningakatan kondusivitas madrasah  telah dilakukan, namun 

perwujudan efektivitas madrasah masih mengalami berbagai masalah. Temuan 
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hasil pengamatan dan wawancara penulis dalam rangka studi pendahuluan, 

menunjukan adanya masalah  yang cukup serius. Masalah yang dimaksud, antara 

lain adalah sebagai berikut. Pertama, visi, misi, dan tujuan madrasah yang secara 

eksplisit telah dirumuskan belum digunakan sebagai dasar dalam pengambilan 

keputusan dan belum sepenuhnya dipahami oleh masyarajat sekolah. Kedua, 

belum terciptanya dinamika kepemimpinan  yang memberdayakan seluruh potensi 

sekolah sehingga belum tampak proses pemecahan persoalan secara teamwork, 

hasil kerja yang terukur, tugas yang menantang, dan pemberian kepercayaan 

kepada warga sekolah,  penghargaan terhadap prestasi kerja dan ide-ide baru serta 

komunikasi yang efektif. Ketiga, belum sepenuhnya terbangun kondisi kerja yang 

kondusif, seperti antar personel sekolah mudah saling menghubungi, kepala 

sekolah responsif kepada guru, staf, dan siswa, pihak sekolah responsive terhadap 

orang tua dan masyarakat, seta melaksanakan kepemimpinan yang terfokus pada   

pembelajaran 

Dalam bingkai dan posisi sebagai komponen strategis untuk meningkatkan 

mutu pendidikan, isu tentang efektivitas madrasah ini penting untuk diteliti. Pada 

aras empiris, isu-isu strategis yang mengemuka adalah berkenaan dengan 

kemampuan manajerial kepala mardrasah, iklim madrasah, dan perwujudan 

efektivitas madrasah. Isu-isu strategis tersebut akan dipelajari melalui penelitian, 

yang diformulasikan dalam judul: “Pengaruh Kemampuan Manajerial Kepala 

Madrasah dan Iklim Madrasah terhadap Efektivitas Madrasah Aliyah Negeri di 

Kabupaten Brebes” 
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1.2 Identifikasi Masalah 

Dari deskripsi latar belakang di atas, maka dapat diindentifikasi 

permasalahan sebagai berikut. 

Untuk mewujudkan efektivitas madrasah yang tinggi tidak mungkin dapat 

diraih tanpa usaha dan kerja sama dari berbagai pihak. Kepala madrasah sebagai 

pucuk pimpinan di madrasah mempunyai peran yang sangat strategis 

menggerakkan dan mengarahkan para guru dalam upaya mewujudkan madrasah 

yang berkualitas dan meningkatkan mutu pendidikan secara umum. Tetapi 

bagaimana kemampuan kepala madrasah dalam memanage institusinya yang 

ditunjukkan seringkali dipersepsikan berbeda-beda oleh para guru yang berakibat 

pada perbedaan motivasi kerja mereka. 

Efektivitas madrasah akan tercapai apabila kepala madrasah mampu 

menggerakkan, mengarahkan atau menyuruh, serta mampu menunjukkan sikap 

keteladanan. Juga, mampu menyeimbangkan unsur-unsur pendukung proses 

pembelajaran seperti kurikulum, laboratorium, sarana dan prasarana. Pengakuan 

dan penghargaan kepala madrasah atas efektivitas dan hasil kerja bawahan 

merupakan hal yang cukup penting dalam mewujudkan motivasi kerja sebagai 

wahana meningkatkan efektivitas madrasah..  

Di samping itu efektivitas madrasah akan meningkat bila iklim madrasah yang 

dirasakan para guru menyenangkan (kondusif). Suasana kerja yang 

menyenangkan, imbalan yang  sebanding dengan besarnya tugas dan tanggung 

jawab, komunikasi yang dibangun linier, peraturan yang diterapkan luwes. 
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Efektivitas madrasah mungkin dipengaruhi oleh banyak faktor, namun dalam 

penelitian ini akan diungkap Efektivitas madrasah yang dipengaruhi oleh 

kemampuan manajerial kepala madrasah dan iklim madrasah menurut persepsi 

para guru. 

 

1.3  Batasan Masalah 

Efektivitas madrasah dipengaruhi oleh banyak faktor, namun dalam 

penelitian ini hanya akan mengungkap dua faktor predictor, yaitu kemamouan 

manajerial kepala madrasah dan iklim madrasah menurut persepsi para guru. 

Penelitian ini tidak mengungkap faktor-faktor lain yang mempengaruhi efektivitas 

madrasah. 

 

1.4 Perumusan Masalah 

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah tersebut di atas, maka 

masalah yang dapat dirumuskan adalah: 

1.4.1 Apakah ada korelasi antara kemampuan manajerial kepala madrasah dengan 

efektivitas madrasah menurut persepsi guru MAN di Kabupaten Brebes? 

1.4.2 Apakah ada korelasi antara iklim madrasah yang kondusif dengan 

efektivitas madrasah menurut persepsi guru MAN di Kabupaten Brebes ? 

1.4.3 Apakah ada korelasi antara kemampuan manajerial kepala madrasah dan 

iklim madrasah dengan efektivitas madrasah menurut persepsi guru MAN 

di Kabupaten Brebes? 
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1.5 Tujuan Penelitian 

Mengacu kepada rumusan masalah  penelitian di atas, maka tujuan yang  

hendak  dicapai melalui studi ini adalah menemukan bukti empiris tentang : 

1.5.1 Korelasi antara kemampuan manajerial kepala madrasah dengan 

efektivitas Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes. 

1.5.2 Korelasi antara iklim madrasah dengan efektivitas Madrasah Aliyah 

Negeri di Kabupaten Brebes. 

1.5.3 Korelasi antara kemampuan manajerial kepala madrasah dan iklim 

madrasah dengan efektivitas Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten 

Brebes. 

 

1.6 Manfaat Penelitian 

1.6.1 Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya pengkajian masalah 

mengenai kemampuan manajerial kepala madrasah, iklim madrasah 

hubungannya dengan efektivitas madrasah. 

1.6.2 Manfaat Praktis 

1.6.2.1 Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran 

bagi kepala madrasah dan pihak-pihak yang terkait dalam mewujudkan 

iklim madra-sah yang kondusif dan kemampuan manajerial yang bagus 

untuk mewujudkan efektivitas madrasah. 

1.6.2.2 Iklim madrasah dan efektivitas madrasah merupakan masalah yang 

dinamis, senantiasa berubah dari waktu ke waktu dan harus selalu 
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dipelajari untuk kemajuan madrasah dan perkembangan karir para guru. 

Penelitian ini diha-rapkan dapat dijadikan rekomendasi bagi upaya 

pengembangan madrasah dan pembinaan para guru maupun kepala 

madrasah serta pertimbangan dalam membuat keputusan dan menentukan 

kebijakan bidang pendidikan menengah. 
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BAB II 

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA BERPIKIR, DAN HIPOTESIS 

 

2.1  Efektivitas Madrasah   

2.1.1 Madrasah sebagai Suatu Sistem 

Sebagai sebuah sistem, madrasah memiliki komponen inti yang terdiri dari 

input, proses, dan output. Ketiga komponen tersebut tidak dapat dipisahkan satu 

sama lain karena merupakan satu kesatuan utuh yang saling terkait, terikat, 

mempengaruhi, membutuhkan dan menentukan. Perubahan satu komponen akan 

berpengaruh terhadap komponen-komponen lainnya. Input sekolah/madrasah 

adalah segala masukan yang dibutuhkan sekolah/madrasah untuk terjadinya 

pemrosesan guna mendapatkan output yang diharapkan. Input merupakan bahan-

bahan yang diperlukan untuk membuat suatu generasi yang disebut sebagai 

manusia seutuhnya. Input sekolah/madrasah antara lain manusia (man), uang 

(money), material/bahan-bahan (materials), metode-metode (methods), dan mesin-

mesin (machine). 

Manusia yang dibutuhkan sebagai masukan bagi proses pendidikan adalah 

siswa sebagai bahan utama atau bahan mentah (raw input). Untuk menghasilkan 

manusia seutuhnya diperlukan input manusia yang memiliki potensi untuk 

dididik, dilatih, dibimbing, dan dikembangkan menjadi manusia seutuhnya. 

Stakeholder atau orang-orang yang berkepentingan dengan madrasah seperti 

orang tua/wali, dunia usaha, masyarakat, dan pemerintah memiliki hak dan 

kewajiban menciptakan sistem sekolah/madrasah yang efektif. Input disini dapat 
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dikategorikan menjadi dua yaitu input sumber daya dan input manajemen atau 

kepemimpinan. Input sumber daya meliputi sumber daya manusia dan sumber 

daya lainnya. Sumber daya manusia madrasah yang terdiri dari kepala madrasah, 

guru dan tenaga kependidikan lainnya. Sedangkan sumber daya lainnya meliputi 

uang, peralatan, perlengkapan, bahan, bangunan, dan lain sebagainya.  

Menurut Hadjisarosa (dalam Komariah & Triatna 2004: 3), input 

manajemen adalah seperangkat tugas (disertai fungsi, kewenangan, 

tanggungjawab, kewajiban, dan hak), rencana, program, ketentuan-ketentuan 

(limitasi) untuk menjalankan tugas, pengendalian (tindakan turun tangan), dan 

kesan positif yang ditanamkan kepala madrasah kepada warga sekolah/madrasah. 

Input manajemen adalah input potensial bagi pembentukan sistem yang efektif 

dan efisien. Uang (money) merupakan masukan yang melancarkan pemrosesan 

raw input. Walaupun bukan yang paling essensial, tetapi tidak ada uang maka 

perwujudan manusia seutuhnya diragukan karena terkait dengan proses yang 

terganggu dikarenakan ditiadakannya banyak kegiatan. Kedudukan uang dalam 

input pendidikan sangat penting untuk membiayai semua program yang telah 

ditetapkan. Keuangan sekolah/madrasah berasal dari pemerintah, masyarakat, dan 

orang tua/wali.  

Bahan-bahan (materials) adalah bahan fisik yang diperlukan untuk 

menunjang terjadinya proses pembelajaran di madrasah guna membentuk siswa 

seutuhnya. Bahan-bahan/barang-barang tersebut adalah berupa sarana dan 

prasarana, alat-alat pendidikan/media, dan sumber pendidikan.  
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Metode (methods) yaitu metode pembelajaran atau cara-cara, teknik, dan 

strategi yang dikembangkan madrasah dalam melaksanakan proses pendidikan. 

Sedangkan mesin-mesin (mechines) adalah seperangkat yang mendukung 

terjadinya proses pembelajaran, dapat berupa teknologi komputer, radio, televisi, 

mobil, atau media-media yang menggunakan teknologi. Alat-alat tersebut 

digunakan madrasah baik sebagai daya dukung maupun sebagai objek untuk 

dipelajari. 

Menurut Komariah & Triatna (2004: 5), proses penyelenggaraan sekolah/ 

madrasah adalah kiat manajemen sekolah/madrasah dalam mengelola masukan-

masukan agar tercapai tujuan yang telah ditetapkan (output sekolah/madrasah). 

Sedangkan Slamet (dalam Komariah & Triatna 2004: 5) menyatakan bahwa 

proses adalah berubahnya  "sesuatu" menjadi "sesuatu yang lain". Sesuatu yang 

berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, sedangkan sesuatu 

dari hasil proses disebut output. Proses berlangsungnya sekolah/madrasah pada 

intinya adalah berlangsungnya pembelajaran, yaitu terjadinya interaksi antara 

siswa dengan guru yang didukung oleh perangkat lain sebagai bagian dari proses 

pembelajaran.  Daya dukung tersebut adalah satu kesatuan aksi yang menciptakan 

sinergi proses belajar mengajar, yaitu : (a) proses kepemimpinan yang 

menghasilkan keputusan-keputusan kelembagaan, pemotivasian staf, dan 

penyebaran inovasi dan (b) proses manajemen yang menghasilkan aturan-aturan 

penyelenggaraan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, 

pengkoordinasian kegiatan, memonitoring, dan evaluasi. 
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Proses kepemimpinan yaitu menghasilkan keputusan kelembagaan yang 

terjadi sebagai keputusan partisipatif atau keputusan bersama antara kepala 

smadrasah, guru, siswa, orang tua siswa/wali murid, para ahli, dan orang-orang 

yang berkepentingan terhadap pendidikan (stakeholders). Dalam proses ini terjadi 

pemotivasian terhadap staf agar mereka terus bekerja dengan semangat dan 

menghasilkan karya yang berguna dan bermutu sehingga kepala sekolah/madrasah 

dituntut untuk dapat melaksanakan tugasnya sebagai agent of change yang selalu 

berupaya untuk terjadinya difusi inovasi pada staf. Langkah lain yang penting 

dalam proses penyelenggaraan sekolah/madrasah adalah monitoring dan evaluasi 

sebagai langkah untuk memperoleh kejelasan tentang output yang akan dicapai. 

Monitoring dilakukan sebagai upaya sekolah/madrasah untuk mengetahui 

pelaksanaan proses, apakah berjalan sesuai dengan rencana atau telah 

menyimpang. Hal ini dapat dijadikan bahan evaluasi atau penilaian terhadap 

aspek-aspek yang terjadi dalam pelaksanaan program. Hasil evaluasi akan 

digunakan sebagai masukan bagi pengambilan keputusan madrasah. 

Madrasah sebagai sistem, seharusnya menghasilkan output yang dapat 

dijamin kepastiannya. Output dari aktivitas sekolah/madrasah adalah segala 

sesuatu yang kita pelajari di sekolah/madrasah, yaitu seberapa banyak  yang 

dipelajari dan seberapa baik kita mempelajarinya. Apa yang kita pelajari bisa 

berupa pengetahuan kognitif, keterampilan dan sikap-sikap. Output madrasah 

yaitu berupa kelulusan siswa. Siswa yang lulus dengan sangat baik dan siswa 

yang lulus dengan biasa-biasa saja. Output sekolah/madrasah berfokus pada siswa, 

tetapi siswa yang memiliki kompetensi yang dipersyaratkan. Jika ditinjau dari 
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sudut lulusan, output madrasah adalah lulusan yang berguna bagi kehidupan, yaitu 

lulusan yang bermanfaat bagi dirinya, keluarganya dan lingkungannya. Artinya, 

lulusan semacam ini mencakup outcame, hasil dari investasi pendidikan yang 

selama ini dijalani siswa untuk menjadi sesuatu yang bermanfaat (benefit). 

Outcame pada pendidikan dasar dan menengah adalah siswa dapat melanjutkan 

pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Sedangkan jika ia tidak melanjutkan 

maka dalam kehidupannya dapat mencari nafkah dengan bekerja kepada orang 

lain atau mandiri, hidup layak, dapat bersosialisasi, dan bermasyarakat.  

2.1.2 Efektivitas Madrasah 

Kajian tentang konsep efektivitas madrasah dirujuk dari konsep efektivitas 

sekolah/madrasah dan/atau konsep sekolah/madrasah efektif. Efektivitas 

sekolah/madrasah merupakan fenomena yang mengandung banyak segi, sedikit 

sekali orang yang dapat memaksimalkan keefektivitan sesuai dengan keefektivan 

itu sendiri (Cameron & Whetten dalam Komariah & Triatna 2004: 7). Efektivitas 

menunjukkan ketercapaian sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas 

organisasi merupakan kemampuan organisasi untuk merealisasikan berbagai 

tujuan dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan lingkungan dan mampu 

bertahan hidup. 

Efektivitas sekolah/madrasah terdiri dari dimensi manajemen dan kepemimpinan 

sekolah/madrasah, guru, tenaga kependidikan, personel lainnya, siswa, kurikulum, 

sarana prasarana, pengelolaan kelas, hubungan sekolah/ madrasah dan 

masyarakatnya, pengelolaan bidang khusus lainnya, hasil nyatanya merujuk pada 

hasil yang diharapkan bahkan menunjukkan kedekatan atau kemiripan antara hasil 
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nyata dengan hasil yang diharapkan (Komariah & Triatna 2004: 8).  Lebih lanjut 

Komariah dan Triatna (2004: 28) menyebutkan sekolah/madrasah efektif sebagai 

sekolah/madrasah yang menetapkan keberhasilan pada input,  proses, output, dan 

outcome yang ditandai dengan berkualitasnya komponen-komponen sistem 

tersebut. Dengan demikian efektivitas sekolah/madrasah bukan sekedar 

pencapaian sasaran atau terpenuhinya berbagai kebutuhan untuk mencapai sasaran 

atau terpenuhinya berbagai kebutuhan untuk mencapai sasaran, tetapi erat terkait 

dengan syaratnya komponen-komponen sistem dengan mutu, dengan kata lain 

ditetapkannya pengembangan mutu sekolah/ madrasah.   

Sedangkan Sergiovanni (1995: 75) menyebutkan sekolah/ madrasah efektif 

dengan membandingkan antara sekolah/madrasah efektif dan sekolah/madrasah 

sukses. Kedua pengertian ini sering digunakan secara bergantian, namun 

membingungkan. Efektivitas mempunyai pengertian yang lazim dan secara teknis. 

Ini biasanya dipahami untuk mengartikan kemampuan memperoleh akibat yang 

diinginkan. Kemudian, pada beberapa sekolah/madrasah yang memperoleh akibat 

yang diinginkan dengan beberapa kelompok akan mempertimbangkan efektivitas 

kelompok tersebut. Tetapi, secara teknis, dalam lingkaran pendidikan, 

sekolah/madrasah efektif akan diperoleh dari pengertian secara spesifik dan 

khusus. Sekolah/madrasah efektif dipahami sebagai sekolah/madrasah yang 

kemampuan siswanya  pada keterampilan dasar yang diukur dengan tes 

kemampuan. Dimensi manajemen, pengajaran, dan kepemimpinan termasuk 

dalam model sekolah/madrasah efektif. Sekolah/madrasah sukses mempunyai 

kesan lebih komprehensif, ekspansif dan lebih konsisten dengan kualitas 
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sekolah/madrasah yang tinggi dimana kebanyakan orang Amerika, kaya dan 

miskin, pedesaan dan perkotaan, muda dan tua, menginginkan untuk anak-anak 

mereka (Goodlad dalam Sergiovanni 1995: 77). 

Menurut Glatthron (1990: 2-17), sekolah/madrasah efektif adalah 

sekolah/madrasah yang mempunyai beberapa karakteristik yaitu: adanya 

organizational leadership (kepemimpinan organisasi), curricullum leadership 

(kepemimpinan kurikulum), supervisory leadership  (pemimpin sebagai 

pengawas), dan management (manajemen).  Beberapa faktor yang berhubungan 

dengan fungsi yang menjamin bahwa organisasi itu dapat mengadakan 

pembaharuan sendiri, dengan berorientasi pada pemecahan masalah. Pertama, 

nilai-nilai budaya dan dukungan yang baik. Administrator, supervisor dan guru-

guru mempunyai harapan yang tinggi antara satu dengan yang lain dan dengan 

siswa-siswanya. Orang tua murid dan pemimpin masyarakat sama-sama 

mempunyai kebanggaan pada sistem persekolah/madrasahan yang ada. Kedua, 

sekolah/madrasah mempunyai misi yang jelas, untuk mengembangkan siswa 

secara optimal. Ketiga, adanya kebijakan sekolah/madrasah yang memudahkan 

pencapaian tujuan. Keempat, adanya keseimbangan yang optimal antara “tight” 

dan “loose”. Pimpinan mempunyai ketetapan secara sistematis  dimana keputusan 

dibuat sebaik mungkin. Sekolah/madrasah efektif merujuk pada adanya Total 

Quality Manajemen (TQM), dimana TQM merupakan suatu pendekatan dalam 

menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimumkan daya saing organisasi 

melalui perbaikan terus menerus atas produk, jasa, manusia, proses dan 

lingkungannya (Tjiptono & Diana 2001: 4). Atau dengan kata lain TQM adalah 



20 

 

suatu pendekatan manajemen yang memusatkan perhatian pada peningkatan mutu 

melalui komponen terkait. Dalam kontek manajemen ilmiah, organisasi akan 

dipandang sebagai alat mekanik  yang dibangun mengacu pada pemberian kerja 

ilmiah dari  cetakan biru. Organisasi didesain untuk menilai tujuan yang 

diberikan. Aspek yang paling fundamental dari manajemen ilmiah adalah adanya 

pemisahan antara perencanaan dan pelaksanaan.  Untuk mempertahankan kualitas 

produk dan jasa yang dihasilkan maka dibentuklah departemen kualitas yang 

terpisah. 

Pengertian lain tentang sekolah/ madrasah  efektif dikemukakan oleh Cheng 

(1994: 48) yakni sekolah/madrasah  efektif menunjukkan pada kemampuan 

sekolah/ madrasah dalam menjalankan fungsinya secara maksimal, baik fungsi 

ekonomis, fungsi sosial-kemanusiaan, fungsi politis, fungsi budaya maupun 

fungsi pendidikan.  Fungsi ekonomis sekolah/madrasah adalah memberi bekal 

kepada siswa agar dapat melakukan aktivitas ekonomi sehingga dapat hidup 

sejahtera.  Fungsi sosial kemanusiaan sekolah/madrasahvadalah sebagai media 

bagi siswa untuk beradaptasi dengan kehidupan masyarakat.  Fungsi politis 

sekolah/madrasah adalah sebagai wahana untuk memperoleh pengetahuan tentang 

hak dan kewajiban sebagai warga negara.  Fungsi budaya adalah media untuk 

melakukan transmisi dan transformasi budaya.  Adapun fungsi pendidikan adalah 

sekolah/madrasah sebagai wahana untuk proses pendewasaan dan pembentukkan 

kepribadian siswa. 

Edmonds (dalam Komariah & Triatna 2004: 40), dari hasil studi-studinya 

mengidentifikasi 5 karakteristik yang secara konsisten ditemukan dimadrasah-
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madrasah yang efektif. Karakteristik tersebut adalah: (1) kepemimpinan 

administratif yang kuat dari kepala madrasah, khususnya yang berkaitan dengan 

kualitas pembelajaran; (2) kesepakatan akan tujuan pembelajaran dengan 

penekanan pada keterampilan dasar; (3) iklim yang teratur dan aman yang 

kondusif bagi proses pembelajaran; (4) harapan guru yang tinggi terhadap siswa 

yang harus memperoleh penguasaan minimal; dan (5) penggunaan ukuran 

efektivitas akademis siswa sebagai dasar evaluasi program. 

Berbagai perspektif dan pandangan tentang sekolah/madrasah efektif sebagaimana 

dipaparkan di atas, menggiring analisis untuk mengkristalisasikan konsep 

efektivitas madrasah, yaitu madrasah yang mampu  menunjukkan tingkat 

kesesuaian antara hasil yang dicapai (achievement atau observed output) dengan 

hasil yang diharapkan (objectives, targets, intended output) sebagaimana telah 

ditetapkan, dimana kemampuan siswanya  pada keterampilan dasar yang diukur 

dengan tes kemampuan dan dalam proses penyelenggaraannya terdapat dimensi 

manajemen, pengajaran, dan kepemimpinan. 

2.1.3 Indikator Efektivitas Madrasah 

Tidak semua sekolah/madrasah yang memiliki kelengkapan semua 

komponen sistem dikatakan efektif. Ini sangat tergantung pada tingkat pencapaian 

tujuan yang telah ditetapkan pada masing-masing komponen, terutama bermuara 

pada ketercapaian output sekolah/madrasah, yaitu lulusan yang bermutu sebagai 

sentral tujuan pendidikan. Penekanan keefektifan sekolah/madrasah adalah pada 

proses belajar yang berlangsung secara aktif atau ada keterlibatan berbagai pihak 

terutama siswa dan guru sebagai subjek belajar. Pemikiran bahwa “siswa adalah 
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segala-galanya” harus dikembangkan. Namun demikian, ada beberapa komponen 

penting yang turut menentukan keberhasilan sekolah/madrasah efektif, yaitu 

pengaturan kelembagaan yang didasarkan pada  efektivitas dan kenyamana staf, 

perhatian terhadap kebutuhan, aspirasi, dan karier staf, pengembangan budaya 

sekolah/madrasah dan manajemen modern yang didasarkan pada share, care dan fair. 

Komariah & Triatna (2004: 49-51) telah mengadopsi pendapat-pendapat 

para ahli mengenai ciri-ciri sekolah efektif. Para ahli tersebut di antaranya Squires 

(1983), Scheerens (1992), Mackenzie (1983), Edmons (1979), Townsend (1994), 

Heneveld (1992,) dan Bosker & Gulman (1991).  

Squires berhasil merumuskan ciri-ciri sekolah/madrasah efektif yaitu: (1) 
adanya standar disiplin yang berlaku bagi kepala sekolah/madrasah, guru, 
siswa, dan karyawan di sekolah/madrasah; (2) memiliki suatu keteraturan 
dalam rutinitas kegiatan di kelas; (3) mempunyai standar efektivitas 
sekolah/madrasah yang sangat tinggi; (4) siswa diharapkan mampu 
mencapai tujuan yang telah direncanakan; (5) siswa diharapkan lulus 
dengan menguasai pengetahuan akademik; (6) adanya penghargaan bagi 
siswa yang berefektivitas; (7) siswa berpendapat kerja keras lebih penting 
dari pada faktor keberuntungan dalam meraih efektivitas; (8) para siswa 
diharapkan mempunyai tanggungjawab yang diakui secara umum; dan (9) 
kepala sekolah/madrasah mempunyai program inservice, pengawasan, 
supervisi, serta menyediakan waktu untuk membuat rencana bersama-sama 
dengan para guru dan memungkinkan adanya umpan balik demi 
keberhasilan efektivitas akademiknya. Sedangkan Scheerens menyatakan 
bahwa sekolah/madrasah yang efektif mempunyai lima ciri penting yaitu; 
(1) kepemimpinan yang kuat; (2) penekanan pada pencapaian kemampuan 
dasar; (3) adanya lingkungan yang nyaman; (4) harapan yang tinggi pada 
efektivitas siswa; (5) dan penilaian secara rutin mengenai program yang 
dibuat siswa.  

Mackenzie mengidentifikasikan tiga dimensi pendidikan efektif 
yaitu kepemimpinan, keefektifan dan efisiensi serta unsur pokok dan 
penunjang masing-masing dimensi tersebut. Sementara Edmons 
menyebutkan bahwa ada lima karakteristik sekolah/madrasah efektif yaitu: 
(1) kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah/ madrasah terhadap kualitas 
pengajaran, (2) pemahaman yang mendalam terhadap pengajaran, (3) iklim 
yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya pengajaran dan pembelajaran, 
(4) harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai ilmu pengetahuan 
tertentu, dan (5) penilaian siswa yang didasarkan pada hasil pengukuran 
hasil belajar siswa. Pengetahuan lain yang disampaikan oleh Townsend 
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mengenai sekolah/madrasah efektif adalah sebagai berikut: (1) mampu 
mendemontrasikan kebolehannya mengenai seperangkat kriteria; (2) 
menetapkan sasaran yang jelas dan upaya untuk mencapainya; (3) adanya 
kepemimpinan yang kuat; (4) adanya hubungan yang baik antara 
sekolah/madrasah dengan orangtua siswa; dan (5) pengembangan staf dan 
iklim sekolah/madrasah yang kondusif untuk belajar. Metode lain yang 
dipakai untuk mengidentifikasikan sekolah/ madrasah yang efektif adalah: 
penggunaan standar tes, pendekatan reputasi, dan penggunaan evaluasi 
sekolah/madrasah serta pengembangan berbagai aktifitas.  

Tinjauan yang lebih komprehensif mengenai sekolah/madrasah 
efektif dilakukan oleh Heneveld  yang mengungkapkan serangkaian 
indikator berupa 16 faktor yang berkenaan dengan sekolah/madrasah efektif 
yaitu: (1) dukungan orangtua siswa dan lingkungan, (2) dukungan yang 
efektif dari sistem pendidikan, (3) dukungan materi yang cukup, (4) 
kepemimpinan yang efektif, (5) pengajaran yang baik, (6) fleksibilitas dan 
otonomi, (7) waktu yang cukup di sekolah/madrasah, (8) harapan yang 
tinggi dari siswa, (9) sikap yang positif dari para guru, (10) peraturan dan 
disiplin, (11) kurikulum yang terorganisir, (12) adanya penghargaan dan 
insentif, (13) waktu pembelajaran yang cukup, (14) variasi strategi 
pengajaran, (15) frekuensi pekerjaan rumah, dan (16) adanya penilaian dan 
umpan balik sesering mungkin. 
 

Bank Dunia (dalam Komariah & Triatna 2004: 44-45) mengidentifikasikan 

empat kelompok karakteristik sekolah efektif, yang ditinjau dari supporting 

inputs, enabling condition, school climate, dan teaching learning process. 

a. Supporting Inputs (input dukungan) 

  Karakteristik pertama ditinjau dari sudut input dukungan yaitu perangkat-

perangkat yang turut menjelmakan sekolah efektif ditinjau dari dukungan 

terhadap sistem sekolah. Dukungan-dukungan itu datang dari kelompok siswa, 

guru, staf lain, masyarakat, sistem penyelenggaraan pendidikan, sumber daya 

material seperti buku dan sarana lainnya. Dukungan dari siswa adalah 

kesadaran siswa akan hak dan kewajibannya di sekolah dan belajar dengan 

prinsip kejujuran. Dukungan guru dan staf lain adalah menciptakan kondisi 

belajar yang sehat. Dukungan orangtua dan masyarakat terhadap program 
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sekolah berupa dukungan terhadap sarana prasarana, kelengkapan buku 

sumber, dan alat-alat praktik, serta adanya dukungan sistem yang 

diselenggarakan dengan efisien dan efektif. 

b. Enabling Conditions (kondisi yang memungkinkan) 

Yaitu kondisi yang membuat sekolah efektif itu mungkin akan terwujud 

dengan kondisi yang diciptakan oleh lingkungan atau sistem sekolah. Kondisi 

yang memungkinkan adalah kondisi yang mungkin dapat diwujudkan atau 

sesuatu yang dapat diupayakan atas kompetensi dan peluang yang ada. 

Kondisi sekolah efektif mungkin terwujud karena di sekolah tersebut 

dikondisikan oleh kepemimpinan yang efektif.  

c. School Climate (iklim sekolah) 

Adalah indikator sekolah efektif yang menekankan pada keberadaan rasa 

menyenangkan dari suasana sekolah, bukan saja dari kondisi fisik, tetapi 

keseluruhan aspek internal organisasi. Menurut Litwin (dalam Komariah & 

Triatna 2004: 45), iklim organisasi adalah suatu set dari sifat-sifat yang dapat 

diukur dan suatu lingkungan organisasi yang didasarkan pada konsepsi secara 

kolektif dari orang-orang yang hidup dan bekerja dari lingkungan organisasi 

tersebut. Kewajiban sekolah adalah menciptakan lingkungan internal sebagai 

lingkungan yang menyenangkan, serasi dan bertanggungjawab. Di dalamnya 

terkandung harapan siswa yang tinggi, sikap guru yang efektif, keteraturan dan 

disiplin, kurikulum yang terorganisasi, sistem reward dan insentif bagi siswa 

dan guru, serta tuntutan waktu belajar yang tinggi. 

d. Teaching learning process 

Sekolah merupakan tempat belajar yang memberikan layanan pembelajaran 

yang bermutu melalui strategi pembelajaran yang bervariasi, penilaian yang 
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kontinue dengan follow up yang cepat dan tepat, mendorong partisipasi siswa 

dalam pembelajaran serta memperhatikan kehadiran siswa, pelaksanaan tugas-

tugas siswa dan keberlanjutan tugas-tugasnya. Pada sekolah efektif, strategi 

belajar mengajar harus dipusatkan pada aktivitas siswa karena tanggungjawab 

belajar ada pada siswa. Sekolah bertanggungjawab mengakomidasi kegiatan 

siswa agar siswa mau belajar. Hal ini berpatokan pada pengertian belajar 

sebagai kegiatan aktif siswa dalam membangun makna atau pemahaman. 

Untuk itu guru perlu memberikan dorongan kepada siswa untuk menggunakan 

otoritasnya dalam membangun ide dan menciptakan situasi yang mendorong 

prakarsa, motivasi, dan tanggungjawab siswa untuk belajar sepanjang hayat. 

Tola dan Furqon (2002: 19) menyusun spektrum indikator sekolah/ 

madrasah yang efektif sebagaimana disajikan dalam tabel 1 berikut ini.  

Tabel 1  Indikator Sekolah/madrasah Efektif 
 

Ciri-ciri Indikator 
Tujuan sekolah/ madrasah 
dinyatakan secara jelas dan 
spesifik. 

Tujuan sekolah/madrasah : 
- Dinyatakan secara jelas. 
- Digunakan untuk mengambil keputusan. 
- Dipahami oleh guru, staff dan siswa. 

Pelaksanaan kepemimpinan 
pendidikan yang kuat oleh 
kepala sekolah/madrasah 

Kepala sekolah/madrasah : 
- Bisa dihubungi dengan mudah. 
- Bersikap responsif kepada guru dan siswa. 
- Responsif kepada orang tua dan 

masyarakat. 
- Melaksanakan kepemimpinan yang 

berfokus kepada pembelajaran. 
- Menjaga agar rasio antara guru/siswa 

sesuai dengan rasio ideal. 
Ekspektasi guru dan staf tinggi Guru dan staf : 

- Yakin bahwa semua siswa bisa belajar dan 
berefektivitas. 

- Menekankan pada hasil akademis. 
- Memandang guru sebagai penentu 

terpenting bagi keberhasilan siswa. 
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Ada kerjasama kemitraan 
antara sekolah/madrasah, 
orang tua dan masyarakat 

Sekolah/madrasah : 
- Komunikasi secara positif dengan 

orangtua. 
- Memelihara  jaringan serta dukungan  

orangtua dan masyarakat. 
- Berbagi tanggungjawab untuk menegakkan 

disiplin dan mempertahankan keberhasilan. 
- Menghadiri acara-acara penting di 

sekolah/madrasah. 
Adanya iklim yang positif dan 
kondusif bagi siswa untuk 
belajar. 

Sekolah/madrasah : 
- Rapi, bersih, dan aman secara fisik. 
- Dipelihara secara baik. 
- Memberi penghargaan kepada yang 

berefektivitas. 
- Memberi penguatan terhadap perilaku 

positif siswa. 
Siswa : 
- Menaati peraturan sekolah/madrasah dan 

aturan pemerintah daerah. 
- Menjalankan tugas/kewajiban tepat waktu. 

Kemajuan siswa sering 
dimonitor 

Guru memberi siswa : 
- Tugas yang tepat. 
- Umpan balik secara cepat/segera. 
- Kemampuan berpartisipasi di kelas secara 

optimal. 
- Penilaian hasil belajar dari berbagai segi. 

Menekankan kepada 
keberhasilan siswa dalam 
mencapai keterampilan 
aktivitas yang esensial 

Siswa : 
- Melakukan hal terbaik untuk mencapai 

hasil belajar yang optimal, baik yang 
bersifat akademis maupun non akademis. 

- Memperoleh keterampilan yang esensial. 
Kepala sekolah/madrasah : 
Menunjukkan komitmen dan mendukung 
program keterampilan esensial. 
Guru : 
Menerima bahan yang memadai untuk 
mengajarkan keterampilan yang esensial. 

Komitmen yang tinggi dari 
SDM sekolah/madrasah 
terhadap program pendidikan 

Guru : 
Membantu merumuskan dan melaksanakan 
tujuan pengembangan sekolah/madrasah. 
Staf : 
- Memperkuat dan mendukung kebijakan 

sekolah/madrasah dan pemerintah daerah. 
- Menunjukkan profesionalisme dalam 

bekerja. 
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2.2 Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah   

Dalam keseluruhan sistem madrasah, kepala madrasah merupakan salah 

satu sumber daya madrasah yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat 

berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembelajaran.  Kepala madrasah 

merupakan salah satu sumberdaya madrasah yang disebut sumberdaya manusia 

jenis manajer (SDM-M) yang memiliki tugas dan fungsi memberdayakan 

sumberdaya manusia  jenis pelaksana (SDM-P) melalui sejumlah fungsi 

manajemen agar SDM-P mewujudkan kinerja yang opotimal, sehingga proses 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik untuk menghasilkan output yang 

bermutu. Dalam mengelola madrasah di era otonom ini,  kepala dituntut untuk 

mengembangkan manajerial, kompetensi personal, dan kompetensi operasional. 

Departemen Pendidikan Nasional menggariskan peran manajer dalam 

mengelola lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, yaitu: (a) menyusun 

perencanaan;  (b) mengorganisasikan kegiatan; (c) mengarahkan kegiatan; (d) 

mengkoordinasikan kegiatan; (e) melaksanakan pengawasan; (f) melaksanakan 

evaluasi terhadap kegiatan; (g) menentukan kebijaksanaan; (h) mengadakan rapat; 

(i) mengambil keputusan; (j) mengatur proses belajar mengajar; (k) mengatur 

administrasi ketatausahaan, siswa, ketenagaan, sarana dan prasarana, keuangan; 

(l) mengatur organisasi intra sekolah; (m) mengatur hubungansekolah dengan 

masyarakat dan instansi terkait. 

Jenis-jenis peran tersebut di atas sejalan dengan fungsi-fungsi manajemen 

yang dikemukakan oleh Terry (1990 : 15) yaitu meliputi :  (a) planning, (b) 
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organizing, (c)  actuating, dan (d) controlling,. Substansi dari masing-masing 

fungsi tersebut dapat disimak dari penjelasan dibawah ini. 

 

a. Perencaan (Planning) 

Merencanakan pada dasarnya menentukan kegiatan yang hendak dilakukan 

pada masa yang akan datang. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengatur 

berbagai sumber daya agar hasil yang dicapai sesuai dengan yang diharapkan. 

Perencanaan adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai 

dan menetapkan jalan serta sumber untuk mencapai tujuan itu seefektif dan 

seefisien mungkin (Kaufman 1988: 38). Dalam setiap perencanaan selalu 

terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan tetapi tidak dapat 

dipisahkan. Kegiatan dimaksud meliputi : (a) perumusan tujuan yang ingin 

dicapai; (b) pemilihan program untuk mencapai tujuan itu; dan (c) identifikasi 

dan pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas (Fattah 1996: 49).  

Perencanaan merupakan tindakan merumuskan apa, bagaimana, siapa, dan 

bilamana sesuatu kegiatan akan dilakukan. Kategori perilaku ini termasuk 

membuat keputusan mengenai sasaran, prioritas, strategi, struktur formal, 

alokasi, sumber-sumber daya, penunjukkan tanggung jawab dan pangaturan 

kegiatan-kegiatan. Perencanaan sering disebut juga sebagai jembatan yang 

menghubungkan kesenjangan atau jurang antara keadaan masa kini dan 

keadaan yang diharapkan terjadi pada masa yang akan datang. Oleh karena itu 

perencanaan yang baik hendaknya memperhatikan sifat-sifat kondisi yang akan 

datang, di mana keputusan dan tindakan efektif dilaksanakan. Itulah sebabnya 
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berdasarkan kurun waktunya dikenal perencanaan tahunan atau rencana jangka 

pendek (kurang dari lima tahun), rencana jangka menengah/sedang (5 – 10 

tahun), dan rencana jangka panjang (di atas 10 tahun). 

Dalam konteks pendidikan, Fattah (1996: 50) menyatakan bahwa  perencanaan 

pendidikan adalah keputusan yang diambil untuk melakukan tindakan selama 

waktu tertentu (sesuai dengan jangka waktu perencanaan) agar 

penyelenggaraan sistem pendidikan menjadi lebih efektif dan efisien, serta 

menghasilkan lulusan yang bermutu, dan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat. Sedangkan menurut Atmodiwirio (2000: 79) perencanaan adalah 

suatu usaha melihat ke masa depan dalam hal menentukan prioritas dan biaya 

pendidikan yang mempertimbangkan kenyataan kegiatan yang ada dalam 

bidang ekonomi, sosial, dan politik untuk mengembangkan potensi sistem 

pendidikan nasional, memenuhi kebutuhan bangsa dan anak didik yang 

dilayani oleh sistem tersebut. 

Dalam konteks pendidikan di Indonesia, model perencanaan pendidikan yang 

digunakan adalah mengadopsi model PPBS (planning, programming, 

budgeting system) yang disebut SP4 (Sistem Perencanaan Penyusunan Program 

dan Penganggaran). Langkah-langkah dalam perencanaan pendidikan menurut 

Sukiswa (1986: 14) adalah sebagai berikut: 

(1) Menetapkan tentang apa yang harus dikerjakan, kapan dan bagaimana cara 

melakukannya; 

(2) Membatasi sasaran dan menetapkan pelaksanaan-pelaksanaan kerja untuk 

mencapai efektivitas maksimum melalui proses penentuan target; 
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(3) Mengumpulkan dan menganalisis informasi; 

(4) Mengembangkan alternatif-alternatif; 

(5) Mempersiapkan dan mengkomunikasikan rencana-rencana dan keputusan-

keputusan. 

 

b. Pengorganisasian (Organizing) 

Dalam kajian manajemen, istilah pengorganisasian digunakan untuk 

menunjukkan hal-hal sebagai berikut: 

(1) cara manager merancang struktur formal untuk penggunaan sumber daya-

sumber daya keuangan, phisik, bahan baku, dan tenaga kerja organisasi  

yang paling efektif; 

(2) Bagaimana organisasi mengelompokkan kegiatan-kegitannya, di mana 

setiap pengelompokkan diiukuti dengan penugasan seorang manajer yang 

diberi wewenang untuk mengawasi anggota-anggota kelompok; 

(3) hubungan-hubungan antara fungsi-fungsi, jabatan-jabatan, tugas-tugas dan 

para karyawan; 

(4) cara manajer membagi tugas-tugas yang harus dilaksanakan dalam 

organisasinya dan mendelegasikan wewenang yang diperlukan untuk 

mengerjakan tugas tersebut. 

Dalam pengertian yang lebih utuh, Handoko (1993: 168) menyatakan bahwa 

pengorganisasian merupakan suatu proses untuk merancang struktur formal, 

mengelompokkan dan mengatur serta membagi tugas-tugas atau pekerjaan di 

antara para anggota organisasi, agar tujuan organisasi dapat dicapai dengan 
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efisien. Selanjutnya dijelaskan bahwa proses pengorganisasian dapat 

ditunjukkan dalam tiga langkah prosedur sebagai berikut: 

pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan 

organisasi; 

pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logik 

dapat dilaksanakan oleh satu orang. Pembagian kerja sebaiknya tidak 

terlalu berat sehingga tidak dapat diselesaikan, atau terlalu ringan sehingga 

ada waktu menganggur, tidak efisien dan terjadi biaya yang tidak perlu; 

pengadaan dan pengembangan suatu makanisme untuk mengkoordinasikan 

pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan 

harmonis. Mekanisme pengkoordinasian ini akan membuat para anggota 

organisasi menjaga perhatiannya pada tujuan organisasi dan mengurangi 

ketidak-efisienan dan konflik-konflik yang merusak. 

Pandangan lain menganai isu pengorganisasian dikemukakan oleh 

Stoner (1996: 62) yang menyatakan bahwa pengorganisasian merupakan proses 

yang berlangkah jamak, yang terdiri dari lima tahap. Pertama, memerinci 

pekerjaan, yaitu menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk 

mencapai tujuan organisasi. Kedua, membagi seluruh beban kerja menjadi 

kegiatan-kegiatan yang dapat dilaksanakan oleh perorangan atau perkelompok. 

Dalam tahap ini perlu diperhatikan bahwa orang-orang yang akan diserahi 

tugas harus didasarkan pada kualifikasi, tidak dibebani terlalu berat dan juga 

tidak terlalu ringan. Ketiga, menggabungkan pekerjaan para anggota dengan 

cara yang rasional dan efisien. Keempat, menetapkan mekanisme kerja untuk 
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mengkoordinasikan pekerjaan dalam suatu kesatuan yang harmonis. Kelima, 

melakukan monitoring dan mengambil langkah-langkah penyesuaian untuk 

mempertahankan dan meningkatkan efektivitas.  

 

c. Penggerakan (Actuating) 

Penggerakkan (actuating) merupakan fungsi fundamental dalam manajemen. 

Diakui bahwa usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital, 

tetapi tidak akan ada output konkrit yang dihasilkan tanpa ditindaklanjuti 

kegiatan untuk menggerakkan anggota organisasi untuk melakukan tindakan. 

Penggerakkan dapat didefinisikan sebagai keseluruhan usaha, cara, 

teknik, dan metode untuk mendorong para anggota organisasi agar mau dan 

ikhlas bekerja dengan sebaik  mungkin demi tercapainya tujuan organisasi 

dengan efisien, efektif, dan ekonomis (Siagian 1992: 128); sedangkan  Terry 

(1990: 313) menyatakan bahwa actuating merupakan usaha untuk 

menggerakkan anggota-anggota kelompok sedemikian rupa sehingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai sasaran-sasaran organisasi. 

Isu yang selalu mengemuka dalam pembahasan fungsi penggerakkan 

adalah berkenaan dengan pentingnya fungsi ini dalam keseluruhan kegiatan 

manajemen, karena secara langsung ia berkaitan dengan manusia beserta segala 

jenis kepentingan dan kebutuhannya. Sekaitan dengan perkembangan teori 

manajemen yang dikenal dengan “Gerakan Human Relation”, diajukan konsep 

yang dikenal dengan istilah the ten commandments of human relation, yang 

dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan fungsi penggerakkan. Isi dari 

prinsip tersebut adalah sebagai berikut: 
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sinkronisasi antara tujuan organisasi dengan tujuan individu para anggota 

organisasi yang bersangkutan; 

suasana kerja yang menyenangkan; 

hubungan kerja yang serasi; 

tidak memperlakukan bawahan sebagai mesin; 

pengembangan kemampuan bawahan sampai tingkat maksimal; 

pekerjaan yang menarik dan penuh tantangan; 

pengakuan dan penghargaan atas efektivitas kerja yang tinggi; 

tersedianya sarana dan prasarana yang memadai; 

penempatan personil secara tepat; 

 imbalan yang sesuai dengan jasa yang diberikan. 

 

Dalam penyajian yang lebih spesifik Siagian (1992: 137), mengemukakan 

sepuluh prinsip pokok menggerakkan anggota organisasi yang berbingkai 

“human relations” yaitu sebagai berikut. 

(1) para anggota organisasi akan bersedia mengerahkan segala kemam-puan, 

tenaga, keahlian, keterampilan dan waktunya bagi kepentingan 

pencapaian tujuan organisasi apabila kepada mereka diberikan penjelasan 

yang lengkap tentang hakikat, bentuk dan sifat tujuan yang hendak 

dicapai orang itu; 

(2) karena itu amatlah penting mengusahakan agar setiap orang dalam 

organisasi menyadari, memahami secara tepat, dan menerima tujuan 

tersebut bukan saja sebagai sesuatu yang layak untuk dicapai, akan tetapi 
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juga sebagai wahana terbaik untuk mencapai tujuan-tujuan pribadi para 

anggota organisasi yang bersangkutan. Karena itu perlu diusahakan turut 

sertanya para anggota organisasi dalam menentukan tujuan dan berbagai 

sasaran yang ingin dicapai itu; 

(3) usaha meyakinkan para anggota organisasi untuk memahami dan 

menerima tujuan dan berbagai sasaran tersebut diperkirakan akan lebih 

mudah apabila para manajer berhasil pula meyakinkan para bawahannya 

bahwa dalam mengemudikan organisasi, para manajer tersebut akan 

menggunakan gaya manajerial yang mencerminkan pengakuan atas 

harkat dan martabat para bawahannya sebagai insan politik, insan 

ekonomi, makhluk sosial dan sebagai individu dengan jati diri yang 

bersifat khas;  

(4) pimpinan organisasi perlu menjelaskan kebijaksanaan-kebijaksanaan 

yang akan ditempuh oleh organisasi dalam usaha pencapaian tujuan dan 

berbagai sasaran organisasional yang sekaligus berusaha memuaskan 

berbagai kebutuhan para bawahan tersebut; 

(5) para manajer perlu menjelaskan bentuk pewadahan kegiatan yang 

dianggap paling tepat untuk digunakan, dengan penekanan diberikan 

pada interaksi positif antara orang-orang dalam satu-satuan kerja dan 

antar satuan kerja dalam organisasi yang telah disepakati bersama; 

(6) perlu dijelaskan kepada para anggota organisasi, tingkat kedewasaan dan 

kematangan teknik dan intelektual apa yang diharapkan dari para anggota 
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organisasi sehingga manajemen dapat mencari keseimbangan antara 

orientasi tugas dan orientasi manusia dalam menjalankan roda organisasi; 

(7) diperlukan penekanan yang tepat mengenai pentingnya kerjasama dalam 

melaksanakan tugas meskipun dalam organisasi terdapat pembagian 

tugas, pengelompokan dalam berbagai satuan kerja dan pengetahuan atau 

keterampilan yang bersifat spesialistik. Artinya perlu penekanan pada 

pentingnya organisasi bergerak secara terkoordinasi dan sebagai satu 

kesatuan yang bulat; 

(8) para manajer perlu memahami berbagai jenis kategorisasi kebutuhan 

manusia berdasarkan teori ilmiah dan menguasai situasi dan kondisi yang 

berpengaruh sehingga teknik pemuasan yang paling tepat dapat dipilih 

dan diterapkan; 

(9) dalam mengemudikan organisasi para manajer harus bisa menunjukkan 

bahwa dengan penggunaan gaya manajerial tertentu, mereka bertidak 

secara rasional dan objektif berdasarkan kriteria dan “takaran-takaran” 

tertentu yang telah disepakati bersama; 

(10) dalam menggerakkan para bawahan, para manajer harus selalu 

mempertimbangkan pandangan para bawahan tentang organisasi, 

kemampuan yang dimiliki oleh organisasi dan situasi lingkungan yang 

turut berpengaruh. 

 

d. Pengawasan (controlling) 

1)  Pengertian dan Proses dasar Pengawasan 
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Titik tolak yang digunakan dalam membahas pengawasan sebagai 

salah satu fungsi organik manajemen ialah definisi yang mengatakan bahwa 

pengawasan merupakan “proses pengamatan dari seluruh kegiatan 

organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang 

dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya”. 

Sebagai fungsi organik, pengawasan merupakan salah satu tugas yang 

mutlak diselenggarakan oleh semua orang yang menduduki jabatan manajer, 

mulai dari manajer puncak hingga para manajer rendah yang secara 

langsung mengendalikan kegiatan-kegiatan teknik yang diselenggarakan 

oleh semua petugas operasional. 

Proses dasar pengawasan terdiri atas tiga tahap, yaitu: (a)  penentuan  

standar  hasil   kerja; (b) pengukuran  hasil  pekerjaan;  dan (c) koreksi 

terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi. Penjelasan dari masing-

masing tahapan dapat disimak dari penjelasan dibawah ini. 

         a)  Penentuan Standar Hasil Kerja 

Standar hasil pekerjaan merupakan hal yang amat penting ditentukan 

karena terhadap standar itulah hasil pekerjaan dihadapkan dan diuji. Tanpa 

standar yang ditetapkan secara rasional dan obyektif manajer dan para 

pelaksana tidak akan mempunyai kriteria terhadap mana hasil pekerjaan 

dibandingkan sehingga dapat mengatakan bahwa hasil yang dicapai 

memenuhi tuntutan rencana atau tidak. 

Standar hasil itu dapat bersifat fisik, misalnya dalam arti kuantitas 

barang yang dihasilkan oleh suatu perusahaan, jumlah jam kerja yang 
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digunakan, kecepatan penyelesaian tugas, jumlah atau tingkat penolakan 

terhadap barang yang dihasilkan dan sebagainya. Dalam melakukan 

pengawasan, hal-hal yang bersifat keperilakuan pun harus diukur seperti 

kesetiaan, semangat kerja, disiplin dan sebagainya. 

b) Pengukuran Efektivitas Kerja 

Perlu ditekankan terlebih dahulu bahwa karena pengawasan ditujukan 

kepada seluruh kegiatan yang sedang berlangsung sering tidak mudah 

melakukan pengukuran hasil efektivitas kerja para anggota organisasi 

secara tuntas dan final. Meskipun demikian, melalui pengawasan harus 

dapat dilakukan pengukuran atas efektivitas kerja walaupun bersifat 

sementara. Pengukuran sementara demikian menjadi sangat penting karena 

ia akan memberi petunjuk tentang ada tidaknya gejala-gejala 

penyimpangan dari rencana yang telah ditetapkan. 

Pengukuran efektivitas kerja terdiri dari dua jenis, yaitu yang 

relatif mudah dan yanjg sukar. Ada berbagai efektivitas kerja yang relatif 

mudah diukur karena standar yang harus dipenuhi pun bersifat konkrit. 

Pengukuran yang relatif mudah itu biasanya berlaku bagi efektivitas kerja 

yang hasilnya konkrit dan pekerjaan yang dilakukan pun biasanya bersifat 

teknis. Yang kedua adalah pengukuran yang relatif sukar dilakukan karena 

standar yang harus dipenuhipun tidak selalu dapat dinyatakan secara 

konkrit. Misalnya, jumlah keputusan yang diambil seorang pengambil 

keputusan tidak identik dengan efektivitas kepemimpinan seseorang. 

c) Koreksi terhadap Penyimpangan  
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Meskipun bersifat sementara, tindakan korektif terhadap gejala 

penyimpangan, penyelewengan, dan pemborosan harus bisa diambil. 

Misalnya, apabila penurut pengamatan selesainya proses produksi tertentu 

akan lebih lama dibandingkan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan 

dalam rencana, manajer penanggungjawab kegiatan tersebut harus dapat 

mengambil tindakan segera, umpamanya dengan menambah orang, 

memperbaiki mekanisme kerja dan tindakan lain yang sejenis. 

2) Pengawasan yang Efektif 

Pengawasan yang efektif harus melibatkan semua tingkat manajer dari 

tingkat atas sampai tingkat bawah, dan kelompok-kelompok kerja. Konsep 

pengawasan efektif mengacu kepada pengawasan mutu terpadu atau Total Quality 

Control (TQC). Fergenbaum (1991: 46) menyatakan bahwa  

Total Quality Control is an effektive system for integrating the quality 
development, quality maintenance and quality improvement effort of 
the varians groups in an organization so as to enable marketing, 
engeneting, production, and service at the most economical levels 
wichs allow for full costumer satisfaction. 

 

Di dalam dunia pendidikan TQC akan dapat efektif jika pada setiap 

tingkatan pendidikan mempunyai keterpaduan, kerja sama yang baik antara 

kelompok kerja (guru) dan pimpinan dalam melakukan pengawasan mutu. 

Partisipasi penuh setiap tingkatan atau kelompok dalam melakukan pengawasan 

mutu biasanya disebut dengan Gugus Kendali Mutu (GKM) yang bertujuan 

menjamin keberhasilan pengendalian mutu terpadu. Prinsip yang dipergunakan 

adalah kontribusi setiap anggota dan ide diterima dipertimbangkan yang relevan 

dengan program dan nilai-nilai yang dimiliki. Dalam hal ini tidak dikenal 
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hubungan atasan dan bawahan, tetapi kita yang komitmennya sama demi 

perbaikan mutu. 

Beberapa kondisi yang harus diperhatikan untuk mewujudkan pengawasan 

yang efektif, yaitu sebagai berikut. 

(a) pengawasan harus dikaitkan dengan tujuan dan kriteria yang dipergunakan 

dalam sistem pendidikan, yaitu relevansi, efektivitas, efisiensi, dan 

produktivitas. Tujuan-tujuan pendidikan dalam berbagai tingkatan, mulai 

Tujuan Pendidikan Nasional (GBHN), Tujuan Institusional, Tujuan Kurikuler, 

Tujuan-tujuan Mata Pelajaran (TIU, TIK). Agar standar pengawasan 

pendidikan ini berfungsi efektif semua itu harus dipahami dan diterima oleh 

setiap anggota organisasi sebagai bagian integral dari sistem pendidikan; 

(b) sekalipun sulit tetapi standar yang masih dapat dicapai harus ditentukan. Ada 

dua tujuan pokok, yaitu :  untuk memotivasi dan untuk dijadikan patokan guna 

membandingkan dengan efektivitas. Artinya  jika pengawasan ini efektif akan 

dapat memotivasi seluruh angota untuk mencapai efektivitas yang tinggi. 

Karena tantangan biasanya menimbulkan berbagai reaksi, maka daya upaya 

untuk mencapai standar yang sulit mungkin dapat membangkitkan semangat 

yang lebih besar untuk mencapainya daripada kalau yang harus dipenuhi itu 

hanya standar yang mudah. Namun demikian, jika target terlalu tinggi atau 

terlalu sulit kemungkinan juga akan menimbulkan patah semangat. Oleh 

karena itu apabila  tidak menetapkan standar yang terlampau sulit bukan 

meningkatkan efektivitas belajar/pendidikan malah menurunkan efektivitas;  
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(c) pengawasan hendaknya disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi. 

Disini perlu diperhatikan pola dan tata organisasi, seperti susunan, peraturan, 

kewenangan, dan tugas-tugas yang telah digariskan dalam uraian tugas (job 

description); 

(d) frekuensi pengawasan harus dibatasi. Artinya, jika pengawasan terhadap 

karyawan terlampau sering ada kecenderungan mereka kehilangan 

otonominya dan dapat dipersepsi pengawasan itu sebagai pengekangan. 

Dibeberapa segi dianggap bahwa pengawasan itu sedemikian ketatnya 

sehingga karyawan cenderung mulai berpikir untuk melakukan pembelaan diri 

dari pada berusaha menunjukkan efektivitas kerja yang baik; 

(e) sistem pengawasan harus dikemudi (stering control). Tanpa mengorbankan 

otonomi dan kehormatan manajerial tetapi fleksibel, artinya sistem 

pengawasan menunjukkan kapan, dan di mana tindakan korektif harus 

diambil. Masalahnya pengawasan mempunyai implikasi motivasional dan 

emosional yang berhubungan dengan konsekuensi funsional dan 

disfungsional; 

(f) pengawasan hendaknya mengacu pada tindakan perbaikan, artinya tidak hanya 

mengungkap penyimpangan dari standar, tetapi penyediaan alternatif 

perbaikan, menentukan tindakan perbaikan; 

(g) pengawasan hendaknya mengacu pada prosedur pemecahan masalah, yaitu : 

menemukan masalah, menemukan penyebab, membuat rancangan 

penanggulangan, melakukan perbaikan, mengecek hasil perbaikan, dan 

mencegah timbulnya masalah yang serupa. 
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2.3 Iklim Madrasah   

Dalam kepustakaan dijumpai adanya berbagai rumusan mengenai iklim 
organisasi. Gibson et al (1989: 314) merumuskan iklim organisasi : “…. Climate 
is a set of properties by the work environment, perceived directly or indirecctly by 
the employees who work in this environment and is assumed to be a major force 
in influencing their behavior on the job”. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa 
iklim akan mempengaruhi pekerja. Iklim yang dimaksud adalah iklim menurut 
persepsi pekerja. Selanjutnya, dalam menjelaskan iklim organisasi, Gibson 
menjelaskan perkembangan pengertian iklim organisasi itu sendiri. 

Halpin dan Croft (dalam Gibson et al 1989: 316) mengelompokaan 
delapan dimensi iklim organisasi, yaitu sebagai berikut . 

1. Semangat kerja, yaitu dimensi yang menunjukkan adanya semangat 
juang yang muncul dari arti pelaksanaan tugas dan rasa puas karena 
telah terpenuhinya kebutuhan sosial.  

2. Pengawasan yang ketat, menunjuk kepada perilaku pimpinan organisasi 
yang memberikan pengawasan ketat kepada para bawahannya, 
berperilaku serba perintah, dan tidak peka terhadap keadaan dan 
kemampuan bawahannya. 

3. Pertimbangan dan perhatian, menunjuk kepada perilaku pimpinan 
organisasi yang berupaya menciptakan suasana hangat dan perasaan 
berteman antara semua anggota organisasi, berusaha memberikan 
bantuan dalam batas kemampuan yang dapat diberikannya kepada 
anggota organisasi, terutama yang menjadi bawahan langsung. 

4. Pembuatan jarak sosial, yang menunjuk kepada perilaku pimpinan 
organisasi yang selalu serba resmi dan tidak menunjuk adanya upaya 
pendekatan pribadi dengan anggota organisasi. Ia selalu menekankan 
kepada rujukan-rujukan secara tertulis, serta senantiasa memelihara 
adanya jarak sosial dengan para bawahannya. 

5. Gangguan, yang menunjuk kepada perasaan bawahan yang dibebani 
tugas-tugas di luar bidang garapannya, atau di luar batas 
kemampuannya. Hal itu menjadi pekerja merasa terganggu karena tugas 
utamanya seringkali menjadi terbengkalai. 

6. Keakraban, yaitu dimensi yang  menunjuk kepada perasaan senang dari 
semua anggota organisai karena merasa adanya hubungan pribadi yang 
hangat dan permisif diantara sesama anggota organisasi. 

7. Keadaan berlepas diri, menunjuk kepada kecenderungan dari anggota 
organisasi untuk tidak merasakan adanya tanggung jawab yang penuh 
terhadap pelaksanaan tugasnya. Mereka beranggapan bahwa yang 
bertanggung jawab adalah pimpinan saja. 

8. Dorongan dan bimbingan, adalah dimensi yang menunjuk kepada 
perilaku pimpinan organisasi yang menggambarkan sifatnya yang 
dinamis dalam usaha menggerakkan organisasi dengan mengupayakan 
pemberian contoh, dorongan, dan bimbingan kepada semua anggota 
organisasi. 
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Sedangkan Dunham (1984: 86), mengelompokkan dimensi-dimensi iklim 

organisasi  sebagai berikut. 

1.  Ukuran dan struktur.  

Struktur organisasi dalam konteks ini terutama berkaitan dengan besar 
kecilnya organisasi. Dalam banyak hal dijumpai bahwa semakin besar suatu 
organisasi, akan semakin besar juga jarak antara pejabat tingkat pusat dengan 
pekerja lapangan di tingkat bawah. Jarak tersebut menciptakan rintangan 
psikologis, karena para pekerja dapat mempersepsi dirinya sebagai orang yang 
tidak termasuk ke dalam jajaran barisan utama, yaitu kalangan pembuat 
keputusan. Jarak itu juga akan menimbulkan suasana yang tidak bersifat 
perorangan, karena para anggota organisasi akan kesukaran menjalin 
hubungan sosial dengan anggota yang lain, terutama dengan pihak atasan. 

2.  Pola-pola kepemimpinan.  
Pada beberapa perusahaan, Rumah Sakit, Lembaga Pendidikan, dan 

Badan Pemerintah dipergunakan suatu rentang gaya kepemimpinan yang 
besar. Praktek-praktek kepemimpinan merupakan kekuatan pokok dalam 
menciptakan iklim yang memberikan pengaruh secara langsung kepada out-
put yang berupa kepuasan dan hasil produksi.Dimensi pengawasan yang ketat 
pertimbangan dan perhatian, dan pembuatan jarak sosial, merupakan contoh 
faktor-faktor gaya kepemimpinan yang dipersepsi bawahan dan 
mempengaruhi perilaku mereka. 

3.  Kerumitan sistem.  
Dalam menjalankan fungsi dan peranannya, dijumpai adanya berbagai 

kerumitan sistem dalam berbagai organisasi. Kerumitan itu tampak dalam 
banyaknya jumlah interaksi dan sifat interaksi antar bagian-bagian dalam 
sistem itu. Satu bagian sistem merupakan berbagai departemen dalam 
organisasi. Bila suatu departemen erat sekali hubungannya dan bahkan 
tergantung kepada departemen lain, maka banyak interaksi dilakukan dengan 
unit-unit yang bersangkutan. Keanekaragaman jenis interaksi selaras dengan 
faktor yang menyangkut tujuan, teknologi, dan kepemimpinan departemen itu. 

4.   Arah dan tujuan. 
Dalam setiap organisasi memiliki arah tujuan yang berbeda-beda. 

Keanekaragaman dalam tujuan memberikan dasar pengelompokan organisasi 
sebagai organisasi perusahaan, organisasi pelayanan umum, atau organisasi 
untuk tujuan kemanusiaan. Keaneka rgamana itu mempengaruhi perilaku 
anggota organisasi, karena dalam pencapaian tujuan itu akan berkaitan dengan 
pemberian imbalan dan sanksi-sanksi. 

 
5.  Jaringan kerja komunikasi. 

Jaringan kerja komunikasi merupakan dimensi iklim yang penting 
artinya bagi gerak organisasi. Jaringan kerja komunikasi mejelajahi seluruh 
aspek organisasi yang memberikan tilikan ke dalam jaringan kerja status, 
susunan otoritas, dan interaksi kelompok organisasi. Pertanyaan penting yang 
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berkaitan dengan masalah ini adalah apakah komunikasi yang berlangsung 
dalam organisasi memberikan pengetahuan tentang keseluruhan filsafat 
pengelolaan yang dianut organisasi itu. Suatu iklim dengan komunikasi satu 
arah akan merupakan faktor utama yang melumpuhkan personil inti organisasi 
yang bersangkutan. 

Pandangan mengenai iklim organisasi dalam setting pendidikan 
dikemukakan oleh Hoy dan Miskel (1991: 128), yang menyatakan bahwa cara 
seseorang melakukan tugas dalam organisasi pendidikan ditentukan sebagian oleh 
sifat orang itu, siapa dia adanya, dan sebagian lagi ditentukan oleh keadaan 
lingkungan organisasi itu. Keadaan lingkungan digambarkan sebagai milieu, sifat, 
atau sebagai iklim. Istilah-istilah itu menunjuk kepada kualitas batiniah 
organisasi, terutama sebagaimana yang dialami oleh anggota-anggotanya. 

Kekondusifan iklim organisasi dalam lembaga pendidikan dapat dilacak 
dari aspek-aspek yang mempengaruhinya. Hoy dan Miskel (1991: 136) 
mengemukakan bahwa komponen iklim organisasi pendidikan meliputi :”…job 
structure, intimacy, esprit, production emphasis, training and development 
emphasis, disengagement,  and consideration”. Ahli lain, Halpin dan Crofts 
(dalam Gibson 1989: 317) mengemukakan empat komponen iklim organisasi 
dalam institusi pendidikan, yaitu :”…esprit, consideration, production, and 
aloofness”. Sedangkan Forehand mengemukakan lima komponen, yaitu:”…size 
and structure, leadership, pattern, system complexity, goal direction, and 
communication” (Gibson 1989: 318). 

Konsep-konsep mengenai iklim madrasah yang melandasi penelitian ini 
berda-sar pada konsep iklim organisasi dan implikasinya pada madrasah sebagai 
sebuah organisasi, juga konsep dari iklim madrasah itu sendiri akan dikemukakan 
berikut ini. 

 
Menurut Davis & Newstrom (1996: 21) iklim organisasi adalah lingkungan 

manusia di dalam mana para pegawai organisasi melakukan pekerjaan mereka. 

Iklim madrasah sebagai konsep sistem yang dinamis akan dipengaruhi oleh 

hampir semua hal yang terjadi dalam suatu organisasi. Dengan demikian iklim 

merupakan konsep sistem yang mencerminkan keseluruhan gaya hidup organisasi. 

Lebih lanjut Davis & Newstrom mengemukakan ada beberapa unsur khas 

yang turut membentuk iklim yang menyenangkan yaitu: 1) kualitas 

kepemimpinan, 2) kadar kepercayaan, 3) komunikasi ke atas dan ke bawah, 4) 

perasaan melakukan peker-jaan yang bermanfaat, 5) tanggung jawab, 6) imbalan 
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yang adil, 7) tekanan pekerjaan yang nalar, 8) kesempatan, 9) pengendalian, 

struktur dan birokrasi yang nalar, 10) keterlibatan pegawai dan keikutsertaan. 

Secara umum seorang guru akan merasa bahwa iklim madrasah tempat 

mereka bekerja menyenangkan apabila mereka dapat melakukan sesuatu yang 

bermanfaat dan menimbulkan perasaan berharga. Pekerjaan yang menantang juga 

akan memberikan kepuasan bagi mereka yang mampu mengerjakannya dengan 

baik. Mereka mengi-nginkan tanggung jawab dan mempunyai kesempatan yang 

sama untuk berhasil, ingin didengarkan, dipandang dan diperlukan sebagai orang 

yang bernilai, sebagai bagian dari organisasi. Pegawai ingin merasakan bahwa 

organisasi benar-benar memperhatikan kebutuhan dalam masalah mereka. 

Sebagaimana dituliskan Davis & Newstrom (1996: 24), seorang peneliti 

berna-ma Rensis Likert telah mengembangkan sebuah instrumen untuk mengukur 

iklim organisasi. Instrumen tersebut berfokus pada gaya manajemen yang 

diterapkan dalam organisasi yang meliputi faktor kepemimpinan, motivasi, 

komunikasi, interaksi-pengaruh, pengambilan keputusan, penyusunan tujuan dan 

pengendalian. Hasil penelitian tersebut, Likert menyimpulkan bahwa iklim yang 

lebih partisipatif dan berorientasi manusia akan menghasilkan tingkat efektivitas 

yang lebih tinggi dan kepuasan kerja yang lebih besar. 

Penelitian yang lebih berfokus pada iklim madrasah adalah penelitian yang 

dilakukan oleh Hoy dan Miskel (1991), dengan mengembangkan sebuah 

instrumen yag terkenal dengan “Organization Climate Description Questionare” 

(OCDQ). Dikemukakan dimensi iklim madrasah (madrasah) dalam 8 spektrum, 

yaitu: 1) hindrance, 2) intimacy, 3) disengagement, 4) esprit, 5) production 
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emphasis, 6) allopness, 7) consideration, 8) trust. Kedelapan dimensi inilah yang 

menurut Hoy dan Miskel berinteraksi secara fungsional dalam sistem madrasah 

yang membentuk iklim madrasah sebagai suatu sistem sosial. 

Dari beberapa definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa iklim organisasi 

adalah karakteristik suatu organisasi yang membedakannya dengan organisasi lain 

menurut persepsi para karyawan atau orang-orang di dalam organisasi yang 

sekaligus akan mempengaruhi perilaku orang tersebut. 

Dalam lingkup madrasah sebagai sebuah organisasi, iklim madrasah berarti 

sifat/karakteristik suatu madrasah yang membedakannya dengan madrasah lain 

menurut persepsi warga madrasah (kepala madrasah, guru, karyawan dan siswa) 

yang sekaligus mempengaruhi perilaku mereka. 

Dari teori-teori tersebut, terlihat bahwa iklim madrasah mempunyai 

kontribusi yang jelas untuk peningkatan kualitas kehidupan kerja di sebuah 

madrasah, kepuasan kerja para guru dan selanjutnya juga akan mempermudah 

peningkatan kualitas belajar mengajar di madrasah tersebut. Keefektifan sebuah 

madrasah akan sulit meningkat jika tidak didukung oleh iklim madrasah yang 

kondusif dan kepemimpinan kepala madrasah yang berkualitas. 

Dalam kaitan dengan penelitian ini, maka peneliti lebih menekankan penger-

tian iklim madrasah dari aspek faktor-faktor atau unsur-unsur pembentuknya, sebagai 

landasan untuk merumuskan definis operasional variabel iklim madrasah. 

Iklim dalam suatu organisasi dianggap sebagai sesuatu yang abstrak, namun 

iklim organisasi mempunyai dimensi dengan krakteristik tertentu yang dapat 
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didefinisikan dan diukur. Robbins (1991: 573) berdasar pendapat Gordon & 

Cummings mengungkapkan beberapa dimensi yang membedakan tingkatan iklim 

suatu organisasi. 

a. Individual Initiative (inisiatif individual), yaitu tingkat kreativitas, inisiatif atau 

ketidaktergantungan (independensi) individu dalam mengembangkan tugas-

tuganya dalam organisasi. 

b. Risk tolerance (toleransi terhadap tindakan beresiko), adalah sejauh mana para 

pegawai dianjurkan untuk bertindak agresif, inovatif dan berani mengambil 

resiko. 

c. Direction (pengarahan), yaitu arah yang diinginkan organisasi dengan 

menciptakan atau menentukan tujuan atau sasaran secara jelas dan harapan 

untuk mencapai efektivitas. 

d. Integration (pengintegrasian), ialah tingkat kerja sama antar unit untuk 

mendorong bagian-bagian dalam organisasi agar bekerja sama dalam 

melaksanakan tugas-tugasnya. 

e. Management support, yaitu tingkat dukungan dari manajemen dalam arti 

sejauh mana para pimpinan memberikan motivasi, mengadakan komunikasi 

yang jelas, bantuan serta dukungan terhadap bawahannya. 

f. Control, adalah aturan-aturan dan pengawasan langsung yang dilakukan para 

pimpinan organisasi dalam mengendalikan perilaku bawahannya. 

g. Identity, yaitu tingkat rasa bangga dari tiap individu atau sejauh mana pegawai 

yang bersangkutan mengindentifikasikan dirinya secara keseluruhan dengan 

organisasinya. 
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h. Reward System, adalah tingkat alokasi imbalan (kompensasi) yang diberikan 

pada para pegawai yang didasarkan atas kriteria efektivitas, bukan didasarkan 

atas sistem senioritas atau pilih kasih. 

i. Conflict Tolerance, yaitu sejauh mana tingkat dorongan terhadap pegawai 

untuk mengemukakan konflik dan kritik secara terbuka. 

j. Communication Patterns (pola-pola komunikasi) yaitu pola komunikasi yang 

ada dalam organisasi atau sejauh mana tingkat komunikasi organisasi dibatasi 

oleh tingkatan (hierarki) kewenangan yang formal. 

Dimensi dari Robbins inilah yang kemudian dikembangkan ke dalam 

indikator sebagai instrumen penelitian. 

Steers (1985: 201) menguraikan dimensi-dimensi iklim organisasi terdiri 

dari: a) struktur tugas, b) hubungan imbalan hukum, c) tekanan pada efektivitas, 

d) sentralisasi keputusan, e) keamanan versus resiko, f) keterbukaan versus 

ketertutupan, g) status dan semangat, h) pengakuan dan umpan balik, dan i) 

kompetensi dan keluwesan organisasi secara umum. 

Dalam konteks studi  ini, komponen iklim madrasah  yang akan diteliti 

meliputi (1) komponen interaksi sosial, dengan indikator konsistensi, 

kepercayaan, efektivitas, tanggung jawab, instruksi, pengarahan; (2) komponen 

lingkungan kerja, dengan indikator suasana kerja, ketersediaan alat, dan kondisi 

ruangan; (3) komponen motivasi, dengan indikator imbalan yang adil, 

penempatan, dan prestasi kerja 
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2.4 Korelasi antara Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dengan 
Efektivitas Madrasah   

 
Kemampuan manajerial merupakan suatu hal yang sangat penting dalam 

keberlangsungan suatu intitusi. Kemampuan manajerial berkaitan dengan masalah 

kepala madrasah dalam meningkatkan kesempatan untuk mengadakan pertemuan 

secara efektif  dengan para guru dalam situasi yang kondusif. Perilaku kepala 

madrasah harus dapat mendorong kinerja para guru  dalam mengarahkan dan 

memotivasi guru untuk bekerja sama dalam kelompok dalam rangka mewujudkan 

tujuan pendidikan di madrasah. 

Dalam sejarah perkembangan peradaban manusia banyak bukti 

menunjukkan bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan 

survivenya organisasi (termasuk di dalamnya institusi madrasah) adalah 

kemampuan pemimpin dalam memanage organisasinya. Kegagalan dan kemajuan 

suatu madrasah banyak ditentukan oleh kemampuan kepala madrasah karena 

kepala madrasah merupakan pengendali dan penentu arah yang hendak ditempuh 

oleh institusi madrasah menuju tujuan yang ingin dicapai.  Hal ini sejalan dengan 

yang dikemukakan Siagian (1994: 49) bahwa arah yang hendak ditempuh oleh 

institusi (madrasah) menuju tujuan harus sedemikian rupa sehingga 

mengoptimalkan pemanfaatan dari segala sarana dan prasarana yang tersedia. 

Semakin tinggi kemamouan manajerial kepala madrasah nilai dan bobot 

keputusan yang diambilnya semakin besar. Sebaliknya, rendahnya kedudukan 

guru dalam institusi madrasah, keputusan yang diambilnya pun lebih mengarah 

kepada hal-hal yang lebih operasional (Mulyasa 2002:117). 



49 

 

Hasil studi menunjukkan bahwa kemampuan manajerial dalam setiap 

institusi merupakan faktor yang berhubungan dengan produktivitas dan 

peningkatan efektivitas institusi. Sustemeister (dalam Mulyasa 2002: 117) 

mengemukakan ada beberapa faktor determinan terhadap peningkatan efektivitas 

madrasah (madrasah) yang dipengaruhi oleh iklim kepemimpinan (leadership 

climate), tipe kepemimpinan (type of leadership), dan pemimpin (leaders). 

Sementara Sagir mengemukakan enam faktor yang turut meningkatkan efektivitas 

madrasah  yaitu pendidikan guru, teknologi, tata nilai, iklim kerja, kesehatan, dan 

kesejahteraan (Mulyasa 2002: 118). Dari keenam faktor tersebut, secara eksplisit 

dalam iklim kerja dijelaskan bahwa efektivitas madrasah dipengaruhi oleh 

kemamouan manajerial kepala madrasah. 

Berdasarkan pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa kemamouan 

manajerial kepala madrasah berpengaruh terhadap kinerja guru yang berdampak 

pada meningkatnya efektivitas madrasah. 

Sehubungan dengan itu, kemampuan manajerial madrasah yang efektif guna 

meningkatkan efektivitas madrasah  adalah kepala madrasah yang: 

a) mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan  proses pembelajaran 

dengan baik, lancar, dan produktif; 

b) dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah 

ditetapkan; 

c) mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat sehingga da                            

pat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka mewujudkan tujuan madrasah 

dan pendidikan; 
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d) berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat 

kedewa-saan guru dan pegawai lain di madrasah; 

e) bekerja dengan tim manajemen; 

f) berhasil mewujudkan tujuan madrasah secara produktif sesuai dengan 

ketemtuan yang telah ditetapkan (Mulyasa 2002: 126). 

Dengan upaya-upaya tersebut di atas, maka efektivitas akademik siswa akan 

meningkat sehingga tujuan institusi akan tercapai. 

 

2.5 Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Efektivitas Madrasah   
 

Gagasan memandang iklim madrasah merupakan fenomena yang relatif 

baru. Institusi madrasah hampir mirip dengan organisme biologi yang mempunyai 

kepri-badian, bisa tegar atau fleksibel, tidak ramah atau mendukung, inovatif atau 

konser-vatif serta mempunyai tujuan bukannya bergerak secara refleksi atau acak. 

Suatu institusi biasanya memiliki satu atau lebih tujuan yang dinyatakan secara 

formal, di samping mempunyai tujuan informal dan tujuan terselubung yang dapat 

dibaca dari keputusan-keputusan dan tindakan organisasi (Wexley dan Yukl 1988: 

15). 

Bila suatu madrasah menjadi terlembaga, madrasah itu memiliki kehidupan-

nya sendiri, terlepas dari peran pimpinannya ataupun para anggotanya. 

Dampaknya, madrasah itu dihargai dan memperoleh keabadian (imortalitas). 

Definisi mengenai iklim madrasah mengadopsi dari definsi iklim organisai  

menurut Kast & Rosenweig adalah seperangkat nilai, kepercayaan dan 
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pemahaman yang penting yang sama-sama dimiliki oleh para anggotanya (Mohyi 

2000: 193).  

Iklim madrasah berhubungan dengan guru dan pegawai lain 

mempersepsikan karaktersitik dari suatu iklim organisasi, bukan dengan menyukai 

iklim itu atau tidak. Hal ini perlu ditegaskan agar tidak rancu dengan kepuasan 

kerja. Oleh karena itu, iklim organisasi (madrasah) bersifat deskriptif. 

Menurut Robbins (1991: 292), jika organisasi tidak mempunyai iklim 

dominan dan tersusun hanya dari sangat banyak iklim organisasi, esensi iklim 

suatu organi-sasi sebagai suatu variabel dependen akan sangat berkurang karena 

tidak ada penafsiran yang seragam atas sesuatu yang menggambarkan perilaku 

yang tepat dan tidak tepat.  

Iklim di madrasah menunjuk pada iklim psikologis yang terdapat di suatu 

madrasah: bagaimana caranya warga-warga madrasah bergaul satu sama lain; 

bagai-mana tata cara kesopanan yang berlaku di madrasah; bagaimana tata cara 

disiplin madrasah ditentukan dan kemudian dijamin pelaksanaannya dan lain 

sebagianya, pada umumnya, keyakinan mengenai nilai-nilai kehidupan (values) 

dan pandangan pedagogis yang dianut oleh guru di suatu madrasah, mempunyai 

dampak yang cukup mendalam terhadap suasana atau iklim sosial-emosional di 

madrasah itu. Oleh karena itu, kerap dapat “dirasakan” perbedaan dalam suasana 

di madrasah satu dengan madrasah lain, tergantung dari suasana yang 

dikembangkan di madrasah tersebut. Suasanan yang khas itu meresapi 

keseluruhan kehidupan madrasah, sampai seolah-olah merembes kedalam kelas-

kelas. Iklim di madrasah, untuk sebagian, dibentuk/ diciptakan oleh perangkat 
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peraturan disiplin yang berlaku. Peraturan disiplin itu hendaklah sesedikit 

mungkin, manun tegas dan jelas. Sebaiknya, isi dan perumusan peraturan 

dipikirkan secara matang, diumumkan pada awal tahun ajaran dan dituntut supaya 

ditaati. Siswa atau guru yang melanggar peraturan tanpa alasan yang masuk akal, 

akan kena sanksi seperti yang telah ditentukan. Ternyata disiplin madrasah yang 

memadai, membantu bagi penyelenggaraan pelajaran di madrasah untuk mencapai 

efektivitas akademik yang maksimal (Winkel 1987: 219). 

Pemahaman tentang efektivitas akademik merunut pada proses 

pembelajaran. Konsep proses menurut Sudjana dan Susanta (dalam Anwar 2003: 

41) merujuk kepada kegiatan penanganan transformasi masukan-masukan melalui 

subsistem pemrosesan keluaran serta hasil-hasil yang berasal dari masukan dan 

tindakan berikutnya- melalui umpan balik dana evaluasi keluaran. 

Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa efektivitas akademik 

bukan datang dengan tiba-tiba namun melalui proses yang panjang, terprogram, 

dan kontinu. Dengan demikian dapat dilihat hasil lulusan sesuai dengan tujuan 

madrasah atau tidak. 

 
2.6  Kerangka Berpikir 

2.6.1 Korelasi antara Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dengan 
Efektivitas Madrasah 

 

Keberhasilan seorang kepala madrasah dalam melaksanakan peranan top 

manajer sangat ditentukan oleh kualitas hubungan antara kepala madrasah dengan 

bawahannya dalam situasi tertentu. Karena itu setiap kepala madrasah harus 
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menguasai, memahami dan menghayati tugas, fungsi dan persyaratan yang harus 

dimiliki sebagai dasar dan arah dalam berbuat dan berperilaku. 

Madrasah sebagai sebuah organisasi merupakan wadah kerja sama antara 

guru-guru, staf administrasi, kepala madrasah dan siswa untuk mencapai tujuan 

yang diinginkan. Para guru akan bekerja penuh semangat mencapai tujuan 

pembelajaran yakni peningkatan efektivitas akademik siswa. Dalam menjalankan 

kepemimpinannya, seorang kepala madrasah harus dapat memahami keinginan, 

harapan dan cita-cita bawahannya serta berusaha memenuhinya sehingga bawahan 

meningkatkan motivasi kerja. 

Kegagalan para pemimpin dan kepemimpinan seringkali karena kurangnya 

perhatian pemimpin terhadap tuntutan dan kebutuhan bawahan. Di samping itu 

juga karena kurangnya interaksi yang terbuka dengan para bawahan sehingga 

berakibat pada mandegnya motivasi kerja yang berakibat menurunnya efektivitas 

akademik siswa. 

2.6.2 Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Efektivitas Madrasah 
 

Guru akan  merasa termotivasi dengan pekerjannya jika ia berpendapat 

bahwa pekerjannya menghasilkan perolehan yang diinginkan. Bagaimana seorang 

guru akan mendapatkan hal-hal yang diharapkan dalam pekerjaannya, tentu sangat 

tergantung pada iklim madrasah sebagai tempet dia bekerja. Iklim madrasah 

antara lain meliputi komunikasi, imbalan atau gaji, jenis pekerjaan atau tugas, 

peraturan dan tata tertib, besar kecilnya tanggung jawab guru, kesempatan dan 

kepercayaan yang diberikan kepada guru. Jika beberapa hal itu tidak sesuai itu 
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dengan harapan dan keinginan tentunya akan menimbulkan semangat guru turun. 

Guru akan termotivasi meningkatkan efektivitas akademik siswa apabila iklim 

madrasah sudah memenuhi harapan dan keinginannya. 

 

2.6.3 Korelasi antara Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dan Iklim 
Madrasah dengan Efektivitas Madrasah 

 
Kemampuan manajerial kepala madrasah yang mendukung pengembangan 

guru, kebapakan, mengayomi, terbuka, demokratis; dan ditunjang iklim madrasah 

yang kondusif membuat motivasi kerja guru meningkat. Dengan karta lain kepala 

madrasah  yang berkemampuan manajerial tinggi dan iklim madrasah bersinergi 

kuat meningkatkan prestasi madrasah. 

 

2.7 Hipotesis 

Berdasarkan kajian pustaka dan landasan teori yang telah diuraikan di atas, 

maka hipotesis dalam penelitian ini adalah: 

2.7.1 Ada korelasi yang positif dan signifikan antara kemampuan manajerial 

kepala madrasah dengan efektivitas madrasah. 

2.7.2 Ada korelasi yang positif dan signifikan antara iklim madrasah dengan 

efektivitas madrasah. 

2.7.3 Ada korelasi yang positif dan signifikan antara kemampuan manajerial 

kepala madrasah dan iklim madrasah dengan efektivitas madrasah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Jenis Penelitian 

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian survey yang bersifat 

menjelaskan fenomena (explanatory research). Tujuannya, di samping 

menjelaskan suatu keadaan yang terjadi ketika penelitian dilakukan (Travers 

dalam Arikunto 1998: 16), juga dirancang untuk menentukan besaran sumbangan   

suatu  variabel  terhadap variabel lain (Sevilla 1993 : 46). 

Dilihat dari cara menjaring data, studi ini termasuk penelitian non-

ekperimental (observasional), karena dalam pelaksanaannya dilakukan terhadap 

sejumlah variabel menurut apa adanya, tanpa ada manipulasi dari peneliti. 

 

3.2 Populasi  dan Sampel 

Populasi dari penelitian ini adalah semua guru Madrasah Aliyah Negeri di 

Kabupaten Brebes. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari Departemen 

Agama Kabupaten Brebes, jumlah guru Madrasah Aliyah Negeri berjumlah 67 

orang. Semua guru Madrasah Aliyah Negeri Kabupaten Brebes yang berjumlah 67 

orang tersebut dijadikan responden dalam penelitian ini dengan pertimbangan 

jumlah tersebut tidaklah terlalu besar dan agar didapat data yang lebih akurat. 

Dengan demikian penelitian ini merupakan penelitian populasi. Dengan 

dijadikannya guru sebagai responden diharapkan akan diperoleh data lebih 

objektif karena guru lebih mewarnai terbentuknya iklim belajar mengajar.  
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Secara rinci sebaran populasi dan sampel penelitian dapat dilihat dalam 

tabel berikut. 

     
    Tabel  2:  Distribusi Populasi dan Sampel Penelitian 

O 
Nama 

Madrasah 

Gur
u Golongan 

III 

Gur
u Golongan 

IV 

Jumla
h Guru 

MAN 1 15 17 32 

MAN 2 28 7 35 

JUMLAH 43 24 67 

Sumber: Kantor Departemen Agama Kabupaten Brebes 

3.3 Variabel Penelitian dan Definisi Operasionalnya 

Variabel  yang  diteliti   dalam penelitian ini  meliputi : (a) kemampuan 

manajerial kepala madrasah, (b) iklim madrasah, dan (c), efektivitas madrasah. 

Variabel kemampuan manajerial kepala madrasah dan iklim madrasah  berfungsi 

sebagai variabel bebas (X1 dan X2), sedangkan efektivitas madrasah  berfungsi 

sebagai variabel terikat (Y). 

Definisi operasional dari masing-masing variabel yang dilibatkan dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut. 

3.3.1 Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 

Operasionalisasi variabel ini dibatasi sebagai  persepsi guru terhadap 

perilaku manajerial kepala madrasah dalam mengelola madrasah  yang 

dipimpinnya. Variabel ini akan dideteksi dari  komponen-komponen: (1) 

menyusun perencanaan; (2) mengorganisasikan kegiatan; (3) mengarahkan 

kegiatan; (4) mengkoordinasikan kegiatan; (5) melaksanakan pengawasan; (6 
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melaksanakan evaluasi terhadap kegiatan; (7) menentukan kebijaksanaan; (8) 

mengadakan rapat; (9) mengambil   keputusan; (10) mengatur   proses   belajar   

mengajar; (11) mengatur administrasi ketatausahaan, siswa, ketenagaan, sarana 

dan prasarana, keuangan; (l2) mengatur organisasi intra sekolah; (13) mengatur 

hubungan sekolah dengan masyarakat dan instansi terkait. 

3.3.2 Iklim Madrasah 

Dalam studi ini iklim madrasah yang dimaksud adalah persepsi guru 

tentang suasana kerja dan kondisi  madrasah tempat guru yang bersangkutan 

bekerja. Variabel ini akan diukur dari (1) komponen interaksi sosial, dengan 

indikator konsistensi, kepercayaan, efektivitas, tanggung jawab, instruksi, 

pengarahan; (2) komponen lingkungan kerja, dengan indikator suasana kerja, 

ketersediaan alat, dan kondisi ruangan; (3) komponen motivasi, dengan indikator 

imbalan yang adil, penempatan, dan prestasi kerja 

3.3.3 Efektivitas Madrasah 

Madrasah yang efektif yaitu madrasah yang mampu  menunjukkan tingkat 

kesesuaian antara hasil yang dicapai (achievement atau observed output) dengan 

hasil yang diharapkan (objectives, targets, intended output) sebagaimana telah 

ditetapkan, dimana kemampuan siswanya  pada keterampilan dasar yang diukur 

dengan tes kemampuan dan dalam proses penyelenggaraannya terdapat dimensi 

manajemen, pengajaran, dan kepemimpinan. 

Variabel ini akan dipelajari dari indikator : (1) tujuan madrasah, (2) 

pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh kepala madrasah, (3) 

ekspektasi guru dan staf tinggi, (4) kerjasama kemitraan antara sekolah/madrasah, 
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orang tua dan masyarakat, (5) iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk 

belajar, (6) kemajuan siswa sering dimonitor, (7) keberhasilan siswa dalam 

mencapai keterampilan aktivitas yang esensial, dan (8) komitmen yang tinggi dari 

SDM madrasah terhadap program pendidikan 

Kerangka hubungan variabelnya divisualisasikan dalam gambar sebagai 

berikut. 

 

 
X1 
 
 

                                                                             Y 

 
 
X2 
 

 
 
 
Keterangan : 
X1  :  Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 
X2  :  Iklim Madrasah 
Y    :  Efektivitas Madrasah 

 
 

3.4 Metode Pengumpulan Data 

Data-data yang diperlukan dalam penelitian ini dikumpulkan dengan 

menggunakan kuesioner, yang disusun secara sistematik dengan terlebih dahulu 

diuji validitas dan reliabilitasnya. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah kuesioner berstruktur atau kuesioner dengan pertanyaan tertutup, yaitu 

sekumpulan pertanyaan dan/atau pernyataan yang disusun dengan sejumlah 
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alternatif jawaban. Dengan demikian responden hanya diberi kesempatan untuk 

memberikan jawaban sesuai dengan alternatif yang disediakan. 

Konsepsi dasar penyusunan instrumen penelitian ini pada prinsipnya 

mengacu kepada indikator variabel yang diteliti dengan didasari landasan teori 

yang telah dibangun. Indikator-indikator tersebut dijabarkan dalam kisi-kisi 

sehingga menghasilkan butir-butir pertanyaan dan/atau pernyataan. Kisi-kisi 

penyusunan instrumen studi ini disajikan dalam tabel berikut. 

 
 Tabel 3  Kisi-Kisi Instrumen Penelitian 

Variabel Indikator Nomor Butir
 

1. Kemampuan 

Manajerial 

Kepala 

Madrasah  

 

 

1.1 Menyusun perencanaan 

1.2 Mengorganisasikan kegiatan 

1.3 Mengarahkan kegiatan 

1.4 Mengkoordinasikan kegiatan 

1.5 Melaksanakan pengawasan 

1.6 Melaksanakan evaluasi terhadap 

kegiatan 
 

1.7 Menentukan kebijaksanaan 

1.8 Mengadakan rapat 

1.9 Mengambil keputusan 

1.10 Mengatur proses  belajar mengajar 

1.11 Mengatur administrasi ketatausahaan, 

siswa, ketenagaan, sarana dan 

prasarana, keuangan 
 

1.12 Mengatur organisasi intra sekolah 

1.13 Mengatur hubungan sekolah dengan 

masyarakat dan instansi terkait. 

 

1, 2, 3, 4 

5, 6 

7, 8 

9, 10 

11,12,13 

14,15,16 

 
 

17,18 

19,20 

21,22 

23,24 

25,26 

 

 
 

27,28 

29,30 

 

 

2. Iklim 
Madrasah 

 

2.1 komponen interaksi sosial 

 

 



60 

 

2.1.1 konsistensi 

2.1.2 kepercayaan 

2.1.3 efektivitas 

2.1.4 tanggung jawab 

2.1.5 instruksi 

2.1.6 pengarahan 

2.2 komponen lingkungan kerja 

2.2.1 suasana kerja 

2.2.2 ketersediaan alat 

2.2.3 kondisi ruangan 

2.3 komponen motivasi 

2.3.1 imbalan yang adil, penempatan 

2.3.2 prestasi kerja 

1, 2 

3, 4, 5 

6, 7 

8, 9 

10, 11 

12, 13 

 

14,15,16,17,18 

19,20,21,22 

23,24,25 

 

26,27,28 

29,30 

 

3. Efektivitas  
Madrasah 

 

3.1  tujuan madrasah 

3.2 pelaksanaan kepemimpinan pendidikan 
yang kuat oleh kepala madrasah 

 

3.3  ekspektasi guru dan staf tinggi 

3.4  kerjasama kemitraan antara 
sekolah/madrasah, orang tua dan 
masyarakat 

 

3.5  iklim yang positif dan kondusif bagi 
siswa untuk belajar 

 

3.6  kemajuan siswa sering dimonitor 

3.7 keberhasilan siswa dalam mencapai 
keterampilan aktivitas  yang esensial 

 

3.8  komitmen yang tinggi dari SDM madrasah 
terhadap program pendidikan 

 

 

1, 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 8, 9 

 
 

10,11,12,13, 14 

15,16,17,18 

 

 
 

19,20, 21,22,23, 
24,25,26 
 

27,28,29,30,31 

32,33,34,35,36 

 
 

37,38,39, 40 
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3.5 Uji Validitas Item dan Reliabilitas Instrumen 

3.5.1  Uji Validitas 

Validitas instrumen merupakan faktor penting dalam penelitian, terutama 

untuk instrumen yang dikembangkan sendiri oleh peneliti. Validitas menunjukkan 

sejauhmana suatu instrumen dapat mengukur apa ingin diukur. Dalam penelitian 

ini, validitas instrumen dikembangkan dengan berdasar kepada validitas konten 

atau validitas isi. 

Validitas konten atau validitas isi diperoleh dengan jalan mengembangkan 

instrumen dengan menyusun item sesuai kriteria yang telah ditetapkan, yaitu 

mulai dari pengembangan karangka teoretis masing-masing variabel, penarikan 

komponen dan indikator sampai dengan penyusunan butir kuesioner.  Dan disisi 

lain, peneliti mengkonsultasikannya dengan dosen pembimbing dan para ahli yang 

menguasai permasalahan tersebut. 

Untuk keperluan pengukuran validitas instrumen yang digunakan dalam 

penelitian ini dilakukan uji coba instrumen kepada 30 Guru Madrasah Aliyah Swasta 

di Kabupaten Brebes. Uji coba instrumen kepada guru Madrasah Aliyah Swasta 

dikarenakan (2) semua guru Madrasah Aliyah Negeri direncanakan diambil sebagai 

sampel penelitian dan (2) guru Madrasah Aliyah baik negeri maupun swasta 

mempunyai karakteristik yang tidak jauh berbeda. Adapun jumlah sebesar 30 guru 

untuk uji coba diambil dengan harapan dicapai tingkat validitas yang lebih 

meyakinkan. Selanjutnya skor uji coba digunakan sebagai data untuk menguji 

validitas empiris instrumen dengan menggunakan persamaan korelasi Product 

Moment dengan bantuan Program SPSS (Statistical Program for Social Science)  
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3.5.2  Uji Reliabilitas 

Reliabilitas menyangkut  kepercayaan terhadap instrumen. Suatu 

instrumen dikatakan mempunyai taraf kepercayaan tinggi jika instrumen tersebut 

mampu memberi hasil yang tetap (ajeg). Dengan kata lain, suatu instrumen 

dikatakan reliabel manakala instrumen tersebut tidak bersifat tendensius 

mengarahkan responden untuk memilih jawaban tertentu. Dengan demikian, jika 

instrumen  reliabel  maka  data  yang  diperoleh  dapat  dipercaya  (Arikunto 1998: 

142). 

Dalam penelitian ini uji reliabilitas instrumen yang digunakan adalah 

reliabilitas internal, karena dalam perhitungannya, ukuran kriterium sendiri yang 

dijadikan sebagai patokan. Untuk perhitungannya digunakan teknik Cronbach 

Alpha ( Sumanto 2002). 

 

3.5.3 Hasil Uji Coba Validitas dan Reliabilitas 

Untuk mengetahui apakah instumen valid dan reliabel dilakukan pengujian 

validitas dan reliabilitas kuesioner dengan bantuan komputer program SPSS. Data 

hasil uji coba variabel Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah (X1), Iklim 

Madrasah  (X2), dan Efektivitas Madrasah (Y) dapat dilihat pada Lampiran. 

Nilai korelasi tabel dapat ditentukan dengan cara melihat nilai table 

korelasi product moment dengan derajat kebebasannya n-1 (banyak peserta uji 

coba kurangi satu). Pada uji coba diambil peserta 30 Guru Madrasah Swasta di 

Kabupaten Brebes  maka nilai r39 = 0,316. Jika nilai korelasi hitung kurang dari 

0,316 dikatakan soal adalah tidak valid, sebaliknya bila soal nilai korelasinya 
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lebih dari 0,316 maka dikatakan soal tersebut adalah valid. Rekap simpulan 

membaca hasil pengolahan untuk variable X1 kemampuan manajerial kepala 

madrasah, X2 iklim madrasah, dan Y efektivitas madrasah  sebagai berikut. 

 

       Tabel  4   Rekap Item Valid dan Tidak Valid 

Variabel 
Nomor 

tidak valid Nomor valid Ket 

Kemampuan Manajerial 
Kepala Madrasah X1 

1 dan 12 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,13,
14,15,16,17,18,19,20,21,
22,23,24,25,26,27,28,29,
30 

 

Iklim Madrasah  X2 - 1  sd 30  

Fektivitas Madrasah  Y 3 1,2,4,5,6,7,8,9,10,11, 
12,13,14,15,16,17,18,19,
20,21,22,23,24,25,26,27,
28,29,30,31,32,33,34,35,
36,37,38,39,40 

 

 

Untuk pengujian reliabilitas dapat dilihat pada nilai alfa Cronbach  

sebagai berikut.  Berdasarkan hasil pengolahan dengan SPSS lampiran di atas 

dapat dibaca nilai alpha Cronbach seperti rekap tabel 5. 
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Tabel 5   Rekap  Pengujian Reliabilitas  

Variabel Alfa r r tabel Keterangan 

Kemampuan Manajerial 
Kepala Madrasah  X1 

0,8918 0,316 Reliabel  

Iklim Madrasah  X2 0,9205 0,316 Reliabel 

Efektivitas Madrasah Y 0,8933 0,316 Reliabel 

 
 

Setelah diuji validitas dan reliabilitas semua instumen dijumpai  

beberapa item soal yang tidak valid sehingga perlu tidak diikutkan dalam 

penelitian. Penomoran baru dilakukan setelah buang soal yang tidak valid. 

Untuk variabel Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah (X1) memuat 39 

item soal, variabel Iklim Madrasah (X2) memuat 30 item soal, dan variable 

Efektivitas Madrasah  (Y) memuat 39 soal.  Setelah diberi penomoran kembali 

dapat dilihat instrumen penelitian tersebut pada lampiran. 

 

3.6 Teknik Analisis Data 

3.6.1 Pengujian Persyaratan Analisis, dengan langkah-langkah sebagai berikut. 

3) Uji   Homoginitas dengan  menggunakan   teknik  uji   Barlet  (Sudjana 

1992 : 262). 

4) Uji Normalitas yang dimaksudkan untuk meneliti apakah variabel-

variabel yang diteliti normal atau tidak. Uji normalitas ini dilakukan 

sebagai syarat untuk pengujian hipotesis. 
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5) Uji Linieritas, yang dilakukan untuk menentukan apakah masing-

masing variabel bebas sebagai prediktor mempunyai hubungan linear 

atau tidak dengan variabel terikat. Uji linearitas yang digunakan adalah 

analisis bentuk regresi. 

6) Uji Kolinieritas, yang dilakukan sebagai syarat digunakannya analisis 

regresi ganda. 

3.6.2 Uji Hipotesis melalui  formula regresi , dengan langkah-langkah sebagai  

berikut. 

a. Mencari persamaan regresi linier sederhana uji keberartian koefisien 

regresi b dengan menggunakan uji t 

b. Menghitung koefisien korelasi  

c. Uji keberartian koefisien regresi linier ganda 

d. Perhitungan koefisien korelasi ganda. 

Data hasil penelitian ini akan dianalisis dengan menggunakan bantuan 

program komputer SPSS (Statistical Program for Social Science). 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

 

4.1. Deskripsi Data Hasil Penelitian 

              Berdasar instrumen penelitian, angket dikenakan pada Guru Guru 

Madrasah Aliyah untuk mengambil data variabel Efektivitas Madrasah (Y), 

Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah (X1) dan Iklim Madrasah (X2). 

Rekap data hasil penelitian dapat dilihat pada lampiran. Data diolah secara 

diskriptif dengan SPSS hasilnya  lihat lampiran 10, ditunjukkan seperti 

tabel 6 berikut:  

Tabel  6:  Deskripsi Variabel 

Variabel Y X1 X2 
Rata-rata 161,0 122,7 169,5

Simpangan baku 9,9 15,1 13,8
Maximum 192 144 194
Minimum 145 71 130

 
 
 
4.1.1 Diskripsi Variabel Efektivitas Madrasah Aliyah Negeri di 

Kabupaten Brebes  (Y) 
 

Variabel Efektivitas Madrasah diukur dengan menggunakan angket 5 

option 43 item (lihat pada lampiran ). Hasil penelitian variabel tersebut 

setelah diambil nilai total pada setiap responden data dapat dilihat pada 

lampiran.  

Dari penilaian variabel Efektivitas Madrasah Aliyah Negeri di 

Kabupaten Brebes dapat dideskripsikan bahwa nilai rata-rata  di atas 
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diperoleh dari jumlah seluruh jawaban tiap individu  dibagi banyak 

responden, diperoleh 4,23. Nilai tersebut menunjukkan bahwa Efektivitas 

Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes sudah menunjukkan nilai di 

atas cukup. Apabila nilai rentang tersebut dibagi dalam lima kategori, 

artinya nilai 0-1 kategori sangat rendah, nilai 1-2 kategori rendah, nilai 2-3 

kategori cukup, nilai 3-4 kategori tinggi, dan nilai 4-5 merupakan kategori 

sangat tinggi. Jadi nilai rata-rata 4,23 berada pada kategori sangat tinggi.  

Nilai rata-rata dan nilai simpangan baku adalah 161,0 dan 9,9, nilai 

tersebut dipakai sebagai penunjuk homogenitas data. Apabila nilai rata-rata 

dikurangi 2 x simpangan baku dan rata-rata ditambah dengan 2 x 

simpangan baku diperoleh 141,15 dan 180,79. Nilai tersebut tidak berada 

diantara nilai minimum = 145 dan nilai maksimum = 192. Jadi boleh 

dikatakan variabel Y Efektifitas Madrasah bersifat tidak homogen (Sobari, 

2005). Artinya Efektivitas Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes 

tidak bersifat seragam atau sedikit berbeda.  

 

4.1.2 Diskripsi Variabel Kemampuan Manajerial Kepala 
Madrasah (X1) 

 
Variabel Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah diukur dengan 

menggunakan angket 38 item (Lihat Lampiran). Hasil penelitian variabel 

tersebut setelah diambil nilai total pada setiap responden, dapat dilihat pada 

lampiran. 

Dari penilaian variabel Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah  

dapat dideskripsikan bahwa nilai rata-rata keseluruhan yang diperoleh dari 
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jumlah seluruh jawaban tiap individu  dibagi banyak responden, diperoleh 

3,6. Nilai tersebut menunjukkan bahwa kemampuan manajerial Kepala 

Madrasah menunjukkan nilai di atas cukup. Apabila nilai rentang tersebut 

dibagi dalam 5 kategori, artinya nilai 0 -1 kategori sangat rendah, nilai 1- 2 

kategori rendah, nilai 2-3 kategori cukup, nilai 3-4 kategori tinggi, dan nilai 

4-5 merupakan kategori sangat tinggi. Jadi nilai rata-rata 3,6 berada pada 

kategori tinggi.  

Nilai rata-rata dan nilai simpangan baku adalah 122,7 dan 15,1, nilai 

tersebut dipakai sebagai penunjuk homogenitas data. Apabila nilai rata-rata 

dikurangi 2 x simpangan baku dan rata-rata ditambah dengan 2 x 

simpangan baku diperoleh 92,59 dan 152,85. Nilai tersebut tidak berada 

diantara nilai minimum = 71 dan nilai maksimum = 144. Jadi boleh 

dikatakan variabel X1 Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah bersifat 

tidak homogen. Artinya pendapat para guru terhadap Kemampuan 

Manajerial Kepala Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes masih 

mencerminkan belum seragam, masih berbeda-beda.  

4.1.3 Diskripsi Variabel Iklim Madrasah (X2) 

Variabel Iklim Madrasah diukur dengan menggunakan angket 30 item 

(Lihat Lampiran). Hasil penelitian variabel tersebut setelah diambil nilai 

total pada setiap responden data dapat dilihat pada lampiran.  

Dari penilaian variabel Iklim Madrasah dapat dideskripsikan bahwa 

nilai rata-rata keseluruhan yang diperoleh dari jumlah seluruh jawaban tiap 

individu  dibagi banyak responden, diperoleh 4,1. Nilai tersebut 
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menunjukkan bahwa iklim madasah menurut guru menunjukkan nilai di 

atas cukup. Apabila nilai rentang tersebut dibagi dalam 5 kategori, artinya 

nilai 0 -1 kategori sangat rendah, nilai 1- 2 kategori rendah, nilai 2-3 

kategori cukup, nilai 3-4 kategori tinggi, dan nilai 4-5 merupakan kategori 

sangat tinggi. Jadi nilai rata-rata 4,1 berada pada kategori sangat tinggi.  

Nilai rata-rata dan nilai simpangan baku adalah 169,5 dan 13,8, nilai 

tersebut dipakai sebagai penunjuk homogenitas data. Apabila nilai rata-rata 

dikurangi 2 x simpangan baku dan rata-rata ditambah dengan 2 x 

simpangan baku diperoleh 141,9 dan 197,1. Nilai tersebut tidak berada 

diantara nilai minimum = 130 dan nilai maksimum = 194. Jadi boleh 

dikatakan variabel X2 Iklim Madrasah bersifat tidak homogen. Artinya 

pendapat guru mengenai Iklim Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten 

Brebes hampir tidak seragam, satu dengan yang lain agak jauh berbeda.   

 

4.2. Analisis Korelasi antar Variabel  

Berikut ini akan disajikan hasil analisis korelasi antar variabel 

Efektivitas Madrasah, Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dan 

Iklim Madrasah. Sebelum dilakukan uji hipotesis yang menyangkut 

korelasi product moment Pearson, akan dilakukan terlebih dahulu uji 

asumsi keberlakuan persyaratan. Korelasi product moment  akan 

dikategorikan mempunyai simpulan baik jika asumsi data variabelnya 

berdistribusi normal. 
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Untuk menyelesaikan uji normalitas masing-masing variabel dapat dilihat 

hasil output pengolahan data Lampiran mengenai uji normalitas dikuatkan 

dengan melakukan Kolmogorov-Sminnof dengan hipotesis : 

Ho  : variabel berdistribusi normal 

H1   : variabel berdistribusi tidak normal 

Untuk menguji normalitas tersebut perhatikan output pengolahan data 

pada lampiran. Terlihat pada output uji normalitas adalah sebagai berikut: 

 

Tabel di atas, sig =p= 0,226 = 22,6% artinya berdasar perhitungan 

peluang kesalahan p=22,6% > dari 5%. Jadi Ho diterima, artinya variabel 

Y Efektivitas Madrasah berdistribusi normal.  Dengan demikian 

pengolahan data dapat dilanjutkan dengan analisis korelasi Pearson. 

Berikut disajikan uji normalitas untuk variabel Kemampuan Manajerial 

Kepala Madrasah. Dari hasil pengolahan output pada lampiran untuk 

variabel kreativitas. Dikuatkan dengan uji Kolmogorov-Sminnof dengan 

hipotesis : 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

67
169,49
13,78
,128
,072

-,128
1,044
,226

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

y: Efektivitas

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Ho  : variabel berdistribusi normal 

H1   : variabel berdistribusi tidak normal 

Untuk menguji normalitas tersebut perhatikan output pengolahan data 

Lampiran 10. Terlihat pada output uji normalitas adalah sebagai berikut: 

 

 

Pada Tabel di atas, sig =p= 0,286 = 28,6% artinya berdasar 

perhitungan peluang kesalahan p=28,6% > dari 5%. Jadi Ho diterima, 

artinya variabel X1 Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah berdistribusi 

normal.  Dengan demikian pengolahan data dapat dilanjutkan dengan 

analisis korelasi Pearson. 

Selanjutnya disajikan uji normalitas untuk variabel X2 Iklim Madrasah. Dari 

hasil pengolahan output pada lampiran untuk variabel Iklim Madrasah. 

Dikuatkan dengan melakukan uji Kolmogorov-Sminnof dengan hipotesis : 

Ho  : variabel berdistribusi normal 

H1   : variabel berdistribusi tidak normal 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

67
160,97

9,91
,120
,120

-,054
,985
,286

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

x1:Kemp. Manjrl 

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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Untuk menguji normalitas tersebut perhatikan output pengolahan data 

Lampiran 10. Terlihat pada output uji normalitas adalah sebagai berikut: 

 

Pada Tabel di atas, sig =p= 0,153 = 15,3% artinya berdasar 

perhitungan peluang kesalahan p=15,3% > dari 5%. Jadi Ho diterima, 

artinya variabel X2 Iklim Madrasahg berdistribusi normal. Dengan demikian 

pengolahan data dapat dilanjutkan dengan analisis korelasi Pearson. 

 

4.2.1 Korelasi antara Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah  
(X1) dan Efektivitas Madrasah (Y) 
 

Untuk mencari hubungan atau korelasi variabel X1 dengan Y tersebut di 

atas dimaksudkan untuk menguji hipotesis 1. Data pada Lampiran antara 

kreativitas Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah X1 dan Efektivitas 

Madrasah Y akan dicari nilai korelasi Pearson Product Moment dengan 

menggunakan fasilitas software SPSS.  

 Ho : 0=xyr  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

67
122,72
15,06
,139
,085

-,139
1,134
,153

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

x2: Iklim 
Madrasah

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data.b. 
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                 Tak ada korelasi variabel X1 dan Y 

          H1 : 0≠xyr  

         Ada korelasi variabel X1 dan var Y. 

Perhatikan output Lampiran 11 korelasi X1 dengan Y. 

 

Tabel  7 : Korelasi antara Kemampuan Manajerial Kepala 
Madsarah dan Efektivitas Madrasah 

 
 

 

Dari hasil tersebut nampak nilai korelasi X1-Y =0,385, dengan nilai sig = 

0.001 =0.1% < 5%. Karena nilai sig kurang dari 5% maka Ho ditolak, 

artinya menerima H1 maka antara X1 dan Y mempunyai hubungan yang 

signifikan. Dengan melihat nilai korelasi 38,5% masih berada antara 25% 

dan 50% maka dikatakan hubunganya tidak rendah tetapi juga tidak kuat.  

 
4.2.2 Korelasi antara Iklim Madrasah (X2) dan Efektivitas 

Madarasah (Y) 
 

Untuk mencari hubungan atau korelasi variabel X2 dengan Y 

tersebut di atas dimaksudkan untuk menguji hipotesis 2. Data pada 

Lampiran antara Iklim Madrasah X2 dan Efektivitas Madrasah Y akan 

Correlations

1,000 ,385**
, ,001

67 67
,385** 1,000
,001 ,

67 67

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x1:Kem.Mnjrl

y: Efektivitas

x1:Kem.Manjrl y: Efektivitas 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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dicari nilai korelasi Pearson Product Moment dengan menggunakan 

fasilitas software SPSS.  

 Ho : 0=xyr  

                 Tak ada korelasi variabel X2 dan Y 

          H1 : 0≠xyr  

         Ada korelasi variabel X2 dan var Y. 

Perhatikan output korelasi X2 dengan Y. 

Tabel  8 : Korelasi antara Iklim Madrasah dan Efektivitas Madrasah 

 
 

Dari hasil tersebut nampak nilai korelasi X2-Y =0,630, dengan nilai sig = 

0.000 = 0% < 5%. Karena nilai sig kurang dari 5% maka Ho ditolak, 

artinya menerima H1 maka antara X2 dan Y mempunyai hubungan yang 

signifikan. Dengan melihat nilai korelasi 63,0% berada di atas 50% maka 

dikatakan hubunganya cukup kuat.   

 
4.2.3 Korelasi antara  Kemampuan Manajerial Kepala 

Madrasah(X1), Iklim Madrasah (X2) secara bersama 
dengan Efektivitas Madrsah (Y) 

 

Correlations

1,000 ,630**
, ,000

67 67
,630 ** 1,000
,000 ,

67 67

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x2:Iklim Madarash

y: Efektivitas

x2:Iklim
Madarasah y: Efektivitas 

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Untuk mencari hubungan atau korelasi variabel X1 dan X2 secara 

bersama  dengan Y tersebut di atas dimaksudkan untuk menguji hipotesis 3. 

Pencarian besar korelasi tersebut dilakukan melalui analisis regresi ganda. 

Antara X1, X2 terhadap Y. Data antara Kemampuan Manajerial Kepala 

Madrasah (X1), Iklim Madrasah (X2) dengan Efektivitas Madrasah (Y) akan 

dicari nilai korelasi korelasi bersama dengan menggunakan fasilitas 

software SPSS.  

Pengujian dimulai dengan uji linieritas hubungan antara X1, X2 

terhadap Y. Pengujian linearitas hubungan antara X1 dan X2 secara  

bersama terhadap Y  dengan bantuan perangkat lunak komputer pengolah 

data statistik SPSS didapatkan hasil sebagai berikut : 

Ho : X1 dan X2 bersama berhubungan tidak linier terhadap Y 

H1 : X1 dan X2 bersama berhubungan linier terhadap Y  

Berdasar data pada bagian lampiran dihitung regresinya dengan 

SPSS 10.0 output pada lampiran 12 persamaan regresi diperoleh  

 

Persamaan hubungan regresinya:  y^ = 49,654 + 0,346 X1 + 0,522 X2. 

Persamaan tersebut akan diuji linieritasnya yaitu dengan menguji hipotesis di 

atas. 

Coefficientsa

49,654 21,422 2,318 ,024
,346 ,132 ,249 2,625 ,011
,522 ,087 ,571 6,014 ,000

(Constant)
x1:Kem. Mnjrl
x2:Iklim Madrasah

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: y: Efektivitas  Madrasaha. 
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Dari tabel Anova F = 26,795 dan sig = 0,000. Nilai F tersebut cukup besar dan 

nilai sig = 0,000=0% lebih kecil dari nilai alfa 5%. Hal ini menandakan Ho 

ditolak dan menerima H1. Jadi antara X1 dan X2 secara bersama mempunyai 

hubungan linier terhadap Y seperti persamaan di atas.   

Berdasar hubungan linier tersebut maka dapat dilihat besar hubungannya. 

Hal tersebut dapat dilihat pada tabel model summary.. 

 

Terlihat nilai korelasi r = 0,675 artinya hubungan X1 dan X2 secara bersama 

terhadap Y sebesar 67,5 %. Dapat diinformasikan besarnya kontribusi X1 dan X2 

secara bersama terhdap Y dapat dilihat pada nilai Koefisien Korelasi R square 

yaitu R2 = 0, 456 = 45,6%. Hal ini menunjukkan sumbangan (kontribusi) X1 dan 

X2 secara bersama terhadap Y sebesar 45,6%, sisanya 54,4% dipengaruhi oleh 

faktor lain. 

 
4.3. Pembahasan 
 

Model Summary

,675 a ,456 ,439 10,32
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), x2:Iklim Madrasah,
x1:Kemampuan Manajerial

a. 

ANOVAb

5707,930 2 2853,965 26,795 ,000 a

6816,816 64 106,513
12524,746 66

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig.

Predictors: (Constant), x2: Iklim Madrasah, x1:Kemampuan Manajerial a. 

Dependent Variable: y: Efektivitas Madrasahb. 
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4.3.1 Efektivitas Madrasah  
 

Efektivitas Madrasah merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan suatu 

madrasah, karena dengan memiliki tingkat efektivitas ang tinggi madrasah 

tersebut dapat menghasilkan lulusan yang bermutu.  

Dalam madrasah yang memiliki tingkat efektivitas yang tinggi berbagai 

komponen penyelenggaraan pendidikan di madrasah dapat dilaksanakan secara 

baik dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan indikator efektivitas 

madrasah/sekolah yang dikemuakan oleh David A. Squires, et.al. (1983), yaitu: 

(1) adanya standar disiplin yang berlaku bagi kepala sekolah/madrasah, guru, 

siswa, dan karyawan di sekolah/madrasah; (2) memiliki suatu keteraturan dalam 

rutinitas kegiatan di kelas; (3) mempunyai standar efektivitas sekolah/madrasah 

yang sangat tinggi; (4) siswa diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah 

direncanakan; (5) siswa diharapkan lulus dengan menguasai pengetahuan 

akademik; (6) adanya penghargaan bagi siswa yang berefektivitas; (7) siswa 

berpendapat kerja keras lebih penting dari pada faktor keberuntungan dalam 

meraih efektivitas; (8) para siswa diharapkan mempunyai tanggungjawab yang 

diakui secara umum; dan (9) kepala sekolah/madrasah mempunyai program 

inservice, pengawasan, supervisi, serta menyediakan waktu untuk membuat 

rencana bersama-sama dengan para guru dan memungkinkan adanya umpan balik 

demi keberhasilan efektivitas akademiknya.  

4.3.2 Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 
 

Hasil penelitian untuk variabel Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 

menunjukkan bahwa kemampuan manajerial kepala madrasah bersifat cenderung 
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tidak homogen. Artinya secara umum pandangan Guru Madrasah Aliyah  terhadap 

kemampuan manajerial kepala madrasah tidak seragam, mereka cenderung tidak 

secara seragam berpendapat. Mereka masih berbeda-beda dalam berpendapat 

antara satu dengan yang lainnya.  

Ditinjau dari segi pengelompokkan kategori, semua komunitas memberikan 

persepsi pada kategori di atas cukup. Dalam hal ini  persepsi Guru Madrasah 

Aliyah terhadap Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah mempunyai skor 

tinggi. Jadi walaupun para guru  tidak begitu kompak berargumentasi, namun 

secara umum mereka mempunyai penilaian  cenderung tinggi terhadap 

kemampuan manajerial kepala madrasah.  

Dalam keseluruhan sistem madrasah, kepala madrasah merupakan salah 

satu sumber daya madrasah yang memiliki tugas dan fungsi yang sangat 

berpengaruh terhadap berlangsungnya proses pembelajaran.  Kepala madrasah 

merupakan salah satu sumberdaya madrasah yang disebut sumberdaya manusia 

jenis manajer (SDM-M) yang memiliki tugas dan fungsi memberdayakan 

sumberdaya manusia  jenis  pelaksana (SDM-P) melalui sejumlah fungsi 

manajemen agar SDM-P mewujudkan kinerja yang opotimal, sehingga proses 

belajar mengajar dapat berlangsung dengan baik untuk menghasilkan output yang 

bermutu. Dalam mengelola madrasah di era otoom ini,  kepala dituntut untuk 

mengembangkan manajerial, kompetensi personal, dan kompetensi operasonal. 

Departemen Pendidikan Nasional menggariskan peran manajer dalam 

mengelola lembaga pendidikan dan/atau pelatihan, yaitu : (a) menyusun 

perencanaan;  (b) mengorganisasikan kegiatan; (c) mengarahkan kegiatan; (d) 



79 

 

mengkoordinasikan kegiatan; (e) melaksanakan pengawasan; (f) melaksanakan 

evaluasi terhadap kegiatan; (g) menentukan kebijaksanaan; (h) mengadakan rapat; 

(i) mengambil keputusan; (j) mengatur proses belajar mengajar; (k) mengatur 

administrasi ketatausahaan, siswa, ketenagaan, sarana dan prasarana, keuangan; 

(l) mengatur organisasi intra sekolah; (m) mengatur hubungan sekolah dengan 

masyarakat dan instansi terkait. 

 
4.3.3 Iklim Madrasah 
 

Temuan studi menunjukkan bahwa data untuk variabel Iklim Madrasah 

bersifat tidak homogen. Artinya secara umum  pandangan Guru Madrasah Aliyah 

terhadap iklim madasah tidak seragam. Pendapat meraka berbeda antara yang 

satu dengan yang lainnya.  

Ditinjau dari segi pengelompokkan kategori, iklim madrasah menurut Guru 

Madrasah Aliyah  mempunyai skor tinggi. Jadi walaupun pendapat para Guru 

Madrasah terhadap iklim madrasah tidak begitu kompak berargumentasi, namun 

secara umum mereka mempunyai penilaian  cenderung tinggi.  

Pencermatan terhadap indikator dari variabel ini menunjukkan temuan 

bahwa  iklim organisasi Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes termasuk 

dalam kategori cukup tinggi, kecuali untuk aspek kesempatan mengembangkan 

diri. Cukup tingginya iklim madrasah tersebut menunjukkan potensialnya 

pengembangan madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes. Di samping itu, 

seringnya para guru  mengikuti berbagai program pelatihan juga memberikan 

kontribusi yang cukup signifikan bagi berkembangnya komitmen guru untuk 
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menerima, mengakses, dan mengikuti upaya-upaya pembaharuan. Sementara itu 

aspek kesempatan mengembangkan diri masih berada pada kategori sedang, 

lebih banyak disebabkan oleh masih terbatasnya kesempatan dan peluang untuk 

melanjutkan studi yang sesuai dengan bidangnya dan sesuai dengan keberadaan 

serta kondisi guru yang bekerja pada pagi hingga siang hari sesuai dengan jam 

kerja madrasah. Dukungan pendanaan untuk melanjutkan studi bagi para Guru 

Madrasah Aliyah juga belum  memadai. 

 

4.3.4 Korelasi antara Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 
dengan Efektivitas Madrasah 

   
Efektivitas madrasah dipengaruhi oleh berbagai faktor baik yang berasal 

dari dalam maupun dari luar diri madrasah. Kemampuan manajerial kepala 

madrasah  merupakan faktor yang  mempengaruhi efektivitas madrasah. Temuan 

penelitian ini membenarkan hal tersebut. Berdasar pengujian empiris 

menunjukkan bahwa Kemampuan manajerisl kepala madrasah  berpengaruh 

positif terhadap efektivitas marasah. Sumbangan pengaruh yang diberikan 

berkategori tinggi yaitu 38,5%.  Jadi pengaruhnya ada dan cukup besar.  

Dalam hal temuan di atas dapat disimpulkan, bahwa seorang Kepala 

Madrasah Aliyah memiliki yang memiliki kemampuan manajerial baik akan 

mengefektifkan madrasah, tetapi apabila kemampuan manajerial kepala madrasah  

kurang baik, madrasahnya juga kurang efektif. Hasil penelitian ini sejalan dengan 

pandangan Mulyasa (2002:126) yang menyatakan bahwa kemampuan manajerial 

kepala madrasah akan meningkatkan efektivitas madrasah, dalam hal : (1) mampu 

memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses pembelajaran dengan 
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baik, lancar, dan produktif; (2) dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai 

dengan waktu yang telah ditetapkan; (3) mampu menjalin hubungan yang 

harmonis dengan masyarakat sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif 

dalam rangka mewujudkan tujuan madrasah dan pendidikan; (4) berhasil 

menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai dengan tingkat kedewa-saan guru 

dan pegawai lain di madrasah; (5) bekerja dengan tim manajemen; dan (6) 

berhasil mewujudkan tujuan madrasah secara produktif sesuai dengan ketemtuan 

yang telah ditetapkan. 

 

4.3.5 Korelasi antara Iklim Madrasah dengan Efektivitas 
Madrasah 

 
Efektivitas madrasah juga dipengaruhi oleh faktor lain seperti iklim 

madrasah. Iklim madrasah  merupakan aspek yang akan mempengaruhi 

terwujudnya efektitas madrasah. Penelitian ini menunjukkan adanya hubungan 

yang positif antara Iklim Madrasah dengan Efektivitas Madrasah. Besarnya 

pengaruh pun juga cukup tinggi, yaitu  (63,0%). Nilai tersebut menunjukan suatu 

hubungan linier yang cukup kuat. Hanya saja hubungan tersebut tentunya masih 

bisa ditingkatkan. Temuan penelitian ini mendukung pendapat Mohyi (2000:193), 

yang menyatakan bahwa iklim madrasah menunjuk pada iklim psikologis yang 

terdapat di suatu madrasah: bagaimana caranya warga-warga madrasah bergaul 

satu sama lain; bagai-mana tata cara kesopanan yang berlaku di madrasah; 

bagaimana tata cara disiplin madrasah ditentukan dan kemudian dijamin 

pelaksanaannya dan lain sebagianya, pada umumnya, keyakinan mengenai nilai-

nilai kehidupan (values) dan pandangan pedagogis yang dianut oleh guru di suatu 
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madrasah, mempunyai dampak yang cukup mendalam terhadap suasana atau 

iklim sosial-emosional di madrasah itu. Oleh karena itu, kerap dapat “dirasakan” 

perbedaan dalam suasana di madrasah satu dengan madrasah lain, tergantung dari 

suasana yang dikembangkan di madrasah tersebut. Suasanan yang khas itu 

meresapi keseluruhan kehidupan madrasah, sampai seolah-olah merembes 

kedalam kelas-kelas. Iklim di madrasah, untuk sebagian, dibentuk/ diciptakan oleh 

perangkat peraturan disiplin yang berlaku. Peraturan disiplin itu hendaklah 

sesedikit mungkin, manun tegas dan jelas. Sebaiknya, isi dan perumusan 

peraturan dipikirkan secara matang, diumumkan pada awal tahun ajaran dan 

dituntut supaya ditaati. Siswa atau guru yang melanggar peraturan tanpa alasan 

yang masuk akal, akan kena sanksi seperti yang telah ditentukan. Winkel 

(1978:219) juga menyatakan bahwa disiplin madrasah yang memadai, membantu 

bagi penyelenggaraan pelajaran di madrasah untuk mencapai efektivitas akademik 

yang maksimal. 

 

4.3.6 Korelasi antara Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 
dan Iklim Madrasah dengan Efektivitas Madrasah 
 

Tingkat kemampuan manajerial kepala madrasah dan iklim madrasah  

mempengaruhi efektivitas madrasah. Dalam penelitian ini ditemukan bahwa 

faktor kemampuan manajerial kepala madrasah dan iklim madrasah berpengaruh 

positif terhadap efektivitas madrasah. Hubungan yang ada berkategori tinggi yaitu 

sebesar 63%.  Jadi hubungan tersebut ada dan  cukup besar.  

Dalam hal temuan di atas dapat disimpulkan, bahwa kepala madrasah yang  

mempunyai kemampuan manajerial tinggi dan berada dalam iklim kerja yang 
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kondusif akan mendukung terwujudnya madrasah yang efektif.  Temuan ini 

mendukung pendapat David A. Squires, et.al. (1983), bahwa efektivitas sekolah  

dipengaruhi oleh kemampuan manajerial pimpinan, gaya kepemimpinan, iklim 

organisasi, disiplin kerja dan aspek-aspek teknis lainnya.  
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BAB V 
SIMPULAN DAN SARAN 

 

 
5.1  Simpulan 

Berdasar hasil penelitian  dapat disimpulkan sebagai berikut: 

a. Secara diskriptif variabel efektivitas madrasah, kemampuan manajerial 

kepala madrasah, dan iklim madrasah datanya masing-masing bersifat tidak 

homogen artinya pesepsi Guru Madrasah Aliyah terhadap ketiga variabel 

tersebut masih belum seragam. Akan tetapi terhadap jenis kategori pilihan 

dari angket menunjukkan kategori tinggi. Dilihat dari nilai rata-rata pilihan 

pada ketiga variabel tersebut  masing-masing 4,23; 4,09; dan 3,6. Nilai 

tersebut mencerminkan bahwa para responden mempunyai persepsi positif 

terhadap efektivitas madrasah, kemampuan manajerial kepala madrasah, dan 

iklim madrasah.  

b. Terdapat hubungan yang positif antara variabel Kemampuan Manajerial 

Kepala Madrasah dan Iklim Madrasah baik hubungan secara parsial maupun 

hubungan secara bersama terhadap efektivitas Madrasah. Hubungan 

Kemampuan Manajerial dengan efektivitas Madrasah sebesar 38,5%, 

hubunga variabel Iklim Madrasah dengan efektivitas Madrasah  sebesar 

63%, dan hubungan variabel Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dan 

Iklim Madrasah  secara bersama terhadap efektivitas Madrasah sebesar 63%.     
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5.2 Saran-saran 

 Berdasar temuan di atas bahwa efektivitas Madrasah tergolong tinggi, 

selanjutnya bahwa Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah dan Iklim 

Madrasah  berhubungan positif dengan efektivitas Madrasah, maka disarankan: 

a. Para Kepala Madrasah Aliyah hendaknya terus berusaha meningkatkan 

kemampuan manajerialnya dan meningkatkan upaya pengembangan iklim 

madrasah agar terwujud efektivitas madrasah yang lebih optimal.  

b. Untuk meningkatkan efektivitas Madrasah, kiranya kepala madrasah perlu 

memperhatikan faktor-faktor yang mendukung berkembangnya iklim 

madrasah yang lebih kondusif. Untuk mengembangkan iklim madrasah 

perlu diperhatikan upaya-upaya komprehensif yang dilakukan secara 

kontinyu.  
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LAMPIRAN-LAMPIRAN 

 

Lampiran 1: Instrumen Uji Coba 
 

 

PENGANTAR 

Daftar pernyataan dan/atau pertanyaan ini merupakan instrumen penelitian 
untuk memperoleh data mengenai : Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah, 
Iklim Madrasah, dan Efektivitas Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mencapai gelar Magister Pendidikan 
pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.  
 

Penemuan bukti empiris tentang hubungan antara Kemampuan Manajerial 
Kepala Madrasah, Iklim Madrasah, dan Efektivitas Madrasah, sebagai tujuan dari 
penelitian ini memiliki beberapa arti penting, antara lain, pertama memberikan 
informasi yang akurat mengenai peran manajer Kepala Madsarah dalam 
mengelola madrasah. Kedua, membantu memberikan penjelasan yang lebih tajam 
terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan peran manajerial Kepala 
Madrasah dalam mengelola madrasah. Ketiga, dapat dijadikan pertimbangan 
dalam usaha meningkatkan efektivitas peran manajerial Kepala Madraah. 

 
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, saya 

mohon kesediaan Bapak/Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes 
untuk mengisi instrumen penelitian ini. 

 
Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan a terima 

kasih. 
 

     Hormat saya,  
 
   Peneliti 
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PETUNJUK 
 

1. Untuk  Kuesioner A, Bapak/Ibu dimohon memberikan tanggapan dengan 
cara memberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban : 

 

SL  :  apabila pernyataan  tersebut selalu dilakukan  

SR    :  apabila pernyataan tersebut sering dilakukan 

KD :  apabila  pernyataan tersebut kadang-kadang dilakukan  

JD :  apabila pernyataan tersebut jarang dilakukan 
TD :  apabila pernyataan tersebut tidak pernah dilakukan  

 
2. Untuk  Kuesioner B dan C, Bapak/Ibu dimohon memberikan tannggapan 

dengan cara memberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban : 
 

SS  :  apabila pernyataan tersebut sangat sesuai  

S    :  apabila pernyataan tersebut sesuai 

CS :  apabila  pernyataan tersebut cukup sesuai  

KS :  apabila pernyataan tersebut kurang sesuai 

TS :  apabila pernyataan tersebut tidak sesuai  

 

 

3. Mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya, karena jawaban yang diberikan 

Bapak/Ibu tidak ada hubungannya dengan penilaian kinerja atau karier 

Bapak/Ibu. 

4. Terima kasih dan selamat mengerjakan. 

 
 

 

 



91 

 

      
KUESIONER A 

KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH 
 

 
NO. PERNYATAAN SL SR KD JD TP 

1.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyusun perencanaan 
a. Saya menyusun perencanaan program 

sekolah berdasarkan hasil penelitian data dan 
fakta yang akurat serta hasil evaluasi rencana 
program yang lalu.  

b. Saya berusaha merencanakan kegiatan yang 
sesuai dengan kemampuan sumber daya 
manusia yang ada pada sekolah saya. 

c. Saya membuat rencana berdasarkan tuntutan 
ideal, walaupun harus dengan memaksakan 
kemampuan sekolah. 

d. Saya membuat rencana dengan 
memperkirakan kemungkinan terlaksananya 
kegiatan secara efektif dan efisien. 

     

1.2 Mengorganisasikan kegiatan 
a. Dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan 

sekolah saya selalu menetapkan skala 
prioritas berdasar pertimbangan-
pertimbangan tertentu.  

b. Sebagai manajer sekolah saya selalu 
menyediakan dan menyerahkan kewenangan 
dan tanggungjawab yang jelas pada setiap 
orang yang berkedudukan dalam organisasi. 

     

1.3 Mengarahkan kegiatan 
a. Sebelum pelaksanaan pencapaian tujuan yang 

sesuai dengan kebijakan yang telah 
dirumuskan, saya terlebih dahulu 
menetapkan cara dan sarananya. 

b. Saya selalu membimbing tenaga 
kependidikan sekolah agar memenuhi 
persyaratan formal yang berlaku. 

     

1.4 Mengkoordinasikan kegiatan 
a. Dalam membuat rencana saya berusaha 

memadukan seluruh komponen yang ada 
pada sekolah agar dapat bekerjasama ke arah 
pencapaian tujuan. 

b. Saya berusaha menyusun program kegiatan 
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sekolah dengan memanfaatkan sumber daya 
lingkungan yang ada di sekitar sekolah 

1.5 Melaksanakan pengawasan 
a. Dalam tugas pengawasan saya harus 

membimbing supaya para pelaksana 
meningkatkan kemampuan mereka dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang telah 
ditentukan bagi mereka. 

b. Saya selaku pelaksana kegiatan, selalu 
menentukan teknik pengawasan yang  
digunakan dan alat bantu yang dibutuhkan. 

c. Saya selalu merencanakan kegiatan  tahunan 
tentang pengawasan. 

     

1.6 Melaksanakan evaluasi terhadap 

kegiatan 
a. Dalam pelaksanaan evaluasi saya selalu 

menetapkan kriteria keberhasilan untuk suatu 
kegiatan. 

b. Pada periode tertentu saya akan menilai hasil 
pelaksanaan kurikulum berdasarkan 
ketentuan yang berlaku dan ketepatan waktu. 

c. Saya selalu menilai efektifitas dan efisiensi 
kegiatan tata usaha sekolah. 

     

1.7 Menentukan kebijaksanaan 
a. Saya akan memberi pujian dan penghargaan 

kepada guru-guru dan karyawan yang telah 
melaksanakan tugas dengan baik. 

b. Apabila saya menemukan ketidakberesan 
dalam pelaksanaan tugas, saya akan 
menyarankan cara/teknik yang dapat 
dilakukan bagi tindakan perbaikan. 

     

1.8 Mengadakan rapat 

a. Apabila ada guru mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan tugas, saya akan memberikan 
masukan dan dukungan agar guru tersebut 
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

b. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis 
terhadap pelaksanaan tugas atau  pekerjaan 
guru-guru, saya memberikan balikan sebagai 
masukan untuk perbaikan pada masa 
mendatang. 

     

1.9 Mengambil keputusan 
a. Apabila ada guru yang tidak memenuhi tugas 

dengan baik, saya akan memberi teguran dan 
memberi sanksi apabila tetap melakukan 
kesalahan. 
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b. Hasil evaluasi  saya putuskan berdasarkan 
hasil interprestasi data yang terkumpul. 

1.10 Mengatur proses belajar mengajar 
a. Saya selalu mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan sekolah diantaranya, kalender 
pendidik, PMB, EBTA, pembagian raport 
dsb. 

b. Saya selalu membimbing pelaksanaan 
kurikulum yang meliputi isi, metode 
penyajian, penggunaan alat bantu pengajaran 
dan evaluasi agar terlaksana sesuai dengan 
ketentuan yang berlaku. 

     

1.11 Mengatur administrasi ketatausahaan, 
siswa, ketenagaan, sarana dan prasarana, 

keuangan 
a. Tugas mengendalikan tata usaha sekolah 

selalu saya lakukan, tugas tersebut meliputi 
urusan kepegawaian, keuangan termasuk 
RAPBS. 

b. Saya selalu membimbing dalam penggunaan 
dan pemeliharaan sarana sekolah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

     

1.12 Mengatur organisasi intra sekolah 
a. Agar seluruh personil sekolah terintegrasai 

secara harmonis, saya selalu menyatukan 
bagian-bagian dan membuatnya saling 
melengkapi dan mendukung antar satu 
dengan lainnya. 

b. Semua rencana yang ada, saya satukan 
menjadi program sekolah yang dalam 
pelaksanaannya diatur menurut skala 
prioritas. 

     

1.13 Mengatur hubungan sekolah dengan 
masyarakat dan instansi terkait 

a. Saya selalu mengendalikan kegiatan 
bimbingan kerjasama sekolah dengan 
instansi pemerintah dan organisasi 
kemasyarakatan 

b. Saya memberi kesempatan dan dorongan 
kepada guru-guru untuk selalu meningkatkan 
profesinya, baik melalui pendidikan dan 
pelatihan maupun usaha lainnya. 
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     KUESIONER B 

IKLIM MADRASAH 
 

 

 
NO. PERNYATAAN SS S CS KS TS 

2.1 

2.1.1 

 

 

 

Komponen Interaksi Sekolah 
Konsistensi 
a. Di sekolah tempat saya bekerja iklim kerjanya 

kondusif 
b. Warga sekolah menghargai perbedaan pendapat 

yang muncul 

     

2.1.2 Kepercayaan 

a. Terjadi suasana saling percaya antar warga 
sekolah 

b. Sesama guru saling memberikan kepercayaan 
terhadap masing-masing tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya 

c. Kepala sekolah mendapat kepercayaan yang 
tinggi dari para guru 

     

2.1.3 Efektivitas 

a. Efektivitas kerja guru dapat terwujud karena 
adanya kerja sama antar guru 

b. Efektivitas kerja guru dapat terwujud juga 
karena adanya kerja sama yang baik dengan 
kepala sekolah 

     

2.1.4 Tanggung jawab 

a. Guru memiliki tanggung jawab menyelesaikan 
masalah yang dihadapi murid terutama yang 
berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran 

b. Guru bertangung jawab kepada orang tua murid 
untuk mencerdaskan putra-putrinya 

     

2.1.5 Instruksi 

a. Segala perintah kepala sekolah dilaksanakan 
semua dengan penuh tangung jawab 

b. Kepala sekolah memberikan saran kepada guru-
guru untuk melaksanakan studi lanjut, 
walaupun sekolah tidak dapat membantu biaya 
pendidikannya 

     

2.1.6 Pengarahan 

a. Kepala sekolah mengarahkan dalam penyediaan 
smber belajar agar hasil pembelajaran dapat 
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optimal 
b. Kepala sekolah memberikan rambu-rambu 

tentang kriteria kenaikan kelas 
2.2 

2.2.1 

Komponen Lingkungan Kerja 

Suasana kerja 
a. Suasana kerja mendukung guru untuk 

meningkatkan kinerja 
b. Suasana kerja memberi semangat pada warga 

sekolah untuk berprestasi 
c. Suasana kerja terganggu karena terganggu 

kebisingan di sekitar sekolah 
d. Suasana kerja terganggu karena kondisi fisik 

bangunan yang kurang memadai 
e. Di sekolah ini pola komunikasi sesama guru 

terjalin dengan baik 

     

2.2.2 Ketersediaan alat 

a. Sekolah memenuhi alat-alat bantu mengajar 
yang dibutuhkan guru 

b. Sekolah menyediakan dana untuk memenuhi 
sarana dan prasarana 

c. Komite sekolah membantu menyediakan alat-
alat mengajar 

d. Ketersediaan alat-alat bantu mengajar kurang 
memadai 

     

2.2.3 Kondisi ruangan 

a. Kondisi ruang kelas (dari sisi luas, pencahyaan, 
dan sirkulasi udara) membantu murid dan guru 
nyaman dalam kegiatan belajar mengajar 

b. Warga sekolah memperhatikan kebersihan dan 
keindahan kelas 

c. Warga sekolah memperhatikan kebersihan dan 
keindahan ruangan-ruangan yang lain (kamar 
mandi, WC, laboratorium, dan ruang guru) 

     

2.3 

2.3.1 

Komponen Motivasi 

Imbalan yang adil, penempatan 
a. Kepala sekolah memberikan imbalan yang adil 

untuk guru yang berprestasi 
b. Penempatan guru dalam kepanitian sesuai 

dengan kemampuan para guru 
c. Penempatan guru kelas oleh kepala sekolah 

sesuai dengan kemampuan dan pengalaman 
para guru 

     

2.3.2 Prestasi kerja 

a. Kepala sekolah mendorong para guru untuk 
mengikuti studi lanjut 

b. Kepala sekolah mendukung pembiayaan para 
guru untuk mengikuti pelatihan dan/atau 
penataran 
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KUESIONER C 

EFEKTIVITAS MADRASAH 
 
 

 
NO. PERNYATAAN SL SR R JR TP 

3.1 
 
 

 

Tujuan Madrasah 
a. Menetapkan sasaran yang jelas dan upaya untuk 

mencapainya  
b. Tujuan madrasah dapat dipahami secara jelas oleh 

guru, staf, dan siswa 
c. Warga sekolah memiliki pemahaman yang mendalam 

terhadap pengajaran 
d. Kepala madrasah mempunyai program inservice, 

pengawasan, supervisi, serta menyediakan waktu untuk 
membuat rencana bersama-sama dengan para guru dan 
memungkinkan adanya umpan balik demi keberhasilan 
efektivitas akademiknya

     

3.2 Pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh 
kepala madrasah 
a. Kepala Madrasah dapat dihubungi dengan mudah 
b. Kepala Madrasah bersifat responsif  kepada guru, 

siswa, orang tua, dan masyarakat 
c. Kepala Madrasah melaksanakan kepemimpinan yang 

berfokus pada pembelajaran 
d. Kepala madrasah menunjukkan kepemimpinan yang 

kuat 
e. Kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah/madrasah 

terhadap kualitas pengajaran 

     

3.3 Ekspektasi guru dan staf tinggi 
a. Guru dan staf merasa yakin bahwa semua siswa belajar 

dan beraktivitas dengan kesungguhan  
b. Harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai 

ilmu pengetahuan tertentu 
c. Guru dalam proses pembelajaran menekankan pada 

hasil akademik  
d. Ada prediksi yang akurat  siswa mampu mencapai 

tujuan yang telah direncanakan 
e. Mengupayakan agar siswa  lulus dengan menguasai 

pengetahuan akademik 

     

3.4 Kerjasama kemitraan antara sekolah/madrasah, orang 
tua, dan masyarakat 
a. Madrasah menjalin komunikasi positif dengan orang 

tua, komite madrasah, dan masayarakat 
b. Adanya hubungan yang baik antara sekolah/madrasah 

dengan orangtua siswa 
c. Kepala Madrasah membagi tanggung jawab untuk 
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menegakkan disiplin dan mempertahankan 
keberhasilan 

d. Orang tua, komite  madrasah, dan masyarakat 
menghadiri acara-acara penting yang dilaksanakan 
madrasah 

3.5 Iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk 
belajar 
a. Madrasah secara fisik kelihatan rapi, bersih, dan aman 
b. Iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya 

pengajaran dan pembelajaran  
c. Adanya lingkungan yang nyaman dan  harapan yang 

tinggi pada efektivitas siswa  
d. Pengembangan staf dan iklim sekolah/madrasah yang 

kondusif untuk belajar 
e. Madrasah memberikan penghargaan kepada guru, staf, 

dan siswa yang berprestasi 
f. Adanya penghargaan bagi siswa yang berefektivitas 
g. Terbangun kondisi siswa berpendapat kerja keras 

dalam meraih prestasi 
h. Siswa menaati peraturan madrasah dan aturan yang 

ditetapkan pemerintah daerah 
 

     

3.6 Kemajuan siswa sering dimonitor 
a. Madrasah memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas 

kegiatan di kelas 
b. Guru mengasah kemampuan siswa agar berpartisipasi 

aktif di dalam proses pembelajaran secara optimal 
c. Guru memberikan penilaian kepada siswa dari berbagai 

aspek  
d. Penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat 

siswa 
e. Penilaian siswa yang didasarkan pada hasil pengukuran 

hasil belajar siswa 

     

3.7 Keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan 
aktivitas yang esesial 
a. Siswa berupaya melakukan hal terbaik untuk mencapai 

hasil belajar yang maksimal  bidang akademik maupun 
non akademik 

b. Siswa memperoleh keterampilan yang esensial sebagai 
bekal kelulusannya 

c. Penekanan pada pencapaian kemampuan dasar 
d. Kepala Madrasah menunjukkan komitmen dan 

mendukung program keterampilan esensial 
e. Guru menerima bahan ajar yang memadai untuk 

mengajarkan keterampilan esensial 
 

     

3.8 Komitmen yang tinggi dari SDM madrasah terhadap 
program pendidikan 
a. Guru membantu merumuskan dan melaksanakan tujuan 

pengembangan madrasah 
b. Madrasah memiliki standar disiplin yang berlaku bagi 

kepala sekolah/madrasah, guru, siswa, dan karyawan 
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c. Staf menunjukkan profesionalisme dalam bekerja 
d. Dilakukannya  penilaian dan umpan balik sesering 

mungkin terhadap kinerja madrasah 
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Lampiran 2: Hasil Uji Coba variabel Kemampuan Manajerial  
                      Kepala Madrasah 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
KRE1         174,8333       484,0057        ,4830           ,9292 
KRE2         175,4667       475,6368        ,5043           ,9292 
KRE3         175,7333       482,2713        ,4153           ,9301 
KRE4         174,8333       480,2126        ,5170           ,9289 
KRE5         175,1000       483,0586        ,3724           ,9308 
KRE6         174,7333       486,2023        ,5753           ,9286 
KRE7         174,5000       493,0172        ,4988           ,9293 
KRE8         174,5000       487,3621        ,5685           ,9287 
KRE9         174,5000       497,4310        ,3855           ,9300 
KRE10        174,6000       492,3862        ,5704           ,9290 
KRE11        174,4000       494,8690        ,4124           ,9298 
KRE12        175,2333       483,9092        ,4911           ,9291 
KRE13        175,0667       481,4437        ,4743           ,9293 
KRE14        174,6667       489,2644        ,4007           ,9299 
KRE15        174,5333       467,6368        ,6594           ,9273 
KRE16        174,1667       514,9023       -,2674           ,9329 
KRE17        174,5333       494,1195        ,4135           ,9298 
KRE18        174,4000       494,1103        ,4358           ,9297 
KRE19        174,2667       493,3747        ,5058           ,9293 
KRE20        174,4667       486,7402        ,4500           ,9295 
KRE21        174,9667       468,3092        ,6301           ,9277 
KRE22        174,6667       487,6092        ,4093           ,9299 
KRE23        174,4000       491,4897        ,4582           ,9294 
KRE24        174,6000       472,9379        ,7421           ,9268 
KRE25        174,3667       485,4816        ,5620           ,9286 
KRE26        174,8333       489,4540        ,5106           ,9291 
KRE27        175,0667       484,6161        ,5496           ,9287 
KRE28        174,9333       481,7195        ,5176           ,9289 
KRE29        174,6667       486,9195        ,6564           ,9283 
KRE30        175,2667       476,6851        ,5934           ,9281 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items = 30 
 
Alpha =    ,9308 
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Lampiran 3: Hasil uji coba variable Iklim Madrasah 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
SUP1         116,5667       219,3575        ,5097           ,9046 
SUP2         115,8667       220,1195        ,4401           ,9057 
SUP3         116,1333       219,0851        ,4619           ,9053 
SUP4         115,8667       222,8782        ,4757           ,9054 
SUP5         115,9333       220,3402        ,4640           ,9053 
SUP6         116,5667       216,8057        ,4170           ,9067 
SUP7         116,0000       222,0000        ,3787           ,9067 
SUP8         116,1667       224,4195        ,3963           ,9063 
SUP9         115,9667       217,8264        ,5978           ,9033 
SUP10        116,0000       223,4483        ,5469           ,9050 
SUP11        116,3000       219,4586        ,4033           ,9065 
SUP12        115,9333       221,3057        ,4735           ,9052 
SUP13        116,0333       219,8954        ,4260           ,9060 
SUP14        115,8000       218,5793        ,4859           ,9049 
SUP15        116,1333       219,9816        ,5810           ,9039 
SUP16        116,0667       219,6506        ,4422           ,9057 
SUP17        116,2333       214,7368        ,6091           ,9028 
SUP18        116,5000       215,5690        ,3767           ,9085 
SUP19        116,2000       213,6828        ,4974           ,9050 
SUP20        116,1000       218,7138        ,4185           ,9063 
SUP21        116,5333       217,9816        ,4188           ,9064 
SUP22        116,0333       220,3782        ,5473           ,9043 
SUP23        115,5667       221,8402        ,6146           ,9041 
SUP24        115,9000       222,0241        ,6242           ,9041 
SUP25        116,0667       213,9264        ,5016           ,9049 
SUP26        116,0000       214,4138        ,5662           ,9034 
SUP27        116,3333       218,7816        ,4513           ,9055 
SUP28        116,1333       223,4989        ,4531           ,9057 
SUP29        116,2000       218,3034        ,4732           ,9051 
SUP30        115,7667       214,5299        ,7483           ,9012 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items = 30 
 
Alpha =    ,9080 
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 Lampiran 4: Hasil Uji Coba Variabel Efektivitas Madrasah 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KIN1         159,4483       458,6847       -,2068           ,9422 
KIN2         159,4138       435,6084        ,4581           ,9373 
KIN3         159,2759       424,3498        ,5730           ,9364 
KIN4         159,2759       433,7069        ,5909           ,9366 
KIN5         159,3793       418,8153        ,6485           ,9356 
KIN6         159,6897       430,4360        ,4306           ,9377 
KIN7         159,3793       437,2438        ,5897           ,9369 
KIN8         158,7586       436,7611        ,5012           ,9372 
KIN9         159,3448       454,3768       -,0878           ,9422 
KIN10        159,4138       433,8941        ,4576           ,9373 
KIN11        159,0345       427,8916        ,5918           ,9363 
KIN12        159,3448       431,9483        ,6489           ,9363 
KIN13        159,3103       430,5788        ,5116           ,9369 
KIN14        159,4138       420,7512        ,6166           ,9359 
KIN15        159,4483       425,1847        ,6876           ,9356 
KIN16        159,7931       434,4557        ,3919           ,9379 
KIN17        159,5517       421,1847        ,6569           ,9356 
KIN18        159,4483       423,7562        ,4583           ,9379 
KIN19        159,3448       425,3768        ,5158           ,9369 
KIN20        159,3448       424,6626        ,6274           ,9359 
KIN21        159,2069       420,5271        ,6872           ,9353 
KIN22        158,9655       432,8916        ,5977           ,9365 
KIN23        159,0690       428,2094        ,6496           ,9360 
KIN24        159,3448       419,2340        ,5838           ,9363 
KIN25        159,6207       419,6010        ,6423           ,9357 
KIN26        159,3103       429,9360        ,4128           ,9380 
KIN27        159,2759       428,0640        ,4889           ,9371 
KIN28        159,0345       436,8202        ,4440           ,9374 
KIN29        159,6552       424,0911        ,4356           ,9382 
KIN30        159,3448       430,4483        ,4837           ,9371 
KIN31        159,2414       424,2611        ,5344           ,9368 
KIN32        158,9655       433,7488        ,5317           ,9369 
KIN33        159,1724       432,2192        ,5006           ,9370 
KIN34        158,8966       433,3818        ,5066           ,9370 
KIN35        158,7931       426,1700        ,7650           ,9353 
KIN36        158,8621       430,1946        ,6002           ,9363 
KIN37        158,9310       433,1379        ,5851           ,9366 
KIN38        158,8966       422,3103        ,7591           ,9350 
KIN39        159,3793       431,5296        ,6405           ,9363 
KIN40        159,0690       429,7094        ,5250           ,9368 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     29,0                    N of Items = 40 
 
Alpha =    ,9384 
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Lampiran 5: Instrumen Penelitian Setelah Uji coba 
 

PENGANTAR 

Daftar pernyataan dan/atau pertanyaan ini merupakan instrumen penelitian 
untuk memperoleh data mengenai : Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah, 
Iklim Madrasah, dan Efektivitas Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mencapai gelar Magister Pendidikan 
pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.  
 

Penemuan bukti empiris tentang hubungan antara Kemampuan Manajerial 
Kepala Madrasah, Iklim Madrasah, dan Efektivitas Madrasah, sebagai tujuan dari 
penelitian ini memiliki beberapa arti penting, antara lain, pertama memberikan 
informasi yang akurat mengenai peran manajer Kepala Madsarah dalam 
mengelola madrasah. Kedua, membantu memberikan penjelasan yang lebih tajam 
terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan peran manajerial Kepala 
Madrasah dalam mengelola madrasah. Ketiga, dapat dijadikan pertimbangan 
dalam usaha meningkatkan efektivitas peran manajerial Kepala Madraah. 

 
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, saya 

mohon kesediaan Bapak/Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes 
untuk mengisi instrumen penelitian ini. 

 
Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan a terima 

kasih. 
 

     Hormat saya,  
 
   Peneliti 
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   PETUNJUK 
 

5. Untuk  Kuesioner A, Bapak/Ibu dimohon memberikan tanggapan dengan 
cara memberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban : 

 

SL  :  apabila pernyataan  tersebut selalu dilakukan  

SR    :  apabila pernyataan tersebut sering dilakukan 

KD :  apabila  pernyataan tersebut kadang-kadang dilakukan  

JD :  apabila pernyataan tersebut jarang dilakukan 
TD :  apabila pernyataan tersebut tidak pernah dilakukan  

 
6. Untuk  Kuesioner B dan C, Bapak/Ibu dimohon memberikan tannggapan 

dengan cara memberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban : 
 

SS  :  apabila pernyataan tersebut sangat sesuai  

S    :  apabila pernyataan tersebut sesuai 

CS :  apabila  pernyataan tersebut cukup sesuai  

KS :  apabila pernyataan tersebut kurang sesuai 

TS :  apabila pernyataan tersebut tidak sesuai  

 

 

7. Mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya, karena jawaban yang diberikan 

Bapak/Ibu tidak ada hubungannya dengan penilaian kinerja atau karier 

Bapak/Ibu. 

8. Terima kasih dan selamat mengerjakan. 
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KUESIONER A 

KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH 
 
NO. PERNYATAAN SL SR KD JD TP 

1.1 
 
 
 
 
 
 

Menyusun perencanaan 
a. Saya berusaha merencanakan kegiatan yang 

sesuai dengan kemampuan sumber daya 
manusia yang ada pada sekolah saya. 

b. Saya membuat rencana berdasarkan tuntutan 
ideal, walaupun harus dengan memaksakan 
kemampuan sekolah. 

c. Saya membuat rencana dengan 
memperkirakan kemungkinan terlaksananya 
kegiatan secara efektif dan efisien. 

     

1.2 Mengorganisasikan kegiatan 
a. Dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan 

sekolah saya selalu menetapkan skala 
prioritas berdasar pertimbangan-
pertimbangan tertentu.  

b. Sebagai manajer sekolah saya selalu 
menyediakan dan menyerahkan kewenangan 
dan tanggungjawab yang jelas pada setiap 
orang yang berkedudukan dalam organisasi. 

     

1.3 Mengarahkan kegiatan 
a. Sebelum pelaksanaan pencapaian tujuan yang 

sesuai dengan kebijakan yang telah 
dirumuskan, saya terlebih dahulu 
menetapkan cara dan sarananya. 

b. Saya selalu membimbing tenaga 
kependidikan sekolah agar memenuhi 
persyaratan formal yang berlaku. 

     

1.4 Mengkoordinasikan kegiatan 
a. Dalam membuat rencana saya berusaha 

memadukan seluruh komponen yang ada 
pada sekolah agar dapat bekerjasama ke arah 
pencapaian tujuan. 

b. Saya berusaha menyusun program kegiatan 
sekolah dengan memanfaatkan sumber daya 
lingkungan yang ada di sekitar sekolah 

     

1.5 Melaksanakan pengawasan 
a. Dalam tugas pengawasan saya harus 

membimbing supaya para pelaksana 
meningkatkan kemampuan mereka dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang telah 
ditentukan bagi mereka.. 

b. Saya selalu merencanakan kegiatan  tahunan 
tentang pengawasan. 
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1.6 Melaksanakan evaluasi terhadap 

kegiatan 
a. Dalam pelaksanaan evaluasi saya selalu 

menetapkan kriteria keberhasilan untuk suatu 
kegiatan. 

b. Pada periode tertentu saya akan menilai hasil 
pelaksanaan kurikulum berdasarkan 
ketentuan yang berlaku dan ketepatan waktu. 

c. Saya selalu menilai efektifitas dan efisiensi 
kegiatan tata usaha sekolah. 

     

1.7 Menentukan kebijaksanaan 
a. Saya akan memberi pujian dan penghargaan 

kepada guru-guru dan karyawan yang telah 
melaksanakan tugas dengan baik. 

b. Apabila saya menemukan ketidakberesan 
dalam pelaksanaan tugas, saya akan 
menyarankan cara/teknik yang dapat 
dilakukan bagi tindakan perbaikan. 

     

1.8 Mengadakan rapat 

a. Apabila ada guru mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan tugas, saya akan memberikan 
masukan dan dukungan agar guru tersebut 
dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 

b. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis 
terhadap pelaksanaan tugas atau  pekerjaan 
guru-guru, saya memberikan balikan sebagai 
masukan untuk perbaikan pada masa 
mendatang. 

     

1.9 Mengambil keputusan 
a. Apabila ada guru yang tidak memenuhi tugas 

dengan baik, saya akan memberi teguran dan 
memberi sanksi apabila tetap melakukan 
kesalahan. 

b. Hasil evaluasi  saya putuskan berdasarkan 
hasil interprestasi data yang terkumpul. 

     

1.10 Mengatur proses belajar mengajar 
a. Saya selalu mengendalikan pelaksanaan 

kegiatan sekolah diantaranya, kalender 
pendidik, PMB, EBTA, pembagian raport 
dsb. 

     

1.11 Mengatur administrasi ketatausahaan, 
siswa, ketenagaan, sarana dan prasarana, 

keuangan 
a. Tugas mengendalikan tata usaha sekolah 

selalu saya lakukan, tugas tersebut meliputi 
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urusan kepegawaian, keuangan termasuk 
RAPBS. 

b. Saya selalu membimbing dalam penggunaan 
dan pemeliharaan sarana sekolah sesuai 
dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. 

1.12 Mengatur organisasi intra sekolah 

a. Agar seluruh personil sekolah terintegrasai 
secara harmonis, saya selalu menyatukan 
bagian-bagian dan membuatnya saling 
melengkapi dan mendukung antar satu 
dengan lainnya. 

b. Semua rencana yang ada, saya satukan 
menjadi program sekolah yang dalam 
pelaksanaannya diatur menurut skala 
prioritas. 

     

1.13 Mengatur hubungan sekolah dengan 
masyarakat dan instansi terkait 

a. Saya selalu mengendalikan kegiatan 
bimbingan kerjasama sekolah dengan 
instansi pemerintah dan organisasi 
kemasyarakatan 

b. Saya memberi kesempatan dan dorongan 
kepada guru-guru untuk selalu meningkatkan 
profesinya, baik melalui pendidikan dan 
pelatihan maupun usaha lainnya. 
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     KUESIONER B 

IKLIM MADRASAH 
 

NO. PERNYATAAN SS S CS KS TS 

2.1 

2.1.1 

 

 

 

Komponen Interaksi Sekolah 
Konsistensi 
a. Di sekolah tempat saya bekerja iklim kerjanya 

kondusif 
b. Warga sekolah menghargai perbedaan pendapat 

yang muncul 

     

2.1.2 Kepercayaan 

a. Terjadi suasana saling percaya antar warga 
sekolah 

b. Sesama guru saling memberikan kepercayaan 
terhadap masing-masing tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya 

c. Kepala sekolah mendapat kepercayaan yang 
tinggi dari para guru 

     

2.1.3 Efektivitas 

a. Efektivitas kerja guru dapat terwujud karena 
adanya kerja sama antar guru 

b. Efektivitas kerja guru dapat terwujud juga 
karena adanya kerja sama yang baik dengan 
kepala sekolah 

     

2.1.4 Tanggung jawab 

a. Guru memiliki tanggung jawab menyelesaikan 
masalah yang dihadapi murid terutama yang 
berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran 

b. Guru bertangung jawab kepada orang tua murid 
untuk mencerdaskan putra-putrinya 

     

2.1.5 Instruksi 

a. Segala perintah kepala sekolah dilaksanakan 
semua dengan penuh tangung jawab 

b. Kepala sekolah memberikan saran kepada guru-
guru untuk melaksanakan studi lanjut, 
walaupun sekolah tidak dapat membantu biaya 
pendidikannya 

     

2.1.6 Pengarahan 

a. Kepala sekolah mengarahkan dalam penyediaan 
smber belajar agar hasil pembelajaran dapat 
optimal 

b. Kepala sekolah memberikan rambu-rambu 
tentang kriteria kenaikan kelas 
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2.2 

2.2.1 

Komponen Lingkungan Kerja 

Suasana kerja 
a. Suasana kerja mendukung guru untuk 

meningkatkan kinerja 
b. Suasana kerja memberi semangat pada warga 

sekolah untuk berprestasi 
c. Suasana kerja terganggu karena terganggu 

kebisingan di sekitar sekolah 
d. Suasana kerja terganggu karena kondisi fisik 

bangunan yang kurang memadai 
e. Di sekolah ini pola komunikasi sesama guru 

terjalin dengan baik 

     

2.2.2 Ketersediaan alat 

a. Sekolah memenuhi alat-alat bantu mengajar 
yang dibutuhkan guru 

b. Sekolah menyediakan dana untuk memenuhi 
sarana dan prasarana 

c. Komite sekolah membantu menyediakan alat-
alat mengajar 

d. Ketersediaan alat-alat bantu mengajar kurang 
memadai 

     

2.2.3 Kondisi ruangan 

a. Kondisi ruang kelas (dari sisi luas, pencahyaan, 
dan sirkulasi udara) membantu murid dan guru 
nyaman dalam kegiatan belajar mengajar 

b. Warga sekolah memperhatikan kebersihan dan 
keindahan kelas 

c. Warga sekolah memperhatikan kebersihan dan 
keindahan ruangan-ruangan yang lain (kamar 
mandi, WC, laboratorium, dan ruang guru) 

     

2.3 

2.3.1 

Komponen Motivasi 

Imbalan yang adil, penempatan 
a. Kepala sekolah memberikan imbalan yang adil 

untuk guru yang berprestasi 
b. Penempatan guru dalam kepanitian sesuai 

dengan kemampuan para guru 
c. Penempatan guru kelas oleh kepala sekolah 

sesuai dengan kemampuan dan pengalaman 
para guru 

     

2.3.2 Prestasi kerja 

a. Kepala sekolah mendorong para guru untuk 
mengikuti studi lanjut 

b. Kepala sekolah mendukung pembiayaan para 
guru untuk mengikuti pelatihan dan/atau 
penataran 
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KUESIONER C 
EFEKTIVITAS MADRASAH 

 
 
NO. PERNYATAAN SL SR R JR TP 

3.1 
 
 

 

Tujuan Madrasah 
a. Menetapkan sasaran yang jelas dan upaya untuk 

mencapainya  
b. Tujuan madrasah dapat dipahami secara jelas oleh 

guru, staf, dan siswa 
c. Kepala madrasah mempunyai program inservice, 

pengawasan, supervisi, serta menyediakan waktu untuk 
membuat rencana bersama-sama dengan para guru dan 
memungkinkan adanya umpan balik demi keberhasilan 
efektivitas akademiknya

     

3.2 Pelaksanaan kepemimpinan pendidikan yang kuat oleh 
kepala madrasah 
a. Kepala Madrasah dapat dihubungi dengan mudah 
b. Kepala Madrasah bersifat responsif  kepada guru, 

siswa, orang tua, dan masyarakat 
c. Kepala Madrasah melaksanakan kepemimpinan yang 

berfokus pada pembelajaran 
d. Kepala madrasah menunjukkan kepemimpinan yang 

kuat 
e. Kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah/madrasah 

terhadap kualitas pengajaran 

     

3.3 Ekspektasi guru dan staf tinggi 
a. Guru dan staf merasa yakin bahwa semua siswa belajar 

dan beraktivitas dengan kesungguhan  
b. Harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai 

ilmu pengetahuan tertentu 
c. Guru dalam proses pembelajaran menekankan pada 

hasil akademik  
d. Ada prediksi yang akurat  siswa mampu mencapai 

tujuan yang telah direncanakan 
e. Mengupayakan agar siswa  lulus dengan menguasai 

pengetahuan akademik 

     

3.4 Kerjasama kemitraan antara sekolah/madrasah, orang 
tua, dan masyarakat 
a. Madrasah menjalin komunikasi positif dengan orang 

tua, komite madrasah, dan masayarakat 
b. Adanya hubungan yang baik antara sekolah/madrasah 

dengan orangtua siswa 
c. Kepala Madrasah membagi tanggung jawab untuk 

menegakkan disiplin dan mempertahankan 
keberhasilan 

d. Orang tua, komite  madrasah, dan masyarakat 
menghadiri acara-acara penting yang dilaksanakan 
madrasah 
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3.5 Iklim yang positif dan kondusif bagi siswa untuk 
belajar 
a. Madrasah secara fisik kelihatan rapi, bersih, dan aman 
b. Iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya 

pengajaran dan pembelajaran  
c. Adanya lingkungan yang nyaman dan  harapan yang 

tinggi pada efektivitas siswa  
d. Pengembangan staf dan iklim sekolah/madrasah yang 

kondusif untuk belajar 
e. Madrasah memberikan penghargaan kepada guru, staf, 

dan siswa yang berprestasi 
f. Adanya penghargaan bagi siswa yang berefektivitas 
g. Terbangun kondisi siswa berpendapat kerja keras 

dalam meraih prestasi 
h. Siswa menaati peraturan madrasah dan aturan yang 

ditetapkan pemerintah daerah 
 

     

3.6 Kemajuan siswa sering dimonitor 
a. Madrasah memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas 

kegiatan di kelas 
b. Guru mengasah kemampuan siswa agar berpartisipasi 

aktif di dalam proses pembelajaran secara optimal 
c. Guru memberikan penilaian kepada siswa dari berbagai 

aspek  
d. Penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat 

siswa 
e. Penilaian siswa yang didasarkan pada hasil pengukuran 

hasil belajar siswa 

     

3.7 Keberhasilan siswa dalam mencapai keterampilan 
aktivitas yang esesial 
a. Siswa berupaya melakukan hal terbaik untuk mencapai 

hasil belajar yang maksimal  bidang akademik maupun 
non akademik 

b. Siswa memperoleh keterampilan yang esensial sebagai 
bekal kelulusannya 

c. Penekanan pada pencapaian kemampuan dasar 
d. Kepala Madrasah menunjukkan komitmen dan 

mendukung program keterampilan esensial 
e. Guru menerima bahan ajar yang memadai untuk 

mengajarkan keterampilan esensial 
 

     

3.8 Komitmen yang tinggi dari SDM madrasah terhadap 
program pendidikan 
a. Guru membantu merumuskan dan melaksanakan tujuan 

pengembangan madrasah 
b. Madrasah memiliki standar disiplin yang berlaku bagi 

kepala sekolah/madrasah, guru, siswa, dan karyawan 
c. Staf menunjukkan profesionalisme dalam bekerja 
d. Dilakukannya  penilaian dan umpan balik sesering 

mungkin terhadap kinerja madrasah 
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Lampiran 6: Data Hasil Penelitian  
 
No X1 X2 Y  No X1 X2 Y 
1 156 94 144  35 150 71 139
2 152 117 172  36 158 76 153
3 170 126 186  37 162 123 157
4 167 127 183  38 162 109 171
5 162 127 172  39 145 128 175
6 166 126 171  40 171 134 178
7 180 134 186  41 146 122 177
8 166 116 180  42 163 126 155
9 182 129 184  43 151 125 154
10 192 129 181  44 150 138 176
11 155 102 130  45 162 137 178
12 157 117 161  46 150 142 187
13 157 135 182  47 165 139 172
14 158 119 161  48 171 134 179
15 145 136 168  49 158 132 180
16 161 127 186  50 153 122 171
17 165 142 173  51 153 94 146
18 147 141 185  52 162 131 153
19 158 118 158  53 155 118 154
20 150 120 139  54 179 133 184
21 148 121 170  55 152 117 169
22 162 134 187  56 159 90 179
23 170 126 172  57 161 104 172
24 165 127 174  58 163 141 181
25 156 136 166  59 149 131 180
26 165 123 173  60 164 133 170
27 175 116 167  61 161 140 161
28 159 98 149  62 150 108 158
29 175 115 174  63 162 127 172
30 161 120 156  64 155 129 181
31 168 133 174  65 191 144 194
32 163 133 192  66 161 113 169
33 161 127 167  67 155 114 160
34 162 106 148      

 
X1 : Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 
X2 : Iklim Madrasah 
Y   : Efektivitas Madrasah 
 
 
 
 



112 

 

Lampiran 7: Uji Normalitas Variabel Dependen 
 
NPar Tests 
 
NPar Tests 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

67 67 67
160,97 122,72 169,49

9,91 15,06 13,78
,120 ,139 ,128
,120 ,085 ,072

-,054 -,139 -,128
,985 1,134 1,044
,286 ,153 ,226

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

x1:Kem. Mnjrl.
x2:Iklim 
Madrasah y: Efektivias

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data. b. 
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Lampiran 8: Korelasi sederhana X1, X2, Y  
 
Correlations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Correlations

1,000 ,238 ,385**
, ,053 ,001

67 67 67
,238 1,000 ,630**
,053 , ,000

67 67 67
,385** ,630** 1,000
,001 ,000 ,

67 67 67

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x1:Kem. Mnjrl

x2:Iklim Madrasah

y: Efektivitas Madrasah

x1:Kem.Mnjrl
x2:Iklim
Madrasah y: Efektivias

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Lampiran 9: Analisis Regresi Ganda X1, X2 terhadap Y 
 
Regression 
 

 

 

  

 
 

LAMPIRAN-LAMPIRAN 

Coefficientsa

49,654 21,422 2,318 ,024
,346 ,132 ,249 2,625 ,011
,522 ,087 ,571 6,014 ,000

(Constant)
x1:Kem. Mnjrl
x2:Iklim Madarasah

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: y: Efektivitas Madrasaha. 

ANOVAb

5707,930 2 2853,965 26,795 ,000 a

6816,816 64 106,513
12524,746 66

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), x2:Iklim Madrasah, x1:Kem.Mnjrla. 

Dependent Variable: y: Efektivitas Madrasahb. 

Model Summary

,675 a ,456 ,439 10,32
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), x2:Iklim Madrasah,
x1:Kem.Mnjrl 

a. 

Variables Entered/Removedb

x2:Iklim 
Madrasahi
 
 
x1:Kem. Mnjrl
 

, Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: y: Efektivitasb. 
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Lampiran 1: Instrumen Uji Coba 
 

 

PENGANTAR 

Daftar pernyataan dan/atau pertanyaan ini merupakan instrumen penelitian 
untuk memperoleh data mengenai : Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah, 
Iklim Madrasah, dan Efektivitas Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mencapai gelar Magister Pendidikan 
pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.  
 

Penemuan bukti empiris tentang hubungan antara Kemampuan Manajerial 
Kepala Madrasah, Iklim Madrasah, dan Efektivitas Madrasah, sebagai tujuan dari 
penelitian ini memiliki beberapa arti penting, antara lain, pertama memberikan 
informasi yang akurat mengenai peran manajer Kepala Madsarah dalam 
mengelola madrasah. Kedua, membantu memberikan penjelasan yang lebih tajam 
terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan peran manajerial Kepala 
Madrasah dalam mengelola madrasah. Ketiga, dapat dijadikan pertimbangan 
dalam usaha meningkatkan efektivitas peran manajerial Kepala Madraah. 

 
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, saya 

mohon kesediaan Bapak/Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes 
untuk mengisi instrumen penelitian ini. 

 
Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan a terima 

kasih. 
 

     Hormat saya,  
 
   Peneliti 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PETUNJUK 
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9. Untuk  Kuesioner A, Bapak/Ibu dimohon memberikan tanggapan dengan 

cara memberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban : 
 

SL  :  apabila pernyataan  tersebut selalu dilakukan  

SR    :  apabila pernyataan tersebut sering dilakukan 

KD :  apabila  pernyataan tersebut kadang-kadang dilakukan  

JD :  apabila pernyataan tersebut jarang dilakukan 

TD :  apabila pernyataan tersebut tidak pernah dilakukan  

 
10. Untuk  Kuesioner B dan C, Bapak/Ibu dimohon memberikan tannggapan 

dengan cara memberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban : 
 

SS  :  apabila pernyataan tersebut sangat sesuai  

S    :  apabila pernyataan tersebut sesuai 

CS :  apabila  pernyataan tersebut cukup sesuai  

KS :  apabila pernyataan tersebut kurang sesuai 

TS :  apabila pernyataan tersebut tidak sesuai  

 

 

11. Mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya, karena jawaban yang diberikan 

Bapak/Ibu tidak ada hubungannya dengan penilaian kinerja atau karier 

Bapak/Ibu. 

12. Terima kasih dan selamat mengerjakan. 

 
 

 

 

 

 

 

 

KUESIONER A 
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KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH 
 

 
NO. PERNYATAAN SL SR KD JD TP 

1 
 
 
 
 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 
 

Saya menyusun perencanaan program sekolah 
berdasarkan hasil penelitian data dan fakta yang 
akurat serta hasil evaluasi rencana program yang 
lalu.  
 
Saya berusaha merencanakan kegiatan yang sesuai 
dengan kemampuan sumber daya manusia yang 
ada pada sekolah saya. 
 
Saya membuat rencana berdasarkan tuntutan ideal, 
walaupun harus dengan memaksakan kemampuan 
sekolah. 
 
Saya membuat rencana dengan memperkirakan 
kemungkinan terlaksananya kegiatan secara 
efektif dan efisien. 
 
Dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan sekolah 
saya selalu mene-tapkan skala prioritas berdasar 
per-timbangan-pertimbangan tertentu.  
 
Sebagai manajer sekolah saya selalu menyediakan 
dan menyerahkan ke-wenangan dan 
tanggungjawab yang jelas pada setiap orang yang 
ber-kedudukan dalam organisasi. 
 
Sebelum pelaksanaan pencapaian tujuan yang 
sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan, 
saya terlebih dahulu menetapkan cara dan 
sarananya. 
 
Saya selalu membimbing tenaga kependidikan 
sekolah agar memenuhi persyaratan formal yang 
berlaku. 
 
Dalam membuat rencana saya berusaha 
memadukan seluruh komponen yang ada pada 
sekolah agar dapat bekerjasama kearah 
pencapaian tujuan. 
 
Saya berusaha menyusun program kegiatan 
sekolah dengan memanfaatkan sumber daya 
lingkungan yang ada di sekitar sekolah 
 

     



118 

 

11 
 
 
 
 
 

12 
 
 
 

13 
 
 

14 
 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 
 

18 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

22 
 

Dalam tugas pengawasan saya harus 
membimbinga supaya para pelaksanan 
meningkatkan kemampuan mereka dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan 
bagi mereka. 
 
Saya selaku pelaksana kegiatan, selalu 
menentukan teknik pengawasan yang  digunakan 
dan alat bantu yang dibutuhkan. 
 
Saya selalu merencanakan kegiatan  tahunan 
tentang pengawasan. 
 
Dalam pelaksanaan evaluasi saya selalu 
menetapkan kriteria keberha-silan untuk suatu 
kegiatan. 
 
Pada periode tertentu saya akan menilai hasil 
pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketentuan 
yang berlaku dan ketepatan waktu. 
 
Saya selalu menilai efektifitas dan efisiensi 
kegiatan tata usaha sekolah.     
 
Saya akan memberi pujian dan penghargaan 
kepada guru-guru dan karyawan yang telah 
melaksanakan tugas dengan baik. 
 
Apabila saya menemukan ketidak-beresan dalam 
pelaksanaan tugas, saya akan menyarankan 
cara/teknik yang dapat dilakukan bagi tindakan 
perbaikan.  
 
Apabila ada guru mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan tugas, saya akan memberikan 
masukan dan dukungan agar guru tersebut dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik. 
 
Berdasarkan hasil evaluasi dan ana-lisis terhadap 
pelaksanaan tugas atau  pekerjaan guru-guru, saya 
mem-berikan balikan sebagai masukan untuk 
perbaikan pada masa mendatang. 
 
Apabila ada guru yang tidak meme-nuhi tugas 
dengan baik, saya akan memberi teguran dan 
memberi sangsi apabila tetap melakukan 
kesalahan. 
 
Hasil evaluasi  saya putuskan berda-sarkan hasil 
interprestasi data yang terkumpul. 
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23 
 
 
 

24 
 
 
 
 
 

25 
 
 
 

26 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 

28 
 
 
 

29 
 
 
 

30 
 
 
 
 

 
Saya selalu mengendalikan pelaksa-naan kegiatan 
sekolah diantaranya, kalender pendidik, PMB, 
EBTA, pembagian raport dsb.  
 
Saya selalu membimbing pelaksanaan kurikulum 
yang meliputi isi, metode penyajian, penggunaan 
alat bantu pengajaran dan evaluasi agar ter-
laksana sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.  
 
Tugas mengendalikan tata usaha sekolah selalu 
saya lakukan, tugas tersebut meliputi urusan 
kepegawaian, keuangan termasuk RAPBS. 
 
Saya selalu membimbing dalam penggunaan dan 
pemeliharaan sarana sekolah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.   
 
Agar seluruh personil sekolah terintegrasai secara 
harmonis, saya selalu me-nyatukan bagian-bagian 
dan membuatnya saling melengkapi dan 
mendukung antar satu dengan lainnya.  
 
Semua rencana yang ada, saya satukan menjadi 
program sekolah yang dalam pelaksanaannya 
diatur menurut skala prioritas. 
 
Saya selalu mengendalikan kegiatan bimbingan 
kerjasama sekolah dengan instansi pemerintah dan 
organisasi ke-masyarakatan.   
 
Saya memberi kesempatan dan dorongan kepada 
guru-guru untuk selalu meningkatkan profesinya, 
baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun 
usaha lainnya. 
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 KUESIONER B 

IKLIM MADRASAH 
 

NO. PERNYATAAN SS S CS KS TS
1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 

Di sekolah tempat saya bekerja iklim kerjanya 
kondusif 
 
Warga sekolah menghargai perbedaan pendapat 
yang muncul 
 
Terjadi suasana saling percaya antar warga 
sekolah 
 
Sesama guru saling memberikan kepercayaan 
terhadap masing-masing tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya 
 
Kepala sekolah mendapat kepercayaan yang 
tinggi dari para guru 
 
Efektivitas kerja guru dapat terwujud karena 
adanya kerja sama antar guru 
 
Efektivitas kerja guru dapat terwujud juga 
karena adanya kerja sama yang baik dengan 
kepala sekolah 
 
Guru memiliki tanggung jawab menyelesaikan 
masalah yang dihadapi murid terutama yang 
berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran 
 
Guru bertangung jawab kepada orang tua murid 
untuk mencerdaskan putra-putrinya 
 
Segala perintah kepala sekolah dilaksanakan 
semua dengan penuh tangung jawab 
 
Kepala sekolah memberikan saran kepada guru-
guru untuk melaksanakan studi lanjut, walaupun 
sekolah tidak dapat membantu biaya 
pendidikannya 
 
Kepala sekolah mengarahkan dalam penyediaan 
smber belajar agar hasil pembelajaran dapat 
optimal 
 
Kepala sekolah memberikan rambu-rambu 
tentang kriteria kenaikan kelas 
 
Suasana kerja mendukung guru untuk 
meningkatkan kinerja 
 
Suasana kerja memberi semangat pada warga 
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16 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 
 

22 
 
 

23 
 
 
 

24 
 
 

25 
 
 
 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 
 

29 
 
 

30 
 
 

 

sekolah untuk berprestasi
 
Suasana kerja terganggu karena terganggu 
kebisingan di sekitar sekolah 
 
Suasana kerja terganggu karena kondisi fisik 
bangunan yang kurang memadai 
 
Di sekolah ini pola komunikasi sesama guru 
terjalin dengan baik 
 
Sekolah memenuhi alat-alat bantu mengajar 
yang dibutuhkan guru 
 
Sekolah menyediakan dana untuk memenuhi 
sarana dan prasarana 
 
Komite sekolah membantu menyediakan alat-
alat mengajar 
 
Ketersediaan alat-alat bantu mengajar kurang 
memadai 
 
Kondisi ruang kelas (dari sisi luas, pencahyaan, 
dan sirkulasi udara) membantu murid dan guru 
nyaman dalam kegiatan belajar mengajar 
 
Warga sekolah memperhatikan kebersihan dan 
keindahan kelas 
 
Warga sekolah memperhatikan kebersihan dan 
keindahan ruangan-ruangan yang lain (kamar 
mandi, WC, laboratorium, dan ruang guru) 
 
Kepala sekolah memberikan imbalan yang adil 
untuk guru yang berprestasi 
 
Penempatan guru dalam kepanitian sesuai 
dengan kemampuan para guru 
 
Penempatan guru kelas oleh kepala sekolah 
sesuai dengan kemampuan dan pengalaman para 
guru 
 
Kepala sekolah mendorong para guru untuk 
mengikuti studi lanjut 
 
Kepala sekolah mendukung pembiayaan para 
guru untuk mengikuti pelatihan dan/atau 
penataran 
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KUESIONER C 
EFEKTIVITAS MADRASAH 

 
 
NO. PERNYATAAN SL SR R JR TP 

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 

Menetapkan sasaran yang jelas dan upaya untuk 
mencapainya 
 
Tujuan madrasah dapat dipahami secara jelas oleh guru, 
staf, dan siswa 
 
Warga sekolah memiliki pemahaman yang mendalam 
terhadap pengajaran 
 
Kepala madrasah mempunyai program inservice, 
pengawasan, supervisi, serta menyediakan waktu untuk 
membuat rencana bersama-sama dengan para guru dan 
memungkinkan adanya umpan balik demi keberhasilan 
efektivitas akademiknya 
 
Kepala Madrasah dapat dihubungi dengan mudah 
 
Kepala Madrasah bersifat responsif  kepada guru, siswa, 
orang tua, dan masyarakat 
 
Kepala Madrasah melaksanakan kepemimpinan yang 
berfokus pada pembelajaran 
 
Kepala madrasah menunjukkan kepemimpinan yang kuat 
 
Kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah/ madrasah 
terhadap kualitas pengajaran 
 
Guru dan staf merasa yakin bahwa semua siswa belajar 
dan beraktivitas dengan kesungguhan 
 
Harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai 
ilmu pengetahuan tertentu 
 
Guru dalam proses pembelajaran menekankan pada hasil 
akademik 
 
Ada prediksi yang akurat  siswa mampu mencapai tujuan 
yang telah direncanakan 
 
Mengupayakan agar siswa  lulus dengan menguasai 
pengetahuan akademik 
 
Madrasah menjalin komunikasi positif dengan orang tua, 
komite madrasah, dan masyarakat 
 
Adanya hubungan yang baik antara sekolah/ madrasah 
dengan orangtua siswa 
 
Kepala Madrasah membagi tanggung jawab untuk 
menegakkan disiplin dan mempertahankan keberhasilan 
 
Orang tua, komite  madrasah, dan masyarakat menghadiri 
acara-acara penting yang dilaksanakan madrasah 
 
Madrasah secara fisik kelihatan rapi, bersih, dan aman

   



123 

 

 
20 

 
 

21 
 
 

22 
 
 

23 
 
 

24 
 

25 
 
 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
 
 

30 
 
 

31 
 
 

32 
 
 
 

33 
 
 

34 
 

35 
 
 

36 
 
 

37 
 
 

38 
 
 

39 
 

40 

 
Iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya 
pengajaran dan pembelajaran 
 
Adanya lingkungan yang nyaman dan  harapan yang tinggi 
pada efektivitas siswa 
 
Pengembangan staf dan iklim sekolah/madrasah yang 
kondusif untuk belajar 
 
Madrasah memberikan penghargaan kepada guru, staf, dan 
siswa yang berprestasi 
 
Adanya penghargaan bagi siswa yang berefektivitas 
 
Terbangun kondisi siswa berpendapat kerja keras dalam 
meraih prestasi 
 
Siswa menaati peraturan madrasah dan aturan yang 
ditetapkan pemerintah daerah  
 
Madrasah memiliki suatu aturan dalam rutinitas kegiatan 
di kelas 
 
Guru mengasah kemampuan siswa agar berpartisipasi aktif 
di dalam proses pembelajaran secara optimal 
 
Guru memberikan penilaian kepada siswa dari berbagai 
aspek 
 
Penilaian siswa didasarkan pada hasil pengukuran hasil 
belajar siswa 
 
Penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat 
siswa 
 
Siswa berupaya melakukan hal terbaik untuk mencapai 
hasil belajar yang maksimal  bidang akademik maupun 
non akademik 
 
Siswa memperoleh keterampilan yang esensial sebagai 
bekal kelulusannya 
 
Penekanan pada pencapaian kemampuan dasar 
 
Kepala Madrasah menunjukkan komitmen dan 
mendukung program keterampilan esensial 
 
Guru menerima bahan ajar yang memadai untuk 
mengajarkan keterampilan esensial 
 
Guru membantu merumuskan dan melaksanakan tujuan 
pengembangan madrasah 
 
Madrasah memiliki standar disiplin yang berlaku bagi 
kepala sekolah/madrasah, guru, siswa, dan karyawan 
 
Staf menunjukkan profesionalisme dalam bekerja 
 
Dilakukannya penilaian dan umpan balik sesering 
mungkin terhadap kinerja madrasah. 
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Lampiran 2: Hasil Uji Coba variabel Kemampuan Manajerial  
                      Kepala Madrasah 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
KRE1         174,8333       484,0057        ,4830           ,9292 
KRE2         175,4667       475,6368        ,5043           ,9292 
KRE3         175,7333       482,2713        ,4153           ,9301 
KRE4         174,8333       480,2126        ,5170           ,9289 
KRE5         175,1000       483,0586        ,3724           ,9308 
KRE6         174,7333       486,2023        ,5753           ,9286 
KRE7         174,5000       493,0172        ,4988           ,9293 
KRE8         174,5000       487,3621        ,5685           ,9287 
KRE9         174,5000       497,4310        ,3855           ,9300 
KRE10        174,6000       492,3862        ,5704           ,9290 
KRE11        174,4000       494,8690        ,4124           ,9298 
KRE12        175,2333       483,9092        ,4911           ,9291 
KRE13        175,0667       481,4437        ,4743           ,9293 
KRE14        174,6667       489,2644        ,4007           ,9299 
KRE15        174,5333       467,6368        ,6594           ,9273 
KRE16        174,1667       514,9023       -,2674           ,9329 
KRE17        174,5333       494,1195        ,4135           ,9298 
KRE18        174,4000       494,1103        ,4358           ,9297 
KRE19        174,2667       493,3747        ,5058           ,9293 
KRE20        174,4667       486,7402        ,4500           ,9295 
KRE21        174,9667       468,3092        ,6301           ,9277 
KRE22        174,6667       487,6092        ,4093           ,9299 
KRE23        174,4000       491,4897        ,4582           ,9294 
KRE24        174,6000       472,9379        ,7421           ,9268 
KRE25        174,3667       485,4816        ,5620           ,9286 
KRE26        174,8333       489,4540        ,5106           ,9291 
KRE27        175,0667       484,6161        ,5496           ,9287 
KRE28        174,9333       481,7195        ,5176           ,9289 
KRE29        174,6667       486,9195        ,6564           ,9283 
KRE30        175,2667       476,6851        ,5934           ,9281 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items = 30 
 
Alpha =    ,9308 
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Lampiran 3: Hasil Olah Data uji coba variable Iklim Madrasah 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
SUP1         116,5667       219,3575        ,5097           ,9046 
SUP2         115,8667       220,1195        ,4401           ,9057 
SUP3         116,1333       219,0851        ,4619           ,9053 
SUP4         115,8667       222,8782        ,4757           ,9054 
SUP5         115,9333       220,3402        ,4640           ,9053 
SUP6         116,5667       216,8057        ,4170           ,9067 
SUP7         116,0000       222,0000        ,3787           ,9067 
SUP8         116,1667       224,4195        ,3963           ,9063 
SUP9         115,9667       217,8264        ,5978           ,9033 
SUP10        116,0000       223,4483        ,5469           ,9050 
SUP11        116,3000       219,4586        ,4033           ,9065 
SUP12        115,9333       221,3057        ,4735           ,9052 
SUP13        116,0333       219,8954        ,4260           ,9060 
SUP14        115,8000       218,5793        ,4859           ,9049 
SUP15        116,1333       219,9816        ,5810           ,9039 
SUP16        116,0667       219,6506        ,4422           ,9057 
SUP17        116,2333       214,7368        ,6091           ,9028 
SUP18        116,5000       215,5690        ,3767           ,9085 
SUP19        116,2000       213,6828        ,4974           ,9050 
SUP20        116,1000       218,7138        ,4185           ,9063 
SUP21        116,5333       217,9816        ,4188           ,9064 
SUP22        116,0333       220,3782        ,5473           ,9043 
SUP23        115,5667       221,8402        ,6146           ,9041 
SUP24        115,9000       222,0241        ,6242           ,9041 
SUP25        116,0667       213,9264        ,5016           ,9049 
SUP26        116,0000       214,4138        ,5662           ,9034 
SUP27        116,3333       218,7816        ,4513           ,9055 
SUP28        116,1333       223,4989        ,4531           ,9057 
SUP29        116,2000       218,3034        ,4732           ,9051 
SUP30        115,7667       214,5299        ,7483           ,9012 
 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     30,0                    N of Items = 30 
 
Alpha =    ,9080 
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Lampiran 4: Data Hasil Uji Coba Variabel Efectivitas Madrasah 
 
Reliability 
 ****** Method 1 (space saver) will be used for this analysis 
****** 
R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H 
A) 
 
Item-total Statistics 
               Scale          Scale      Corrected 
               Mean         Variance       Item-            Alpha 
              if Item        if Item       Total           if Item 
              Deleted        Deleted    Correlation        Deleted 
 
KIN1         159,4483       458,6847       -,2068           ,9422 
KIN2         159,4138       435,6084        ,4581           ,9373 
KIN3         159,2759       424,3498        ,5730           ,9364 
KIN4         159,2759       433,7069        ,5909           ,9366 
KIN5         159,3793       418,8153        ,6485           ,9356 
KIN6         159,6897       430,4360        ,4306           ,9377 
KIN7         159,3793       437,2438        ,5897           ,9369 
KIN8         158,7586       436,7611        ,5012           ,9372 
KIN9         159,3448       454,3768       -,0878           ,9422 
KIN10        159,4138       433,8941        ,4576           ,9373 
KIN11        159,0345       427,8916        ,5918           ,9363 
KIN12        159,3448       431,9483        ,6489           ,9363 
KIN13        159,3103       430,5788        ,5116           ,9369 
KIN14        159,4138       420,7512        ,6166           ,9359 
KIN15        159,4483       425,1847        ,6876           ,9356 
KIN16        159,7931       434,4557        ,3919           ,9379 
KIN17        159,5517       421,1847        ,6569           ,9356 
KIN18        159,4483       423,7562        ,4583           ,9379 
KIN19        159,3448       425,3768        ,5158           ,9369 
KIN20        159,3448       424,6626        ,6274           ,9359 
KIN21        159,2069       420,5271        ,6872           ,9353 
KIN22        158,9655       432,8916        ,5977           ,9365 
KIN23        159,0690       428,2094        ,6496           ,9360 
KIN24        159,3448       419,2340        ,5838           ,9363 
KIN25        159,6207       419,6010        ,6423           ,9357 
KIN26        159,3103       429,9360        ,4128           ,9380 
KIN27        159,2759       428,0640        ,4889           ,9371 
KIN28        159,0345       436,8202        ,4440           ,9374 
KIN29        159,6552       424,0911        ,4356           ,9382 
KIN30        159,3448       430,4483        ,4837           ,9371 
KIN31        159,2414       424,2611        ,5344           ,9368 
KIN32        158,9655       433,7488        ,5317           ,9369 
KIN33        159,1724       432,2192        ,5006           ,9370 
KIN34        158,8966       433,3818        ,5066           ,9370 
KIN35        158,7931       426,1700        ,7650           ,9353 
KIN36        158,8621       430,1946        ,6002           ,9363 
KIN37        158,9310       433,1379        ,5851           ,9366 
KIN38        158,8966       422,3103        ,7591           ,9350 
KIN39        159,3793       431,5296        ,6405           ,9363 
KIN40        159,0690       429,7094        ,5250           ,9368 
 
 
 
 
  R E L I A B I L I T Y   A N A L Y S I S   -   S C A L E   (A L P H A) 
 
 
Reliability Coefficients 
 
N of Cases =     29,0                    N of Items = 40 
 
Alpha =    ,9384 
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Lampiran 5: Instrumen Penelitian Setelah Uji coba 
 

PENGANTAR 

Daftar pernyataan dan/atau pertanyaan ini merupakan instrumen penelitian 
untuk memperoleh data mengenai : Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah, 
Iklim Madrasah, dan Efektivitas Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes. 
Penelitian ini dilaksanakan dalam rangka mencapai gelar Magister Pendidikan 
pada Program Pascasarjana Universitas Negeri Semarang.  
 

Penemuan bukti empiris tentang hubungan antara Kemampuan Manajerial 
Kepala Madrasah, Iklim Madrasah, dan Efektivitas Madrasah, sebagai tujuan dari 
penelitian ini memiliki beberapa arti penting, antara lain, pertama memberikan 
informasi yang akurat mengenai peran manajer Kepala Madsarah dalam 
mengelola madrasah. Kedua, membantu memberikan penjelasan yang lebih tajam 
terhadap faktor-faktor yang berhubungan dengan peran manajerial Kepala 
Madrasah dalam mengelola madrasah. Ketiga, dapat dijadikan pertimbangan 
dalam usaha meningkatkan efektivitas peran manajerial Kepala Madraah. 

 
Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, dengan segala kerendahan hati, saya 

mohon kesediaan Bapak/Ibu Guru Madrasah Aliyah Negeri di Kabupaten Brebes 
untuk mengisi instrumen penelitian ini. 

 
Atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu, saya mengucapkan a terima 

kasih. 
 

     Hormat saya,  
 
   Peneliti 
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   PETUNJUK 
 

13. Untuk  Kuesioner A, Bapak/Ibu dimohon memberikan tanggapan dengan 
cara memberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban : 

 

SL  :  apabila pernyataan  tersebut selalu dilakukan  

SR    :  apabila pernyataan tersebut sering dilakukan 

KD :  apabila  pernyataan tersebut kadang-kadang dilakukan  

JD :  apabila pernyataan tersebut jarang dilakukan 
TD :  apabila pernyataan tersebut tidak pernah dilakukan  

 
14. Untuk  Kuesioner B dan C, Bapak/Ibu dimohon memberikan tannggapan 

dengan cara memberi tanda silang (X) pada alternatif jawaban : 
 

SS  :  apabila pernyataan tersebut sangat sesuai  

S    :  apabila pernyataan tersebut sesuai 

CS :  apabila  pernyataan tersebut cukup sesuai  

KS :  apabila pernyataan tersebut kurang sesuai 

TS :  apabila pernyataan tersebut tidak sesuai  

 

 

15. Mohon dijawab dengan sejujur-jujurnya, karena jawaban yang diberikan 

Bapak/Ibu tidak ada hubungannya dengan penilaian kinerja atau karier 

Bapak/Ibu. 

16. Terima kasih dan selamat mengerjakan. 
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KUESIONER A 
KEMAMPUAN MANAJERIAL KEPALA MADRASAH 

 

 
NO. PERNYATAAN SL SR KD JD TP 

2 
 
 
 

3 
 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 
 

6 
 
 
 
 

7 
 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 
 
 

10 
 
 
 

11 
 
 
 

Saya berusaha merencanakan kegiatan yang sesuai 
dengan kemampuan sumber daya manusia yang 
ada pada sekolah saya. 
 
Saya membuat rencana berdasarkan tuntutan ideal, 
walaupun harus dengan memaksakan kemampuan 
sekolah. 
 
Saya membuat rencana dengan memperkirakan 
kemungkinan terlaksananya kegiatan secara 
efektif dan efisien. 
 
Dalam usaha pencapaian tujuan-tujuan sekolah 
saya selalu mene-tapkan skala prioritas berdasar 
per-timbangan-pertimbangan tertentu.  
 
Sebagai manajer sekolah saya selalu menyediakan 
dan menyerahkan ke-wenangan dan 
tanggungjawab yang jelas pada setiap orang yang 
ber-kedudukan dalam organisasi. 
 
Sebelum pelaksanaan pencapaian tujuan yang 
sesuai dengan kebijakan yang telah dirumuskan, 
saya terlebih dahulu menetapkan cara dan 
sarananya. 
 
Saya selalu membimbing tenaga kependidikan 
sekolah agar memenuhi persyaratan formal yang 
berlaku. 
 
Dalam membuat rencana saya berusaha 
memadukan seluruh komponen yang ada pada 
sekolah agar dapat bekerjasama kearah 
pencapaian tujuan. 
 
Saya berusaha menyusun program kegiatan 
sekolah dengan memanfaatkan sumber daya 
lingkungan yang ada di sekitar sekolah 
 
Dalam tugas pengawasan saya harus 
membimbinga supaya para pelaksanan 
meningkatkan kemampuan mereka dalam 
melaksanakan tugas-tugas yang telah ditentukan 

     



130 

 

 
 

13 
 
 

14 
 
 
 

15 
 
 
 

16 
 
 

17 
 
 
 

18 
 
 
 
 

19 
 
 
 
 

20 
 
 
 
 

21 
 
 
 
 

22 
 
 

23 
 
 
 

24 
 
 

bagi mereka. 
 
Saya selalu merencanakan kegiatan  tahunan 
tentang pengawasan. 
 
Dalam pelaksanaan evaluasi saya selalu 
menetapkan kriteria keberha-silan untuk suatu 
kegiatan. 
 
Pada periode tertentu saya akan menilai hasil 
pelaksanaan kurikulum berdasarkan ketentuan 
yang berlaku dan ketepatan waktu. 
 
Saya selalu menilai efektifitas dan efisiensi 
kegiatan tata usaha sekolah.     
 
Saya akan memberi pujian dan penghargaan 
kepada guru-guru dan karyawan yang telah 
melaksanakan tugas dengan baik. 
 
Apabila saya menemukan ketidak-beresan dalam 
pelaksanaan tugas, saya akan menyarankan 
cara/teknik yang dapat dilakukan bagi tindakan 
perbaikan.  
 
Apabila ada guru mengalami kesulitan dalam 
melaksanakan tugas, saya akan memberikan 
masukan dan dukungan agar guru tersebut dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik. 
 
Berdasarkan hasil evaluasi dan ana-lisis terhadap 
pelaksanaan tugas atau  pekerjaan guru-guru, saya 
mem-berikan balikan sebagai masukan untuk 
perbaikan pada masa mendatang. 
 
Apabila ada guru yang tidak meme-nuhi tugas 
dengan baik, saya akan memberi teguran dan 
memberi sangsi apabila tetap melakukan 
kesalahan. 
 
Hasil evaluasi  saya putuskan berda-sarkan hasil 
interprestasi data yang terkumpul. 
 
Saya selalu mengendalikan pelaksa-naan kegiatan 
sekolah diantaranya, kalender pendidik, PMB, 
EBTA, pembagian raport dsb.  
 
Saya selalu membimbing pelaksanaan kurikulum 
yang meliputi isi, metode penyajian, penggunaan 
alat bantu pengajaran dan evaluasi agar ter-
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25 
 
 
 

26 
 
 
 
 

27 
 
 
 
 

28 
 
 
 

29 
 
 
 

30 
 
 
 
 

laksana sesuai dengan ketentuan yang 
berlaku.  
 
Tugas mengendalikan tata usaha sekolah selalu 
saya lakukan, tugas tersebut meliputi urusan 
kepegawaian, keuangan termasuk RAPBS. 
 
Saya selalu membimbing dalam penggunaan dan 
pemeliharaan sarana sekolah sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan yang 
berlaku.   
 
Agar seluruh personil sekolah terintegrasai secara 
harmonis, saya selalu me-nyatukan bagian-bagian 
dan membuatnya saling melengkapi dan 
mendukung antar satu dengan lainnya.  
 
Semua rencana yang ada, saya satukan menjadi 
program sekolah yang dalam pelaksanaannya 
diatur menurut skala prioritas. 
 
Saya selalu mengendalikan kegiatan bimbingan 
kerjasama sekolah dengan instansi pemerintah dan 
organisasi ke-masyarakatan.   
 
Saya memberi kesempatan dan dorongan kepada 
guru-guru untuk selalu meningkatkan profesinya, 
baik melalui pendidikan dan pelatihan maupun 
usaha lainnya. 
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KUESIONER B 
IKLIM MADRASAH 

 
NO. PERNYATAAN SS S CS KS TS

1 
 
 

2 
 
 

3 
 
 

4 
 
 
 

5 
 
 

6 
 
 

7 
 
 
 

8 
 
 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 
 
 

12 
 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 

Di sekolah tempat saya bekerja iklim kerjanya 
kondusif 
 
Warga sekolah menghargai perbedaan pendapat 
yang muncul 
 
Terjadi suasana saling percaya antar warga 
sekolah 
 
Sesama guru saling memberikan kepercayaan 
terhadap masing-masing tugas yang menjadi 
tanggung jawabnya 
 
Kepala sekolah mendapat kepercayaan yang 
tinggi dari para guru 
 
Efektivitas kerja guru dapat terwujud karena 
adanya kerja sama antar guru 
 
Efektivitas kerja guru dapat terwujud juga 
karena adanya kerja sama yang baik dengan 
kepala sekolah 
 
Guru memiliki tanggung jawab menyelesaikan 
masalah yang dihadapi murid terutama yang 
berkaitan dengan penguasaan materi pelajaran 
 
Guru bertangung jawab kepada orang tua murid 
untuk mencerdaskan putra-putrinya 
 
Segala perintah kepala sekolah dilaksanakan 
semua dengan penuh tangung jawab 
 
Kepala sekolah memberikan saran kepada guru-
guru untuk melaksanakan studi lanjut, walaupun 
sekolah tidak dapat membantu biaya 
pendidikannya 
 
Kepala sekolah mengarahkan dalam penyediaan 
smber belajar agar hasil pembelajaran dapat 
optimal 
 
Kepala sekolah memberikan rambu-rambu 
tentang kriteria kenaikan kelas 
 
Suasana kerja mendukung guru untuk 
meningkatkan kinerja 
 
Suasana kerja memberi semangat pada warga 
sekolah untuk berprestasi
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16 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 
 
 

20 
 
 

21 
 
 

22 
 
 

23 
 
 
 

24 
 
 

25 
 
 
 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 
 

29 
 
 

30 
 
 

 

 
Suasana kerja terganggu karena terganggu 
kebisingan di sekitar sekolah 
 
Suasana kerja terganggu karena kondisi fisik 
bangunan yang kurang memadai 
 
Di sekolah ini pola komunikasi sesama guru 
terjalin dengan baik 
 
Sekolah memenuhi alat-alat bantu mengajar 
yang dibutuhkan guru 
 
Sekolah menyediakan dana untuk memenuhi 
sarana dan prasarana 
 
Komite sekolah membantu menyediakan alat-
alat mengajar 
 
Ketersediaan alat-alat bantu mengajar kurang 
memadai 
 
Kondisi ruang kelas (dari sisi luas, pencahyaan, 
dan sirkulasi udara) membantu murid dan guru 
nyaman dalam kegiatan belajar mengajar 
 
Warga sekolah memperhatikan kebersihan dan 
keindahan kelas 
 
Warga sekolah memperhatikan kebersihan dan 
keindahan ruangan-ruangan yang lain (kamar 
mandi, WC, laboratorium, dan ruang guru) 
 
Kepala sekolah memberikan imbalan yang adil 
untuk guru yang berprestasi 
 
Penempatan guru dalam kepanitian sesuai 
dengan kemampuan para guru 
 
Penempatan guru kelas oleh kepala sekolah 
sesuai dengan kemampuan dan pengalaman para 
guru 
 
Kepala sekolah mendorong para guru untuk 
mengikuti studi lanjut 
 
Kepala sekolah mendukung pembiayaan para 
guru untuk mengikuti pelatihan dan/atau 
penataran 
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KUESIONER C 
EFEKTIVITAS MADRASAH 

 
 
NO. PERNYATAAN SL SR R JR TP 

1 
 
 

2 
 
 

4 
 
 
 
 
 

5 
 

6 
 
 

7 
 
 

8 
 

9 
 
 

10 
 
 

11 
 
 

12 
 
 

13 
 
 

14 
 
 

15 
 
 

16 
 
 

17 
 
 

18 
 
 

19 
 

20 
 

Menetapkan sasaran yang jelas dan upaya untuk 
mencapainya 
 
Tujuan madrasah dapat dipahami secara jelas oleh guru, 
staf, dan siswa 
 
Kepala madrasah mempunyai program inservice, 
pengawasan, supervisi, serta menyediakan waktu untuk 
membuat rencana bersama-sama dengan para guru dan 
memungkinkan adanya umpan balik demi keberhasilan 
efektivitas akademiknya 
 
Kepala Madrasah dapat dihubungi dengan mudah 
 
Kepala Madrasah bersifat responsif  kepada guru, siswa, 
orang tua, dan masyarakat 
 
Kepala Madrasah melaksanakan kepemimpinan yang 
berfokus pada pembelajaran 
 
Kepala madrasah menunjukkan kepemimpinan yang kuat 
 
Kepemimpinan dan perhatian kepala sekolah/ madrasah 
terhadap kualitas pengajaran 
 
Guru dan staf merasa yakin bahwa semua siswa belajar 
dan beraktivitas dengan kesungguhan 
 
Harapan bahwa semua siswa minimal akan menguasai 
ilmu pengetahuan tertentu 
 
Guru dalam proses pembelajaran menekankan pada hasil 
akademik 
 
Ada prediksi yang akurat  siswa mampu mencapai tujuan 
yang telah direncanakan 
 
Mengupayakan agar siswa  lulus dengan menguasai 
pengetahuan akademik 
 
Madrasah menjalin komunikasi positif dengan orang tua, 
komite madrasah, dan masyarakat 
 
Adanya hubungan yang baik antara sekolah/ madrasah 
dengan orangtua siswa 
 
Kepala Madrasah membagi tanggung jawab untuk 
menegakkan disiplin dan mempertahankan keberhasilan 
 
Orang tua, komite  madrasah, dan masyarakat menghadiri 
acara-acara penting yang dilaksanakan madrasah 
 
Madrasah secara fisik kelihatan rapi, bersih, dan aman 
 
Iklim yang nyaman dan tertib bagi berlangsungnya 
pengajaran dan pembelajaran
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21 

 
 

22 
 
 

23 
 
 

24 
 

25 
 
 

26 
 
 

27 
 
 

28 
 
 

29 
 
 

30 
 
 

31 
 
 

32 
 
 
 

33 
 
 

34 
 

35 
 
 

36 
 
 

37 
 
 

38 
 
 

39 
 

40 

 
Adanya lingkungan yang nyaman dan  harapan yang tinggi 
pada efektivitas siswa 
 
Pengembangan staf dan iklim sekolah/madrasah yang 
kondusif untuk belajar 
 
Madrasah memberikan penghargaan kepada guru, staf, dan 
siswa yang berprestasi 
 
Adanya penghargaan bagi siswa yang berefektivitas 
 
Terbangun kondisi siswa berpendapat kerja keras dalam 
meraih prestasi 
 
Siswa menaati peraturan madrasah dan aturan yang 
ditetapkan pemerintah daerah  
 
Madrasah memiliki suatu aturan dalam rutinitas kegiatan 
di kelas 
 
Guru mengasah kemampuan siswa agar berpartisipasi aktif 
di dalam proses pembelajaran secara optimal 
 
Guru memberikan penilaian kepada siswa dari berbagai 
aspek 
 
Penilaian siswa didasarkan pada hasil pengukuran hasil 
belajar siswa 
 
Penilaian secara rutin mengenai program yang dibuat 
siswa 
 
Siswa berupaya melakukan hal terbaik untuk mencapai 
hasil belajar yang maksimal  bidang akademik maupun 
non akademik 
 
Siswa memperoleh keterampilan yang esensial sebagai 
bekal kelulusannya 
 
Penekanan pada pencapaian kemampuan dasar 
 
Kepala Madrasah menunjukkan komitmen dan 
mendukung program keterampilan esensial 
 
Guru menerima bahan ajar yang memadai untuk 
mengajarkan keterampilan esensial 
 
Guru membantu merumuskan dan melaksanakan tujuan 
pengembangan madrasah 
 
Madrasah memiliki standar disiplin yang berlaku bagi 
kepala sekolah/madrasah, guru, siswa, dan karyawan 
 
Staf menunjukkan profesionalisme dalam bekerja 
 
Dilakukannya penilaian dan umpan balik sesering 
mungkin terhadap kinerja madrasah. 
 

 
 



136 

 

Lampiran 6: Data Hasil Penelitian  
 
No X1 X2 Y  No X1 X2 Y 
1 156 94 144  35 150 71 139
2 152 117 172  36 158 76 153
3 170 126 186  37 162 123 157
4 167 127 183  38 162 109 171
5 162 127 172  39 145 128 175
6 166 126 171  40 171 134 178
7 180 134 186  41 146 122 177
8 166 116 180  42 163 126 155
9 182 129 184  43 151 125 154
10 192 129 181  44 150 138 176
11 155 102 130  45 162 137 178
12 157 117 161  46 150 142 187
13 157 135 182  47 165 139 172
14 158 119 161  48 171 134 179
15 145 136 168  49 158 132 180
16 161 127 186  50 153 122 171
17 165 142 173  51 153 94 146
18 147 141 185  52 162 131 153
19 158 118 158  53 155 118 154
20 150 120 139  54 179 133 184
21 148 121 170  55 152 117 169
22 162 134 187  56 159 90 179
23 170 126 172  57 161 104 172
24 165 127 174  58 163 141 181
25 156 136 166  59 149 131 180
26 165 123 173  60 164 133 170
27 175 116 167  61 161 140 161
28 159 98 149  62 150 108 158
29 175 115 174  63 162 127 172
30 161 120 156  64 155 129 181
31 168 133 174  65 191 144 194
32 163 133 192  66 161 113 169
33 161 127 167  67 155 114 160
34 162 106 148      

 
X1 : Kemampuan Manajerial Kepala Madrasah 
X2 : Iklim Madrasah 
Y   : Efektivitas Madrasah 
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Lampiran 7: Uji Normalitas Variabel Dependen 
 
NPar Tests 
 
NPar Tests 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 8: Korelasi sederhana X1, X2, Y  

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

67 67 67
160,97 122,72 169,49

9,91 15,06 13,78
,120 ,139 ,128
,120 ,085 ,072

-,054 -,139 -,128
,985 1,134 1,044
,286 ,153 ,226

N
Mean
Std. Deviation

Normal Parameters a,b

Absolute
Positive
Negative

Most Extreme
Differences

Kolmogorov-Smirnov Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

x1:Kem. Mnjrl.
x2:Iklim 
Madrasah y: Efektivias

Test distribution is Normal.a. 

Calculated from data. b. 
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Correlations 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lampiran 9: Analisis Regresi Ganda X1, X2 terhadap Y 

Correlations

1,000 ,238 ,385**
, ,053 ,001

67 67 67
,238 1,000 ,630**
,053 , ,000

67 67 67
,385** ,630** 1,000
,001 ,000 ,

67 67 67

Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N
Pearson Correlation
Sig. (2-tailed)
N

x1:Kem. Mnjrl

x2:Iklim Madrasah

y: Efektivitas Madrasah

x1:Kem.Mnjrl
x2:Iklim
Madrasah y: Efektivias

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
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Regression 
 

 

 

  

 
 

Variables Entered/Removedb

x2:Iklim 
Madrasahi
 
 
x1:Kem. Mnjrl
 

, Enter

Model
1

Variables
Entered

Variables
Removed Method

All requested variables entered.a. 

Dependent Variable: y: Efektivitasb. 

Model Summary

,675 a ,456 ,439 10,32
Model
1

R R Square
Adjusted
R Square

Std. Error of
the Estimate

Predictors: (Constant), x2:Iklim Madrasah,
x1:Kem.Mnjrl 

a. 

ANOVAb

5707,930 2 2853,965 26,795 ,000 a

6816,816 64 106,513
12524,746 66

Regression
Residual
Total

Model
1

Sum of
Squares df Mean Square F Sig. 

Predictors: (Constant), x2:Iklim Madrasah, x1:Kem.Mnjrla. 

Dependent Variable: y: Efektivitas Madrasahb. 

Coefficientsa

49,654 21,422 2,318 ,024
,346 ,132 ,249 2,625 ,011
,522 ,087 ,571 6,014 ,000

(Constant)
x1:Kem. Mnjrl
x2:Iklim Madarasah

Model
1

B Std. Error

Unstandardized
Coefficients

Beta

Standardi
zed

Coefficien
ts

t Sig.

Dependent Variable: y: Efektivitas Madrasaha. 


