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Penelitian ini dilatar belakangi oleh banyaknya stigma negatif masyarakat 

mengenai hubungan kekerabatan yang berpengaruh pada kinerja lembaga 

pendidikan, sedangkan di MTs Assunniyyah Tambarangan yang erat dengan 

hubungan kekerabatannya dan sudah berlangsung sejak lama bisa menjadi salah satu 

madrasah unggulan di Kabupaten Tapin. Adapun fokus pada penelitian ini adalah 

tentang dampak hubungan kekerabatan terhadap kinerja madrasah (studi kasus di 

MTs Assunniyyah Tambarangan Kabupaten Tapin), sedangkan sub fokus 

penelitian ini mengenai hubungan kekerabatan yang ada di MTs Assunniyyah 

Tambarangan Kabupaten Tapin, iklim organisasi yang dilandasi dengan adanya 

hubungan kekerabatan di MTs Assunniyyah Tambarangan Kabupaten Tapin, dan 

dampak hubungan kekerabatan yang ada di MTs Assunniyyah Tambarangan 

Kabupaten Tapin terhadap kinerja madrasah. Adapun tujuan dalam penelitian ini 

adalah untuk mendeskripsikan dampak hubungan kekerabatan terhadap kinerja 

madrasah (studi kasus di MTs Assunniyyah Tambarangan Kabupaten Tapin). 

 

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), yaitu 

penelitian yang dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan untuk 

mengumpulkan data-data yang diperlukan. Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, yaitu pendekatan yang menghasilkan data deskriptif dari orang-orang 

atau perilaku yang dapat diamati serta lebih mengutamakan proses dari pada hasil. 

Subjek dalam penelitian ini yaitu pendidik dan tenaga kependidikan di MTs 

Assunniyyah Tambarangan dan objek pada penelitian ini yaitu dampak hubungan 

kekerabatan terhadap kinerja madrasah. Teknik pengumpulan data dalam penelitian 

ini menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang kemudian 

akan dianalisis berdasarkan hasil penyajian data yang diperoleh. 

 

Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa gambaran 

hubungan kekerabatan yang ada di MTs Assunniyyah Tambarangan Kabupaten 

Tapin memang telah ada dan terjalin sejak lama seperti adanya pertalian hubungan 

darah, kedekatan guru dengan peserta didik, dan kedekatan sosial. Iklim organisasi 

yang baik di madrasah menjadikan pendidik dan tenaga kependidikan tetap 

profesional dalam melakukan pekerjaannya. Kinerja madrasah secara keseluruhan 

bisa dikatakan sangat baik, pendidik dan tenaga kependidikan bersikap profesional 

sesuai dengan tugas pokok dan fungsi mereka, adapun salah satu hasil kinerjanya 

adalah mendapatkan akreditasi A. 


