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ABSTRAK 

Edi Eka Putra (2010) :  Strategi Kepala Madrasah dalam Memberdayakan Orang 
Tua Siswa di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah 
Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

 

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: (1) Apa Strategi Kepala 
Madrasah dalam Memberdayakan Orang Tua Siswa di Madrasah Tsanawiyah 
Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. (2) 
Faktor-faktor apa  yang mendukung dan menghambat Strategi Kepala Madrasah 
dalam Memberdayakan Orang Tua Siswa di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah 
Islamiyah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala madrasah di Madrasah 
Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah. Sedangkan objek dalam 
penelitian ini adalah strategi kepala  madrasah dalam memberdayakan orang tua 
Siswa di MTs-TI Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar 

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala madrasah bersama 1 
orang wakil kepala MTs-TI Desa Batubelah Kecamatan Kampar Kabupaten 
Kampar Jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang. 

Pengumpulan data di peroleh melalui observasi, wawancara dan 
dokumentasi. Setelah data terkumpul, maka data akan dianalisa dan dibandingkan 
antara aspek yang dilaksanakan dan aspek yang tidak terlaksana dengan jumlah 
dari keseluruhan aspek yang terdapat dalam konsep operasional. Maka strategi 
kepala madrasah dalam memberdayakan orang tua siswa di MTs-TI Desa Batu 
belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar tergolong dalam ketegori “Kurang 
Optimal”. Hal ini disebabkan keahlian dan pengetahuan kepala madrasah, sifat 
dan kepribadian kepala madrasah, sifat dan kepribadian pengikut atau kelompok 
yang dipimpin, dan tingkat ekonomi orang tua siswa.   
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A.  Latar Belakang Masalah  

Sekolah merupakan lembaga pendidikan secara formal memiliki 

peranan penting dan strategis bagi pembinaan generasi muda, khususnya bagi 

peserta didik. Sementara orang tua peserta didik merupakan pemberi 

pendidikan pertama dan utama yang sangat besar pengaruhnya terhadap 

pembinaan dan perkembangan pribadi peserta didik. Oleh karena itu, 

pembinaan yang tepat sangat diperlukan agar terjadi hubungan yang harmonis 

antara madrasah dengan orang tua peserta didik.  

Jika hubungan dengan orang tua murid berjalan dengan baik, rasa 

tanggung jawab dan partisipasi orang tua untuk memajukan madrasah juga 

akan baik. Agar tercipta hubungan dan kerja sama yang baik antara madrasah 

dan orang tua, orang tua perlu mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas 

tentang madrasah bersangkutan. Dari berbagai sumber dapat dikemukan 

bahwa peran paling penting dan efektif dari orang tua adalah menyediakan 

lingkungan belajar yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar dengan 

tenang dan menyenangkan. 

Kerjasama antara madrasah dengan orang tua merupakan hal yang 

sangat penting. Namun perlu diingat batas-batas kerjasama tersebut sehingga 

tidak mengganggu dan merusak tugas pokok sebagai petugas dan penanggung 
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jawab misi madrasah, namun madrasah jangan sampai dieksplotasi untuk 

kepentingan mereka.1 

Ngalim Purwanto mengemukakan, dapat atau tidaknya dilaksanakan 

suatu program pendidikan, dan tercapai atau tidaknya suatu program 

pendidikan sangat tergantung pada kecakapan dan kebijakan kepala madrasah 

sebagai pemimpin.2 Begitu juga Seokarto Indrafachrudi menyatakan, dalam 

melaksanakan kepemimpinan kepala madrasah hendaklah gunakan 

pengetahuan, pengalaman, dan sifat kepemimpinan. Selain dari itu kepala 

madrasah juga dituntut memiliki kemahiran dan keterampilan dalam 

mengelola lembaga pendidikan.3 

Kepala madrasah yang baik merupakan salah satu kunci untuk bisa 

menciptakan hubungan yang baik antara madrasah dan orang tua secara efektif 

karena harus menaruh perhatian tentang apa yang terjadi pada peserta didik di 

madrasah dan apa yang dipikirkan orang tua tentang madrasah. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi madrasah sesuai dengan 

paradigma baru manajemen pendidikan, disarankan perlunya memberdayakan 

masyarakat dan lingkungan madrasah secara optimal.4 

Dari segi pelaku, dukungan masyarakat itu sangat variatif mulai dari 

yang bersifat  individual hingga kolektif. Pada pasal 54 ayat (1) Undang-

Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

                                                 
1  Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan Islam, Jakarta: Rineka Cipta, 2005 h. 94  
2  Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan, Jakarta: Mutiara Sumber Nitya, 1981 h. 52  
3 Seokarto Indrafachrudi, Bagaimana Memimpin Sekolah yang Efektif, Bogor: Galia 

Indonesia, 2006 h. 25 
4  Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya,  

2006 h. 163  
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Nasional bahwa, “Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran 

serta perorangan, kelompok, keluarga (orang tua), organisasi profesi, 

pengusaha, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan 

pengendalian mutu pelayanan pendidikan”. Adapun dari segi bentuknya, 

partisipasi masyarakat itu bisa berupa gagasan, kritik membangun, dukungan, 

dan pelaksanaan pendidikan. Semua bentuk partisipasi ini menjadi penting 

untuk mewujudkan tanggung jawab bersama antara pihak dan lembaga 

pendidikan dengan masyarakat terhadap masa depan pendidikan.5 

Menurut Mulyasa dalam Mujamil Qomar, model manajemen 

hubungan madrasah dengan orang tua merupakan proses kegiatan madrasah 

yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh, 

disertai pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat 

pada umumnya, dan khususnya masyarakat yang berkepentingan langsung 

dengan madrasah. Simpati orang tua akan tumbuh melalui upaya-upaya 

madrasah dalam menjalin hubungan secara intensif dan proaktif di samping 

membangun citra lembaga yang baik.6 

Manajemen hubungan lembaga pendidikan dengan orang tua yang 

esensial, yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mendapatkan umpan balik (feedback) dari masyarakat atas 
kebijakan-kebijakan yang ditempuh lembaga. 

2. Untuk menunjukkan transparansi pengelolaan lembaga pendidikan 
sehingga memiliki akuntabilitas publik yang tinggi. 

3. Untuk mendapatkan dukungan riil dari masyarakat terhadap 
kelangsungan lembaga pendidikan.7 

 
                                                 

5   Mulyasa, Ibid , h. 163 
6   Mujamil Qomar, Manajemen Pendidikan Islam, Malang: Erlangga, 2007 h. 185 
7   Mujamil Qomar,  Ibid, h. 185 
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Untuk merealisasikan tujuan tersebut ada beberapa syarat dan cara 

yang dapat ditempuh, antara lain dengan bekerja sama. Emery Stoop seperti 

yang dikutip Mujamil Qomar, menyatakan dalam bekerja sama sebaiknya 

memenuhi syarat-syarat jujur, mulia dan mencakup segala yang dibutuhkan, 

komprehensif, sensitif terhadap masyarakat, dan dapat dipahami oleh pihak 

yang lain. 

Pendekatan-pendekatan yang dilakukan dalam menjalin hubungan 

dengan orang tua ada lima cara, yaitu:  

1. Melalui aktivitas-aktivitas para siswa kurikuler 
2. Melalui aktivitas-aktivitas para pengajar 
3. Melalui kegiatan ekstrakurikuler 
4. Melaui kunjungan masyarakat atau para orang tua ke lembaga 

pendidikan 
5. Melalui media masa.8 

Berbagai strategi dan pendekatan untuk menjalin hubungan antara 

lembaga dengan orang tua merupakan aplikasi riil dari manajemen 

masyarakat, manajemen lingkungan, atau manajemen hubungan lembaga 

dengan masyarakat. Intinya bagaimana orang tua murid di lembaga 

pendidikan Islam dapat percaya, sehingga mereka mendukung dan membantu 

pelaksanaan pendidikan Islam. 

Jika upaya dan pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh lembaga 

pendidikan terhadap orang tua, maka akan menciptakan hubungan yang baik 

antara lembaga pendidikan dengan orang tua dan juga meningkatkan 

partisipasi orang tua  sehingga  memajukan mutu pembelajaran di lembaga 

pendidikan.    

                                                 
8  Mujamil Qomar, Ibid , h. 185 
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Untuk meningkatkan mutu pendidikan Kepala Madrasah diharapkan 

menjalin hubungan yang baik dengan orang tua. Namun, berdasarkan studi 

awal di lokasi penelitian, penulis menemukan gejala-gejala sebagai berikut : 

1. Masih adanya orang tua yang tidak peduli dengan permasalahan yang 

terjadi di lingkungan sekolah. 

2. Masih adanya pihak orang tua murid yang tidak tahu akan kegiatan atau 

program yang diadakan sekolah 

3. Masih ada sebagian orang tua tidak menghadiri rapat yang dilaksanakan 

oleh pihak sekolah. 

4. Masih ada sebagian orang tua yang tidak peduli terhadap mutu 

pembelajaran di MTs-TI Desa Batubelah Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar 

Dari gejala-gejala dan permasalahan  di atas, penulis tertarik untuk 

melakukan penelitian dengan judul : Strategi Kepala Madrasah dalam 

Memberdayakan Orang Tua Siswa di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah 

Islamiyah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar  

B.  Penegasan Istilah 

Agar tidak terjadi kesalah fahaman dan kekeliriuan dalam memahami 

istilah yang dipakai dalam judul, maka penulis merasa perlu mengemukakan 

penjelasan terhadap istilah-istilah tersebut, yaitu : 

1. Griffin dalam Ernie Tisnawati Sule, mendefinisikan strategi sebagai 

rencana komprehensif untuk mencapai tujuan organisasi, tidak hanya 

sekedar mencapai tujuan, akan tetapi strategi juga dimaksudkan untuk 
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mempertahankan keberlangsungan organisasi di lingkungan di mana 

organisasi tersebut menjalankan aktivitas.9 Strategi yang dimaksud dalam 

penelitian ini adalah Strategi Kepala Madrasah dalam Memberdayakan 

Orang Tua siswa di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Desa Batu 

Belah Kecamatan Kampar. 

2. Kepala Madrasah berasal dari “Kepala” dan “Madrasah”. Kata kepala 

dapat diartikan ketua atau pimpinan dalam suatu lembaga, sedangkan kata 

Madrasah yaitu sebuah lembaga di mana menjadi tempat menerima dan 

memberi pelajaran.10 Maka kepala madrasah adalah seorang tenaga 

fungsional guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu madrasah 

dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat di mana 

terjadi interaksi antara guru yang memberikan pelajaran dan murid yang 

menerima pelajaran.11 Kepala madrasah dalam tulisan ini adalah kepala 

Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah (MTs-TI) Desa Batu Belah 

Kecamatan Kampar. 

3. Memberdayakan, berasal dari kata “daya” yang berarti kekuatan atau 

kemampuan.12 

4. Orang tua adalah orang yang melahirkan dan membesarkan serta mendidik 

anak-anak hingga dewasa, dalam hal ini ayah dan ibu kandung.  

                                                 
9  Ernie Tisnawati Sule & Kurnia Saefullah, Pengantar Manajemen, Jakarta: Kencana 

Prenada   Media Group, 2005 h. 132  
10  Purwanto Ngalim, Administrasi Pendidikan, Jakarta: Mutiara Sumber Nitya, 1981. h 2  
11 WahjoSumijo, Kepemimpinan Kepala Sekolah Tinjuan Teoritik dan Permasalahannya,  

Jakarta: Rajawali Pers, 1999. H. 8  
12 Peter Salim dan Yeni Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontenporer, Jakarta: Modern 

Englis Press, 1991. H. 323  
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Berdasarkan definisi di atas dapat dipahami bahwa strategi kepala 

madrasah dalam memberdayakan orang tua siswa adalah perencanaan kepala 

sekolah yang komprehensif dalam meningkatkan kemampuan dan kekuatan 

orang tua siswa terhadap mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah 

Islamiyah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

C.  Permasalahan  

1.   Identifikasi Permasalahan  

 Dari latar belakang di atas, penulis menemukan beberapa masalah 

yang diidentifikasikan yaitu sebagai berikut:  

a. Strategi kepala madrasah dalam memberdayakan orang tua siswa di 

MTs-TI Desa Batu Belah belum efektif? 

b. Upaya kepala madrasah dalam memberdayakan orang tua siswa belum 

maksimal? 

c. Jenis-jenis sumber daya orang tua siswa yang belum diberdayakan? 

d. Faktor-faktor pendukung dan penghambat strategi kepala madrasah 

dalam memberdayakan orang tua siswa belum diidentifikasi? 

2.   Pembatasan Masalah  

 Sehubungan dengan banyaknya permasalahan yang timbul dalam 

penelitian ini, maka penulis perlu membatasi masalahnya. Hal ini 

dimaksudkan agar pembahasannya dapat mengenai sasaran dan tidak 

mengambang. Dalam penelitian ini penulis memfokuskan pada strategi 

kepala madrasah dalam memberdayakan orang tua siswa dan faktor 

pendukung dan penghambat strategi kepala madrasah dalam 
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memberdayakan orang tua di MTs-TI Desa Batu Belah Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar. 

3.   Rumusan Masalah  

 Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis merumuskan 

masalah mengenai:  

a. Apa strategi kepala madrasah dalam memberdayakan orang tua siswa 

di MTs-TI Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ? 

b. Faktor-faktor apa  yang mendukung dan menghambat strategi kepala 

madrasah dalam memberdayakan orang tua siswa di MTs-TI Desa 

Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar ? 

D.  Tujuan dan Kegunaan Penelitian  

 1.  Tujuan Penelitian  

a. Untuk mengetahui strategi kepala madrasah dalam memberdayakan 

orang tua siswa di MTs-TI Desa Batu Belah Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar.  

b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat 

strategi kepala madrasah dalam memberdayakan orang tua siswa di 

MTs-TI Desa Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

2.   Kegunaan Penelitian  

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan 

pemikiran dan informasi terhadap dunia pendidikan khususnya bagi 

personel madrasah tentang memberdayakan orang tua siswa.  
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b. Sebagai masukan kepada kepala MTs-TI Desa Batubelah Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar tentang strategi kepala madrasah dalam 

memberdayakan orang tua siswa, sehingga dapat meningkatkan mutu 

pembelajaran di sekolah tersebut. 

c. Sebagai masukan bagi Jurusan Kependidikan Islam 

d. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana pendidikan Islam 

di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan 

Syarif Kasim Riau. 

e. Sebagai pengembangan wawasan keilmuan bagi penulis. 
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

A. Kerangka Teoretis 

1. Pengertian Strategi 

Strategi menurut Griffin dalam Ernie Tisnawati Sule, 

mendefinisikan strategi sebagai rencana komprehensif untuk mencapai 

tujuan organisasi, tidak hanya sekedar mencapai tujuan, akan tetapi 

strategi juga dimaksudkan untuk mempertahankan keberlangsungan 

organisasi di lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan 

aktivitas.13 Senada dengan itu, J L Thompson seperti dikutip Sandra Oliver 

mendefenisikan strategi sebagai cara untuk mencapai sebuah hasil akhir, 

hasil akhir menyangkut tujuan dan sasaran organisasi.14 

2. Kepala Madrasah 

Kepala madrasah berdasal dari dua kata yaitu; “Kepala” dan 

“Madrasah”. Kata kepala dapat diartikan “Ketua” atau “Pemimpin” dalam 

suatu organisasi atau sebuah lembaga. Sedangkan “madrasah” sebuah 

lembaga dimana menjadi tempat menerima dan memberi pelajaran.15 

Dengan demikian secara sederhana kepala madrasah dapat 

didefenisikan sebagai seorang tenaga fungsional guru yang diberi tugas 

untuk memimpin suatu madrasah dimana diselenggarakan proses belajar 

                                                 
13  Ernie Tisnawati Sule & Kurnia Saefullah, Op.Cit, h. 132  
14  Sandra Oliver, Strategi Publik Relations, Erlangga, 2006, h. 2 
15 Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi Ketiga, Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Jakarta: h. 545 dan 694  
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mengajar, atau tempat dimana terjadi interaksi antara guru yang memberi 

pelajaran dan murid yang menerima pelajaran. 

Wahjosumidjo mengemukakan, syarat-syarat yang harus dimiliki 

oleh kepala madrasah adalah 1. Bersifat administratif yang meliputi :        

a. Usia minimal dan maksimal, b. Pangkat, c. Masa jabatan, d. Pengalaman 

e. Kedudukan sebagai tenaga fungsional guru. 2. Bersifat akademis, yaitu 

latar belakang pendidikan formal dan pelatihan terakhir yang dimiliki oleh 

calon. 3. Kepribadian yang meliputi : a. Bebas dari perbuatan tercela 

(Integritas), b. Loyal kepada pancasila dan pemerintah.16 

Sedangkan menurut Syaiful Sagala dalam bukunya manajemen 

Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, bahwa ada 10 sifat ideal 

yang perlu dimiliki pemimpin dalam administrasi yaitu: 1. Memiliki 

kesehatan Jasmani dan rohani, 2. Kesadaran akan tujuan atau haluan yang 

akan ditempuh, 3. Kegairahan, 4. Ramah tamah dan kasih sayang, 5. 

Kejujuran, 6. Ahli dalam bidangnya, 7. Selalu bersifat tegas, 8. Cerdas, 9. 

Mampu mengajar, 10. Mempunyai keyakinan yang teguh.17 

Dari keterangan diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat kepala 

madrasah adalah sebagai berikut: 

a. Memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang 

telah ditetapkan oleh pemerintah. 

                                                 
16 Wahjosumidjo, Kepemimpinan Kepala Sekolah, Tinjauan Teoritik dan    

Permasalahannya, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, h. 86  
17    Syaiful Sagala, Manajemen Strategi dalam Peningkatan Mutu Pendidikan, Bandung, 

Alfabeta, 2007 
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b. Mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama dimadrasah 

disejenis dengan madrasah yang dipimpinnya. 

c. Mempunyai sifat kepribadian yang baik terutama sikap dan sifat-sifat 

kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. 

d. Mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama sifat-sifat 

kepribadian yang diperlukan bagi madrasah yang dipimpinnya. 

e. Mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan 

pengembangan madrasah. 

3. Memberdayakan Orang Tua Siswa 

Pemberdayaan berasal dari kata empowerment yang bermakna 

pemberian kekuasaan. Konsep pemberdayaan merupakan ide yang 

menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri. 

Perberdayaan mempunyai makna harfiah membuat (seseorang) berdaya. 

Istilah lain untuk pemberdayaan adalah penguatan (empowerment). Senada 

dengan itu Rappaport dalam Wrihatnolo dan  Dwidjowijito, menyatakan 

bahwa pemberdayaan diartikan sebagai suatu proses, suatu mekanisme, 

dalam hal ini, individu, organisasi dan masyarakat menjadi ahli akan 

masalah yang mereka hadapi. 

Jadi pemberdayaan orang tua dapat disimpulkan adalah upaya 

menggalang potensi yang ada pada orang tua secara praktis dan produktif 

untuk mencapai tujuan dengan pemberian daya dan kekuatan untuk 

mampu melaksanakan atau target yang ingi dicapai.  
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Begitu juga rangka mewujudkan visi dan misi kepala madrasah 

sesuai dengan paradigma baru manajemen pendidikan, disarankan 

perlunya memberdayakan orang tua dan lingkungan sekolah secara 

optimal. Hal ini penting karena madrasah memerlukan masukan dari orang 

tua dalam menyusun program yang relevan, sekaligus memerlukan 

dukungan orang tua dalam melaksanakan program tersebut.  

Kepala madrasah dituntut untuk senantiasa berusaha membina dan 

mengembangkan hubungan kerja sama yang baik antara madrasah dan 

orang tua guna mewujudkan madrasah yang efektif dan efisien. Hubungan 

yang harmonis ini akan membentuk : 

1. Saling pengertian antara madrasah, orang tua, masyarakat, dan 
lembaga-lembaga yang ada di masyarakat, termasuk dunia 
kerja. 

2. Saling membantu antara madrasah dan orang tua karena 
mengetahui mamfaat, arti dan pentingnya peranan masing-
masing. 

3. Kerja sama yang erat antara sekolah dengan berbagai pihak 
yang ada di orang tua dan mereka merasa bangga dan ikut 
bertanggung jawab atas suksesnya pendidikan di madrasah.18 
 

Dengan memberdayakan orang tua, diharapkan tercapai tujuan 

hubungan madrasah dengan orang tua, yaitu meningkatkan kinerja 

madrasah dan terlaksananya proses pendidikan di madrasah secara 

produktif, efektif dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang 

produktif dan berkualitas. Menurut Sutisna dalam Mulyasa, maksud 

hubungan madrasah dengan orang tua: 

                                                 
18   Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional, Bandung: PT. Remaja RosdaKarya,  

2006, h. 166 
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1. Untuk mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud 
dan saran-saran dari madrasah. 

2. Untuk menilai program madrasah. 
3. Untuk mempersatukan orang tua murid dan guru dalam 

memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik. 
4. Untuk mengembangkan kesadaran tentang pentingnya 

pendidikan madrasah dalam era pembangunan. 
5. Untuk membangun dan memelihara kepercayaan masyarakat 

terhadap madrasah. 
6. Untuk memberitahu orang tua tentang pekerjaan madrasah. 
7. Untuk mengerahkan dukungan dan bantuan bagi pemeliharaan 

dan peningkatan program madrasah.19 
 

Kepala madrasah dituntut untuk mampu menciptakan iklim yang 

kondusif demi lahirnya partisipasi dan kolaborasi orang tua secara 

profesional, transparan, dan demokratis. Dengan cara demikianlah, kita 

akan memulai memperbaiki kualitas pendidikan dan mengembangkan 

anak bangsa untuk masa depan. Partisipasi orang tua merupakan 

keterlibatan orang tua secara nyata dalam suatu kegiatan. Partisipasi itu 

bisa berupa gagasan, kritikan membangun, dukungan dan pelaksanaan 

pendidikan.  

Karakteristik orang tua, misalnya pengusaha, petani, nelayan, 

pedagang, pegawai, kaya, miskin, akan mewarnai kondisi dan kualitas 

sekolah. Perbedaan karekteristik orang tua tersebut membuat harapannya 

terhadap sekolah terutama lulusannya berbeda pula. Oleh karena itu 

madrasah harus menjalin hubungan, kerjasama dengan orang tua peserta 

didik. Orang tua memiliki peran yang sangat penting dalam pendidikan 

dan kemajuan madrasah, oleh karena itu penting mengkaji dan memahami 

                                                 
19   Mulyasa, Ibid, h. 164 
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cara-cara yang dapat ditempuh untuk menggalang partisipasi orang tua 

terhadap kegiatan pendidikan di madrasah. 

Dari berbagai sumber dapat dikemukakan bahwa peran yang paling 

penting dan efektif dari orang tua adalah menyediakan lingkungan belajar 

yang kondusif, sehingga peserta didik dapat belajar dengan tenang dan 

menyenangkan. 

Beberapa hal yang dapat disarankan kepala madrasah terhadap 

orang tua adalah menyediakan lingkungan belajar yang kondusif di rumah, 

antara lain: 

1. Menciptakan budaya belajar di rumah. Pada jam-jam belajar, 
orang tua sebaiknya ikut belajar, misalnya membaca tafsir atau 
ayat-ayat Al Qur’an membaca majalah, menulis puisi, dan 
menulis program kerja, sehingga tercipta budaya belajar. 

2. Memprioritaskan tugas yang terkait secara langsung dengan 
pembelajaran di madrasah, jika banyak kegiatan yang harus 
dilakukan anak, maka utamakan yang terkait dengan tugas 
pembelajaran. 

3. Mendorong anak untuk aktif dalam berbagai kegitan dan 
organisasi madrasah, baik yang bersifat kurikuler maupun 
ekstrakurikuler 

4. Memberi kesempatan kepada anak untuk mengembangkan 
gagasan, ide, dan berbagai aktivitas yang menunjang kegiatan 
belajar. 

5. Menciptakan situasi yang demokratis di rumah, agar terjadi 
tukar pendapat dan pikiran sebagai sarana belajar dan 
membelajarkan. 

6. Memahami apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan oleh 
sekolah, dalam mengembangkan potensi anak. 

7. Menyediakan sarana belajar yang memadai, sesuai dengan 
kemampuan orang tua dan kebutuhan sekolah.20 
 

                                                 
20   Mulyasa, Ibid, h. 168  
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Mengingat bahwa salah satu kunci sukses menggalang partisipasi 

orang tua adalah menjalin hubungan yang harmonis, maka diprogramkan 

beberapa hal sebagai berikut: 

1. Melibatkan orang tua secara proporsional, dan profesional 
dalam mengembangkan perencanaan, pelaksanaan, dan 
evaluasi program sekolah. Misalnya dalam mengembangkan 
program unggulan sekolah, dan life skill. 

2. Menjalin komunikasi secara intensif. Secara proaktif kepala 
madrasah menghubungi orang tua peserta didik. 

Sedangkan pengembangan komunikasi kepala madrasah 
dengan orang tua dilakukan dengan: 

a. Mengucapkan selamat datang dan bergabung dengan 
madrasah dan dewan pendidikan serta komite 
madrasah, bagi orang tua peserta didik yang baru. 
Setelah itu perlu dilakukan perkenalan dan orientasi 
singkat agar mereka mengetahui madrasah dengan 
berbagai program dan aktivitasnya. 

b. Mengadakan rapat secara rutin dengan orang tua, 
sehingga rapat dan orang tua dapat saling kenal. 

c. Mengirimkan berita tentang madrasah secara 
periodik, sehingga orang tua mengetahui program 
dan perkembangan madrasah. 

d. Membagikan daftar tenaga kependidikan secara 
lengkap termasuk alamat nomor telepon dan tugas 
pokok sehingga orang tua dapat berhubungan secara 
tepat waktu dan tepat sasaran. 

e. Mengundang orang tua dalam rangka 
mengembangkan kreativitas dan prestasi peserta 
didik. 

f. Mengadakan kunjungan rumah untuk memecahkan 
masalah dan mengembangkan pribadi peserta didik. 

g. Mengadakan pembagian tugas dan tanggung jawab 
antara sekolah dan orang tua dalam pembinaan 
pribadi peserta didik. 

 
Selanjutnya pembangian tugas dan tanggung jawab orang tua 

dapat dilakukan hal-hal sebagai berikut: 

1) Melibatkan orang tua dalam berbagai program dan 

kegiatan di sekolah yang bersifat sosial kemasyarakatan, 
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seperti bakti sosial, perpisahan, peringatan hari besar 

nasional, keagamaan, pentas seni, pelibatan orang tua 

sesuai dengan hobi, kemampuan, dan pekerjaan mereka 

dengan program dan kegiatan yang akan dilakukan. 

2) Melibatkan orang tua dalam mengambil berbagai 

keputusan, agar mereka bertanggung jawab untuk 

melaksanakannya. 

3) Mendorong guru untuk mendayagunakan orang tua sebagai 

sumber belajar dan menunjang keberhasilan belajar peserta 

didik.21 

Untuk merealisasikan program diatas dan mendorong partisipasi 

orang tua dalam kegiatan madrasah, kepala madrasah harus melakukan 

hal-hal sebagai berikut: 

1. Mengidentifikasi kebutuhan madrasah dan pertisipasi orang tua 
dalam program dan kegiatan madrasah. Upaya untuk 
melibatkan guru, tenaga kependididikan, dan wakil dewan 
pendidikan serta komite madrasah dalam identifikasi tersebut. 

2. Menyusun tugas-tugas yang dapat dilakukan bersama dengan 
orang tua secara fleksibel. 

3. Membantu guru mengembangkan program pelibatan orang tua 
dalam berbagai aktivitas madrasah, dan pembelajaran 

4. Menginformasikan secara luas program madrasah, dam 
membuka peluang bagi orang tua untuk melibatkan diri dalam 
program tersebut. 

5. Mengundang orang tua untuk menjadi relawan dalam berbagai 
aktivitas madrasah. 

6. Memberi penghargaan secara proporsional dan profesional 
terhadap keterlibatan orang tua dalam berbagai program dan 
kegiatan madrasah.22 

                                                 
 21   Mulyasa, Ibid, h. 169  

22   Mulyasa, Ibid, h. 170  
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Untuk memberdayakan peran serta orang tua dan masyarakat, 

madrasah menempuh strategi internal dan eksternal.  

Strategi internal meliputi: 

1. Pembinaan personil,  

2. Peningkatan kualitas manajemen,  

3. Inovasi program berkelanjutan.  

Sedangkan strategi eksternal meliputi  

1. Membangun komitmen awal orang tua  
2. Menjamin silaturahmi  
3. Melibatkan orang tua dalam kegiatan perencanaan dan 

pengambilan keputusan 
4. Mengundang orang tua menjadi guru tamu  
5. Mengundang nara sumber untuk kegiatan seminar, pelatihan, 

talkshow dan sebagainya 
6. Melibatkan orang tua dan masyarakat dalam kegiatan 

madrasah,  
7. Memberikan peran kepada orang tua untuk mengurus lembaga 

yang menunjang program madrasah  
8. Menjalin kerjasama dengan instansi pemerintah/swasta dan 

dunia usaha 
9. Memberikan penghargaan kepada pihak yang telah berperan 

serta menyukseskan program madrasah.23  
 

Dampak dari upaya pemberdayaan tersebut adalah meningkatnya 

keterlibatan orang tua dan masyarakat dalam program madrasah sehingga 

meningkatkan efektivitas pengelolaannya yang kemudian meningkatkan 

prestasi madrasah. 

Program lain yang baru-baru ini diselenggarakan madrasah adalah 

Parenting skill Class.  Dalam hal ini semua orang tua diundang ke 

madrasah secara bergiliran untuk mendapat pembelajaran tentang 

                                                 
 23   http://digilib.upi.edu/pasca/available/etd-0927106-111519 
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penerapan pola asuh orang tua pada anak-anaknya. Program ini bertujuan 

agar visi madrasah dan orang tua dalam mendidik anak sama. Parenting 

Skill Class merupakan madrasah untuk wali murid yang diharapkan bisa 

menjadi bekal dalam mendampingi tumbuh kembang anak dengan baik. 

Acara ini dipandu oleh instruktur berpengalaman dengan kemasan yang 

menarik, mulai dari ceramah, diskusi, berbagi pengalaman, permainan, 

nenonton film, dan kisah-kisah yang kontemplatif.24 

 
4. Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Strategi Kepala 

Madrasah dalam Memberdayakan Orang Tua Siswa.  
 
Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat strategi kepala madrasah 

dalam memberdayakan orang tua siswa antara lain adalah: 

1. Keahlian dan Pengetahuan 

Keahlian dan pengetahuan yang dimaksud yaitu keahlian dan 

pengetahuan yang dimiliki oleh kepala madrasah dan juga 

pengetahuan orang tua siswa itu sendiri. Keahlian dan pengetahuan 

yang dimaksud disini adalah latarbelakang pendidikan atau ijazah 

yang dimiliki oleh kepala madrasah, sesuai tidaknya latarbelakang 

pendidikan dengan tugas-tugas kepemimpinan yang menjadi tanggung 

jawabnya. Pengalaman kerja sebagai pemimpin, apakah pengalaman 

yang telah dilakukannya mendorong dia untuk berusaha memperbaiki 

dan mengembangkan kecakapan dan keterampilan dalam memimpin. 

Seorang pemimpin yang ideal tidak merasa puas dengan hanya 

                                                 
24   http://www.scribd.com/doc/23907157/Opini-Memberdayakan-Komite-Sekolah 
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mengandalkan pada latarbelakang dan pengalamannya saja, tampa 

selalu berusaha mengembangkan diri dengan menambah 

pengetahuannya.25 

2. Sifat dan kepribadian kepala madrasah 

Sifat dan kepribadian kepala madrasah juga merupakan faktor 

penghambat strategi pemberdayaan orang tua, karena sifat dan 

kepribadian kepala madrasah akan membentuk gaya kepemimpinan, 

dan bagaimana kepala madrasah mempengaruhi orang lain untuk 

mencapai tujuan madrasah. 

Selain itu Ngalim Purwanto menyatakan, sifat-sifat dan 

kepribadian yang diharapkan dimiliki oleh setiap pemimpin, yaitu: 

a) Rendah hati dan sederhana 

b) Bersifat suka menolong 

c) Sabar dan memiliki kestabilan emosi 

d) Percaya diri sendiri 

e) Jujur, adil dan dapat dipercaya 

f) Keahlian dalam jabatan.26 

3. Sifat dan Kepribadian Pengikut atau Kelompok yang dipimpin. 

Sifat dan kepribadian dari pengikut atau kelompok yang 

dipimpin oleh kepala madrasah juga dapat mempengaruhi terhadap 

kepemimpinan kepala madrasah, seorang kepala madrasah yang 

mempunyai anak buah guru-guru yang berpendidikan SMTA. 
                                                 

25 Ngalim Purwanto, Administrasi Pendidikan dan Supervisi Pendidikan, Bandung : 
Rosda Karya, 2005 h. 59 

26  Ngalim Purwanto, Ibid, h. 60 
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Perbedaan sifat-sifat individu maupun kelompok sebagai anak buah 

atau pengikut seorang pemimpin akan mempengaruhi bagaimana 

seyogyanya perilaku atau sikap pemimpin itu dalam menjalankan 

kepemimpinan. 

4. Tingkat Ekonomi Orang Tua Siswa 

Tingkat ekonomi orang tua merupakan faktor yang sangat 

mempengaruhi strategi kepala madrasah dalam memberdayakan orang 

tua siswa, berdasarkan hasil dari wawancara penulis dengan kepala 

madrasah, kepala madrasah menyatakan tingkat kehadiran orang tua 

dalam menghadiri rapat hanya sebagaian kecil yang bisa 

menghadirinya, ini dikarenakan orang tua lebih banyak menghabiskan 

waktu untuk bertani dan pekerjaan lainnya, sehingga komunikasi 

antara kepala madrasah dengan orang tua kurang terjalin dengan baik. 

B. Konsep Operasional 

Konsep operasional merupakan konsep yang digunakan untuk 

memberikan batasan-batasan terhadap kerangka teoretis, hal ini sangat 

diperlukan agar tidak terjadi salah pengertian dalam memahami tulisan ini. 

Kajian ini atau yang menjadi penelitian ini adalah strategi kepala madrasah 

dalam memberdayakan orang tua murid untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran, dan faktor pendukung dan penghambat strategi kapala 

madrasah dalam memberdayakan orang tua murid untuk meningkatkan mutu 

pembelajaran di MTs-TI desa Batu belah.  
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Kepala madrasah dikatakan sudah optimal dalam menjalankan 

tugasnya yakni menerapkan strateginya dalam memberdayakan orang tua 

siswa apabila sepenuhnya dapat melakukan indikator sebagai berikut: 

1. Kepala madrasah melibatkan orang tua siswa dalam perencanaan, 

pelaksanaan dan evaluasi program madrasah. 

2. Kepala madrasah dapat menjalin komunikasi yang intensif dan proaktif 

dengan orang tua siswa. 

3. Kepala madrasah mengadakan kegiatan seminar, pelatihan, talkshow untuk 

membangkitkan kesadaran orang tua siswa akan pentingnya pendidikan 

bagi anak-anaknya. 

4. Meminta orang tua siswa untuk memberikan kontribusi terhadap madrasah 

baik berbentuk materi, tenaga, ide-ide atau pemikiran yang membangun. 

5. Kepala madrasah mengundang orang tua siswa menjadi guru tamu. 

6. Kepala madrasah memberikan penghargaan kepada pihak yang telah 

berperan serta menyukseskan program madrasah. 

Faktor pendukung dan penghambat strategi kepala madrasah dalam 

memberdayakan orang tua siswa di MTs-TI Desa Batubelah pengambilan 

datanya penulis arahkan kepada: 

Faktor pendukung : 

1. Keahlian dan pengetahuan. 

2. Sifat dan kepribadian kepala madrasah. 

3. Sifat dan kepribadian pengikut atau kelompok yang dipimpin. 

4. Tingkat ekonomi orang tua siswa. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Waktu dan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada bulan September sampai dengan 

November 2010, dan lokasi penelitian ini dilaksanakan di MTs-TI Desa Batu 

Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

B. Subjek dan Objek Penelitian  

1.   Subjek Penelitian 

Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala madrasah di MTs-TI 

Desa Batubelah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

2.   Objek Penelitian 

Sedangkan objek dalam penelitian ini adalah strategi dalam 

memberdayakan orang tua siswa dan juga faktor pendukung dan 

penghambat kepala madrasah dalam memberdayakan orang tua siswa di 

MTs-TI Desa Batubelah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

C. Populasi dan Sampel 

Populasi dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala madrasah bersama 

1 orang wakil kepala MTs-TI Desa Batubelah Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar jadi jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 2 orang. Karena 

penelitian ini tidak mengambil sampel, maka penelitian ini disebut dengan 

penelitian populasi. 
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D. Teknik Pengumpulan Data 

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka 

penulis menggunakan teknik sebagai berikut. 

1.  Observasi  

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan cara 

menggunakan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung.27 

Teknik observasi ini penulis gunakan terutama pada waktu mengadakan  

studi pendahuluan ke Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Desa 

Batu Belah.  

2.   Wawancara  

Wawancara adalah suatu teknik pengumpulan data dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada sabjek (kepala 

madrasah dan wakil kepala madrasah) dengan menyiapkan pedoman 

wawancara. Data dari wawancara ini penulis gunakan untuk memperoleh 

data-data tentang strategi kepala madrasah dalam memberdayakan orang 

tua siswa dan juga data tentang faktor pendukung dan penghambat strategi 

kepala madrasah dalam memberdayakan orang tua siswa di MTs-TI Desa 

Batubelah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar. 

3.   Dokumentasi  

Teknik dokumentasi merupakan teknik yang penulis gunakan 

untuk memperoleh data-data tentang deskriptif madrasah, yakni dengan 

mengumpulkan dokumen-dokumen madrasah, terutama notulen rapat 

                                                 
 27  Syaodih Nana Sukmadinata, Metodologi Penelitian Pendidikan, Bandung: PT Rosda 
Karya, 2005, h. 220   
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komite dan kondisi madrasah baik berupa data tenaga pendidik dan 

kependidikan, keadaan sarana dan prasarana madrasah dan juga data-data 

yang mendukung tentang strategi kepala madrasah dalam memberdayakan 

orang tua siswa di MTs-TI Desa Batubelah Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar. 

E. Teknik Analisis Data 

Teknik analisa data dalam penelitian ini adalah teknik deskriptif 

kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan keadaan, fenomena-

fenomena dan dianalisa dengan menggunakan kalimat-kalimat yang dipisah-

pisahkan.28 Selanjutnya jika hasil ada perbedaan data kepala madrasah dengan 

wakil kepala madrasah, maka akan diadakan analisis triangulasi. Triangulasi 

dilakukan terhadap perbedaan data dari kedua pihak dengan membedakan data 

ketiga yakni dokumentasi seperti notulen dan data observasi. Kemudian 

dianalisa data dari wawancara dan dokumentasi tersebut, dan akan 

dibandingkan dengan keseluruhan dari konsep operasional yang telah 

ditentukan, dengan ketentuan yang telah ditentukan, yaitu: 

1. Apabila kepala madrasah melaksanakan 1 sampai dengan 4 poin dari 

konsep operasional, maka disimpulkan strategi kepala madrasah “Tidak 

Optimal”. 

2. Apabila kepala madrasah melaksanakan 5 sampai dengan 9  poin dari 

konsep operasional, maka disimpulkan strategi kepala madrasah “Kurang 

Optimal”. 

                                                 
28  Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek, Jakarta: PT. 

Rineka Cipta, 2002, h. 213.  
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3. Apabila kepala madrasah melaksanakan 10 sampai dengan 13 poin dari 

konsep operasional, maka disimpulkan strategi kepala madrasah sudah 

“Optimal”. 
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BAB IV 

PENYAJIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Deskripsi Secara Umum MTs-TI 

1.   Sejarah Berdirinya 

Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Batubelah adalah 

sebuah wadah pendidikan yang bernaung dibawah Yayasan Pembinaan 

Masyarakat Islam (YAPMI) Desa Batubelah Kecamatan Kampar berdiri 

sejak tahun 1983 M, yang didirikan oleh Abdul Salim, Abdullah, 

Halimah Tusaddiah, Abdul Latif, Muhammad Arif, H. Abdul Muthalib, 

Mahyuddin dan Muslim Deni. 

Dalam perkembangannya tahun 1984 M proses pembelajarannya 

dipindahkan dari siang hari menjadi pagi hari sesuai dengan tuntutan 

kurikulum pada waktu itu.  Semenjak berdirinya Madrasah Tsanawiayah 

TI Desa Batubelah sudah dipimpin oleh empat orang kepala madrasah 

yaitu: 

1. Halimah Tusaddiah 

2. Mahyuddin 

3. Muslim Deni 

4. Elfizah, S.Ag 

MTs-TI Desa Batubelah dalam proses pembelajaran mulai jam 

07.20 Wib sampai jam 13.20 Wib. Setelah itu ditambah dengan 13 

macam kegiatan extra kurikuler siswa/i, seperti pembinaan keagamaan 

dan pengembangan minat dan bakat serta pengayaan materi yang belum 
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tuntas, yang dimulai setelah shalat dzuhur berjama’ah sampai 14.50 Wib 

mulai hari senen sampai dengan hari kamis, sedangkan khusus hari 

jum’at dan sabtu dimulai jam 15.00 Wib sampai dengan 17.00 Wib. 

Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah (MTs-TI) Desa Batu 

Belah pada Tahun Pelajaran 2010/2011 mendidik 151 peserta didik, 

dengan jumlah guru sebanyak 27 orang (PNS, GBS, GBD, GTT). 

Adapun identitas madrasah adalah sebagai berikut: 

• Nama : MTs-TI Batu Belah 
• NSM : 212140102022 
• Alamat Sekolah : Jln. Negara Pekanbaru 

Bangkinang KM 56 
• Kecamatan  : Kampar 
• Kabupaten : Kampar 
• Propinsi : Riau 
• Nama Kepala Madrasah : Elfizah, S.Ag 
• NIP : 19720601 2005012 004 
• Status Madrasah : Swasta/Diakui 
• Tahun Didirikan : 1983 
• Kepemilikan Tanah : Milik Sendiri 
• Luas Tanah : 10.000 M2 
• Luas Bangunan : 977.5 M2 

 

2. Visi Misi, dan Tujuan Madrasah  

a. VISI 

“Mewujudkan lembaga pendidikan Islam yang berkualitas dan 

berakhlak Al Karimah serta mampu bersaing dengan Lembaga 

Pendidikan Lainnya” 

b. MISI 

1. Menciptakan anak didik yang berkualitas dalam beramal dan 

berilmu pengetahuan . 
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2. Menumbuhkan suasana intelektual yang Islami dalam rangka 

mewujudkan Ketaqwaan kepada Allah SWT. 

3. Memupuk anak didik dapat menguasai dan berperan serta dalam 

pengembangan ilmu ke Islaman 

4. Menjadi anak didik sebagai pelopor pembangunan ditengah-

tengah masyarakat berdasarkan ajaran Agama Islam.29 

c.  Tujuan 

1. Menciptakan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang 

memiliki kemampuan akademis yangdapat dan mengembangkan 

ilmu keislaman 

2. Mengembangkan peserta didik yang menyebarluaskan agama 

Islam. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 29   Kepala  Tata Usaha MTs-TI Batu Belah  
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Struktur Organisasi Madrasah Tsanawiayah Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Sumber : Kantor Tata Usaha MTs-TI Batu Belah 

KEPALA MADRASAH 

ELFIZAH, S.Ag 
NIP. 19720601 200501 2 004 

KOMITE 

BUSTAMI, A.Ma.Pd 
 

KEPALA TATA USAHA 

NURHIDAYU 

WAKAP. MADRASAH 
Urusan Kerja Sama 
dengan Masyarakat 

AGUSSALIM, S.Ag 

WAKAP. MADRASAH 
Urusan Sarana dan 

Prasarana 

REFKI MEIRIZAL 
 

WAKAP. MADRASAH 
Urusan Kurikulum 

YULIANIS, S.Ag 
NIP. 19770805 200501 2 008 

WAKAP. MADRASAH 
Urusan Kesiswaan 

MARYADI, SE  
NIP. 19790105 200901 1 012 

SISWA 

GURU 
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Struktur Organisasi Komite Madrasah Tsanawiayah Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sumber : Kantor Tata Usaha MTs-TI Batu Belah 

 
 
 

 

KEPALA MADRASAH 
 

KOMITE MADRASAH 

BUSTAMI 

H. MAWARDI RITA 
SURYANI 

ALI HASBI ZUL ANWAR 

ELFIZAH, S.Ag 
NIP. 19720601 200501 2 004 

 

WAKIL KOMITE 
SYAMSURI 

SEKRETARIS 
HELMIZAR 

BENDAHARA 
Hj. ERTI MURNI 

DARMALIS RAMLIS 
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3.  Keadaan Siswa 
TABEL IV. 1 

PERKEMBANGAN ANIMO DAN JUMLAH PESERTA DIDIK  
DALAM 6 TAHUN TERAKHIR 

 

No Tahun Ajaran 
Jumlah 
Animo 

Daya 
Tampung Jumlah Siswa 

1. 2005/2006 38 38  

2. 2006/2007 56 56  

3. 2007/2008 61 61  

4. 2008/2009 58 57  

5. 2009/2010 57 57  

6. 2010/2011 42 42  

Jumlah 312 311  

Sumber: Kepala Tata Usaha MTs-TI Desa Batubelah 
 
 

TABEL IV. 2 
DATA KONDISI SISWA MTs-TI BATU BELAH 

DALAM 4 TAHUN TERAKHIR 
 

Kelas 

Tahun 

2007/2008 2008/2009 2009/2010 2010/2011 

L P Jmlh L P Jmlh L P Jmlh L P Jmlh 

I 19 42 61 34 23 57 22 35 57 21 21 42 

II 25 30 55 18 38 56 35 21 56 22 35 57 

III 19 19 38 23 30 53 19 36 55 35 21 56 

Jumlah 63 91 154 75 91 166 76 92 168 78 77 155 

Jmlh kls 6 6 6 6 

Sumber: Kepala Tata Usaha MTs-TI Desa Batubelah 
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4.  Keadaan Guru 
TABEL IV. 3 

DATA TENAGA PENDIDIK MTs-TI BATU BELAH 
TP. 2010/2011 

 

No Nama /  NIP Tempat/ 
Tanggal lahir 

Tugas 
Tambahan Gol Pendidikan 

Terakhir 

1.  
Elfizah, S.Ag 
19720601 200501 2 004 

Batubelah  
01-06-1972 Kepala Madrasah III/b S1 Dakwah 

2. 
Yulianis, S.Ag 
19770805 200501 2 008 

Batubelah  
05-08-1977 

Wk. Kurikulum III/b S1 AS 

3. 
Salman Alfarisi, S.Ag 
150 388 513 

Batubelah  
30-05-1971 

Wk. Kepmad III/a S1 Syari’ah 

4. 
Maryadi, SE 
1979015 200901 1 012 

Temanggung  
15-05-1979 

Wk. OSIS III/a S1 Akuntansi 

5. Syamsul Bahri 
Batubelah  

10-05-1973 
Bendahara  DII PGSD 

6. Darlianis 
Batubelah  

29-09-1979 
Guru  S1 F.MIPA 

7. H. Mawardi L.C 
Tj. Belit  

04-04-1976 
Guru  S1 PAI 

8. M. Sahlan SH 
Batubelah 24-

04-1961 
Guru  S1 Hukum 

9. Zulkifli, S.Pd 
Batubelah  

03-05-1973 
Guru  S1. Sejarah 

10. Edwar, S.S 
Bangkinang  
27-01-1981 

Wk Pbt 
Kurikulum 

 
S1  

S. Inggris 

11. Dra. Amina Zahara 
Batubelah  

05-06-1966 
Wali Kelas  S1. PAI  

12. Dra. Wirdahayati 
Kampar  

12-04-1966 
Wk Pustaka  S1. PAI 

13. Agussalim, S. Ag 
Batubelah  

16-08-1970 
Wk. Humas  S1. PAI 

14. Nurhidayu 
Bangkinang 
19-08-1983 

Guru/TU  SMU 

15. Nusriani, A.Ma.Pd 
Bangkinang 
19-02-1982 

Wali Kelas  DII PGSD 

16. Helma Dora 
Pongkai 

21-04-1982 
Wali Kelas  S1. Peternakan 

17. Farida, A.Ma.Pd 
Bangkinang 
17-09-1977 

Guru  DII PGSD 

18. Nurasni, SE 
Batubelah  

08-12-1979 
Wk. Pbt 

Kurikulum 
 S1. Akuntansi 

19. Zahara Fitri, S.Pd.I 
Air Tiris 

01-06-1983 
Wali Kelas  S1. Matematika 

20. Wirdatul Jannah 
Batubelah  

21-10-1986 Wali Kelas  MAN 

21. Helmizar, S.Ag 
Batubelah  

10-10-1970 
Guru  S1. PAI 

22. Zulnepli, S.HI 
Bangkinang 
11-05-1982 

Guru/Staaf TU  S1. Syari’ah 

23. Syaifuddin 
Batubelah  

29-04-1974 
Guru  MAN 

24. Refki Meirizal 
Bangkinang 
28-05-1987 

Guru  SMK 

25. Nurlaila, S.Pd 
Penyasawan 
26-02-1986 

Wali Kelas  S1 

26. Jailani 
Bangkinang 
26-06-1970 

J. Sekolah  SMU 
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TABEL IV. 4 
DATA JUMLAH TENAGA PENDIDIK MTs-TI BATU BELAH 

TP. 2010/2011 
 

Tenaga Pendidik/ TU Jumlah Keterangan 

Tenaga Pendidik / guru 23 Honor Sekolah 24 Orang 

Perpustakaan 2 Merangkap guru 

Labor 1 Merangkap guru 

Staf Tata Usaha 2 Merangkap guru 

   

Sumber: Kepala Tata Usaha MTs-TI Desa Batubelah 
 
5.  Prestasi Akademik 

TABEL IV. 5 
PRESTASI HASIL UAN 6 TAHUN TERAKHIR 

MTs-TI BATU BELAH 
 

Tahun 
Anggaran 

Matematika Bahasa 
Indonesia 

Bahasa 
Inggris 

IPA Rata-rata 

2004/2005 6.42 6.18 5.44 - 6.00 

2005/2006 7.17 7.45 6.59 - 8.00 

2006/2007 7.20 7.75 7.20 - 8.00 

2007/2008 8.16 7.51 8.00 - 8.00 

2008/2009 8.96 7.27 8.30 7.95 8.00 

2009/2010 8.93 8.21 8.91 8.63 8.02 

Sumber: Kepala Tata Usaha MTs-TI Desa Batubelah 
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6.  Sarana dan Prasarana 
TABEL IV. 6 

DATA RUANG KELAS MTs-TI BATU BELAH 
TP. 2010/2011 

 

Ruang 
Kelas 

Jumlah Ruang Kelas Asli (d) 

Jumlah 
ruang lain 
yang 
digunakan 
untuk 
ruang kelas  

Jumlah 
ruang yang 
digunakan 
untuk 
ruang kelas 
f=d+e 

Ukuran 7 x 
9 m2 (b) 

Ukuran > 63 
m2 (a)  

Jumlah d 
= (a+b) 

9 
Ukuran > 63 

m2 (a) 
9 - 9 

Sumber: Kepala Tata Usaha MTs-TI Desa Batubelah 
 

TABEL IV. 7 
DATA RUANG LAIN MTs-TI BATU BELAH 

TP. 2010/2011 
 

Jenis Ruang Ukuran m2 Jumlah 

Perpustakaan 7 x 9 m2 1 

Labor Komputer 7 x 9 m2 1 

Sumber: Kepala Tata Usaha MTs-TI Desa Batubelah 
 

TABEL IV. 8 
DATA SARANA DAN PRASARANA MTs-TI BATU BELAH 

TP. 2010/2011 
 

Ruang Jumlah 

Kelas 6 

Laboratium 1 

Perpustakaan 1 

Ruang Kepala Sekolah 1 

Ruang Guru 1 

Sumber: Kepala Tata Usaha MTs-TI Desa Batubelah 
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7.  Program Pembelajaran 

Program Kerja Tahunan Kepala Madrasah Tsanawiayah Tarbiyah 

Islamiyah Desa Batubelah dalam Bidang Humas:  

a. Rapat dengan orang tua murid 

b. Rapat dengan komite madrasah 

c. Pameran hasil-hasil murid 

d. Rapat pengurus madrasah 

B. Penyajian Data 

Data dalam penelitian ini, merupakan data dari observasi yang penulis 

lakukan, dan wawancara dengan kepala madrasah kemudian di lengkapi 

dengan data dokumentasi yang dimiliki oleh madrasah.  

1. Data Hhasil wawancara dengan kepala Madrasah 

1. Dalam kegiatan pemberdayaan orang tua siswa di MTs-TI selama ini 

sudah dilaksanakan pada aspek pelibatan orang tua siswa terhadap 

madrasah, namun program kerja kepala madrasah secara tertulis 

tidak ada. 

2. Kepala madrasah melibatkan orang tua siswa dalam pembuatan 

perencanaan program-program madrasah. Pelibatan orang tua siswa 

ini dalam pengembangan program unggulan madrasah, yaitu dapat 

dilihat dari masukan pemikiran orang tua tentang program 

ektrakurikuler, (pengadaan kesenian drum band dan seni baca Al-

Qur’an), sedangkan dalam pelaksanaan program madrasah pelibatan 

orang tua, bahwa kepala madrasah mampu mendayagunakan orang 
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tua dalam pengadaan dan pembuatan sarana pendidikan dan disertai 

pungutan-pungutan biaya yang telah ditetapkan dalam rapat dengan 

orang tua murid. Begitu juga dalam evaluasi program madrasah, 

pelibatan orang tua oleh kepala madrasah melalui komite madrasah 

sebagai perwakilan orang tua, dan setelah itu baru dilakukan 

pemberitahuan kepada orang tua murid melalui surat pemberitahuan. 

3. Untuk menjalin komunikasi yang aktif dengan orang tua siswa, 

kepala madrasah membuat surat edaran kepada orang tua berbentuk 

penyampaian. Dan kepala madrasah juga mengadakan rapat rutin 

dengan orang tua siswa. Rapat ini dilakukan sebanyak 1 (satu) dalam 

3 (tiga) bulan, namun hanya terlaksana 1 (satu) kali dalam 6 (enam) 

bulan.  

4. Kepala Madrasah mengidentifikasi kebutuhan madrasah, baik 

kebutuhan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. 

Identifikasi kebutuhan ini kepala madrasah juga membahasnya 

dengan orang tua siswa melalui rapat rutin. 

5. Kepala Madrasah tidak ada menyusun/pembagian tugas-tugas 

dengan orang tua siswa, tetapi apabila ada bantuan dari Pemda dan 

para donator, kepala madrasah mengajak orang tua dan masyarakat 

untuk mengerjakan bersama-sama. 

6. Kelapa madrasah membantu guru-guru dalam pelaksanaan aktivitas 

pembelajaran, dan juga dalam berhubungan dengan orang tua murid. 
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7. Kepala madrasah sudah melakukan komunikasi degan orang tua 

siswa untuk pemberian informasi kepada orang tua siswa baik 

perkembangan, kemajuan maupun hambatan perserta didik, hal ini 

dilakukan melalui rapor hasil belajar siswa, rapat dengan orang tua 

siswa dan juga dari beberapa kegiatan yang diadakan pihak 

madrasah. 

8. Kepala Madrasah tidak memberikan data tenaga pendidik, secara 

lengkap beserta alamat dan nomor telepon. Sehingga ada sebagian 

orang tua siswa yang susah berkomunikasi dengan guru. 

9. Kepala madrasah tidak pernah mengundang nara sumber untuk 

kegiatan seminar, pelatihan, maupun talkshow untuk meningkatkan 

pengetahuan orang tua terhadap pendidikan anak di madrasah 

maupun di rumah tangga. 

10. Kepala madrasah mengundang orang tua siswa untuk menjadi 

relawan pada gotong royong pembuatan fisik madrasah, namun 

untuk menjadi relawan dalam kegiatan yang lain, seperti orang tua 

siswa yang mempunyai keahlian kesehatan menjadi relawan dalam 

penyuluhan kesehatan di madrasah tidak pernah dilakukan. 

11. Dalam pengambilan keputusan, Kepala madrasah melibatkan orang 

tua siswa sebagai upaya pengumpulan ide-ide atau saran yang bisa 

membangun sehingga orang tua siswa merasa bertanggung jawab 

terhadap perkembangan madrasah. Namun di waktu rapat rutin 

dengan orang tua siswa hanya sebagian dari orang tua siswa yang 
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dapat mengahadiri rapat tersebut, yang disebabkan karena kesibukan 

dari orang tua untuk mencari nafkah. 

12. Kepala Madrasah memberikan peluang bagi orang tua murid untuk 

melibatkan diri dalam berbagai program madrasah, yaitu dengan 

mengoftimalkan wakil kepala madrasah bidang humas dan juga 

komite madrasah. Namun peluang yang diberikan oleh kepala 

madrasah kurang di mamfaatkan karena latarbelakang pendidikan 

orang tua siswa yang pada umumnya masih sekolah dasar dan 

sekolah menengah. 

13. Tidak pernah, madrasah tidak pernah memberikan penghargaan 

terhadap orang tua yang sudah membantu madrasah secara langsung 

dan apalagi berbentuk barang.30 

2. Data yang diperoleh dari wawancara dengan wakil kepala Madrasah 

1. Kepala madrasah di MTs-TI ini, tidak ada program kerja dalam 

pemberdayaan orang tua siswa, namun kegiatan kerja sama denga 

orang tua siswa tetap berjalan.  

2. Wakil Kepala Madrasah menilai bahwa kepala madrasah sudah 

mampu melibatkan orang tua siswa baik dalam perencanaan, 

pelaksanaan maupun evaluasi program madrasah. Pelibatan orang 

tua siswa yaitu dalam pengembangan program unggulan madrasah. 

                                                 
30 Elfizah, Kepala Madrasah, Wawancara, 21 September 2010  
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3. Untuk menjalin komunikasi yang aktif dengan orang tua siswa, 

kepala madrasah melakukan dengan wirid pengajian, rapat rutin 

dengan orang tua siswa, kegiatan ekstrakurikuler madrasah.  

4. Kepala Madrasah bersama dengan stafnya dan orang tua siswa 

mengidentifikasi kebutuhan madrasah, identifikasi kebutuhan ini 

kepala madrasah juga membahasnya dengan orang tua siswa melalui 

rapat rutin. 

5. Kepala Madrasah tidak ada menyusun/pembagian tugas-tugas 

dengan orang tua siswa. 

6. Kelapa madrasah membantu guru-guru dalam mengembangkan kerja 

sama dengan orang tua siswa hal ini dilakukan dengan memanggil 

orang tua siswa ke madrasah untuk di pertemukan dengan guru yang 

bersangkutan. 

7. Kepala madrasah sudah melakukan komunikasi degan orang tua 

siswa untuk pemberian informasi kepada orang tua siswa baik 

perkembangan, kemajuan maupun hambatan perserta didik, hal ini 

dilakukan melalui rapat rutin dengan orang tua siswa, pembagian 

rapor hasil belajar siswa, dan juga melalui kegiatan keagamaan 

dengan orang tua siswa. 

8. Untuk menjalin komunikasi dengan orang tua siswa, Kepala 

Madrasah harus mempunyai kebijakan yang baik, seperti 

memberikan data tenaga pendidik, secara lengkap beserta alamat dan 
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nomor telepon, namun hal tersebut tidak ada dilakukan oleh kepala 

madrasah. 

9. Dalam rangka pemberdayaan orang tua siswa Kepala madrasah 

diharapkan mengundang nara sumber untuk kegiatan seminar, 

pelatihan, maupun talkshow untuk meningkatkan pengetahuan orang 

tua terhadap pendidikan anak di madrasah maupun di rumah tangga, 

namun tidak ada dilakukan oleh madrasah. 

10. Selama ini orang tua siswa sudah menjadi relawan dalam kegiatan 

pembangunan fisik madrasah yang dilakukan secara gotong royog 

dan beberapa kegiatan dan aktivitas madrasah oleh Kepala madrasah.  

11. Begitu juga dalam pengambilan keputusan, Kepala madrasah 

melibatkan orang tua siswa dengan memberikan kesempatan untuk 

berpartisipasi memberikan ide-ide, pemikiran dan lain-lain. sehingga 

orang tua siswa merasa bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

program madrasah. 

12. Kepala Madrasah memberikan peluang bagi orang tua murid untuk 

melibatkan diri dalam berbagai program madrasah, yaitu dengan 

mengoftimalkan wakil kepala madrasah bidang humas dan juga 

komite madrasah. 

13. Pemberian penghargaan selama ini memang tidak pernah diberikan 

kepada orang tua siswa yang terlibat dalam berbagai program di 
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madrasah, namun ucapan terima kasih diberikan tetapi tidak 

berbentuk benda.31 

C. Pembahasan dan Analisis Data 

1. Analisis Data tentang Strategi Kepala Madrasah dalam 
Memberdayakan Orang Tua Siswa di Madrasah Tsanawiyah 
Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar 
Kabupaten Kampar. 
 

Pada pemaparan diatas telah disajikan data deskriptif kualitatif 

sebagaimana yang terdapat pada lembaran-lembaran sebelumnya. Maka 

proses selanjutnya pada bagian ini adalah melakukan analisa terhadap 

fakta-fakta yang disajikan pada bagian yang terdahulu, yakni yang 

berhubungan dengan strategi kepala madrasah dalam memberdayan 

orang tua siswa di MTs-TI Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten 

Kampar. Untuk lebih rincinya penulis akan uraikan berbagai fakta yang 

terungkap pada lembaran sebelumnya. 

Adapun data yang dianalisa yakni lembaran data tentang strategi 

kepala madrasah dalam memberdayakan orang tua murid untuk 

meningkatkan mutu pembelajaran di MTs-TI Batu Belah Kecamatan 

Kampar Kabupaten Kampar, dimana penulis melakukan observasi, 

wawancara dengan kepala madrasah, komite madrasah dan data dari 

dokumentasi madrasah. Untuk lebih jelasnya akan penulis uraikan 

sebagai sebagai berikut: 

1. Pada aspek pertama: Dalam kegiatan pemberdayaan orang tua siswa 

di MTs-TI selama ini kepala madrasah sudah dilaksanakan pada 

                                                 
31 Elfizah, Kepala Madrasah, Wawancara, 21 September 2010  
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aspek pelibatan orang tua siswa terhadap madrasah, namun program 

kerja kepala madrasah secara tertulis tidak ada. Hal ini juga diakui 

oleh wakil kepala madrasah, bahwa kepala madrasah tidak memiliki 

suatu pogram tentang pemberdayaan orang tua siswa di MTs-TI 

Desa Batu Belah. 

2. Pada aspek yang kedua: kepala madrasah melibatkan orang tua siswa 

dalam pembuatan perencanaan program-program madrasah. 

Pelibatan orang tua siswa ini dalam pengembangan program 

unggulan madrasah, yaitu dapat dilihat dari masukan pemikiran 

orang tua siswa tentang program ekstrakurikuler, (pengadaan 

kesenian drum band dan seni baca Al-Qur’an), sedangkan dalam 

pelaksanaan program madrasah pelibatan orang tua siswa, bahwa 

kepala madrasah mampu mendayagunakan orang tua dalam 

pengadaan dan pembuatan sarana pendidikan dan disertai pungutan-

pungutan biaya yang telah ditetapkan dalam rapat dengan orang tua 

siswa. Begitu juga dalam evaluasi program madrasah, pelibatan 

orang tua siswa oleh kepala madrasah melalui komite madrasah 

sebagai perwakilan oranga tua, dan setelah itu baru dilakukan 

pemberitahuan. Hal yang sama juga dikatakan oleh wakil kepala 

madrasah, bahwa kepala madrasah melibatkan orang tua siswa dalam 

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program madrasah. 

3. Pada aspek yang ketiga: Untuk menjalin komunikasi yang aktif 

dengan orang tua siswa, kepala madrasah membuat surat edaran 
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kepada orang tua siswa berbentuk penyampaian. Dan kepala 

madrasah juga mengadakan rapat rutin dengan orang tua siswa. 

Rapat ini dilakukan sebanyak 1 (satu) dalam 3 (tiga) bulan, namun 

hanya terlaksana 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan. Ini juga senada 

dengan jawaban wakil kepala madrasah yang menyatakan 

komunikasi yang dilakukan oleh kepala madrasah melalui rapat rutin 

dengan orang tua siswa. 

4. Pada aspek yang keempat: Kepala madrasah mengidentifikasi 

kebutuhan madrasah, baik kebutuhan jengka pendek, menengah, dan 

jangka panjang. Identifikasi kebutuhan ini kepala madrasah juga 

membahasnya dengan orang tua siswa melalui rapat rutin. Jawaban 

yang sama juga disampaikan oleh wakil kepala madrasah, bahwa 

kepala madrasah mengidenfikasi kebutuhan madrasah bersama-sama 

dengan orang tua siswa melalui rapat rutin yang diadakan madrasah. 

5. Pada aspek yang kelima: Kepala madrasah tidak ada 

menyusun/pembagian tugas-tugas dengan orang tua siswa, dalam hal 

ini penulis juga mendapat jawaban yang sama dari wakil kepala 

madrasah, bahwa kepala madrasah tidak menyusun atau membagi 

tugas dengan orang tua siswa. 

6. Pada aspek yang keenam: Kepala madrasah membantu guru-guru 

dalam pelaksanaan aktivitas pembelajaran, dan juga dalam 

berhubungan dengan orang tua siswa. Hal ini juga senada dengan 

jawaban dari wakil kepala madrasah, bahwa kepala madrasah 
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membantu para guru dalam berhubungan dengan orang tua siswa 

dalam mengatasi permasalahan pembelajaran anak didik. 

7. Pada aspek yang ketujuh: Kepala madrasah sudah melakukan 

komunikasi dengan orang tua siswa untuk pemberian informasi 

kepada orang tua siswa baik perkembangan, kemajuan maupun 

hambatan peserta didik, hal ini dilakukan melalui rapor hasil belajar 

siswa, dan juga malalui rapat rutin kepala madrasah dengan orang 

tua siswa. Hal ini juga didukung oleh wakil kepala madrasah, bahwa 

madrasah melakukan komunikasi dengan orang tua siswa tentang 

perkembangan, kemajuan dan hambatan anak didik di madrasah. 

8. Pada aspek yang kedelapan: Kepala madrasah tidak memberikan 

data tenaga pendidik secara lengkap beserta alamat dan nomor 

telepon. Sehingga ada sebagian orang tua siswa yang susah 

berkomunikasi dengan guru. Hal ini juga dibenarkan oleh wakil 

kepala madrasah, bahwa kepala madrasah tidak pernah membagikan 

daftar tenaga pendidik secara lengkap termasuk alamat, nomor 

telepon, dan tugas pokok guru orang tua siswa. 

9. Pada aspek yang kesembilan: Kepala madrasah tidak pernah 

mengundang nara sumber untuk kegiatan seminar, pelatihan, 

maupun talkshow untuk meningkatkan pengetahuan orang tua siswa 

terhadap pendidikan anak didik di madrasah maupun di rumah 

tangga. Hal ini tidak terlepas dari keterbatasan dari pendanaan 

madrasah. Hal ini juga diakui oleh wakil kepala madrasah. 
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10. Pada aspek yang kesepuluh: Kepala madrasah mengundang orang 

tua siswa untuk menjadi relawan pada gotong royong pembuatan 

fisik madrasah, namun untuk menjadi relawandalam kegiatan yang 

lain, seperti orang tua siswa yang mempunyai keahlian kesehatan 

menjadi relawan dalam penyuluhan kesehatan di madrasah tidak 

pernah dilakukan. Hal ini juga dibenarkan oleh wakil kepala 

madrasah, bahwa orang tua siswa selama ini hanya sebatas 

pembangunan fisik madrasah. 

11. Pada aspek yang kesebelas: dalam pengambilan keputusan, kepala 

madrasah melibatkan orang tua siswa sebagai upaya pengumpulan 

ide-ide atau saran yang bisa membangun sehingga orang tua siswa 

merasa bertanggung jawab terhadap perkembangan madrasah. 

Namun di waktu rapat rutin dengan orang tua siswa hanya sebagaian 

dari orang tua siswa yang dapat menghadiri rapat tersebut, yang 

disebabkan karena kesibukan dari orang tua siswa untuk mencari 

nafkah. Hal i ni juga senada dengan jawaban wakil kepala madrasah, 

bahwa dalam pengambilan keputusan kepala madrasah melibatkan 

orang tua siswa, agar orang tua siswa merasa bertanggung jawab 

terhadap pendidikan anaknya, dan tidak melepaskan tanggung jawab 

pendidikan anak hanya kepada madrasah. 

12. Pada aspek yang kedua belas: Kepala madrasah memberikan peluang 

bagi orang tua siswa untuk melibatkan diri dalam berbagai program 

madrasah, yaitu dengan mengoftimalkan wakil kepala madrasah 
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bidang humas dan juga komite madrasah. Namun peluang yang 

diberikan oleh kepala madrasah kurang dimamfaatkan karena 

latarbelakang pendidikan orang tua siswa yang pada umumnya 

masih sekolah dasar dan sekolah menengah. Jawaban ini juga 

diucapkan oleh wakil kepala madrasah, bahwa peluang yang 

diberikan oleh kepala madrasah tidak bisa digunakan dengan baik 

oleh orang tua siswa. 

13. Pada aspek yang ketiga belas: Kepala madrasah tidak pernah 

memberikan penghargaan terhadap keterlibatan orang tua siswa 

dalam berbagai program dan kegiatan madrasah. Hal juga diakui 

oleh wakil kepala madrasah, namun ucapan terima kasih tetap 

diberikan tapi tidak dalam bentuk barang. 

Dari ketiga belas aspek yang penulis ajukan kepada kepala 

madrasah, kepala madrasah sudah mampu melaksanakan delapan (8) 

aspek dari 13 aspek yang penulis ajukan, dan belum melaksanakan lima 

(5) aspek dari 13 aspek. Selanjutnya jumlah angka ini akan 

dikonsultasikan kepada patokan yang telah penulis tetapkan sebelumnya, 

yaitu:  

1. Apabila kepala madrasah melaksanakan 1 sampai dengan 4 

poin dari konsep operasional, maka disimpulkan strategi 

kepala madrasah “Tidak Optimal”. 
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2. Apabila kepala madrasah melaksanakan 5 sampai dengan 9  

poin dari konsep operasional, maka disimpulkan strategi 

kepala madrasah “Kurang Optimal”. 

3. Apabila kepala madrasah melaksanakan 10 sampai dengan 13 

poin dari konsep operasional, maka disimpulkan strategi 

kepala madrasah sudah “Optimal”. 

Ternyata angka 8 berada pada rentang antara 5 sampai dengan 9, 

dengan demikian dapat disimpulkan bahwa strategi kepala madrasah 

dalam memberdayakan orang tua siswa di MTs-TI Desa Batu Belah 

Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar “kurang optimal”. 

2. Analisis Data tentang Strategi Kepala Madrasah dalam 

Memberdayakan Orang Tua Siswa di Madrasah Tsanawiyah 

Tarbiyah Islamiyah Desa Batu Belah Kecamatan Kampar 

Kabupaten Kampar 

 

Saya selaku kepala madrasah tentunya mengharapkan para orang 

tua siswa untuk mampu diberdayakan, dengan demikian saya sebagai 

kepala madrasah selalu ingin bekerjasama dengan orang tua siswa 

sehingga partisipasi orang tua semakin meningkat. Karena disamping 

bermamfaat bagi orang tua siswa itu sendiri juga bermamfaat untuk 

kemajuan madrasah. 

Menurut Kepala Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Desa 

Batu Belah Kecamatan Kampar Kabupaten Kampar yang menjadi faktor 

pengahambat strategi kepala madrasah dalam memberdayakan orang tua 

siswa di MTs-TI Desa Batu Belah adalah latarbelakang pendidikan orang 
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tua siswa yang pada umumnya masih sekolah dasar dan sekolah 

menengah. Dan juga ditambahkan oleh kepala madrasah, bahwa tingkat 

ekonomi orang tua siswa juga menjadi faktor penghambat strategi kepala 

madrasah. Hal ini terlihat waktu rapat ruitn yang diadakan oleh kepala 

madrasah masih sebagian orang tua siswa yang tidak dapat mengahadiri 

rapat dikarenakan orang tua siswa tidak waktu luang, dan lebih 

mementingkan mencari nafkah. 

Kepala madrasah juga menyatakan, bahwa ia sebagai kepala 

madrasah sebenarnya ingin mendatangkan nara sumber untuk kegiatan 

seminar, pelatihan, dan talkshow di madrasah bagi orang tua siswa untuk 

meningkatkan kemampuan dan pengetahuan orang tua siswa terhadap 

pendidikan anak di madrasah maupun di rumah mereka sendiri. Namun 

hal ini tidak bisa dilakukan karena keterbatasan biaya. 

Berdasarkan dari dokumentasi yang penulis dapatkan, bahwa 

pendidikan terakhir Kepala MTs-TI Desa Batu Belah yaitu Sastra Satu 

(S1) IAIN SUSQA dengan jurusan Dakwah Fakultas Ushuluddin dan 

disertai dengan akta IV. Dan sudah menjabat sebagai kepala Madrasah 

selama 2 tahun, yang dimulai pada tahun 2009 sampai sekarang. 

Kepala madrasah juga menyatakan bahwa selama ini partisipasi 

orang tua siswa terhadap madrasah sudah tinggi, ini dikarenakan orang 

tua siswa menyadari akan pentingnya pendidikan terhadap mereka, hal 

ini juga dikarenakan orang tua siswa merasa bahwa madrasah sebagai 



45 
 

milik bersama, sehingga kemajauan madrasah sebagai kemajuan orang 

tua dan masyarakat setempat.32 

 

                                                 
32 Elfizah, Kepala Madrasah, Wawancara: 21 September 2010  
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penyajian dan analisa data, maka dapat disimpulkan: 

1. Strategi kepala madrasah dalam memberdayakan orang tua siswa  di 

MTs-TI Desa Batu Belah diperoleh hasil kurang optimal, ini terlihat dari 

hasil analisis data wawancara dengan nilai 8. Dengan nilai berarti berada 

pada ukuran antara 5 sampai dengan 9 yang tergolong “kurang optimal”.   

2. Faktor pendukung dan penghambat strategi kepala madrasah dalam 

memberdayakan orang tua siswa di MTs-TI Desa Batubelah sebagai 

berikut:  

a. Keahlian dan pengetahuan kepala madrasah 

b. Sifat dan kepribadian kepala madrasah 

c. Sifat dan kepribadian pengikut atau kelompok yang dipimpin. 

d. Tingkat ekonomi orang tua siswa. 

B. Saran 

Dari hasil penelitian ini yang berjudul strategi kepala madrasah dalam 

memberdayakan orang tua untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang 

dilakukan oleh kepala Madrasah Tsanawiyah Tarbiyah Islamiyah Desa 

Batubelah, penulis mengajukan beberapa saran yaitu: 

1. Untuk Kepala Madrasah 

a. Agar lebih meningkatnya partisipasi orang tua untuk lebih 

dioftimalkan kinerja wakil kepala madrasah bidang humas. 
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b. Sebaiknya kepala madrasah mengadakan program khusus dengan 

orang tua. 

c. Membuat buku penghubung antara guru dan orang tua yang 

memungkinkan komunikasi dua arah antara guru dan orang tua.  

d. Mengundang nara sumber untuk kegiatan seminar, pelatihan, 

talkshow yang ditujukan kepada orang tua murid yang diharapkan 

menjadi bekal dalam mendampingi tumbuh kembang anak dengan 

baik. 

e. Sebaiknya madrasah membuat semacam buletin yang di dalamnya 

berisi informasi perkembangan madrasah, kelas dan siswa yang 

dapat diakses oleh orang tua. 

f. Kepala madrasah memberikan penghargaan terhadap keterlibatan 

orang tua dalam berbagai program dan kegiatan madrasah. 

2. Untuk Ketua Komite Madrasah  

a. Komite madrasah memberi pertimbangan (advisory agency) dalam 

memberdayakan orang tua, masyarakat dan lingkungan madrasah, 

serta melakukan dan melaksanakan kebijakan pendidikan. 

b. Komite madrasah mendukung (supporting agency) kerja sama 

madrasah dengan orang tua, baik secara finansial, pemikiran, 

maupun tenaga dalanm penyelenggaraan pembelajaran. 

c. Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen orang tua siswa 

terhadap penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 
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d. Komite madrasah sebagai mediator antara madrasah dengan orang 

tua dan masyarakat di lingkungan madrasah. 

e. Mengontrol (controling agency) kerja sama madrasah dengan orang 

tua dalam rangka transparansi dan akuntabilitas pengelengaraan dan 

output pendidikan. 
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