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mempengaruh untuk mempengaruhi orang-orang sebagai upaya dalam 

mencapai tujuan. (Sutarto, 1998, hal. 17)  

Menurut Sutarto, kepemimpinan adalah rangkaian kegiatan 

penataan berupa kemampuan mempengaruhi perilaku orang lain dalam 

situasi tertentu agar bersedia bekerja sama untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. (Sutarto, 1998, hal. 25) 

Sedangkan menurut Siagian, Kepemimpinan merupakan motor 

atau daya penggerak dari semua sumber-sumber bagi suatu organisasi.  

Konsep kepemipinan menyangkut perihal tugas dan gaya kepemimpinan 

serta cara mempengaruhi kelompok. (Siagian, 1992, hal. 23) 

Dari pengertian di atas dipahami bahwa kepemipinan adalah sikap 

atau perilaku seorang pemimpin dalam dalam memberikan pengaruh 

kepada orang lain untuk melaksanakan aktivitas guna mencapai tujuan 

bersama. 

Kata pemipin memang merupakan cikal bakal terbektunya konsep 

kepemimpinan jika dilihat dari sisi subjektif. Kepala madrasah (sekolah) 

merupakan seorang pemimpin yang menjalankan tugasnya sebagai seorang 

leader di lembaga pendidikan. Secara umum pemimpin dan kepala 

memiliki beberapa kesamaan dan perbedaan, adapun perbedaannya 

menurut Sunindahia, dkk yaitu: a.) kepala diangkat oleh kekuasaan atau 

institusi tertentu, sedangkan seorang pemimpin diangkat oleh anak 

buahnya atau dipilih oleh anak buahnya juga, akan tetapi disertai 

penerimaan baik dan pengakuan dari anak buahnya. b.) kekuasaan seorang 

kepala berasal dari peraturan-peraturan serta kekuatan atasannya, 
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sedangkan seorang pemimpin selain berasal dari aturan juga berasal 

kepercayaan dari anak buahnya. c.) serorang kepala bertindak sebagai 

penguasa, sedangkan pemimpin berperan sebagai pencetus ide-ide, 

organisator dan ide-ide. d.) seorang kepala hanya bertanggung jawab 

terhadap pihak ketiga dan atasannya namun tidak terhadap bawahannya, 

sedangkan seorang pemimpin selain bertanggung jawab terhadap pihak 

ketiga dan atasannya dia juga bertanggung jawab terhadap bawahannya. 

e.) seorang kepala biasanya bukan merupakan bagian dari anak buah 

sedangkan seorang pemimpin merupakan bagian dari anak buah, oleh 

karena itu ia diterima dengan baik dan diakui oleh mereka. (Sunindahia, 

1993, hal. 12-13) 

Dari uraian di atas dapat diapahami bahwa kepala dan pemimpin 

memiliki perbedaan dari sisi pengangkatannya, namun dalam dunia 

pendidikan perbedaan tersebut tidak begitu kontekstual berdasarkan 

realitas dan fakta lapangan. Ada kepala madrasah yang diangkat oleh 

bawahannya (lembaga pendidikan swasta), ada juga yang diangkat oleh 

institusi di atasnya (lembaga pendidikan negeri). 

Kepemimpinan  merupakan sebuah  proses mengetahui  dalam 

menentukan  tujuan  suatu organisasi, memotivasi pengikut untuk 

mencapai tujuan, mempengaruhi dan memperbaiki kelompok dan 

budayanya. Selain itu juga mempengaruhi tentang interpretasi mengenai 

peristiwa  para pengikutnya. Pengorganisasian pada aktivits- aktivitas  

untuk  mencapai  sasaran,  memelihara  hubungan  kerja  sama  dan  
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kerja kelompok,  serta  orang-orang diluar  kelompok  dan  organisasi. 

(Mulyadi, 2001, hal. 1) 

Ada beberapa model dan tipe kepemimpinan yang bisa 

diaplikasikan dalam pengelolaan sebuah organisasi formal seperti halnya 

kepemimpinan kepala madrasah terutama kepemimpinan yang berbasis 

pada era desentralisasi pendidikan. Diantara model kepemimpinan itu 

antara lain: kepemimpinan transaksiaonal, kepemimpinan transformasional 

dan kepemimpinan visioner (Wahjosumidjo, 1999, hal. 15) 

2.1.2.1.Kepemipinan Transaksional 

Kepemimpinan transaksional sendiri adalah kepemimpinan 

yang memotivasi bawahan atau pengikut dengan minat-minat 

pribadinya. Kepemimpinan transaksional juga melibatkan nilai-nilai 

akan tetapi nilai-nilai itu relevan sebatas proses pertukaran 

(exchange  process),  tidak  langsung  menyentuh  substansi  

perubahan  yang dikehendaki. 

Kepemimpinan transaksional dalam dunia pendidikan 

mendeskripsikan bahwa kepala sekolah atau Kepala madrasah 

mengandaikan adanya tawar menawar antara berbagai kepentingan 

individual dari guru dan staf sebagai imbalan atas kerjasama 

mereka dalam agenda kepala sekolah. Kepala  sekolah sebagai  

pimpinan  akan  terus mengupayakan  perbaikan-perbaikan 

evaluasi program, jalinan komunikasi, koordinasi, strategi 

mengatur target khusus dan kegiatan tugas-tugas untuk pemecahan 

masalah. memiliki kemampuan motivasi dan memberdayakan guru 
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dan stafnya. Dampaknya adalah terwujudnya perilaku organisasi 

sekolah. (Danim, 2010, hal. 141) 

2.1.2.2.Kepemimpinan Transformasional 

Kepemimpinan transformasional, adalah kemampuan 

seorang pemimpin dalam bekerja dengan dan atau melalui orang 

lain untuk mentransformasikan secara optimal sumber daya 

organisasi dalam rangka mencapai tujuan yang bermakna sesuai 

dengan target capaian yang telah ditetapkan. (Danim Sudarwan, 

2009, p. 53) 

Jenis kepemimpinan ini menggambarkan adanya tingkat 

kemampuan pemimpin untuk mengubah mentalitas dan perilaku 

pengikut menjadi lebih baik. Kepemimpinan transformasional 

memiliki makna dan orientasi masa depan (future oriented) 

institusi pendidikan diantaranya kebutuhan menanamkan budaya 

inovasi dan kreatifitas dalam meningkatkan kreativitas dalam 

meningkatkan mutu dan eksistensi institusi pendidikan. 

2.1.2.3.Kepemimpinan Visioner 

Kepemimpinan visioner adalah kemampuan pemimpin 

dalam mencipta, merumuskan, mengomunikasikan, 

mensosialisasikan atau mentransformasikan, dan 

mengimplementasikan pemikiran-pemikiran ideal yang berasal dari 

dirinya atau sebagai hasil interaksi sosial di antara anggota 

organisasi dan stakeholders yang diyakini sebagai cita-cita 
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organisasi di masa depan yang harus diraih atau diwujudkan 

melalui komitmen semua personel (Komariah, 2008, hal. 75) 

2.1.3. Peran dan Fungsi Kepala Madrasah 

Dalam lembaga pendidikan islam kepala madrasah merupakan 

sosok pemimpin lembaga pendidikan yang juga mengemban tugas sebagai 

seorang manager dalam proses melaksanakan program lembaga  guna 

mencapai tujuan pendidikan. Dengan adanya tugas ganda yang diemban, 

maka setidaknya seorang kepala madrasah mampu memproyeksikan 

langkah-langkah dan ide-ide  untuk menunjang ketercapaian visi yang 

disepakati.  

Hal itu didasari pada persepsi bahwa kepala madrasah mengambil 

peran aktif dan personal dalam meningkatkan kesadaran bahwa perlunya 

perbaikan madrasah serta harapan prestasi tinggi dan konsensus untuk 

menghadapi perubahan (Mar'at, 1984, hal. 23) 

Peran  kepemimpinan  dapat  berlangsung  di  dalam  dan  di  luar  

organisasi. Karena itu, salah satu peran strategis seseorang dalam 

organisasi selain sebagai manajer adalah sebagai pemimpin. (Sagala, 2010, 

hal. 124)  

Untuk melaksanakan otoritas formal dan statusnya, setiap manajer 

minimal mempunyai tiga peranan yaitu sebagai: interpersonal, 

informasional, dan pengambilan keputusan. 
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2.1.3.1. Peranan Interpersonal 

Peranan interpersonal meliputi kepala sekolah/madrasah 

sebagai: (1) figurehead (kepala sekolah/madrasah sebagai lambang 

atau simbol), (2) pemimpin (leader), dan (3) penghubung (liaison) 

Kepala Madrasah sebagai figurehead atau simbol adalah 

seorang kepala Madrasah menjadi representasi dari lembaga 

pendidikan yang dipimpinnya sehingga kepala frontman yang 

membentuk citra madrasah di tengah masyarakat. 

Pendidik dan tenaga kependidikan dan masyarakat luas 

mengamati bahwa peranan ini menentukan sukses atau gagalnya 

sekolah/madrasah yang dikelolanya  

seperti yang dinyatakan Stoner & Freeman, “More 

importantly, manager are symbols and pesonity, for both 

organizational members and outside observers, an organization’s 

successes and failures.” (Usman, 2014) 

Kepala Madrasah sebagai leader menurut Hunsaker yaitu ia 

memainkan peranannya sebagai pemimpin yaitu memimpin 

sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya 

sekolah/madrasah secara optimal.  

Ia berkemampuan mengembangkan visi dan melaksanakan 

visi sekolah/madrasah, dan merasa sekolah/madrasah sebagai 

miliknya dalam makna positif. Sebagai leader, ia juga harus 

mampu berperan sebagai coordinator, director, motivator, 
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communicator, delegator, resolver of conflict, and decision maker. 

(Usman, 2014) 

Peran Kepala Madrasah sebagai liaison atau penghubung 

menurut Stoner & Freeman ia berperan sebagai politisi dan sebagai 

pengelola hubungan sekolah/madrasah dengan masyarakat. Sebagai 

politisi, ia harus mempelajari kerjasama dengan setiap orang baik 

di dalam maupun di luar sekolah/madrasah yaitu orang-orang yang 

dapat mememenuhi kepentingannya yaitu untuk mencapai tujuan 

sekolah/madrasah, membangun jaringan kerja dan dukungan 

terhadap kepemimpinannya, beraliansi dan berkoalisi jika masih 

lemah, dan bila sudah kuat berani berkompetisi dalam rangka 

memenangkan sekolah/madrasahnya sebagai yang paling unggul. 

(Usman, 2014, hal. 6) 

2.1.3.2. Peranan Informasional 

Kepala Madrasah sebagai agen pemberi dan penerima 

informasi adalah aspek terpenting bagi seorang manager. Stoner & 

Freeman peranan informasional meliputi peranan sebagai sebagai:  

Monitor, yaitu ia mencari informasi di dalam dan di luar 

sekolah/madrasah secara konstan. Informasi diperoleh antara lain 

melalui kontak-kontak dengan jaringan kerja, membaca buku dan 

hasil penelitian, membaca koran, dan memanfaatkan internet. 

Peranan kepala sekolah/madrasah sebagai monitor mengakibatkan 

kepala sekolah/madrasah sebagai orang yang paling banyak 
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memiliki informasi terbaik dibandingkan dengan pendidik dan 

tenaga kependidikannya. 

Disseminator, yaitu mendistribusikan  informasi-informasi 

penting kepada pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua 

peserta didik, anggota komite sekolah/madrasah, dewan 

sekolah/madrasah, aparatur pemerintah, dan masyarakat), dan  

Spokesperson, ia bagaikan menjadi seorang diplomat. 

Sebagai seorang diplomat ia harus mampu berbicara dengan penuh 

diplomasi dan mampu membuat pendengarnya terpesona dan siap 

melaksanakan yang ia bicarakan. Sebagai orator yang profesional, 

kepala sekolah/madrasah menyampaikan pembicaraannya di depan 

pendidik dan tenaga kependidikan, orang tua peserta didik, anggota 

komite sekolah/madrasah, dewan sekolah/madrasah, aparatur 

pemerintah, dan masyarakat dalam rangka membangun citra positif 

mereka terhadap sekolah/madrasahnya. (Usman, 2014, hal. 7) 

2.1.3.3. Peranan Decisional 

Menurut Mintberg (Stoner & Freeman, 2000), peranan 

decisional meliputi:  

(1) enterpreneur, mengembangkan sekolah/madrasahnya 

dengan menciptakan produk/jasa pendidikan, (2) disturbance 

hander, ia menangani sesuatu yang menganggu sekolah/madrasah 

karena tidak satupun organisasi yang berjalan mulus di setiap 

waktu. (3) resources allocator, mengalokasikan sumber daya 

sekolah/madrasah (peserta didik, pendidik dan tenaga 
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kependidikan, sarana dan prasarana sekolah/madrasah, kurikulum, 

keuangan, dan informasi) yang ada di sekolah/madrasah 

berdasarkan skala prioritas. dan (4) negotiator, yaitu melakukan 

negosiasi dengan serangkaian diskusi antar individu atau kelompok 

dengan latar belakang yang berbeda untuk mendapatkan 

kesepakatan. Negosiasi dapat dilakukan oleh pihak pihak yang 

berada di dalam sekolah/madrasah (peserta didik dan pendidik dan 

tenaga kependidikan) maupun pihak di luar sekolah/madrasah 

(orang tua peserta didik, anggota komite sekolah/madrasah, dewan 

sekolah/madrasah, aparat pemerintah, dan masyarakat). (Usman, 

2014, hal. 8-10) 

Fungsi khusus seorang kepala Madrasah sebagai seorang manager 

adalah untuk melaksanakan, Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan 

dan Pengendalian.  

Dari penjelasan di atas dapat dipahami bahwa kepala Madrasah 

yang baik adalah yang mempu memaksimalkan softskill dan hardskill 

yang dimilikinya sebagai seorang pemimpin dalam menyelenggarakan 

pendidikan yang berkualitas dengan tetap menjadikan kebutuhan 

masyarakat sebagai landasan filosofis dalam  

2.2. Masyarakat  

2.2.1. Pengertian Masyarakat 

Istilah masyarakat berasal dari kata bahasa Arab syaraka yang 

berarti (ikut serta dan berpartisipasi). Masyarakat adalah sekumpulan 

manusia yang saling bergaul, dalam istilah ilmiah adalah saling 



 

 

18 

 

berinteraksi. Suatu kesatuan manusia dapat mempunyai prasarana melalui 

warga-warganya dapat saling berinteraksi. Definisi lain, masyarakat adalah 

kesatuan hidup manusia yang berinteraksi menurut suatu sistem adat 

istiadat tertentu yang bersifat kontinyu, dan yang terikat oleh suatu rasa 

identitas bersama. Kontinuitas merupakan kesatuan masyarakat yang 

memiliki keempat ciri yaitu: 1) Interaksi antar warga-warganya, 2). Adat 

istiadat, 3) Kontinuitas waktu, 4) Rasa identitas kuat yang mengikat semua 

warga. (Koentjaraningrat, 2009, hal. 115-118) 

Masyarakat adalah golongan masyarakat kecil terdiri dari beberapa 

manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan 

dan pengaruh-mempengaruhi satu sama lain. (Shadily, 1984, hal. 47) 

Mayor Polak menyebutkan bahwa masyarakat adalah wadah 

segenap antar hubungan sosial terdiri atas banyak sekali kolektiva-

kolektiva serta kelompok dalam tiap-tiap kelompok terdiri atas kelompok-

kelompok lebih baik atau sub kelompok. (Ahmadi, 2003, hal. 96) 

Dapat dikatakan bahwa masyarakat adalah populasi manusia 

majemuk yang tinggal dalam satu teritorial tertentu dan terdiri dari 

beraneka ragam kelompok yang memiliki kesepakatan bersama berupa 

aturan-aturan  ataupun adat istiadat yang timbul dan tercipta karena 

kebersamaan tersebut.  

Konsep Masyarakat menurut  Edi Suharto adalah arena dimana 

praktek pekerjaan sosial makro beroprasi. Berbagai definisi mengenai 

masyarakat biasanya diterapkan berdasarkan konsep ruang, orang, 

interaksi dan identitas. Dalam arti sempit istilah masyarakat merujuk pada 
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sekelompok orang yang tinggal dan berinteraksi yang dibatasi oleh 

wilayah geografis tertentu seperti desa, kelurahan, kampung atau rukun 

tetangga. Dalam arti luas, masyarakat menunjuk pada interaksi kompleks 

sejumlah orang yang memiliki kepentingan dan tujuan bersama meskipun 

tidak bertempat tinggal dalam satu wilayah geografis tertentu. Masyarakat 

seperti ini bisa disebut sebagai societas atau society. Misalnya, masyarakat 

ilmuwan, masyarakat bisnis, masyarakat global dan masyarakat dunia. 

(Suharto, 2006, hal. 11) 

Secara harfiah manusia merupakan makhluk sosial yang 

teraktualisasi melalui hubungan horizontal yang terikat oleh kebiasaan 

yang berkembang di wilayah tersebut. Dengan keadaan sedemikian rupa 

memungkinkan terbentuknya nilai dan norma yang dianut secara terus 

menerus. 

2.2.2. Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan 

Partisipasi dapat diartikan sebagai keterlibatan   atau   peran   serta   

seseorang dalam suatu aktivitas tertentu atau obyek tertentu. Dengan 

demikian partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan  

adalah  keikutsertaan  atau  peran serta  masyarakat  dalam  

penyelenggaraan pendidikan. (Sidi, 2001, hal. 10) 

Hubungan Masyarakat (Humas) menurut Nasution adalah segenap 

kegiatan dan teknik/kiat yang digunakan organisasi atau atau individu 

untuk menciptakan atau memelihara suatu  sikap dan tanggapan yang baik 

dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya. (Nasution, 2011, hal. 

9) 
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Strategi pelibatan masyarakat dalam kegiatan pendidikan secara 

garis besar dibagi menjadi dua, yaitu : 1) Keterlibatan secara individual, 

seperti membuka kesempatan dan konsultasi seluasluasnya bagi orang tua 

peserta didik untuk datang ke sekolah/maadrasah. 2) Keterlibatan secara 

organisatoris, yaitu keterlibatan melalui komite sekolah/madrasah, 

organisasi alumni, dunia usaha/kerja, dan melalui hubungan dengan 

instansi lain. (Baharuddin, 2010, hal. 91) 

Keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraaan Pendidikan 

merupakan aktualisasi dari otonomi pendidikan dimana sekolah diberikan 

kewenangan dalam menyelenggarakan tanggung jawab pendidikan 

nasional. Eksistensi masyarakat dalam pelaksanaan pendidikan ditujukan 

untuk mengubah suasana, tradisi, atau pendekatan penyelenggaraan 

pendidikan yang bersifat sentralistik (terpusat) ke system penyelenggaraan 

yang bersifat desentralistik (otonom). Hal ini bisa di maksimalkan dengan 

mengembangkan dan juga mendayagunakan segenap potensi sumber daya 

masyarakat. 

Secara konseptual keterlibatan masyarakat dalam pelaksanaan 

pendidikan serta pengembangannya didasari tanggung jawab 

kelembagaannya (institutional responsive) yaitu pelayanan terhadap 

kebutuhan masyarakat yang berubah secara terus menerus adalah sebuah 

kewajiaban dari lembaga publik sejak mereka terbentuk untuk melayani 

public. (Imam Machali, 2018, hal. 357) 

Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan dengan membangun jalur 

koordinasi elemen masyarakat (stakeholder). Menurut Miarso hal ini 
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dimaksudkan untuk Terbentuknya kesadaran masyarakat tentang adanya 

tanggung jawabbersama dalam pendidikan, Terselenggaranya kerjasama 

yang menguntungkan antara pihak yangberkepentingan dengan 

pendidikan, Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam pemanfaatan 

sumber dayamanusia, sumber daya alam (lingkungan) dan sumber daya 

buatan seperti dana, fasilitas dan peraturan-peraturan dan meningkatkan 

kinerja sekolah, yang berarti pula meningkatnya produktivitas, kesempatan 

memperoleh pendidikan, keserasian proses dan hasil pendidikan sesuai 

dengan kondisi anak didik dan lingkungan, serta komitmen dari para 

pelaksana pendidikan. (Miarso, 2004, hal. 709) 

2.2.3. Pemberdayaan Masyarakat dalam Lembaga Pendidikan 

2.2.3.1.Dasar Hukum Pemberdayaan Masyarakat 

Pemerintah sebagai pengatur kebijakan dan lembaga 

pendidikan sebagai penyelenggara pendidikan dirasa belum cukup 

memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengambangan 

madrasah. peran serta yang aktif dari masyarakat (orang tua, 

keluarga/wali, masyarakat luas) diperlukan dalam mengatasi  

persoalan  pendidikan  inklusif dan pelaksanaan program-program 

pendidikan.  Partisipasi masyarakat  hendaknya tidak hanya 

dalam pendanaan, tetapi juga dalam bentuk sumbangan pemikiran 

dan ketenagaan. 

Bentuk peran serta masyarakat dalam pendidikan nasional 

tercantum dalam Peraturan Pemerintah No.39/1992 pasal 4 ayat 10 

yaitu: Pemberian pemikiran dan pertimbangan berkenaan dengan 
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penentuan kebijaksanaan dan/atau penyelenggaraan pengembangan 

pendidikan nasional. Dalam ayat ini dapat diartikan bahwa 

masyarakat  diharapkan dapat  memberikan sumbangan pemikiran 

dan/atau pertimbangan berkenaan dengan penentuan kebijaksanaan 

dan/atau penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan. 

Aktualisasi keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam 

pendidikan yaitu membentuk organisasi orangtua siswa(i), Dasar 

pembentukan organisasi orang  tua tersebut adalah Undang-Undang 

Nomor 2 tahun 1989 tentang pendidikan Nasional yang 

mengharuskan setiap sekolah memiliki wadah atau organisasi yang 

beranggotakan orang tua siswa, guru, kepala sekolah sebagai 

pelaksana teknis. Pada awalnya organisasi tersebut dikenal dengan 

nama Badan Pembina Pembangunan Pelajar (BP3) atau sebagian 

sekolah lainnya menyebut BMOG (Badan Musyawarah Orang Tua 

dan Guru). Kemudian sejak era reformasi, organisasi tersebut 

mengalami perubahan tugas dan fungsinya sebagaimana yang 

diatur dalam SK Mendiknas Nomor 044/U/2002, tentang 

pembentukan Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan 

Pendidikan/Komite Sekolah merupakan lembaga independen yang 

mempunyai visi dan misi terciptanya masyarakat masa depan yang 

berkualitas, melalui kerja sama yang erat dengan sekolah yang 

tumbuh dari akar budaya, sosial, ekonomi, geografis, dan nilai-nilai 

yang berlaku di masyarakat sekolah. 



 

 

23 

 

Wujud partisipasi masyarakat kembali ditegaskan dalam 

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pasal 56 ayat 1-4: Pasal 56  

ayat (1):“Masyarakat berperan dalam peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan, dan evaluasi 

program pendidikan melalui dewan pendidikan dan komite 

sekolah/madrasah”.Pasal 56 ayat (2):“Dewan Pendidikan sebagai 

lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu 

pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan 

dan dukungan tenaga, sarana danp rasarana, serta pengawasan 

pendidikan pada tingkat Nasional, Provinsi,dan Kabupaten/Kota 

yang tidak mempunyai hubungan hirarkis”. Pasal 56 ayat 

(3):“Komite sekolah/madrasah, sebagai lembaga mandiri, dibentuk 

dan berperan dalam peningkatan mutu pelayanan dengan 

memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana 

dan prasarana, serta pengawasan pendidikan  pada  tingkat  satuan  

pendidikan”. Pasal 56 aya (4):“Ketentuan mengenai pembentukan 

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur lebih lanjut 

dengan Peraturan Pemerintah”. 

Menindak lanjuti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 

pasal 56 ayat1-4 maka pada tahun 2010 pemerintah mengeluarkan 

PP Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan 

Penyelenggaraan Pendidikan pasal 196 ayat 1-6: ayat (1) Komite 

sekolah/madrasah berfungsi dalam peningkatan mutu pelayanan 
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pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan 

dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan. Ayat (2) Komite 

sekolah/madrasah menjalankan fungsinya secara mandiri dan 

profesional. Ayat(3) Komite sekolah/madrasah memperhatikan dan 

menindak lanjuti terhadap keluhan, saran, kritik dan aspirasi 

masyarakat terhadap satuan pendidikan. Ayat (4) Komite 

sekolah/madrasah dibentuk 1 (satu) satuan pendidikan atau 

gabungan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah. Ayat (5) Satuan pendidikan yang memiliki peserta didik 

kurang dari 200 (dua ratus) orang dapat membentuk komite 

sekolah/madrasah gabungan dengan satuan pendidikan lain yang 

sejenis. Ayat (6) komite sekolah/madrasah berkedudukan di satuan 

pendidikan. 

Menteri Agama mengeluarkan Peraturan Menteri Agama 

(PMA) Nomor 90 Tahun 2013, pada pasal 46, disebutkan bahwa: 

“(1) Komite Madrasah terdiri dari wakil orang tua peserta didik, 

tokoh agama/masyarakat dan tokoh pendidikan; dan (2) Komite 

Madrasah memberi pertimbangan dan masukan kepada pimpinan 

madrasah untuk meningkatkan mutu madrasah. 

Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa masyarakat 

diberikan ruang yang proporsional untuk turut mensukseskan 

program pendidikan baik secara  nasional maupun otonom tidak 

hanya sebagai penyuplai pembiayaan akan tetapi juga memberikan 
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sumbangsih pemikiran yang menjadi salah satu stimulus dalam  

perkembangan madrasah. 

2.2.3.2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat dalam Pendidikan 

2.2.3.2.1 Bentuk Partisipasi Masyarakat 

Keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam andil 

mencerdaskan kehidupan bangsa tidak serta merta terwujud 

tanpa adanya jalur koordinasi yang terbangun antara pihak 

sekolah/madrasah dan stakeholder. (Mukhtar, 2009, hal. 

204-206)  

Bentuk partisipasi masyarakat adalah sebagai 

berikut: 

Finansial. Mengenai keuangan, dalam bentuk ini 

masyarakat disamping sumber keuangannya berasal dari 

pemerintah namun yanglebih diharapkan adalah swadaya 

masyarakat itu sendiri untuk memajukan proses belajar 

yang dikelola, dari masyarakat untuk masyarakat sehingga 

tujuan masyarakat belajar dapat dilaksanakan sesuai yang 

diinginkan. Dengan adanya desentralisasi penyelenggaraan 

pendidikan dan pemberdayaan masyarakat, maka 

pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama 

antara pemerintah (pusat). 

Proteksi. Perluya masyarakat belajar tidak bisa 

terlepas dari adanya perlindungan baik hukum maupun 
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proses pelaksanaannya, hasil produk juga harus bisa 

bersaing dan memenuhi kebutuhan yang diharapakan. 

Moral, yaitu masyarakat yang mampu membedakan 

tentang baikburuk yang diterima mengenai perbuatan, 

sikap,dan kewajiban. 

Akademis. Bentuk partisipasi ini bersifat ilmu 

pengetahuan yangdapat disumbangkan oleh masyarakat 

untuk pelaksanaan dari prosesbelajar dan tujuan yang 

diinginkan, sehingga sekolah yang diharapkan oleh 

masyarakat dapat bermutu. 

Kurikulum. Kurikulum merupakan susunan rencana 

pelajaran atau perangkat mata pelajaran yang diajarkan 

pada lembaga pendidikan. Dari kurikulum disusun dan 

dibuat oleh masyarakat untuk masyarakat dan  sesuai  

dengan keinginan dan tujuan yang diharapkan ole 

hmasyarakat dengan kata lain kurikulum didesain untuk 

kepentingan masyarakat. 

Sumber belajar, adalah orang yang dapat dijadikan 

tempat bertanya tentang berbagai pengetahuan, dalam hal 

ini bersumber dari masyarakat setempat di mana sekolah 

atau pendidikan dilaksanakan. 

IT (Ilmu Teknologi). Untuk memenuhi tuntan 

zaman IT harus dapat menjadi partisipasi dalam 

membentuk masyarakat belajar, karena dengan IT akan 
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terlihat kemampuan pelaksanaan kegiatan sekolah, 

meskipun kemampuan di bidang IT belum dapat 

sepenuhnya dilaksanakan namun IT dapat membantu 

melancarkan program kerja yang direncanakan masyarakat 

belajar. Kemajuan teknologi sebagai penyebab 

pengembangan pendidikan yang menghendaki masyarakat 

ikut terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. 

Kelembagaan, Manajerial, Kepemimpinan yaitu 

bersifat lembaga yang dipimpin seorang manajer dengan 

tugas untuk membentuk program kerja masyarakat belajar 

yang diinginkan. 

Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 

menyebutkan bahwa peran serta masyarakat dapat bersifat 

wajib atau sukarela. Peran serta yang bersifat wajib, anatara 

lain membantu biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai 

dengan kemampuan orang tua atau wali murid untuk 

menyekolahkan anak-anak mereka sesuai dengan peraturan 

yang berlaku. 

Dari uraian di atas bentuk partisipasi dapat 

dikelompokkan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu bentuk 

partisipasi yang diberikan dalam bentuk nyata (memiliki 

wujud) dan juga bentuk partisipasi yang diberikan dalam 

bentuk tidak nyata (abstrak). Bentuk partisipasi yang nyata, 

misalnya uang, harta benda, tenaga dan keterampilan, 
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sedangkan bentuk partisipasi yang tidak nyata adalah 

partisipasi buah pikiran, partisipasi sosial, pengambilan 

keputusan dan partisipasi representatif.  

2.2.3.2.2 Menstimulasi dan Meningkatkan Partisipasi 

Masyarakat 

Era otonomi (desentralisasi) dalam dunia 

pendidikan telah menjadi lampu hijau bagi setiap lembaga 

pendidikan untuk menyelenggarakan program pendidikan 

secara mandiri dalam mengembangkan sekolah/madrasah 

menjadi lebih maju dan berkualitas yang berorientasi 

terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karenanya kepala 

sekolah sebagai manager dituntut untuk membina dan 

mengembangakan hubungan partnership dengan 

masyarakat.  

Pemberdayaan masyarakat (perseorangan dan 

kelompok seperti organisasi, yayasan, dunia usaha, dan 

dunia industri) dalam penyelenggaraan pendidikan, perlu 

dilakukan berbagai upaya seperti Sosialisasi tentang konsep, 

penyelenggaraan dan pelaksanaan pendidikan kepada para 

Pembina dan pelaksana pendidikan di lapangan (baik 

sekolah negeri maupun sekolah swasta), agar masyarakat  

memiliki persepsi  yang sama tentang pendidikan. 

Dengan adanya amanat otonomi yang 

terlegitimasi bagi setiap lembaga pendidikan ada beberapa 
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cara yang dapat dilakukan agar masyarakat dapat berperan 

aktif sebagai legislator dalam merumuskan program 

pendidikan yaitu, menghimpun masyarakat yang peduli 

dengan pendidikan melalui komite sekolah, memilih dan 

menentukan anggota komite sekolah yang memiliki 

pandangan yang luas tentang pendidikan, menjadikan 

komite sekolah sebagai tempat masyarakat berhimpun, 

memberikan bantuan yang bersifat materil dan non-materil 

guna menunjang efektifikas manajemen sekolah dalam 

mencapai tujuan pendidikan, keputusan melalui konteks 

pelibatan masyarakat dirumuskan secara bersama melalui 

komite sekolah dan memberikan ruang bagi komite sekolah 

untuk mencari dana, mitra dan berbagai kepentingan 

sekolah (Amirudin, 2003, hal. 128-129) 

2.2.3.2.3 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah 

Dewan Pendidikan merupakan organisasi 

masyarakat pendidikan yang mempunyai komitmen dan 

loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas 

pendidikan di daerah. Dewan Pendidikan yang dibentuk 

dapat dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, 

demografis, ekologis, nilai kesepakatan, serta kepercayaan 

yang dibangun sesuai potensi daerah setempat. Oleh karena 

Itu, Dewan Pendidikan yang dibangun harus merupakan 

pengembangan kekayaan filosofis masyarakat di daerah 
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secara kolektif. Artinya, Dewan Pendidikan 

mengembangkan konsep yang berorientasi kepada 

pengguna (client model), berbagai kewenangan (power 

sharing and advocacy model) dan kemitraan (partnership 

model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan 

pendidikan di daerah. 

Komite Sekolah adalah badan mandiri yang 

mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan di satuan pendidikan, baik pada pendidikan pra 

sekolah, jalur pendidikan sekolah maupun jalur pendidikan 

luar sekolah.Komite Sekolah merupakan suatu badan atau 

lembaga non profit dan non politis, dibentuk berdasarkan 

musyawarah yang demokratis oleh para stake-holder 

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan sebagai 

representasi dari berbagai unsur yang bertanggungjawab 

terhadap peningkatan kualitas proses dan hasil pendidikan. 

Keberadaan Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah/Madrasah sebagai lembaga mandiri dan non 

hierarkis yang mengandung makna bahwa secara struktural 

para anggota   tidak   tunduk   pada   orang-orang yang 

menempati posisi struktur di luar dirinya. Anggota Dewan 

Pendidikan dan Komite  Sekolah/Madrasah  merupakan 
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insan yang otonom yang hanya tunduk pada anggaran dasar 

dan kaidah-kaidah yang mereka kembangkan. 

Kelembagaan Dewan Pendidikan Kabupaten/Kota 

dan Komite Sekolah/ Madrasah dibentuk dan merujuk pada 

Kepmendiknas No.044/U/2002  tanggal  2 April 2002, 

tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah. 

Dewan Pendidi- kan   Kabupaten/Kota   merupakan   badan 

yang mewadahi  peranserta  masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu, pemera- taan, dan efisiensi 

pengelolaan pendidikan di Kabupaten/Kota. Ruang lingkup 

pendidikan meliputi pendidikan prasekolah, jalur 

pendidikan sekolah dan jalur luar sekolah.  

Dibentuknya Dewan Pendidikan dan Komite 

Sekolah didasari atas tiga tujuan yaitu: Pertama, mewadahi 

dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan dan program pendidikan. Kedua, 

meningkatkan tanggung jawab dan peranserta aktif dari 

seluruh lapisan masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan.  Ketiga,  menciptakan  suasana dan kondisi 

transparan, akuntabel dan demokratis dalam 

penyelenggaraan pendidikan (Teacher, 2011) 
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2.3. Pengembangan Madrasah 

Madrasah telah tumbuh dan berkembang menjadi bagian dari kebudayaan 

Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, madrasah merupakan milik Bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, madrasah merupakan milik Bangsa Indonesia dan telah ikut serta 

mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian madrasah yang telah menyatu 

dalam tata nilai budaya merupaka bangsa merupakan modal dasar bagi 

pembangunan agama yang pengembangannya menuntut pola pembinaan yang 

berorientasi ke masa depan yang lebih baik. Salah satu orientasi dari adanya 

demokratisasi pendidikan yaitu memperbesar partisipasi masyarakat dalam 

pendidikan melalui manajemen berbasis sekolah serta pengembangan pelibatan 

masyarakat dalam perencanaan operasional pengembangan berkelanjutan sekolah 

untuk dapat bekerja sama, terlibat aktif dan berpartisipasi untuk 

meningkatkankualitas sekolah masing-masing. 

Usaha ke arah pengembangan madrasah adalah sebagai kerangka dasar 

strategis pengembangan madrasah pada umumnya secara bertahap perlu 

dikembangkan sejalan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat yang 

penjabarannya lebih lanjut dituangkan dalam berbagai peraturan dan pedoman 

pelaksanaannya yang operasional. (Saleh, 2005, hal. 78) 

Pengembangan madrasah memiliki peluang dan tantangan tersendiri. 

Menurut Saleh peluang madrasah antara lain:  

pertama,  kehidupan beragama yang semakin semarak dan semakin 

diamalkan dalam kehidupan pribadi maupun dalam sosial kemasyarakatan 

memberi peluang untuk bersama-sama membangun khususnya dalam bidang 

pendidikan yang mempunyai peranan strategis dalam peningkatan sumber daya 
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manusia. Ditengah krisis moral yang terjadi di Indonesia, pendidikan madrasah 

menjadi pilihan tepat karena paket pendidikan di dalamnya sudah mencangkup 

pemberian wawasan ilmu agama. 

Kedua, semakin berfungsinya Kementerian Agama dalam pembinaan dan 

pengelolaan madrasah. Hal ini kemudian dikuatkan dengan adanya program 

strategis Kementerian Agama yakni meningkatkan mutu pendidikan madrasah. 

Ketiga, adanya animo masyarakat dan gairah beribadah untuk berperan 

serta dalam ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa dan membangun manusia 

Indonesia seutuhnya, serta meningkatkan sumber manusia melalui 

penyelenggaraan madrasah dan memasukkan putra-putrinya pada jenjang 

pendidikan madrasah. 

Keempat, adanya peluang untuk mengembangkan program sesuai dengan 

kemandirian dan ciri kekhususan madrasah sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dan pembangunan nasional. 

Kelima, adanya dukungan masyarakat yang sangat luas dalam upaya untuk 

ikut berperan serta dalam menyelenggarakan madrasah baik dalam hal 

pengelolaan, pembangunan maupun dalam hal tanggung jawab kemitraan dalam 

pengabdiannya kepada bangsa, negara dan agama. (saleh, 2000, hal. 130-137) 

Adapun strategi pengembangan madrasah yaitu: 

2.3.1. Manajemen Berbasis Madrasah 

Manajemen Berbasis Sekolah (School Based Management) 

sebenarnya merupakan tema sentral dalam reformasi pendidikan di 

berbagai negara. Manajemen Berbasis Sekolah diartikan sebagai 

pengalihan kekuasaan, wewenang dan tanggung jawab pengelolaan dari 
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birokrasi sentral kepada pengelola terdepan pendidikan, yaitu sekolah dan 

komunitasnya. 

Menurut Mulyasa konsep dasar MBM mengembalikan pengelolaan 

sekolah kepada pemiliknya dan komponen yang terkait di dalamnya, 

proses desentralisasi ini dipandang memiliki efektifitas yang tinggi. 

Terdapat tujuan nyata yang ingin dicapai dalam pembaharuan ini. Dengan 

diterapkannya konsep MBM diharapkan lebih mampu meningkatkan 

keunggulan masyarakat bangsa dalam penguasaan ilmu dan teknologi. 

(Mulyasa, 2004, hal. 82) 

Dalam MBM, pemberdayaan dimaksudkan untuk memperbaiki 

kinerja sekolah agar dapat mencapai tujuan secara optimal, efektif dan 

efisien. Untuk memberdayakan sekolah harus pula ditempuh upaya-upaya 

memberdayakan peserta didik dan masyarakat setempat, di samping 

mengubah paradigma pendidikan yang dimiliki oleh para guru dan kepala 

sekolah tentang pendidikan dan pengajaran. 

Peningkatan efisiensi diperoleh antara lain melalui keleluasaan 

pemanfaatan sumber daya partisipasi masyarakat dan penyederhanaan 

birokrasi. 

2.3.2. Kerangka Membangun Madrasah yang Efektif 

Menurut Mas’ud, kerangka mengembangkan madrasah ada 6 

komponen, yaitu: 

2.3.2.1 Pengertian umum dan dasar konsepsi yang sama 

Sudah semestinya diberlakukan dalam setiap organisasi 

adanya kesamaan pandangan filosofis yang menuntun 
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perjalanannya. Begitu halnya dengan madrasah. Efektifitas ini 

didukung dengan konsep filosofis yang dialektis, diketahui dengan 

baik dan bersifat humanis, ideologis, nilai-nilai (Islam, social, dan 

toleransi) dan misi (akademis dan keluhuran moral). 

2.3.2.2 Kurikulum yang bagus dan pengelolaan atas dasar aspirasi 

masyarakat 

2.3.2.3 Buku yang Akademis dan Keluaran Moral 

Madrasah yang efektif menetapkan buku yang tinggi untuk 

akademis, demikian juga mutu/etika Islam, mengajarkan kurikulum 

pendidikan agama Islam dan berdampingan dengan kurikulum, 

mampu menunjukkan logo keislamannya dan nasionalisme dalam 

ritual dan kegiatan luar 

2.3.2.4 Fasilitas belajar yang cukup 

2.3.2.5 Manifestasi perilaku (atas dasar kesepakatan) 

2.3.2.6 Keluaran yang diharapkan 

Tujuan akhir pengelolaan madrasah adalah mampu 

menelurkan output yang kompetensinya tidak diragukan lagi. 

Tujuan ini tidaklah mungkin diperoleh dengan tanpa 

memperhatikan berbagai aspek fundamental. Keluaran yang baik, 

tergantung bagaimana madrasah berusaha, sekeras apakah itu dan 

seserius apakah madrasah memandang dan mengupayakannya 

(Mas'ud, 2002, hal. 146-148) 
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2.3.3. Prinsip Umum Pengembangan Madrasah 

Fatah Syukur menjelaskan dalam bukunya Manajemen Pendidikan 

Pada Madrasah, menjelaskan bahwa ada beberapa prinsip umum yang 

harus diperhatikan dalam membangun sebuah madrasah: 

2.3.3.1.Peningkatan pemahaman dan penerimaan filosofis, dan nilai-

nilai. Landasan filosofis sudah seharusnya tersusun dan 

terencana dengan jelas dan memadai, dapat dimengerti dan 

dipahami secara optimal oleh semua pihak yang 

berkepentingan. 

2.3.3.2.Perhatian pada pencapaian sasaran dan tujuan, Madrasah 

yang efektif menentukan prioritas dan membatasi apa yang 

dapat harus dicapai. Kejelasan dari filosofis pedoman dan 

misi dan memusatkan pada keikutsertaan dan perhatian dari 

pihak yang berkepentingan akan menentukan bahwa sekolah 

harus mempersempit kisaran tujuan yang paling penting 

untuk dicapai. 

2.3.3.3.Kepemimpinan yang efektif 

2.3.3.4.Strategi rencana dan pelaksanaan pembangunan multi 

dimensi. Hal ini menjadi penting lantaran perkembangan 

suatu organisasi, tak terkecuali madrasah, tidaklah selalu di 

atas angin. Tantangan dan kendala tentunya tidaklah bisa 

diingkari. Dengan demikian, perencanaan yang matang 

dengan strategi-strategi jitu mungkin akan lebih 

mengoptimalkan eksistensi suatu madrasah itu sendiri. 
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2.3.3.5.Pengelolaan sekolah dan partisipasi masyarakat. dalam 

mancapai tujuan pendidikan nasional, madrasah setidaknya 

dapat merangkul masyarakat dalam menentukan arah 

kebijakan pelaksanaan pendidikan sesuai kebutuhan dan 

harapan masayarakat. Oleh karena itu sedapat mungkin 

masyarakat diberikan ruang dalam menyampaikan aspirasi 

terkait program pendidikan. 

2.3.3.6.Organisasi fungsional. Madrasah yang efektif mempunyai 

susunan dan hubungan kerja yang lebih tepat sebagai 

organisasi fungsional dari birokrasi. Di sana dapat hubungan 

bebas antara guru, kepala madrasah baik vertikal maupun 

horizontal dan dengan pimpinan masyarakat. (Syukur, 2006, 

hal. 148-151) 

2.4. Penelitian Relevan 

Pertama, Tesis Program Pascasarjana UIN Malang yang diteliti oleh Moh. 

Rifa’i tahun 2008 berjudul: “Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan (Studi Kasus M.A T.M.I Al-Amien Prenduan Sumenep)”. 

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana pemberdayaan masyarakat 

dalam meningkatkan mutu pendidikan. Penelitian tersebut menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus. Dari temuannya 

dipaparkan bahwa dalam meningkatkan mutu pendidikan lembaga MA T.M.I 

melakukan program pemberdayaan lewat humas pusat Yayasan Al-Amien 

Prenduan (YPA) dengan menggunakan pendekatan educational dan missionary 

serta tetap memperhatikan prinsip otoritas, kesederhanaan, kejujuran dan 
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ketepatan terhadap masyarakat secara totalitas yang diwadahi dengan berbagai 

bentuk paguyuban yang diorganisir oleh masyarakat sendiri (pemberian 

wewenang, kepercayaan, dan pelibatan) dan fasilitas dengan berbagai program 

kegiatan seperti pembinaan dan pelatihan.  

Kedua, Skripsi Jurusan Manajemen Pendidikan Islam fakultas Tarbiyah 

Dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (Iain) Batusangkar Oleh Fitri 

Handayani Tahun 2018 dengan Judul “Strategi Kepala Madrasah Dalam Membina 

hubungan Sekolah Dengan Madrasah Di Mtsn Sungai Jambu”. Tujuan penelitian 

ini adalah untuk mendeskripsikan strategi kepala madrasah dalam membina 

hubungan sekolah dengan masyarakat di MTsN Sungai Jambu. Penelitian yang 

dilakukan adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Temuan 

dalam penelitian tersebut adalah, strategi kepala madrasah menjalin kerja sama 

dengan dengan masyarakat dapat dilihat melalui kegiatan pembangun dan 

pengawasan, seperti merangkul masyarakat untuk ikut serta dalam 

pelaksanaannya, dari segi kegiatan pembangunan sebuah mushollah di MTsN 

Sungai Jambu peran masyarakat yaitu diikut sertakan dalam pertemuan-pertemuan 

atau rapat-rapat mengenai pembangunan dan juga memberikan ruang bagi 

masyarakat ataupun perantau-perantau agar ikut berpartisipasi dalam bentuk moril 

maupun materil. 

Ketiga, Tesis Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Purwokerto oleh Siti Samroh tahun 2017 berjudul “Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pengembangan Madrasah Ibtidaiyah Di Kecamatan Purwojati Kabupaten 

Banyumas”. Penelitian ini bertujuan  Untuk mendeskripsikan dan menganalisis 

partisipasi masyarakat dalam pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan 
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Saran dan Prasarana madrasah ibtidaiyah di Kecamatan Purwojati Kabupaten 

Banyumas. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dengan jenis penelitian 

deskriptif. Temuan dalam penelitian ini adalah Kepala madrasah menumbuhkan 

kondisi keterbukaan dan sikap saling percaya dan menjalin komunikasi yang baik 

dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dalam pengembangan SDM, 

khususnya tenaga pendidik di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Purwojati sudah 

berjalan dengan baik. Karena pada dasarnya Komite Madrasah berada di tengah-

tengah antara orang tua murid atau wali murid, murid, guru, masyarakat setempat 

dan kalangan swasta di satu pihak dengan pihak madrasah sebagai instansi. 

2.5.  Kerangka Berpikir 

Kepala Madrasah sebagai sosok integral dalam pengembangan Madrasah 

diharapkan mampu memanfaatkan segala resource yang tersedia guna 

mewujudkan madrasah menjadi lebih berkualitas. Oleh karenanya ide-ide serta 

peran aktif kepala madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan dapat menjamin 

arah perkembangan madrasah kedepannya.  

Menyadari bahwa amanah pendidikan merupakan tanggung jawab 

bersama yakni pemerintah, lembaga pendidikan dan masyarakat, Sehingga 

keikutsertaan masyarakat dalam proses pelaksanaan pendidikan tidak hanya 

didasari pada undang-undang yang berlaku tapi juga adanya jembatan 

penghubung antara madrasah dan masyarakat. Sebagai seorang leader dalam 

lembaga pendidikan islam, kepala madrasah memiliki tantangan tersendiri dalam 

menumbuhkan sikap partisipatif masyarakat untuk peduli terhadap pelaksanaan 

pendidikan dan juga menyeragamkan persepsi masyarakat tentang tujuan 

pendidikan. 
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Dalam rangka desentralisasi dan demokratisasi pendidikan, untuk 

mewujudkan perkembangan madrasah yang lebih akseleratif dalam bersaing 

dengan lembaga pendidikan umum, pihak madrasah dapat mengambil langkah-

langkah strategic dalam menjawab tantangan terebut. Formulasi yang cukup 

efektif dengan mengadakan program Partnership dengan masyarakat yang 

bersifat continue dengan demikian Madrasah tidak hanya mampu melayani 

kebutuhan masyarakat dalam bidang pendidikan tetapi madrasah dan masyarakat 

dapat bersinergi dalam mencapai tujuan pendidikan melalui kontribusi pemikiran 

dan materiL 
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