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BAB I 
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah. 
Proses pembangunan sebuah bangsa pada hakikatnya diarahkan untuk 

membangun manusia seutuhnya, baik moral maupun material. Membangun 
manusia yang bermoral berarti membangun kualitas bangsa. John Gardner, 
mengatakan bahwa suatu bangsa akan menjadi besar apabila bangsa itu percaya 
pada sesuatu itu harus berdimensi moral, sesuatu yang berdimensi moral tidak lain 
adalah bersumber dari ajaran agama.1 

Agama akan membentuk manusia bermoral apabila dilakukan melalui 
jalur proses pendidikan (Pendidikan Agama Islam). Sebagaimana dijelaskan 
dalam Al Qur’an Surat Al Mujadilla ayat 11:  

ْ   ِ َ ۡ َ َ ِ ُ ۡ وَ  ٱ ُ ِ اْ  ُ َ َ َءا ِ اْ  ٱ ُ َ أُو ۡ ِ ۡ ٖ  ٱ ٰ َ   َدَر
Artinya : Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu 

dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.   2  
Mastuhujuga berpendapat bahwa manusia adalah makhluk yang memiliki 

daya akal dan kehidupan baik. Ia harus membentuk peradaban dan menujukkan 
kehidupan melalui proses pendidikan (belajar mengajar)3. 

Proses pendidikan merupakan upaya penanaman dan pewarisan nilai-nilai 
budaya untuk mengembangkan potensi manusia, serta sekaligus proses produksi 

                                                             
1Dalam Nurcholish Madjid, Islam Doktrin dan Peradaban.  (Jakarta: Yayasan Wakaf 

Paramadina,1993),  hal. xx 2Departemen  Agama RI,  Al Qur’an dan Terjemahnya. (Surabaya: Mahkota, Edisi 
Revisi, 2013), hal. 465 
 3Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren  (Jakarta: INIS, 1994),  hal. 1 
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nilai-nilai budaya baru sebagai hasil interaksi potensi dengan konteks kehidupan. 
Ahmad Tafsir menjelaskan bahwa pendidikan adalah proses pengembangan 
pribadi manusia dalam semua aspeknya.4 

Pendidikan Islam di Indonesia sebagai sub sistem pendidikan nasional, 
pada  hakikatnya juga bertujuan untuk berpartipasi dalam membangun kualitas 
sumber daya manusia bangsa dalam segala aspeknya, terutama sekali dalam hal 
peningkatan moral serta kesejahteraan di masa yang akan datang. Dalam Al 
Qur’an Surat An Nisa ayat 9, Allah menjelaskan : 

 َ ِ َ ۡ َ ۡ اْ  َو ُ َ ۡ َ  ۡ ِ ۡ َ َ اْ  ُ َ  ً ٰ َ ِ  ٗ ۡ ُذّرِ ِ ِ ۡ َ  ۡ ِ اْ  ُ َ َ  ۡ َ َ ا  ٱ ً ِ َ  ٗ ۡ َ اْ  ُ ُ َ ۡ   َو
Artinya: Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya 
meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa 
kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.5 

 Namun demikian dalam proses penyelenggaraannya, Pendidikan Islam 
telah diatur oleh pemerintah melalui jalur formal, non formal dan Informal.6 

 Malik Fadjar dalam menangkap makna dari dua jalur pendidikan tersebut 
telah memetakan tiga jenis penyelenggaraan pendidikan Islam di Indonesia. 
Pertama, Jenis pendidikan yang pendirian dan penyelenggaraannya didorong 

                                                             
4Kata pengembangan menurut Ahmad Tafsir dapat diartikan : Pertama, ada kegiatan 

pendidikan yang bisa dilakukan oleh diri sendiri, orang lain (pendidik) dan oleh lingkungan 
sekitar. Kedua, tempat pendidikan, yaitu dalam keluarga, masyarakat dan di sekolah. Ketiga, ada 
objek binaan pendidikan yaitu peserta didik (meliputi jasmani dan ruhaninya). Sisi lain, Tafsir 
menjelaskan bahwa, pendidikan oleh diri sendiri dan lingkungan sekitar, nampaknya sulit untuk 
dirancang atau direkayasa, dan teori-teori  mengenai hal itu belum banyak dikembangkan oleh 
para ahli. Akan tetapi pendidikan  oleh orang terhadap orang lain, secara relatif  mudah direkayasa 
atau diformat dalam bentuk program.Demikian juga dalam persoalan tempat pendidikan agaknya 
yang paling mudah dilaksanakan adalah melalui  jalur yang terlembagakan,baik jalur 
sekoalahformal maupun luar sekolah non-formal.Lihat Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam 
Perspektif Islam. ( Bandung: Remaja Rosydakarya, 1992), hal. 26-28.  5Departemen  Agama  RI.  Op.Cit, hal. 124 6Undang-undang Nomor 20 tahun 2003.  tentang  sistem  pendidikan  Nasional, 
(Bandung: Citra Umbara, 2003), Pasal 13. 



3 
 

  

oleh semangat dan cita-cita utuk mewujudkan nilai-nilai Islam, baik yang 
tercermin dalam lembaga maupun dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Di sini 
kata Islam ditempatkan sebagai sumber nilai yang diwujudkan dalam seluruh 
aktifitas. Kedua, jenis pendidikan yang dalam penyelenggaraannya hanya 
menjadikan Islam sebagai bahan studi atau bahan kajian. Ketiga, jenis 
pendidikan yang dalam penyelenggaraannya menjadikan Islam sebagai bahan 
studi sekaligus sebagai nilai dan semangat cita-cita Islam.7 

 
 Jenis penyelenggaraan pendidikan Islam yang kedua, seperti ditawarkan 

Malik Fadjar di atas, nampaknya mendapat perhatian yang cukup besar dari 
pemerintah melalui jalur sekolah formal, yang dalam hal ini menjadi dua lembaga 
operasional yaitu sekolah umum dan madrasah. Dalam konteks ini, Karel A. 
Steenbrink telah memetakan dan membuat kategori tersendiri antara madrasah dan 
sekolah, sebagaimana disebutkan: 

Istilah madrasah dengan sekolah sangat berbeda, karena sekolah identik 
dengan adopsi  model barat, sedangkan madrasah adalah khas lembaga 
pendidikan dalam Islam, yang perlu digaris bawahi dalam hal ini bahwa, kedua 
lembaga tersebut masuk dalam katagori   jalur pendidikan formal, yang pada 
hakikatnya sama-sama ingin melaksanakan pembinaan dan peningkatan 
sumber daya manusia atau kualitas manusia Indonesia secara utuh demi 
tercapainya tujuan pembangunan nasional tersebut. Dan secara terus menerus 
kedua lembaga tersebut juga dikembangkan untuk melayani kebutuhan 
pembangunan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi 
masyarakat,atau dengan kata lain kedua lembaga tersebut dikembangkan agar 
mampu menghadapi tantangan zamannya.8 

 
 Melalui pendidikan, diharapkan dapat meningkatkan kualitas kehidupan 

pribadi dan masyarakat. Muhaimin9 menyatakan bahwa pendidikan dalam makna 
filosofisnya adalah upaya mempercepat dan menyertai perubahan serta 
perkembangan umat manusia dengan cara  menghantar dan membimbing 
perubahan dan sekaligus mengarahkan kehidupan manusia itu sendiri. Mengingat 

                                                             
7Malik Fadjar, Tantangan dan Peran Umat Islam Dalam Menyongsong Abad XXI. 

(Surabaya: Makalah IAIN Sunan Ampel,1995), hal. 2.  8Karel A.Steenbrink, Pesantren, Madrasah, Sekolah: Pendidikan Islam Dalam Kurun 
Modern (Jakarta : LP3ES, 1986), hal. 89-128. 9Muhaimin, Konsep Pendidikan Islam: Sebuah Telaah Komponen Dasar Kurikulum. 
(Solo: Ramadhoni, 1991), hal. 9 
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pentingnya fungsi dan tujuan pendidikan juga telah dinyatakan dalam Undang-
Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional, sebagai 
berikut: 

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan 
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 
mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta 
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 
Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, yang menjadi 
warga negara yang demokratis serta tanggung jawab.”10 

 
 Agar tujuan pendidikan dapat dicapai, maka pendidikan hendaknya 
dikelola  secara profesional dengan manajemen yang baik dan oleh tenaga-tenaga 
yang mempunyai motivasi kerja tinggi, termasuk di dalamnya adalah lembaga 
pendidikan Islam (madrasah). Sebagaimana diketahui bahwa salah satu prioritas 
pembangunan pendidikan nasional dalam kaitanya dengan  pengembangan 
kualitas sumber daya manusia ialah menyangkut peningkatan mutu setiap jenis 
dan jenjang pendidikan. Seiring dengan kehidupan dinamis masyarakat, maka 
pendidikan harus selalu dikembangkan, agar peserta didik dapat mengikuti 
perkembangan dan perubahan masyarakat. Dengan kata lain pendidikan perlu 
dikembangkan sepanjang hidup (Long life education).   

Pandangan pokok mengenai proses pendidikan sepanjang hidup adalah 
berlangsung di jalur formal, informal, maupun non formal, dimana manusia itu 
hidup. Lembaga pendidikan Islam (Madrasah) masuk dalam katagori lembaga 
pendidikan formal dan sangat memungkinkan untuk dapat dijadikan sebagai 
proses pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia.11 

 
 Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam khas milik umat Islam, 

dan lahir dari proses sejarah yang panjang. Lembaga pendidikan madrasah 
tersebut telah digunakan oleh umat Islam Indonesia, untuk mempelajari berbagai 

                                                             
10Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, op.cit. pasal 3. 11Ahmad  Fatah Yasin,  Dimensi-dimensi Pendidikan Islam, (Malang: UIN Press, 2008), 

hal. 257-274. 
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ilmu, dan keberadaannya merupakan bagian dari perkembangan kehidupan umat 
Islam sepanjang sejarah, terutama di wilayah Nusantara.12 

 Suatu lembaga pendidikan (Sekolah/Madrasah) pada dasarnya adalah 
upaya kelembagaan dan formalisasi pendidikan sehingga kegiatan,fungsi,dan 
proses pendidikan dalam suatu masyarakat bisa berlangsung secara lebih 
terencana, sistematis, berjenjang dan profesional.13 Kehadiran lembaga 
pendidikan formal seperti madrasah, sepanjang sejarahnya tidak terlepasdari 
kepentingan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara, dimana lembaga 
pendidikan tersebut diselenggarakan.  Karena “From the beginning, it appears 
that school and their skilled products were seen as serving the state and society as 
a whole”.14 Dalam kontek ini, lembaga pendidikan formal ( sekolah/madrasah )  
bisa dianggap sebagai sebagai instrumen nasional dalam memberikan pelayanan 
kepada masyarakat melalui kegiatan pendidikan untuk memenuhi harapan dan 
cita-cita kehidupan masyarakat dan negara di mana lembaga itu berada. 
Keberadaan madrasah sebagaimana wujudnya sekarang ini, merupakan hasil dari 
sebuah proses pemikiran tentang model pendidikan yang dilakukan dalam waktu 
yang relatif lama. Dahlan Hasim15 menjelaskan bahwa selama hampir satu abad, 
yaitu sejak di rintis oleh Abdullah Ahmad dengan Madrasah Adabiyahnya di 
Padang Panjang pada tahun 1907 sampai sekarang, madrasah telah menjalani 
pilarisasi pengembangan seiring dengan tuntutan zamannya. 
                                                             

12Hasbullah,  Sejarah Pendidikan Insilam di Indonesia:Lintasan Sejarah Pertumbuhan 
dan perkembangan, (Jakarta:Raja Grafindo persada, 1996), hal. 66 13Yahudi Cohen, School and Civilationl States (New York: Internasional Texbook 
Company Pergamon Press,1970),  hal. 56. 14Ingemar Fagerlind & Lawrence J. Saha, Education and National Develoment: A 
Comperative Perspektive (New York : Pergamon Press,1983), hal. 32. 15Malik Fadjar,  Madrasah dan Tantangan Mordernitas  (Bandung: Mizan, 1998) hal. vii. 
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Dalam perspektif historis, keberadaan lembaga pendidikan formal 
seperti madrasah sekarang ini, merupakan akumulasi berbagai macam 
budaya dan tradisi pendidikan yang berkembang di masyarakat Indonesia. Mulai 
dari tradisi pra-sejarah atau tradisi asli, tradisi Hindu Budha, tradisi Islam, dan 
tradisi Barat atau modern.16 Oleh sebab itu, madrasah telah menjadi salah satu 
wujud  identitas budaya bangsa Indonesia yang telah menjalani proses sosialisasi 
yang relatif intensif, dan dalam waktu yang cukup panjang itu telah 
memainkan peran tersendiri dalam panggung pembentukan peradaban 
bangsa. 

Namun dalam kenyataannya, lembaga-lembaga pendidikan Islam, seperti 
pesantren, madrasah, dan sekolah-sekolah Islam, pada awalnya kurang 
mendapatkan perhatian dari masyarakat, terutama kelompok masyarakat-
masyarakat menengah atas. Hal ini disebabkan karena lembaga-lembaga 
pendidikan tersebut dianggap belum mampu mengakomodasi kepentingan dan 
tuntutan masyarakat terkait dengan perkembangan peserta didik untuk persiapan 
hidup di masa depannya. Apalagi keberadaan lembaga pendidikan madrasah 
tersebut, sejak lahir dan berkembangnya, umumnya berada di wilayah pedesaan, 
yang apabila dicermati mayoritas penduduk pedesan berekonomi kelas bawah 
dengan pola kehidupan bercocok tanam (pertanian). Di wilayah perkotaan 
justru madrasah pada mulanya sulit untuk bisa berkembang atau dengan kata lain 
kurang diminati masyarakat. Oleh karena itu, apabila berbicara tentang 
madrasah berarti berbicara tentang tradisi kehidupan orang desa. 

                                                             
16Ibid, hal.19. 



7 
 

  

Problema lain yang dihadapi madrasah, adalah masih adanya 
permasalahan-permasalahan internal yang sangat fundamental, seperti dikatakan 
Malik Fadjar bahwa: 

Problem yang dihadapi madrasah meliputi seluruh sistem kepen-
didikannya, terutama sistem manajemen dan etos kerja yang rendah, kualitas 
dan kuantitas pendidik yang kurang memadai, kurikulum yang tidak efektif, 
dan sarana fisik serta fasilitas yang masih belum cukup. Karena faktor-faktor 
tersebut menjadikan lembaga pendidikan Islam, seperti madrasah 
ditinggalkan oleh masyarakat, kurang mendapat respon dari masyarakat. 
sehingga eksistensinya menjadi termarginalkan dari dunia 
pendidikan masyarakat.17 

 
Di samping itu ketertinggalan madrasah selama ini, juga dilatarbelakangi 

oleh tiga faktor penting yaitu: Pertama, tradisi yang dikembangkan masih 
berorientasi ke masa silam yang berciri konservatisme. Kedua, mutu 
penyelenggaraan yang sangat rendah sehingga profesionalisme tidak jelas. 
Ketiga, relevansi pendidikan Islam yang kurang mampu merespon tuntutan 
perkembangan baru yang riil.18 

Dari beberapa persoalan di atas, pertanyaan yang muncul adalah kenapa 
lembaga pendidikan Islam (madrasah) yang secara historis telah berjalan cukup 
lama, tetapi masih dianggap belum bisa memberikan harapan yang maksimal 
bagi masyarakat, khususnya umat Islam? Mengapa madrasah yang jumlahnya 
puluhan ribu dan menyebar di seluruh wilayah Indonesia masih dianggap 
belum mampu berkembang seperti lembaga pendidikan formal lainnya seperti 
sekolah? Mengapa mutu lulusan madrasah selalu kalah dibanding dengan mutu 
                                                             

17Ibid, hal. 41. Aspek Kemampuan, Semangat Komitmendan disiplin sumber daya 
manusia ( tenaga pendidik) sebagai penentu kualitas pendidikan di madrasah juga sering menjadi 
bahan kritik para ahli pendidikan  lihat :Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Stategi 
dan Implementasi, (Bandung: Remaja Rosydakarya,2002), hal. 3. Lihat juga,  Azra, Pendidikan 
Islam: Tradisi Mordernisasi Menuju Melanium Baru, (Jakarta: Logos, 1999), hal. 80 18Koran Pendidikan, 21 /8/2004 
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lulusan sekolah? Apa yang salah dalam peningkatan sistem pendidikan 
madrasah? 

Dari persoalan-persoalan dan beberapa pertanyaan tersebut, sebenarnya 
umat Islam dituntut untuk memikirkan mengenai eksistensi madrasah 
sebagai lembaga pendidikan khas milik umat Islam, agar tidak tertinggal dan 
selalu direspon oleh masyarakat, mengingat jumlah umat Islam mayoritas di 
Indonesia, tetapi justru peminat memilih lembaga pendidikan  madrasah 
masuk kategori minoritas.19 Padahal madrasah sebagai lembaga pendidikan 
merupakan subsistem pendidikan nasional yang apabila dikelola dengan baik, 
akan mampu memberikan sumbangan besar kepada masyarakat, bangsa dan 
negara. Ini lantaran madrasah dalam realitasnya telah menyelenggarakan model 
kurikulum dan sistem pendidikan yang di dalamnya penuh dengan nuansa 
pembentukan aspek spiritual dan rasional, aspek ilmu dan amal bagi peserta didik. 

Inovasi dan pengembangan terhadap lembaga pendidikan madrasah ini 
penting, mengingat  jumlah madrasah di Kabupaten Lampung Selatan yang 
sangat signifikan yaitu sebanyak 261 Lembaga, sementara lembaga pendidikan 
madrasah sebagai sub sistem pendidikan nasional mempunyai peran yang sama 
dengan lembaga pendidikan lain, yakni berusaha meningkatkan kualitas manusia 
Indonesia. Menurut H.A.R Tilaar perlu diupayakan reposisi pendidikan 
madrasah agar sesuai dengan  paradigma baru serta harapan masyarakat 

                                                             
19 Marno, Madrasah dalam perspektif Masyarakat Menengah Atas: Studi 

kasus di MIN 1  Malang, (Malang: Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). 2002. 
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dan pembangunan bangsa.20 
Keberadaan sumber daya manusia merupakan bagian integral dalam 

kehidupan suatu madrasah, karena masing-masing sumber daya manusia 
mempunyai peranan yang strategis. Oleh sebab itu, pembinaan terhadap 
personal yang ada menjadi tanggungjawab kepala madrasah sebagai 
pimpinan tertinggi di lembaga tersebut. Konsekuensinya, setiap kepala 
madrasah harus memahami benar mengenai lingkup atau dimensi-dimensi 
kepegawaian. 

Dalam menyiapakan SDM yang handal, penguasaan aspek keilmuan yang 
berkaitan dengan pengelolaan lembaga mutlak diperlukan. Ada standar yang 
digunakan untuk dijadikan sebagai acuan. Standar itu sudah barang tentu 
berhubungan dengan tugas dan wewenang yang akan dipertanggungjawabkan.  
Tinggi rendahnya pengetahuan, kesanggupan dan ketrampilan ditentukan oleh 
seberapa besar tanggung jawab yang akan diberikan. Segala sesuatu yang 
berhubungan dengan manajemen SDM suatu lembaga pendidikan pada umumnya 
berlaku secara universal. 

Banyak masalah yang tidak terpisahkan dari kehidupan sekolah sebagai 
suatu organisasi. Masalah-masalah itu mencakup beberapa aspek seperti 
mendefinisikan tujuan, menentukan kebijaksanaan, mengembangkan program, 
mempekerjakan orang, mengadakan fasilitas, mencapai hasil dan 
mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan yang terpisah-pisah. Semua kegiatan 
                                                             

20H.A.R Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional  (Jakarta: Reneka Cipta, 2000), 
hal. 164-179. 
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tersebut memerlukan keterlibatan orang-orang dengan latar belakang 
kemampuan yang berbeda-beda, seperti para pendidik yang professional, 
kelompok orang-orang yang tidak terlibat dalam tugas mengajar, seperti pusta-
kawan, laborant, dan sebagainya. 

Secara umum kita mengakui bahwa keberhasilan usaha seseorang 
mempunyai hubungan yang erat dengan kualitas manusia yang melakukan usaha 
atau tugas tersebut. Kualitas sumber daya manusia yang nampak melalui 
kompetensi yang dimilikinya merupakan hal esensial untuk menjadi manusia 
profesional. Begitu juga dengan keberhasilan suatu sekolah. 

Keberhasilan madrasah sangat ditentukan oleh keberhasilan pimpinannya 
yang mengelola tenaga kependidikan di madrasah. Peningkatan atau 
manajemen tenaga kependidikan bertujuan untuk memberdayagunakan 
tenaga kependidikan secara efektif dan efsien untuk mencapai hasil yang optimal, 
namuntetap dalam kondisi yang menyenangkan.21 Sisi lain dalam perspektif teori 
manajemen pengembangan mutu sumber daya manusia terdapat dua 
pendekatan/strategi, yaitu; a) Pendekatan ”buy“ yaitu pendekatan yang 
berorientasi pada penarikan (rekruitmen) sumber daya manusia. b). Pendekatan 
”make” yakni pendekatan yang berorientasi pada pengembangan sumber daya 
manusia yang ada berupa pendidikan, pelatihan dan bimbingan.22 

Sehubungan dengan itu, fungsi personalia yang harus dilaksanakan 
pimpinan adalah menarik, mengembangkan, menggaji, dan memotivasi personil 
                                                             

21 Abdul Djalil. Kepemimpinan dan Inovasi Pendidikan: Kasus di Marasah Ibtidaiyah 
Negeri Malting 1 J1. Bandung. (Malang:Tesis UIN Maulana Malik Ibrahim Malang), 1999. 22Alwi S., Manajemen Sumberdaya Manusia, Strategi Keunggulan kompetitif. Edisi 1 
(Yogyakarta: BPFE Yogyakarta, 2001), hal.88-90 
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guna mencapai tujuan.  Oleh sebab itu, kepala madrasah sebagai seorang pemimpin 
harus mampu mengolah dan memanfaatkan segala sumber daya manusia yang 
ada, sehingga tercapai efektivitas madrasah yang pada ujungnya menghasilkan 
perubahan yang diharapkan pada anak didik. 

Madrasah sebagai sebuah organisasi melibatkan begitu banyak 
individu yang memiliki kecenderungan yang berbeda satusama lain. Baik latar 
belakang sosial, pendidikan bahkan sebagai individu yang memiliki 
kepribadian yang juga berbeda satusama lain. Masing-masing individu itu 
saling bekerja sama satu dengan yang lain untuk mencapai tujuan yang sama 
dari organisasi yang menaunginya. 

Baik buruknya organisasi sering kali sebagian besar tergantung pada 
faktor pemimpin. Berbagai riset juga telah membuktikan bahwa pemimpin 
memegang peranan penting dalam pengembangan organisasi. Faktor 
pemimpin yang sangat penting adalah karakter dari orang yang menjadi pemimpin 
tersebut.23 

Bukan hal mudah bagi seorang pemimpin organisasi untuk membangun 
kerjasama yang harmonis dalam organisasi yang menjadi tanggungjawabnya. 
Pemimpin organisasi yang dalam hal ini diperankan oleh kepala madrasah harus 
mampu mengelola organisasi dengan baik, lebih-lebih pada aspek peningkatan 
personalia sebagai sumber daya manusia yang menjadi motor penggerak suatu 
organisasi. Adapun rumusan penggerakan adalah “suatu fungsi pembimbing dan 
pemberian pimpinan dan penggerakan orang agar kelompok itu suka dan mau 
                                                             

23Muhaimin, dkk. Manajemen Pendidikan: Implikasi dalam Penyusunan, Rencana 
Pengembangan Sekolah dan Mudrasah  (Jakarta. Kencana, 2009),  hal.29 
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bekerja,  jadi tekanan yang terpenting adalah tindakan pembimbing, mengarahkan, 
menggerakan agar bekerja dengan baik, tenang, tekun sehingga dipahami fungsi 
dari diferensiasi tugas masing-masing.24 Al-Qur’an dalam hal ini telah 
memberikan pedoman dasar terhadap proses pembimbing, pengarahan ataupun 
memberikan peringatan dalam bentuk Actuating  ini. Dalam surat Al-Kahfi ayat: 2  
Allah berfirman: 

ٗ ِ ّ َ  َ ِ ّ َ ُ ُ َو ۡ ُ  ِ ّ ا  ٗ ِ َ  ٗ ۡ َ َر  ِ ُ ِ ّ َ ِ َ ِ ِ ۡ ُ ۡ َن  ٱ ُ َ ۡ َ ِ ٰ َ ِ ٰ ٗ  ٱ َ َ ا  ً ۡ َ ۡ أ ُ َ    أَن 
Artinya:  sebagai bimbingan yang lurus, untuk memperingatkan siksaan 

yang sangat pedih dari sisi Allah dan memberi berita gembira kepada orang-orang 
yang beriman, yang mengerjakan amal saleh, bahwa mereka akan mendapat 
pembalasan yang baik25. 

 
Sedangkan peningkatan personalia seorang pemimpin ini 

dimanifestasikan pada job description yang jelas untuk menghindari 
terjadinya job overlapping.  

Al-Qur’an memberikan petunjuk sebagai yang disebutkan dalam surat Al-
Baqoroh ayat 286.26 

 َ  ُ ِ ّ َ ُ ُ َ  ٱ  َ ۡ َ َ ۡ َو َ َ َ  َ  َ َ  ۚ َ َ ۡ ً إِ ُو ۡ َ ۗ ۡ َ َ َ ۡ  ٱ

Artinya : Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan 
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang 
diusahakannya dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang 
dikerjakannya”. 27 

                                                             
24 Juwahir, Op. Cit, hal.  75 25Departemen  Agama RI.  Op.Cit,  hal.  321 26Ibid, hal. 73 27 Departemen Agama RI, Op. Cit,  hal. 89 
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Peningkatan personalia ini dimulai sejak tahap rencana pengadaan 
pegawai, penempatan, penyesuaian diri, evaluasi, perbaikan, kompensasi pegawai 
sampai pemberhentian pegawai. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan profil 
pegawai yang benar-benar memiliki kualifikasi dari segi keahlian, kecakapan, 
motivasi, dan kreatifitas yang maksimal. Maka, pada akhirnya orang yang paling 
menentukan keberhasilan suatu madrasah adalah kepala madrasah. 

Dibutuhkan konsentrasi kepemimpinan dalam arti kesungguhan dalam 
mencapai tujuan organisasi dengan cara: memelihara para anggotanya, 
berinisiatif dan berkreatifitas dalam menjalankan tugas-tugasnya sehingga 
terjadi hubungan proses administratif dan akan saling mengaitkan proses 
administrasi yang pada akhirnya akan tercipta keserasian antara tujuan organisasi 
dan usaha-usaha individu dalam kinerjanya sekaligus meningkatkan kualitas diri. 
Oleh karena itu kepala sekolah punya peran penting dalam mengembangkan 
SDM yang ada, SDM di sini adalah pendidik dan tenaga personalia lain. 

Berkaitan dengan upaya pengembangan madrasah agar mampu hidup dan 
berkembang, serta dapat bersaing dengan lembaga pendidikan sekolah (non-
madrasah ), Mastuhu telah menawarkan beberapa alternatif, yakni suatu lembaga 
pendidikan, termasuk lembaga pendidikan Islam  (madrasah) akan eksis dan 
diminati oleh masyarakat apabila lembaga pendidikan tersebut mampu: 

1) Merespon kebutuhan peserta didik, kemajuan ilmu dan teknologi, 
kebutuhan pembangunan nasional, dan relevan dengan pandangan hidup 
bangsa serta ajaran agama masyarakat. 2) Sistem pendidikan yang 
dikembangkan adalah mampu menumbuhkan kemampuan peserta didik sesuai 
dengan kecenderungannya sehingga dapat bekerja untuk menghidupi diri 
dan keluarganya tersebut. 3) Memberikan pedoman moral sesuai dengan 
keyakinan dan tantangan zamannya sehingga peserta didik mampu hidup 
hormat dan disegani dalam tata pergaulan hidup bersama di tengah-tengah 
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masyarakat. 4) Mampu mengembangkan keterampilan dan budi pekerti luhur 
peserta didik sesuai dengan agama. kepercayaan, budayanya, sehingga dapat 
menghadirkan peserta didik untuk dapat hidup di masyarakat yang dapat 
mendatangkan manfaat, rasa aman, dan kepercayaan serta dapat memberikan 
harapan-harapan baru bagi masyarakatnya. 28 

 
Untuk bisa membangun sistem penyelenggaraan pendidikan Islam 

(madrasah) sebagaimana yangditawarkan oleh Mastuhu di atas, maka kunci 
utamanya adalah madrasah harus memiliki sumberdaya manusia (SDM) yang 
handal (berkualitas). Untuk bisa memiliki sumber daya manusia yang handal, 
maka madrasah harus melakukan berbagai upaya dan strategi dalam mengelola 
dan mengembangkan (merekrut, memberdayakan, dan memanfaatkan) sumber 
daya manusia yang tersedia tersebut semaksimal mungkin. Robert L. Mathis & 
John H. Jackson menjelaskan bahwa, pengembangan sumber daya manusia pada 
dasarnya adalah berkaitan dengan upaya untuk merekrut, menyeleksi, 
menempatkan, melatih dan mengembangkan sumber daya manusia tersebut 
sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan.29 Dalam konteks ini aspek 
pengembangan sumberdaya manusia (SDM) memiliki peran strategis dalam 
mengangkat citra dan kemajuan bagi lembaga pendidikan Islam (madrasah). 

Meskipun banyak persoalan yang muncul dari penyelenggaraan 
sistem pendidikan Islam di madrasah sebagaimana tersebut di atas, dewasa ini ada 
beberapa lembaga pendidikan Islam (madrasah) yang ternyata dapat dianggap 
unggul dan mampu bersaing dengan lembaga sekolah maju lainnya, bahkan 
beberapa madrasah tersebut banyak diminati oleh masyarakat elit. 

Ada tiga sampel contoh lembaga madrasah pada setiap tahun ajaran 
                                                             

28Mastuhu, Dinamika Sistem Pendidikan Pesantren. (Jakarta: INIS., 1994), hal. 41. 29Robert L. Mathis & John H. Jackson, Human Resource Management. Terj. Diana 
Angelica. Manajemen Sunnber Daya Manusia (Jakarta: Salemba Empat,   2004), hal. 300-376. 
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baru terpaksa harus menolak jumlah calon murid yang mendaftar di Kabupatem 
Lampung Selatan, yaitu: pertama, Madrasah Tsanawiyah (MTs) Mathla’ul 
Anwar Islamiyah Cinta Mulya Lampung Selatan. 

Tabel 1.1 
Daftar Prestasi MTs. Mathla’ul Anwar Cinta Mulya 

A. Prestasi Akademik 
NO PRESTASI TAHUN TINGKAT 

1 
MTs. MA. Cintamulya adalah satu-satunya sekolah 
swasta yang mendapatkan nilai Akreditasi dengan 
Predikat A dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi 
lampung pada tahun 2010 

2010 
 

Provinsi 
 

2 
Wakil Kabupaten Lampung Selatan dalam  Lomba 
Cerdas Cermat Departemen Agama Tingkat 
Provinsi Lampung tahun 2010 di Asrama Haji 
Bandar Lampung 

2010 Provinsi 
 

3 
Wakil Kabupaten Lampung Selatan dalam Diklat 
Kualitas kepemimpinan Kepala Madrasah 
sesumbagsel tahun  tahun 2010 di Balai Diklat 
Palembang 

2010 Provinsi 
 

4 
Wakil Provinsi Lampung dalam Lomba 
Implementasi KTSP se-Sumbagsel tahun 2011 di 
Hotel Syahid IMARA Palembang 2011 Provinsi 

 

5 Juara II LCT SMP/MTS SE- propinsi Lampung 
UNILA 2012 2012 Provinsi 

6 Kriteri 5 besar dalam lomba SAINS FISIKA dan 
komic   Fisika di UNILA 2013 2013 Provinsi 

7 
Madrasah swasta unggulan versi Balitbang kemenag 
RI tahun 2014 dengan program kelas unggulan 
Mathla’ul Anwar Global School (MGS) 
 

2014 Nasional 

8 
Wakil Provinsi Lampung dalam Lomba 
Implementasi KTSP se-Sumbagsel tahun 2012 di 
Hotel  Jayakarta Palembang 2011 Provinsi 

 

10 Juara ke III lomba Pidato tri lingual ( Indonesia 
Inggris dan Lampung 2012 Provinsi 

11 Kriteri 5 besar dalam lomba SAINS FISIKA dan 2013 Provinsi 
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komic   Fisika di UNILA 2013 

12 
Madrasah swasta unggulan versi Balitbang kemenag 
RI tahun 2014 dengan program kelas unggulan 
Mathla’ul Anwar Global School (MGS) 2014 Nasional 

 
Dokumen MTs Mathla’ul Anwar, 23 Juni 2014  

B. Prestasi Non Akademik Tabel 1.2 
Daftar Prestasi Non Akademik MTs. Mathla’ul Anwar Cinta Mulya30 

 

                                                             
30Dokumen MTs Mathla’ul Anwar, 23 Juni 2014 

N
O 

PRESTASI TAHUN TINGKA
T 

1 
Juara I Turnamen Futsal Tingkat SMP/MTs tahu 2010 
di SMA 02 Kalianda 

 
2011 Kabupaten 

 

2 
Juara I Turnamen Futsal se-Kabupaten Lampung 
Selatan tahun 2010 di Ponpes Usuluddin Kalianda 

 
2011 Kabupaten 

 

3 
Juara I Turnamen Folly Ball Putra  Piala Sindangsari 
Cap tahun 2011  

 
2012 

Keacamat
an 
 

4 
Wakil Kabupaten Lampung selatan dalam kejuaraan 
karate piala IAIN Raden Intan tahun 2011 

 
2012 Provinsi 

 

5 
Juara II Tingkat Provinsi Lampung  Lomba Drum Band 
Jarak Pendek Klassemen SMP/MTs Devisi Non Brass 
tahun 2011 dalam Rangka Peringatan Harlah Kota 
Bandar Lampung di Bandar Lampung 

 
2012 Provinsi 

 

6 
Juara III Tingkat Provinsi Lomba Kirap Nusantara 
Klassemen SMP/MTs Divisi Non Brass 

 
2012 Provinsi 

 

7 Juara III Tingkat Provinsi Lomba Unjuk Gelar 
Klassemen SMP/MTs Divisi Non Brass 2013 Provinsi 

8      Juara III Tingkat Provinsi Lomba Gita Pati    
 2013 Provinsi 
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Dokumen MTs Mathla’ul Anwar, 23 Juni 2014 
 Ini menunjukkan bahwa lembaga pendidikan madrasah seperti MTs 
Mathla’ul Anwar Islamiyah Cinta Mulya tersebut jelas memiliki sesuatu 

9 
Juara I Harapan Paramandi Tingkat Provinsi dalam 
Rangka Peringatan Hardiknas dan Harkitnas yang 
diadakan oleh Persatuan Drum Band Indonesia (PDBI) 
di Gunung Sugih Lampung Tengah   
 

2013 Provinsi 

10 
Juara III  Liga Futsal Pelajar Tingkat Provinsi Lampung 
tahun 2011 yang diadakan oleh Dispora bekerjasama 
dengan Lampung TV di Gor Saburai Bandar Lampung. 

 
2013 Provinsi 

11 Juara I Turnamen Futsal Tingkat Kabupaten Lampung 
Selatan dalam rangka harlah  PP  Ushuluddin. 2014 Kabupaten 

12 Juara III LKKB Temu galang dalam rangka HUT 
PRAMUKA LAMPUNG SELATAN 2015 2015 Kabupaten 

13 Juara I Pionering tingkat SMP/MTs Se lampung Selatan 
HUT PRAMUKA LAM-SEL 2014 2014 Kabupaten 

14 Juara I Kejurda BKC SMANSAGACUP  Kategori 
pemula Putri Tingkat Provisi Lampung tahun 2014 2014 Provinsi 

15 Juara II  Kejurda BKC SMANSAGA CUP  Kategori 
pemula Putri Tingkat Provisi Lampung tahun 2014 2014 Provinsi 

16 Juara I Kejurda BKC SMANSAGA CUP Kategori Usia 
Dini Putra Tingkat Propinsi Lampung tahun 2014 2014 Provinsi 

17 Juara I Kejurda BKC SMANSAGA CUP Kategori Pra 
Junior Putra Tingkat Propinsi Lampung tahun 2015 2015 Provinsi 

18 JUARA umum TEMU GALANG Kalianda lampung 
Selatan  2015 2015 Kabupaten 

19 Juara II Lomba  PIDATO BILINGUAL Se- Kwarda 
Prop Lampung di  UNILA 2015 2015 Propinsi 

20 
Juara II LOMBA PIONERING TEMU GALANG yang 
diselenggarakan IAIN RADEN INTAN 
LAMPUNG.2015 2015 Propinsi 

21 Juara Harapan I Kejurnas BKC di Serang Banten 2014 2014 Nasional 
22 Juara III karate kelas kumite se sumbagsel tahun 2015 2015 Nasional 
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yang bisa dijual kepada masyarakat, sehingga masyarakat berbondong-
bondong memilih lembaga tersebut untuk dijadikan sebagai tempat pendidikan 
anak-anaknya. Bahkan di era reformasi sekarang ini, lembaga pendidikan 
madrasah mulai ikut memikirkan posisinya, nilai kehadirannya (bargaining 
position) dalam masyarakat dan menyadari hak-haknya, sehingga madrasah 
memiliki kebebasan yang maksimal untuk bergerak dan berkembang lebih 
maju.31 

Kedua, MTs Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan. 
Madrasah ini menerapkan sistem pendidikan full day schooll, yang dalam 
perjalanannya mengalami perkembangan cukup pesat dengan mutu lulusan 
yang baik, dan mendapat respon positif dari masyarakat Lampung Selatan. 

Tabel 1.3 
Prestasi MTs. Hidayatul Mubtadiin Jati Agung Lampung Selatan 

 
NO PRESTASI TAHUN TINGKAT 

1 
MTs. Hidayatul Mubtadiin Jati Agung mendapatkan 
nilai Akreditasi dengan Predikat B dari Badan 
Akreditasi Nasional Provinsi lampung pada tahun 
2014 

2014 Provinsi 
 

2 Juara III Aksioma Cabang Bahasa Arab 2015 Provinsi 
3 Juara I Aksioma Cabang Pidato Bahasa Arab 2015 Kabupaten 

 
4 Juara I (Putri) Aksioma Cabang Tilawatil Qur’an 

 2015 Kabupaten 
 

5 Juara II(Putra) Aksioma Cabang Tilawatil Qur’an  
 2015 Kabupaten 

 
6 Juara I Puisi Tingkat Provinsi Harlah MAN 2 Metro 2015 Provinsi 
7 Juara I Tilawatil Qur’an  Tingkat Provinsi Harlah 

MAN 2 Metro 2015 Provinsi 
 

                                                             
31 Departemen Agama RI, Desain Pengembangan Madrasah. (Jakarta: Direktorat 

Jenderal  Kelembagaan Agama Islam, 2004), hal.4. 
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8 Juara I LCT, Harlah STAI An Nur Lampung 2014 Provinsi 
10 JUARA IPBB TEMU GALANG Kalianda lampung 

Selatan  2015 2015 Kabupaten 

11 Juara Umum Temu Galang Kwaran Jati Agung 
Lampung Selatan 2014 Kecamatan 

12 Juara Umum Temu Galang Kwaran Jati Agung 
Lampung Selatan 2015 Kecamatan 

13 Juara I Futsal dalam Rangka Al Huda Expo 2013 2013 Kabupaten 
14 Juara I Futsal dalam Rangka Al Huda Expo 2014 2014 Kabupaten 
15 Juara I Voli Ball Dalam Rangka Al Huda Expo 2014 2014 Kabupaten 
16 Juara I Pidato dalam Rangka Harlah SMAN I Jati 

Agung. 2015 Kabupaten 

17 Juara I Story Telling dalam Rangka Harlah SMAN I 
Jati Agung. 2015 Kabupaten 

18 Juara I Puisi dalam Rangka Harlah SMAN I Jati 
Agung. 2015 Kabupaten 

19 Lomba Cipta Cerpen Harlah SMAN I Jati Agung 2015 Kabupaten 
Dokumen MTs  Hidayatul Mubtadiin, 24 Juni 2014 

Menurut pengamatan sementara, madrasah ini memiliki keunggulan di 
Lingkungan Kabupaten Lampung Selatan dengan didukung penerapan 
manajemen Kepala Madrasah yang baik .32 

Ketiga, MTs Al Ishlah Sukadamai yang memiliki mutu lulusan yang baik 
dengan menerapkan sistem mengajar PAIKEM dan pengembangan diri bagi 
perta didik yang baik sehingga mengalami kemajuan yang cukup meningkat 
serta mendapatkan tanggapan posifif dari masyarakat sekitar. Prestasi akademik 
nilai ujian Nasional dari tahun ketahun mengalami peningkatan cukup baik. 

 
 

                                                             
32Dokumen Profil MTs Hidayatul Mubtadiin  (2014/ 2015). 
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Tabel 1.4 
Prestasi MTs. Al Ishlah Sukadamai Natar  Lampung Selatan 

NO PRESTASI TAHUN TINGKAT 

1 
MTs. Al Ishlah Sukadamai Lampung Selatan 
mendapatkan nilai Akreditasi dengan Predikat B 
dari Badan Akreditasi Nasional Provinsi lampung 
pada tahun 2014 

2014 Provinsi 
 

2 Juara I Aksioma Kaligrafi 2015 Kabupaten  
3 Juara I Vocal Grup Lampung Selatan Fair 2014 2014 Kabupaten 

 
4 Juara I Tahfidzul Qur’an Harlah MAN 2 Metro 

 2015 Provinsi 
 

5 
Juara I Tahfidzul Qur’an Harlah STAI An Nur 
Lampung 

 
2015 Provinsi 

 
6 Juara I Tartilil Qur’an 2015 Provinsi 
7 Juara I Futsal U.15  Hari Anti Narkoba Nasional 2015 Provinsi 

 
8 Juara III Olimpiade IPA Terpadu Hari Jadi SMA N 

1 Metro 2014 Provinsi 
10 Juara 1 LKBB Penggalang Putra  2014 Kabupaten 
11 Juara II KKBB Penggalang Putri 2014 Kecamatan 
12 Juara I Lomba Sekolah Sehat  2015 Kecamatan 
13 Juara IIFutsal SMAN 1 MetroKibang Champion 2013 Kabupaten 
14 Juara II O2SN Atlentik 2014 Kabupaten 
15 Juara I English Speach Contest, Unila 2014 Kabupaten 
16 Juara I Lomba Mading, Porseni Kota Metro 2015 Kabupaten 
17 Juara II Olimpiade IPS Terpadu Bank Eka 2015 Kabupaten 
18 Juara I Olimpiade Matematika Bank Eka 2015 Kabupaten 
Dokumen MTs  Al Ishlah, 25 Juni 2014 

Memperhatikan spesifikasi ketiga madrasah di Lampung Selatan 
tersebut di atas itu, rasanya perlu diteliti lebih mendalam, dan bila perlu 
diangkat sebagai teori baru tentang bentuk pengembangan lembaga 
pendidikan Islam masa depan, terutama aspek sumber daya manusianya sebagai 
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kunci utama dalam menggerakkan lembaga tersebut. 
Asumsi yang muncul dari fenomena ini adalah jika ada lembaga 

pendidikan Islam seperti madrasah yang benar-benar memiliki keunggulan, atau 
dianggap unggul, dan diminati oleh masyarakat, maka tentunya di lembaga 
pendidikan madrasah tersebut pasti memiliki keunikan-keunikan tersendiri, 
dan pola pengembangan sistem pendidikannnya relevan dengan kemajuan dan 
tuntutan masyarakat. Pertanyaan selanjutnya adalah seperti apa spesifikasi 
madrasah tersebut dan bagaimana model pengembangan sistem pendidikannya 
sehingga mampu menyedot animo masyarakat? 

 
B. Identifikasi Masalah 

Melihat Kondisi diatas timbul kesenjangan antara teori dengan Sumber 
Daya Manusia yang belum Optimal namun mutu/kondisi pendidikan di tiga 
lembaga yaitu MTs. Mathla’ul Anwar Cinta Mulya, MTs. Hidayatul Mubtadiin 
Jati Agung, dan MTs. Al Ishlah Sukadamai Natar sudah sangat baik. Oleh 
sebab itu peneliti ingin melakukan pengkajian lebih jauh. 

 
C. Batasan Masalah. 

Bertitik tolak dari latar belakang permasalahan di atas, kajian ini 
difokuskan pada salah satu aspek atau komponen yang memegang peran kunci 
dalam membangun kualitas madrasah; yaitu pada pengembangan sumber daya 
manusia (SDM). Sumber daya manusia yang dimaksud dalam kajian ini 
dibatasi fokusnva pada tenaga kependidikan, yakni: pertama; tenaga 
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pendidik (pendidik) yang di dalamnya mencakup aspek 1) Evaluasi diri dan 
analisis kebutuhan; 2) Menyusun program perencanaan pengembangan sumber 
daya pendidik;3) Melaksanakan program pengembangan sumber daya pendidik; 
4) Melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan sumber daya pendidik; 5) 
Target pencapaian pengembangan sumber daya pendidik; 6) Orientasi 
pengembangan sumber daya pendidik bagi madrasah. Kedua, tenaga kependidikan 
non-pendidik (karyawan) yang di dalamnya mencakup aspek; 1) Perencanaan 
sumber daya karyawan; 2) Latihan dan pengembangan sumber daya karyawan; 
3) Penilaian prestasi kerja karyawan; dan 4) Pemberian imbalan/perencanaan 
karier. Ketiga pada Mutu Lulusan. Penelitian ini bertempat di MTs Mathla’ul 
Anwar Cinta Mulya Kecamatan Candipuro, MTs Hidayatul Mubtadin Kecamatan 
Jati Agung, dan MTs Al-Ishlah Sukadamai Kecamatan Natar. 

 
D. Rumusan Masalah  

Berangkat dari fokus kajian di atas, maka jabaran rumusan masalah yang 
akan dicari dalam kajian ini pada ketiga obyek penelitian di atas adalah sebagai 
berikut: 
1. Bagaimana pengembangan sumber daya pendidik? 
2. Bagaimana pengembangan sumber daya tenaga kependidikan? 
3. Bagaimanakah mutu lulusan di MTs. Mathla’ul Anwar Cinta Mulya, 

MTs. Hidayatul Mubtadiin Jati Agung, dan MTs. Al Ishlah Sukadamai 
Natar? 
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E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini pada dasarnya bertujuan untuk menganalisis dan 

mengsintesakan tentang: 
1. Pengembangan sumber daya Pendidik yang dilakukan oleh madrasah di MTs. 

Mathla’ul Anwar Cinta Mulya , MTs. Hidayatul Mubtadiin Jati Agung, 
dan MTs. Al Ishlah Sukadamai Natar; 

2. Pengembangan sumber daya tenaga kependidikan yang dilakukan oleh 
madrasah di MTs. Mathla’ul Anwar Cinta Mulya, MTs. Hidayatul 
Mubtadiin Jati Agung, dan MTs. Al Ishlah Sukadamai Natar; 

3. Mutu Lulusan di madrasah di MTs. Mathla’ul Anwar Cinta Mulya, MTs. 
Hidayatul Mubtadiin Jati Agung, dan MTs. Al Ishlah Sukadamai Natar; 
 

F. Manfaat Penelitian: 
Hasil penelitian ini mempunyai manfaat (konstribusi) baik pada tataran 

teoritis maupun praktis. 
1. Pada tataran teoritis, hasil penelitian ini diharapkan ikut memperkaya 

perbendaharaan teoritis tentang peningkatan sistem pendidikan 
khususnya aspek pengembangan sumber daya manusia (SDM) di 
lembaga pendidikan Islam, yang selama ini masih dianggap belum optimal. 
Padahal lembaga pendidikan madrasah j ika dikembangkan dengan 
menggunakan model percontohan antar lembaga sejawat yang memiliki 
keunggulan dan keunikan tersendiri, maka lembaga lainnya akan 
tumbuh dan berkembang lebih baik setara dengan yang dicontoh tersebut. 
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Hasil penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan sebuah gambaran 
teori mengenai peningkatan SDM pada lembaga pendidikan Islam 
(madrasah) di beberapa tempat yang dianggap mapan maju atau unggul, 
kemudian selanjutnya dapat dibaca sebagai sebuah teori untuk diadopsi, 
dikembangkan dan dipakai/dipraktikkan dalam mengelola lembaga 
pendidikan di tempat lain. Di samping itu hasil penelitian ini juga 
diharapkan dapat menambah khazanah teori kependidikan bagi lembaga 
pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) berkaitan dengan aspek manajemen 
pemberdayaan mutu pendidikan di lembaga-lembaga pendidikan formal 
seperti madrasah. 

2. Pada tataran praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para 
pengelola lembaga pendidikan dan terutama para pengambil kebijakan, 
yang sedang dan akan memperbaiki sistem penyelenggaraan pendidikan di 
lembaga pendidikan formal seperti madrasah tingkat Tsanawiyah (MTs), 
karena aspek SDM memiliki peran kunci dalam memajukan lembaga 
tersebut. 
 

G. Penelitian Terdahulu 
Untuk memperdalam pemahaman terhadap penelitian yang akan 

diungkap dalam penelitian ini, diperlukan adanya kajian terhadap 
penelitian terdahulu (sebelumya) yang dilakukan oleh peneliti lain. Hal tersebut 
diperlukan guna mengetahui sisi mana yang akan diungkap dalam penelitian ini, 
sehingga berbeda dengan penelitian sebelumnya. Hal itu akan mudah untuk 
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menentukan fokus yang akan dikaji dalam penelitian ini. Ada beberapa hasil studi 
penelitian terdahulu yang dipandang mempunyai relevensi dengan penelitian ini, 
dan bisa dijadikan sebagai acuaan yaitu: 

Pertama, Penelitiannya Marno, dengan judul peningkatan Mutu 
Sumber Daya Manusia (SDM): Studi Kasus di MTs Nurul Huda 
Wonosobo. Tahun 2002. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, persepsi 
masyarakat tentang madrasah sudah mengalami pergeseran dari persepsi 
sebelumnya yang menganggap madrasah sebagai lembaga pendidikan 
marginal, sekarang sudah dipahami sebagai sekolah umum plus agama, dan 
pemilihan masyarakat terhadap madrasah lebih banyak didasarkan pada alasan 
bahwa madrasah sudah dapat dikatakan sebagai sekolah formal yang efektif dan 
berprestasi apabila memiliki tenaga SDM (pendidik) yang kompeten dan 
mempunyai komitmen tinggi untuk memajukan madrasah dan mendapat dukungan 
dari masyarakat. 

Kedua, peneliti dari A.N. Koten, dengan judul Pengembangan 
Profesionalisme Pendidik: Studi Kasus di Sekolah-sekolah Dasar Kristen 
Kasanyas Netolion Malang Tahun 1997. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa, 
pendidik sebagai tenaga kependidikan perlu dikembangkan profesionalismenya 
untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam hal mengajarnya. Hal 
ini bisa dilakukan melalui berbagai cara, baik internal maupun eksternal. 
Penilitian ini masih bersifat eksploratif yang hanya menyentuh pengembangan 
SDM aspek tenaga pendidik dalam hal pengajaran. Sekolah sebagai lembaga 
pendidikan dan merupakan sebuah sistem yang dikelola oleh banyak tenaga 
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kependidikan nampaknya belum disentuh dalam kajian tersebut, termasuk juga 
alasan dan dasar pelaksanaan pengembangan profesionalisme pendidik sebagai 
basis SDM yang berperan penting di sekolah. 

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Nurhadi, dengan judul, Manajemen 
Pengembangan SDM di Sekolah Dasar Terpadu Ma'arif Gunung-Pring, 
Kabupaten Magelang. Tahun 2009. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa: 1) 
Pelaksanaan rekrutmen SDM pada awal berdirinya sekolah sudah efektif sesuai 
dengan standar rekrutmen, akantetapi rekrutmen selanjutnya kurang efektif 
karena tidak melalui prosedur. 2) Manajemen pengembangan SDM sudah 
efektif dilihat dari: (a) Perencanaan, meliputi perencanaan jangka panjang, 
perencanaan jangka menengah, dan perencanaan jangka pendek (tahunan). 
Perencanaan tahunan dirumuskan melalui rapat kerja sekolah pada akhir 
tahunpelajaran; (b) Pengorganisasian, meliputi pembagian tugas dan uraian 
tugas; (c) Pelaksanaan manajemen pengembangan SDM melalui tiga jalur, yaitu 
jalur pendidikan dan latihan, jalur pembinaan karier manajemen, dan jalur 
pemberian penghargaan; (d) Pengawasan yang dilakukan kepala sekolah 
kurang efektif, karena kepala sekolah selaku manajer belum mempunyai 
keberanian menerapkan sanksi. 3) Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan 
manajemen pengembangan SDM adalah (a) Masih ada SDM yang belum 
berubah kinerjanya meskipun  telah mengikuti pelatihan dan pendidikan; (b) 
Kesulitan mengadakan koordiasi dengan ketua komite sekolah; (c) Terhentinya 
donatur tetap; dan (d) Honor pendidik masih di bawah standar Upah Minimal 
Regional (UMR). 4) Upaya yang dilakukan kepala sekolah untuk mengatasi 
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kendala dalam melaksanakan manajemen pengembangan SDM, adalah (a) 
Bagi SDM yang belum menunjukkan perubahan kinerja yang berarti maka 
SDM tersebut diberi sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku; (b) Kesulitan 
koordinasi dengan ketua komite sekolah, kepala sekolah melakukan kegiatan 
proaktif; (c) Donatur tetap yang macet maka kepala sekolah menggerakkan 
kembali dan melakukan efisiensi anggaran; dan (d) Honor SDM yang belum 
mencapai UMR, kepala sekolah melakukan shock therapy dengan 
mendatangkan motivator dalam bentuk pelatihan ESQ. Hasil dari pelatihan ESQ 
menumbuhkan kesadaran SDM, bahwa dalam bekerja dilandasi motivasi 
ibadah, tidak semata-mata mencari imbalan. 

Keempat, penelitian dari Fatur Rahman, dengan judul: Manajemen 
Mutu dalam Pengembangan Profesionalisme Pendidik Madrasah. Tahun 2007. 
Hasil penilitian ini menyatakan bahwa: bentuk-bentuk pengembangan 
profesionalisme pendidik yang dilakukan meliputi; (1) Rekrutmen, (2) 
Pendidikan dan latihan, (3) Monitoring, (4) Supervisi, (5) Sertifikasi, (6) 
Penerapan manajemen mutu, (7) Perencanaan mutu. 

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Endang Erawati Khoiriyah, 
Manajemen Mutu Terpadu Madrasah Aliyah (Studi tentang Model quality 
control Madrasah Tsanawiyah al-Ma'arif  Singosari dan Madrasah 
Tsanawiyah Bululawang, Malang  Tahun 2007. Penelitian ini 
menemukan bahwa dalam upaya mengontrol mutu lulusannya MTs telah 
menggunakan model tertentu yang merupakan implementasi sari ajaran Islam, 
model tersebut mengunakan pendekatan proses. 
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Keenam, Sanusi Uwes, dengan judul: Manajemen Pengembangan Mutu 
Dosen  Tahun 1999. Hasil penelitian ini adalah: Faktor yang paling menunjang 
dalam pengembangan mutu dosen adalah keterampilan dalam memanfaatkan 
peluang, sifat prakmatik dan pengorganisasian diri. Di samping itu, kekuatan 
sistem administrasi kontrol mutu yang dilakukan oleh lembaga sangat 
mempengarui mutu dosen. Dengan sistem ini para dosen memiliki kesempatan 
beraktivitas secara mandiri dare kompetitif. 

Ketujuh, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Fatah Yasin, dengan 
judul: Pengembangan Mutu Sumber daya Manusia di MIN 1 Malang, MI 
Murni Lamongan dan  MI Muhammadiyah 1 Pare Kediri, Tahun 2010. Hasil 
temuan sebagai berikut: bentuk upaya dan langkah strategis MIN 1 Malang 
dalam pengembangan mutu sumberdaya pendidik yaitu dengan: (a) 
Menjadikan visi, misi, tujuan MIN I Malang menjadi pijakan 
pengembangan mutu pendidik; (b) Membangun komitmen yang dijiwai dengan 
semangat ruhul jihad, yang dilakukan sejak orientasi penerimaan calon 
pendidik, dan melalui sistem kontrak; (c) Membangun disiplin tinggi dengan 
model top down; (d) Merubah pola pikir/membangun  karakter positif (positif 
character building) melalui jalur: pendidikan (education), pembinaan 
(mentoring), pelatihan (coaching). Kegiatan tersebut terakumulasi pada aktivitas: 
studi lanjut gelar; studi non gelar; pemberdayaan melalui forum-forum 
ilmiah seperti seminar, diskusi, kolokium, penataran, pembentukan kelompok 
kerja pendidik, mengadakan kerja sama dengan lembaga lain dan lembaga 
swadaya masyarakat (LSM); program magang,  bimbingan senior yunior,  



29 
 

  

pembinaan lintas sektoral, sektoral penyediaan perpustakaan,  penugasan-
penugasan, penataran dan pelatihan. 

Dari beberapa kajian yang berkaitan dengan pengembangan SDM aspek 
tenaga kependidikan di lembaga pendidikan sebagaimana tersebut di atas, masih 
ada peluang untuk bisa diteliti lebih lanjut dan mendalam, yakni aspek 
pengembangan sumbcr daya Manusia (SDM) khusus di lembaga pendidikan 
madrasah sebagai basis lembaga pendidikan milik umat Islam. Sumber daya 
manusia yang dimaksud dalam kajian ini adalah semua tenaga pengelola 
kependidikan, baik menyangkut tenaga pendidik (pendidik), tenaga 
administrasi, tenaga laboran, dan lainnya, yang terlibat dalam penyelenggaraan 
pendidikan di madrasah. Kajian pada penelitian ini diarahkan khusus untuk 
merekam dan mengidentifikasi proses pengembangan SDM dan mutu lulusan  
yang telah di lakukan dan telah berlangsung di lembaga pendidikan Islam 
(madrasah). Inilah posisi penelitian ini dibanding dengan penelitian-penelitian 
sebelumnya. 

Penelitian-penelitian di atas hanya membahas pada aspek peningkatan 
lembaga secara  keseluruahan, adapun penelitian yang dilakukan oleh 
Nurhadi hanya pada aspek manajemen pengembangan SDM di MA. Sedangkan 
pada penelitian ini adalah memfokuskan pada pengembangan SDM di lembaga  
pendidikan Islam dengan membandingkan tiga lembaga pendidikan Islam yang 
cukup besar di Lampung Selatan, MTs Mathla’ul Anwar Cintamulya, MTs 
Hidayatul Mubtadiin Jati Agung dan  MTs. Al Ishlah Sukadamai Natar  sebagai 
sampel mewakili lembaga pendidikan Islam Swasta di bawah naungan 
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Departemen Agama Kabupaten Lampung Selatan. Hal ini akan unik 
mengingat lembaga-lembaga yang diteliti mempunyai keunikan tersendiri. 

Dalam kajian ini peneliti sengaja mengambil tiga lembaga 
pendidikan Islam (madrasah) tingkat MTs yakni MTs Mathla’ul Anwar Islamiyah 
Cinta Mulya Candipuro, MTs Hidayatul Mubtadiin Jati Agung dan MTs Al 
Ishlah Sukadamai Natar .  Ketiga lembaga tersebut berstatus swasta, namun 
dalam realitasnya ketiga lembaga tersebut dianggap memiliki keunggulan atau 
dianggap sebagai madrasah  unggul oleh masyarakat. 

Hal ini dapat dibuktikan dengan tertariknya masyarakat untuk 
memasukkan anak-anaknya ke lembaga tersebut, kendati biayanya cukup 
mahal. Dari hasil beberapa penelitian dan pengamatan sementara terhadap ketiga 
lembaga tersebut dapat dikatakan, ketiganya memiliki keunikan tersendiri dalam 
mengelola sumber daya manusia sebagai tenaga kependidikan sehingga bisa 
berprestasi, unggul dan menarik minat masyarakat. 

 
H. Kerangka Fikir  

Sugiono mengemukakan bahwa kerangka berpikir merupakan model 
konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang 
telah didefinisikan sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik 
akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi 
secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan 
dependen.33 

                                                             
33 Sugiono, Metode Penelitian Administrasi, (Bandung: Alfabeta, 2003), hal. 65 
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Dalam penelitian ini ada dua variabel, yaitu Pengembangan Sumber Daya 
Manusia dan Peningkatan Mutu Lulusan Pada Lembaga Pendidikan Islam. 
Sumber Daya Manusia (SDM) dalam lembaga pendidikan Islam adalah pelaku 
penggerak semua unsur kegiatan di Madrasah meliputi tenaga pendidik (pendidik) 
dan tenaga kependidikan nonpendidik yang meliputi pegawai administrasi 
(tatausaha), laboran, pustakawan, teknisi dan pembantu pelaksana (tenaga 
kebersihan). 

Dalam kajian ini peneliti membatasi fokusnya pada tenaga kependidikan, 
yakni: pertama, tenaga pendidik (pendidik) yang di dalamnya mencakup aspek ; 
1) Evaluasi diri dan analisis kebutuhan. 2) Menyusun program perencanaan 
pengembangan sumber daya pendidik, 3) Melaksanakan program pengembangan 
sumber daya pendidik. 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan sumber 
daya pendidik 5) Target pencapaian pengembangan sumber daya pendidik. 6). 
Orientasi pengembangan sumber daya pendidik bagi madrasah. Kedua, tenaga 
kependidikan yang di dalamnya mencakup Aspek; 1) Perencanaan sumber daya 
karyawan. 2) Latihan dan pengembangan sumber daya karyawan. 3) Penilaian 
prestasi kerja karyawan, dan 4) Pemberian imbalan/perencanaan karier. 

Menurut Robert L. Mathis dan Jhon H. Jacson, fokus utama manajemen 
Sumber Daya Manusia (SDM) adalah memberikan kontribusi pada suksesnya 
organisasi. Kunci untuk meningkatkan kinerja organisasi adalah dengan 
memastikan aktivitas SDM mendukung usaha organisasi yang terfokus pada: (a) 
Produktifitas, yakni diukur dari jumlah output dari jumlah tenaga kerja, 
peningkatan tanpa henti pada produktivitas telah menjadi kompetisi global. 
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Produktifitas tenaga kerja di sebuah organisasi sangat dipengaruhi oleh usaha, 
program dan sistem manajemen, dalam hal ini sekolah. (b) Kualitas, yakni suatu 
barang atau jasa akan sangat mempengaruhi kesuksesan jangka panjang suatu 
organisasi. Bila suatu organisasi memiliki reputasi sebagai penyedia barang/jasa 
yang kualitasnya buruk, perkembangan dan kinerja organisasi tersebut akan 
berkurang. (c) Pelayanan, yakni sumber daya manusia sering kali terlibat pada 
proses produksi barang dan jasa. Manajemen sumber daya manusia harus 
disertakan pada saat merancang proses tersebut. 

Gambar 1.1  Kerangka Pengembangan Sumber Daya Manusia  
Dalam Peningkatan Mutu Pada Lembaga Pendidikan Islam 
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