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     BAB I 

  PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia sekarang ini jauh 

lebihrendah jika dibandingkan dengan Negara lain, dalam proses  reformasi 

sekarangini diperlukan SDM berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan 

untuk senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan 

berkesinambungan (continuous quality improvement). Dalam kerangka 

inilahdirasakan perlunya mengkaji masalah pendidikan untuk meningkatkan 

kualitas SDM, agar berkontribusi dalam memajukan masyarakat bangsa, dan 

menjadi wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana 

pembangunan watak bangsa (Nation Character Building). 

Peningkatan SDM melalui pendidikan ini lebih diperlukan lagi dalam 

konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Proses reformasi yang 

sedang bergulir, ditandai dengan beberapa perubahan dalam berbagai bidang 

kehidupan; sosial, politik, moneter, hankam, dan kebijakan mendasar lain. 

Diantara perubahan tersebut adalah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun 

1999 tentang Otonomi Daerah. Dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 

tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa 

penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis 

sekolah/madrasah. 
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Kewenangan daerah kabupaten dan kota sebagaimana dirumuskan 

dalam UU No. 22/1999 ini mencakup semua bidang pemerintahan, termasuk 

diantaranya adalah bidang pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian, jelaslah 

bahwa kebijakan pendidikan berada di bawah kewenangan kabupaten dan kota. 

Krisis multidimensional yang berpangkal pada krisis moneter dan 

krisisekonomi, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah 

dan aparatur negara, menurunkan kepercayaan terhadap kebenaran sistem 

pemerintahan, dan munculnya berbagai perilaku anarkis, sadisme, 

konfrontatif,serta berbagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, 

agama dan moral. 

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu adanya formula baru 

dalam pengelolaan pendidikan di sekolah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan 

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Formula baru ini 

memungkinkan sekolah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, yang 

menuntutperan serta masyarakat secara optimal, dan menjamin kebijakan 

nasional. Pengelolaan sekolah model baru ini disebut manajemen pendidikan 

mutu berbasis sekolah yang biasa disingkat MBS. Namun dalam konteks 

pendidikan dimadrasah manajemen berbasis sekolah berarti ”Manajemen Berbasis 

Madrasah (MBM)”. Hal ini perlu lebih ditekankan, mengingat madrasah 

merupakan salah satu bentuk pendidikan di Indonesia, yang memiliki peranan 

sangat penting dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang tangguh, 

kreatif,beriman dan bertakwa, serta bertanggung jawab.  
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Madrasah juga merupakan bentuk pendidikan yang sesuai dengan 

tuntutan reformasi, yakni ”pendidikan yang murah dan berkualitas”. Di samping 

itu, proses pendidikan di madrasah lebih komprehensif jika dibandingkan dengan 

pendidikan umum, terutama dalam pengembangan aspek intelektual, emosional, 

kreativitas, dan spiritual peserta didik yang dilakukan secara integral, serta 

didukung oleh lingkungan madrasah yang kondusif.      

Pendidikan ikut serta memberikan nuansa dalam gerakan otonomi daerah 

di Indonesia. Salah satu agenda pendidikan adalah ”memberikan otonomi luas 

kepada madrasah, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengelolah sumber 

daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat.
1
 

   Secara umum manajemen berbasis madrasah merupakan  

pengoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri 

oleh madrasah. Kemandirian tersebut melibatkan semua kelompok kepentingan 

yang terkait dengan madrasah secara langsung dalam proses pengambilan 

keputusan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mutu madrasah. 

Dengan penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah diharapkan 

dapat meningkatkan out put setiap madrasah. 

Pendidikan pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama antara 

orang tua, masyarakat dan pemerintah. Kenyataan di lapangan sering dijumpai, 

para orang tua atau pihak keluarga mempercayakan pendidikan anak-anaknya 

secara totalitas pada pihak madrasah. Padahal keberadaan anak justru lebih 

banyak berada di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sosialnya. Di 

                                                           
1
 E. Mulyasa, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, (Jakarta: Depag RI, 2003),  h. 

15 
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lingkungan madrasah, selain waktunya relatif singkat, seorang guru harus 

menangani 30-40 orang siswa. Dari kenyataan tersebut diharapkan para orang tua 

dapat memberikan perhatian secara khusus aktivitas belajar anak-anaknya. 

Manajemen Berbasis Madrasah pada Madrasah Aliyah Nurul Husna 

Palangga, telah diterapkan mulai tahun 2009.  Langkah-langkah yang ditempuh 

kepala sekolah adalah mengelolah secara otonomi kegiatan pendidikan dengan 

melihat partisipasi masyarakat luas. Bentuk partisipasi itu adalah dukungan moril 

dan finansial melalui majelis madrasah guna mendukung realisasi MBM secara 

aktif. Motivasi serta partisipasi masyarakat lebih dipengaruhi oleh semangat 

keagamaan. jenis partipasi masyarakat adalah partisipasi material bagi masyarakat 

yang memiliki kemampuan ekonomi, partisipasi pemikiran bagi masyarakat yang 

memiliki tingkat pemikiran dan wawasan pendidikan, partisipasi tenaga fisik bagi 

masyarakat yang memiliki kemampuan bekerja dan partipasi moral bagi seluruh 

lapisan masyarakat luas. 

Komite sekolah/madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan 

orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang 

peduli pendidikan”.
2
 Selanjutnya perbaikan struktur organisasi dimana 

manajemen sekolahdipegang oleh pimpinan madrasah, bukan pimpinan pesantren. 

Kepemimpinan tersebut diarahkan pada distribusi tugas dan wewenang sesuai 

fungsi dan tugas masing-masing setiap personal sekolah atau semua unsur yang 

terlibat di dalamnya. Secara demokratis pola kepemimpinan berjalan lancar 

sehingga tidak ada masalah dalam informasi. Bila ada kritikan dan berbagai 

                                                           
2
 Departemen Pendidikan Nasional, Undang-Undang Guru dan Dosen, UU RI No. 20 

Tahun 2003 tantang Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Cemerlang 2005), h. 70. 
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macam masalah yang timbul, maka masalah tersebut menjadi masalah bersama 

yang dipecahkan secara bersama-sama pula. 

Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) pada Madrasah 

Aliyah Nurul Husna Palangga dilakukan secara bertahap, tetapi diyakini 

pelaksanaan MBM itu akan mendongkrak mutu pendidikan serta nilai hasil belajar 

siswa di madrasah bersangkutan sejajar dengan sekolah maju lainnya. 

Pelaksanaan MBM di Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga, bukan tanpa 

hambatan, dinamika yang dihadapi adalah hambatan manajerial, sedangkan 

hambatan cultural yaitu pengelolaan Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga apa 

adanya, hambatan material dan hambatan mutu pembelajaran.
3
 

Berdasarkan pengamatan awal peneliti bahwa pelaksanaan manajemen 

berbasis madrasah di Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga, berjalan dengan 

baik hal ini dapat dilihat berdasarkan keikutsertaan masyarakat dalam hal ini 

orang tua siswa dan komite sekolah dalam pengembangan pendidikan di sekolah 

tersebut seperti perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi program 

pendidikan di Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga. Apabila pelaksanaan 

manajemen berbasis madrasah di Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga 

berjalan dengan baik niscaya proses pembelajaan akan berjalan dengan baik pula, 

sehingga memberikan pengaruh positif bagi perkembangan dan pertumbuhan 

siswa. Dengan demikian hasil belajar siswa pun mengalami peningkatan secara 

signifikan. Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga merupakan salah satu 

madrasah yang telah mengembangkan pelaksanaan manajemen berbasis 

                                                           
3
 Desilianti Hamsir, (Kepala Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga), 

wawancara, pada tanggal  20 Maret  2019 
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madrasah. Pengaturan manajemen madrasah yang semakin baik di Madrasah 

Aliyah Nurul Husna Palangga diharapkan dapat memacu kreatifitas guru yang 

kemudian berimbas kepada peningkatan hasil belajar siswa.  

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan 

penelitian dengan judul “Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Pada 

Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga Kabupaten Konawe Selatan”, 

B. Fokus Penelitian 

Berdasarkan uraian diatas, adapun maka penelitian ini yaitu: 

1.  Pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah yang dilakukan kepala sekolah 

dalam hal kurikulum, program pengajaran dan hubungan antara madrasah dan 

masyarakat (Komite Madrasah). 

2. Faktor pedukung dan pengambat dalam pelaksanaan manajemen tersebut. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fokus penelitian  diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya 

sebagai berikut; 

1. Bagaimana implementasi manajemen berbasis madrasah Madrasah Aliyah 

Nurul Husna Palangga Kabupaten Konawe Selatan? 

2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan manajemen 

berbasis madrasah di Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga Kabupaten 

Konawe Selatan? 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a. Untuk mengetahui implementasi manajemen berbasis madrasah di 

Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga Kabupaten Konawe Selatan 

b. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan 

manajemen berbasis madrasah di Madrasah Aliyah Nurul Husna Palangga 

Kabupaten Konawe Selatan. 

2. Kegunaan Penelitian 

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut: 

a) Secara Teoritis 

Sebagai pengalaman penulis dalam mempersiapkan diri, dimana peneliti 

sendiri adalah calon pendidik yang kelak akan menjadi seorang guru 

pendidikan agama Islam, olehnya itu dari penelitian ini akan menjadi masukan 

dan tambahan ilmu bagi peneliti tentang bagaimana pentingnya seorang guru 

maupun kepala sekolah dalam program pendidikan di sekolah. 

b) Secara Praktis 

a. Sebagai bahan masukan bagi para kepala sekolah  dalam melaksanakan 

tugasnya sebagai seorang manajer atau pimpinan sekolah 

b. Sebagai bahan masukan bagi guru dalam mengembangkan profesionalisme 

yang mereka miliki. 

c. Menjadi bahan acuan bagi calon peneliti yang lain yang akan melakukan 

penelitian yang serupa di masa mendatang. 
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d. Bagi peneliti sendiri sebagai bahan masukan untuk menambah ilmu 

pengetahuan, pengalaman dan pemahaman dari sebuah fakta dan informasi 

yang ditemukan peneliti di lapangan 

E. Definisi Operasional 

 Untuk menghindari pemahaman yang kurang jelas mengenai masalah yang 

akan diteliti, maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel penelitian 

yaitu: 

1. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah yang penulis maksud dalam 

penelitian ini adalah pelaksanaan suatu model pengelolaan madrasah yang 

mengarah pada kemandirian lembaga pendidikan madrasah dan 

terintegrasi dengan tuntutan perkembangan masyarakat.
4
 

2. Kurikulum dan program pengajaran adalah perangkat mata pelajaran dan 

program pendidikan yang diberikan oleh lembaga penyelenggara 

pendidikan yang berisi rencangan pelajaran yang akan diberikan kepada 

siswa dalam satu periode jenjang pendidikan.
5
 

3. Pengelolaan Komite madrasah adalah suatu bentuk hubungan yang terjadi 

antara madrasah dengan masyarakat dalam mendukung proses pengelolaan 

madrasah yang baik. 

                                                           
4
 Amirullah, Pengantar Manajemen. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), h. 2 

5
 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum. (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 2012), h. 3 


