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pengembangan pendidikan dan pemberdayaan madrasah (Muhaimin, 2005, hal. 

186).  

Pandangan inilah yang melahirkan asumsi bahwa kehadiran madrasah 

ditopang oleh eksistensi Masyarakat. Bagaikan tradisi Hubungan Madrasah-

masyarakat umunya termanifestasi dalam bentuk keterlibatan, kepedulian, 

kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat baik dukungan moral maupun 

finansial. Masyarakat di sini meliputi masyarakat setempat dimana sekolah itu 

berada, orang tua murid, masyarakat pengguna pendidikan yang memiliki 

kepedulian terhadap dunia pendidikan. 

Paradigma  pendidikan  yang  ada  telah  memandatkan  dan  memberi  

peluang besar serta kewenangan luas kepada kepala madrasah dalam 

mengembangkan berbagai potensinya yang diperlukan untuk peningkatan 

kemampuan kepala madrasah dalam berbagai aspek manajerialnya, agar dapat 

mencapai tujuan sesuai dengan visi dan misi yang diemban sekolahnya. Kepala 

madrasah adalah represintatif sebagai seorang pemimpin merupakan salah satu 

komponen pendidikan yang paling berperan dalam meningkatkan kualitas 

pendidikan. Ada kaitan yang erat antara kepemipinan kepala madrasah dengan 

berbagai aspek kehidupan di madrasah seperti disiplin sekolah, iklim budaya 

sekolah dan menurunnya perilaku nakal peserta didik . (Mulyasa, 2004) 

Azyumardi Azra menyatakan, keikutsertaan masyarakat dalam struktur 

manajemen pendidikan, dimaksudkan untuk memberikan ruang bagi terciptanya 

lembaga pendidikan yang akuntabel, efektif dan berkualitas. Pendidikan yang 

berakar pada masyarakat berarti pula adanya partisipasi dan kontrol masyarakat 

sebagai pemilik dan pengguna jasa layanan pendidikan. Oleh sebab itu, lembaga-
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lembaga sosial (social institutions) yang telah ada di madrasah diperkuat, 

sementara yang belum ada dan diperlukan oleh madrasah perlu dibentuk, seperti 

paguyuban wali murid antar kelas. (Azra, 2000, hal. 153) 

Dalam konsep pendidikan Islam diperlukan kerja sama antara Madrasah 

dan masyarakat yang dimulai dengan komunikasi. Dalam komunikasi satu sama 

lain diperlukan inisiatif dari kedua belah pihak. Komunikasi interaktif 

menempatkan semua pihak sama penting. diharapkan mampu menyampaikan 

pesan yang berhubungan dengan kebutuhan belajar anak. Komunikasi yang 

interaktif perlu dilanjutkan dengan tindakan partisipatif, yakni mengembangkan 

hubungan kerja sama Madrasah, orangtua dan masyarakat untuk menjadikan 

lingkungan kondusif dalam menunjang ketercapaian tujuan pendidikan. 

Kepala Madrasah dalam hal ini selaku Manager dalam Lembaga 

Pendidikan Islam mempunyai peranan yang sangat sentral dalam membangun 

jembatan penghubung antara masyarakat dan lingkungan Madrasah. Selain 

sebagai komponen integral dalam pengembangan lembaga pendidikan, 

Masyarakat juga menjadi ciri yang melekat pada Madrasah di bawah tanggung 

jawab pondok pesantren. Seiring Berjalannya waktu Madrasah Aliyah Al-

Munawwarah di bawah tanggung jawab Yayasan Pondok Pesantren Al-

Munawwarah yang awalnya Memprioritaskan Masyarakat sebagai lapisan penting 

dalam sistem pendidikan Islam yang berkelanjutan kini mulai memudar. hal itu 

disadari masyarakat dalam lima belas tahun terakhir, bahwa pimpinan Pondok 

Pesantren Al-Munawwarah yang awalnya menjalin kemitraan dengan masyarakat 

sebagai bagian dari Komite Madrasah lambat laun prioritas itu mulai melemah. 

Menurut penuturan salah seorang guru sekaligus pengasuh di Pondok Pesantren 
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Al-Munawwarah, kehadiran dan kepekaan kepala madrasah dalam memantau 

perkembangan madrasah tidaklah begitu intens, begitupun upaya dalam 

membangun komunikasi internal dalam kepengurusan Madrasah Aliyah Al-

Munawwarah Pondidaha yang dirasa sangat minim.  Berangkat dari keadaan itu, 

Peneliti tertarik mangangkat judul proposal penelitian   ”Peran Kepala Madrasah 

dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengembangan Madrasah 

Aliyah Pondok Pesantren Al-Munawwarah”. 

1.2. Fokus Penelitian 

Fokus penelitian ini adalah ”Menggali secara mendalam Peran Kepala 

Madrasah dalam Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Upaya Pengembangan 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Munawwarah”. 

1.3. Rumusan Masalah 

1.3.1. Bagaimana Keterlibatan Masyarakat dalam Pengembangan 

Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-Munawwarah? 

1.3.2. Bagaimana Peranan Kepala Madrasah Dalam mengembangkan 

Lembaga Pendidikan Islam melalui Pemberdayaan Masyarakat?   

1.4. Tujuan Penelitian    

1.4.1. Untuk Mendeskripsikan Bagaimana Keterlibatan Masyarakat 

dalam Pengembangan Madrasah Aliyah Pondok Pesantren Al-

Munawwarah.  

1.4.2. Untuk mendeskripsikan bagaiman Peranan Kepala Madrasah 

Dalam mengembangkan Lembaga Pendidikan Islam melalui 

Pemberdayaan Masyarakat. 
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1.5. Manfaat Penelitian 

1.5.1. Manfaat Teoritis 

1.5.1.1. Sebagai bahan masukan kepada peneliti yang bertujuan 

untuk mendalami tentang masalah yang berkaitan dengan 

Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengembangan Madrasah 

Aliyah 

1.5.1.2. Sebagai bahan evaluasi kepada para madrasah mengenai 

konsep pengembangan madrasah dengan memberdayakan 

masyarakat 

1.5.2. Manfaat Praktis 

1.5.2.1. Bagi Madrasah, Penelitian ini diharapkan bisa menjadi 

evaluasi bagi lembaga pendidikan terkhususnya di 

madrasah Aliyah Al-Munawwarah Pondidaha untuk 

membenahi dan mengembangkan madrasah melalui 

pemberdayaan masyarakat. 

1.5.2.2. Bagi Masyarakat, Penelitian ini seyogyanya dapat dijadikan 

sebagai himbauan kepada masyarakat untuk lebih 

memperhatikan eksistensi lembaga pendidikan melalui 

kontribusi secara partisipatif.  

1.5.2.3. Bagi Peneliti, Sebagai informasi dan pembelajaran bagi 

untuk lebih mengetahui dan memahami keadaan fatual di 

lembaga pendidikan islam dalam aktualisasi pengembangan 

madrasah. 
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1.5.2.4. Bagi Akademik, sebagai landasan acuan penelitian-

penelitian yang relevan di masa-masa yang akan datang.  

1.6. Definisi Operasional 

Penelitian ini terdiri dari tiga kata kunci, yaitu Peran, Kepala Madrasah 

dan Masyarakat Untuk menghindari kesalah pahaman dalam mencerna penulisan 

ini maka perlu pengertian sebagai berikut: 

1.6.1. Peran 

Peran adalah suatu kompleks pengharapan manusia terhadap 

caranya individu harus bersikap dan dalam situasi dan kondisi tertentu 

sesuai fungsinya. Definisi peran dalam penelitian ini yaitu aspek dinamis 

Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam hal ini mencakup tugas dan fungsi 

seseorang kepala madrasah melaksanakan hak dan kewajibannya dalam 

mengembangkan Madrasah Aliyah Al-Munawwarah Pondidaha dengan 

mengikutsertakan dan memberdayakan Masyarakat.  

1.6.2. Kepala Madrasah 

Kepala Madrasah adalah sebagai seorang tenaga fungsional guru 

yang diberi tugas untuk memimpin suatu Madasah guna 

menyelenggarakan proses belajar mengajar, atau tempat di mana terjadi 

interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima 

pelajaran. Dalam penelitian ini definisi kepala madrasah adalah seorang 

leader di Madrasah Aliyah Al-Munawwarah yang mempunyai tugas dan 

tanggung jawab dalam mengembangkan Madrasah Aliyah. 

1.6.3. Masyarakat 
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Masayarakat sebagai salah satu aspek lingkungan sosial dalam 

lembaga pendidikan yang berperan penting dalam menunjang tercapainya 

tujuan pendidikan. Dalam penelitian ini definisi masyarakat adalah elemen 

sosial yang memiliki hubungan secara langsung dengan Madrasah Aliyah 

Al-Munawwarah Pondidaha setidaknya meliputi Orangtua/Wali siswa 

yang menempuh pendidikan formal. 

 

 


