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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Salah satu lembaga pendidikan formal yang kurang mendapat apresiasi 

dari masyarakat, adalah madrasah. Masyarakat, pada umumnya belum 

menunjukkan perhatian yang proporsional terhadap keberadaan madrasah. 

Sejak awal kemunculannya sampai sekarang madrasah masih terkesan relatif 

terpinggirkan dalam penyelenggaraan pendidikan. Meskipun dalam Undang-

Undang Sistem Pendidikan Nasional telah mendudukkan madrasah sebagai 

bagian integral dari pendidikan nasional.  

Faktor yang menjadi penyebab rendahnya apresiasi terhadap madrasah 

adalah karena rendahnya mutu manajemen madrasah, kegiatan pembelajaran, 

keterbatasan sarana dan fasilitas pendukung pembelajaran, minimnya anggaran 

pendidikan, serta masih kurangnya daya dukung ketenagaan yang profesional. 

Secara spesifik terdapat dua masalah pokok yaitu: (1) anggapan adanya 

kebijakan yang diskriminatif dari pemerintah terhadap pengelolaan madrasah, 

dan (2) rendahnya kepedulian masyarakat dalam hal ini stakeholders 

pendidikan terhadap pengelolaan madrasah. 

Menurut Suprayogo bahwa kesan umum terhadap lembaga pendidikan 

Islam (madrasah) adalah kurang maju, atau bahkan tertinggal, sederhana, 

berkualitas rendah, murah, kurang terawat. Jarang ditemukan lembaga 

pendidikan Islam (madrasah) yang diunggulkan. Jikapun  itu ada, maka 
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jumlahnya amat terbatas.1 Persoalan tersebut semakin bertambah diakibatkan  

oleh tata kelola lembaga pendidikan Islam (madrasah) yang 

mengenyampingkan aspek profesionalitas. Sebagai yang dikatakan oleh Samad 

bahwa lembaga pendidikan Islam dari aspek penataan kelembagaan maupun 

kurikulum masih belum dapat merepresentasekan dengan keunggulan Islam itu 

sendiri. 

Fenomena-fenomena tersebut di atas tampaknya juga terjadi pada 

sebagian besar Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari. Indikatornya 

dapat terlihat dari jumlah peserta didik yang menempuh pendidikan di 

Madrasah Tsanawiyah Swasta yang tergolong relatif rendah. Madrasah 

Tsanawiyah Darul Bathni misalnya, pada tahun pelajaran 2014/2015 memiliki 

jumlah peserta didik hanya sebesar 65 orang dari seluruh kelas yang ada. 

Demikian pula Madrasah Tsanawiyah Asy-syafi’iyah yang berjumlah 97 siswa 

dari seluruh kelas. Dalam aspek sarana dan prasarana pun demikian. Madrasah 

Tsanawiyah Al-Muhajirin Kendari misalnya hanya memiliki 4 gedung belajar. 

Demikian pula dalam aspek tenaga pendidik. Sangat jarang ditemukan tenaga 

pendidik (guru) dari kalangan Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari 

yang mampu beprestasi hingga ke jenjang nasional. Namun, sebaliknya tenaga 

pendidik (guru) pada Madrasah Tsanawiyah Negeri, banyak yang menembus 

hingga ke ajang nasional bahkan hingga internasional.  

Dalam pandangan peneliti, rendahnya jumlah peserta didik, ruang 

belajar serta fasilitas pendukung pembelajaran yang sangat terbatas serta 

                                                 
1Imam Suprayogo,2009, Menggagas Pendidikan Islam Progresif dan Aktualisasinya untuk 

Membangun Karakter Bangsa , www.uin-malang.ac.id/index.php, diakses 25 Desember 2013 
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rendahnya kualitas dan profesionalimse tenaga pendidik (guru) diakibatkan 

salah satunya oleh minimnya pembiayaan dan penganggaran pada pendidikan 

bagi Madrasah Tsanawiyah Swasta. Madrasah Tsanawiyah Swasta tidak 

memiliki anggaran tetap seperti pada sekolah/ madrasah negeri, sehingga 

ditengarai turut mempengaruhi mutu pendidikan pada Madrasah Tsanawiyah 

Swasta di Kota Kendari. Hal ini semakin mempertegas bahwa aspek 

pembiayaan pendidikan dan profesionalisme guru merupakan faktor yang 

menentukan terhadap mutu sebuah lembaga pendidikan. 2 Sehingga sebagian 

besar masyarakat lebih memilih sekolah-sekolah unggulan, seperti sekolah 

umum yang kualitas penyelenggaraan pendidikannya relatif jauh lebih maju. 

Oleh karena itu stigma sederhana  dalam  konotasi negatif itu 

semestinya dihilangkan. Citra madrasah secara keseluruhan seharus diangkat 

dan diperjuangkan. Sebab madrasah telah memiliki konsep yang lebih unggul. 

Para elitnya memiliki kecakapan, semangat, serta kemauan berjuang untuk 

membangun lembaga pendidikan Islam (madrasah) yang unggul dan hingga 

diperhitungkan orang. 

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini mengkaji dan 

menganalisis hubungan pembiayaan pendidikan dan profesionalisme guru 

dengan mutu Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari. 

B. Identifikasi Masalah 

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, peneliti mengindentifikasi 

beberapa permasalahan yang diduga sebagai faktor yang mempengaruhi mutu 

                                                 
2Irwan Samad. 2014, Pendidikan Islam Progresif, Harian Kendari Pos, 29 Oktober 2014, h. 
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pendidikan Madrasah Tsanawiyah Swasta.  Faktor tersebut antara lain 

disebabkan oleh rendahnya anggaran yang dialokasikan bagi operasional 

penyelengaraan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Swasta, rendahnya 

motivasi dan profesionalisme guru, keterbatasan infrastuktur sarana dan 

prasarana pendidikan, serta lemahnya daya dukung sumber daya ketenagaan 

guru profesional.  

C. Pembatasan Masalah  

Sehubungan dengan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, 

peneliti menggangap penting untuk melakukan pembatasan masalah. 

Mengingat keterbatasan peneliti dari aspek waktu, biaya, tenaga dan 

kemampuan teoritik yang relevan dengan penelitian ini, maka pembatasan 

masalah penelitian ini difokuskan untuk menganalisis hubungan pembiayaan 

pendidikan dan profesionalisme guru terhadap mutu Madrasah Tsanawiyah 

Swasta di Kota Kendari 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang, identifikasi masalah dan pembatasan 

masalah, maka peneliti mengemukakan beberapa rumusan masalah penelitian 

ini sebagai berikut : 

1. Apakah pembiayaan pendidikan memiliki hubungan dengan mutu 

madrasah tsanawiyah swasta di Kota Kendari? 

2. Apakah profesionalisme guru memiliki hubungan dengan mutu madrasah 

tsanawiyah swasta di Kota Kendari? 
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3. Apakah pembiayaan pendidikan dan profesionalisme guru secara bersama-

sama memiliki hubungan dengan mutu madrasah tsanawiyah swasta di 

Kota Kendari? 

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian  

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini dapat dikemukakan 

sebagai berikut : 

1. Untuk menganalisis apakah pembiayaan pendidikan memiliki hubungan 

dengan mutu Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari 

2. Untuk menganalisis apakah profesionalisme guru memiliki hubungan 

dengan mutu Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari 

3. Untuk menganalisis apakah pembiayaan pendidikan dan profesionalisme 

guru secara bersama-sama memiliki hubungan dengan mutu Madrasah 

Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk : 

a. Manfaat Teoritik 

1. Penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam aspek ilmu 

pengetahuan, khususnya manajemen pembiayaan pendidikan pada 

Madrasah Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari 

2. Sebagai bahan kajian dan referensi bagi peneliti-peneliti lainnya yang 

berhubungan dengan aspek pembiayaan di madrasah. 
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b. Manfaat Praktis 

1. Guru sebagai tenaga pendidik agar dalam menjalankan tugas pokok dan 

fungsinya selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip profesionalisme 

guru. 

2. Sebagai bahan informasi kepada para kepala dan guru Madrasah 

Tsanawiyah Swasta di Kota Kendari, agar dalam penyusunan, 

perencanaan pembiayaan program kegiatan serta pengambilan keputusan 

selalu diorientasikan kepada pengembangan mutu madrasah. 
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