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ABSTRAK 

Amalyah Mawazin, 2015. Peran Spiritualitas Kepala Madrasah dalam 

Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam di MTsN Tlasih Tulangan Sidoarjo. 

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena berkembangnya kualitas 

pendidikan di MTsN Tlasih Tulangan Sidoarjo yang terjadi secara cepat dan sangat 

pesat. MTsN Tlasih Tulangan sidoarjo bermertamofosa dari sekolah berskala desa 

menjadi sekolah yang sangat terkenal dan diminati oleh kalangan luas. Dan 

perkembangan tersebut terjadi sejak bapak Drs. H. Ach. Saifullah, M.Pd.I menjabat 

sebagai kepala MTsN Tlasih pada tahun 2012. Beliau adalah sosok kepala madrasah 

yang memiliki spiritualitas yang kuat. Perkembangan pendidikan di MTsN Tlasih 

diawali oleh adanya program-program peningkatan kualitas pendidikan Islam yang 

diadakan oleh bapak Saiful yang kemudian dilanjutkan dengan pengadaan program-

program lain. Menurut peneliti, spiritualitas bapak Saiful sangat berperan dalam 

kebijakan beliau mengadakan program program peningkatan kualitas pendidikan 

Islam di MTsN Tlasih Tulangan Sidoarjo. 

Dengan demikian penulis memberikan judul, “Peran Spiritualitas Kepala 

Madrasah dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan Islam di MTsN Tlasih Tulangan 

Sidoarjo”.Adapun rumusan masalahnya adalah: 1) Bagaimana Spiritualitas Kepala 

MTsN Tlasih Tulangan Sidoarjo?; 2) Bagaimana peningkatan kualitas pendidikan 

Islam di MTsN Tlasih Tulangan Sidoarjo?; 3) Bagaimana peran spiritualitas kepala 

madrasah dalam peningkatan kualitas pendidikan Islam di MTsN Tlasih Tulangan 

Sidoarjo. 

Dalam skripsi ini, peneliti menggunakan metode observasi, interview, serta 

dokumentasi, untuk mengetahui spiritualitas kepala MTsN Tlasih, kualitas 

pendidikan Islam di MTsN Tlasih, dan Peran Spiritualitas kepala MTsN Tlasih dalam 

peningkatan kualitas pendidikan Islam di MTsN Tlasih. 

Berdasarkan dari hasil penelitian melalui berbagai macam metode, diketahui 

bahwa  kepala MTsN Tlasih Tulangan Sidoarjo yaitu bapak Drs. H. Ach. Saifullah, 

M.Pd.I adalah sosok kepala madrasah yang memiliki spiritualitas yang kuat, salah 

satu wujud spiritualitasnya adalah, ketika beliau hendak mengikuti tes CPNS beliau 

melakukan dzikir sholawat nariyah sebanyak 6666 kali di makam Sunan Ampel, dan 

beliau juga istiqomah puasa senin kamis. Sejak bapak Drs. H. Ach. Saifullah, M.Pd.I 

menjabat sebagai kepala MTsN Tlasih, kualitas pendidikan Islam di MTsN Tlasih 

mengalami peningkatan yang sangat baik. Beliau banyak mengadakan program-

program baru yang berkaitan dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan Islam, 

seperti pembelajaran BTQ, kajian kitab salaf, program kelas religi, dan sebagainya. 

Spiritualitas bapak Saiful sangat perperan dalam peningkatan kualitas pendidikan 

Islam di MTsN Tlasih, kekuatan spiritualitas beliau mendorong beliau untuk 

mengadakan program-program kegiatan yang berhubungan dengan pembinaan 

kualitas keagaaman siswa, baik secara wawasan mapun praktek ibadah. 

Kata kunci: Spiritualitas kepala madrasah, peningkatan kualitas pendidikan Islam 

 




