
  

 

BAB  I 

PENDAHULUAN 

  

A. Latar Belakang  Masalah 

Pemerataan penyelenggaraan pendidikan di indonesia perlu diarahkan 

pada pendidikan yang Religi, transparan, berkeadilan dan demokratis hal tersebut 

harus di kondisikan dalam lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat. 

Dalam hal ini, madrasah adalah lembaga pendidikan yang bercirikhaskan Islam 

dan sebagai masyarakat kecil yang merupakan wahana pengembangan peserta 

didik di tuntut untuk menciptakan iklim pembelajaran yang Religi dan demokratis. 

Dalam Undang – undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) di 

jelaskan bahwa antara sekolah umum dengan madrasah mempunyai kedudukan 

yang setara, yaitu sama-sama sebagai lembaga pendidikan yang diakui 

pemerintah.
1
 Peningkatan mutu pendidikan salah satu pilar pokok pembangunan 

pendidikan di Indonesia. Pendidikan yang bermutu akan menghasilkan sumber 

daya manusia (SDM) yang cerdas dan kompetitif sesuai dengan visi kementrian 

Pendidikan Nasional tahun 2025.
2
  

Didalam pendidikan madrasah didasarkan dan dijiwai budi pekerti luhur 

atau al-akhlak al-karimah sebagai upaya mengembangkan kepribadian manusia  

al-insan al-kamil untuk mencapai akhlak yang sempurna merupakan tujuan 
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pendidikan Islam. Dapat dipahami bahwa pendidikan Islam sebagai bagian 

integral dari pendidikan nasional pada dasarnya dapat dikaji dari memahami 

makna pendidikan menurut islam yang bersumber pada al-Quran sebagai pemberi 

petunjuk kepada jalan yang lebih lurus dan agar manusia mampu mengembangkan 

kepribadiannya dan mengantarkanya kepada jenjang-jenjang kesempurnaan insani 

hingga mampu mewujudkan kebahagiaan bagi diri dan keluarganya di dunia 

maupun diakhirat. Didalam al-Quran manusia di ajarkan untuk belajar, menuntut 

ilmu, bahkan ayat al-Quran yang pertama kali diturunkan memberi dorongan 

manusia untuk membaca dan belajar tentang apa-apa yang sebelumnya tidak di 

ketahui, Allah SWT berfirman dalam surah al-Alaq ayat 1-5 sebagai berikut : 

          

      

 
Artinya :”Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah 

menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang paling 

pemurah. Yang mengajarkan manusia dengan perantaraan kalam. Dia 

mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya.
3
 

Kajian pendidikan islam didasarkan pada pemahaman bahwa manusia yang paling 

mulia diantara kamu di sisi Allah SWT yaitu orang-orang beriman dan bertaqwa 

dalam arti selalu menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya 

Dalam pendidikan khususnya pada madrasah perlu adanya suatu wahana 

untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berorentasi pada mutu 
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pendidikan dan akhlak mulia. Kualitas sumber daya manusia merupakan suatu 

proses yang tidak dapat di pisahkan dengan peningkatan kualitas (mutu) 

pendidikan’
4
 sumber daya manusia yang berkualitas akan lahir dari sistem dan 

proses pendidikan yang berkualitas, berarti dapat dirumuskan, implementasi 

Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran merupakan 

penerapan dan relisasi manajemen dalam meningkatkan kemampuan dan 

pengembangan Madrasah yang diarahkan dan difokuskan pada implementasi 

Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. 

Peningkatan mutu pendidikan pada dasarnya upaya sistematis yang 

dilakukan secara bertahap, berkelanjutan dan terkoordinasi.  

Upaya perbaikan untuk pencapaian penyelenggaraan pendidikan bermutu 

berdasarkan undang-undang sistem pendidikan nasional No. 20 tahun 2003.
5
 

Alasan utama yang digunakan dalam penerapan Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran adalah apabila Manajemen di fokuskan kepada 

Madrasah , penerapan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran akan menyediakan layanan pendidikan yang komperhensif  dan 

tanggap terhadap kebutuhan masyarakat. Jadi penerapan Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran bisa dilihat dari sudut 

sejauh mana Madrasah tersebut dapat mengoptimalkan   

Berdasarkan pengertian dan konsep manajemen pendidikan dalam kaitan 

menciptakan madrasah yang berorientasi pada mutu, Judith (1990) menyatakan : 

                                                           
4
  E. Mulyasa, Manajemen berbasis sekolah, ( Bandung : Rosda karya, 2002 ). H. 4. 
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“Manajemen Sekolah itu mencakup Perencanaan, Pengorganisasian, pelaksanaan, 

dan tugas pengawasan”
6
. Berarti dapat dirumuskan, implementasi Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran merupakan penerapan dan 

realisasi manajemen dalam meningkatkan kemampuan dan pengembangan 

Madrasah yang mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan tugas 

pengawasan, dalam rangka usaha pencapaian tujuan Madrasah, yang dalam 

penelitian ini diarahkan dan difokuskan pada implementasi Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di MTs DARUL 

AMANAH Kalianda, Lampung Selatan. 

Dalam kaitan itu, Syafaruddin menyatakan :“Perbaikan mutu berkelanjutan 

merupakan bagian dari mutu terpadu di Sekolah yang mendapat perhatian agar di 

implementasikan, karena semua orang mengharapkan untuk belajar dan 

berpartisipasi, baik dewan madrasah, administrator, orang tua, masyarakat, guru, 

alat-alat pemeliharaan, dukungan personil dan setiap orang”
7
. Berdasar pengertian 

itu dapat dipahami, peningkatan aktivitas pembelajaran merupakan upaya yang 

dilakukan secara terprogram atas dasar rencana kegiatan Madrasah Tsanawiyah 

DARUL AMANAH  dan dapat diimplementasikan untuk meningkatkan mutu 

kemampuan dan pengetahuan guru, staf administrasi, fungsi komite madrasah, 

dan segenap potensi yang ada sehingga terjadi peningkatan aktivitas 

pembelajaran. 

                                                           
6
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Aplikasi, (Jakarata : Grasindo 2002) h. 109 
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Secara konseptual Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran didefinisikan sebagai suatu model manajemen yang memberikan 

otonomi yang lebih  besar kepada sekolah atau madrasah dan yang mendorong 

madrasah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk 

memenuhi kebutuhan mutu dan peningkatan aktivitas pembelajaran atau untuk 

mencapai tujuan mutu Madrasah dalam rangka aktivitas pembelajaran atau untuk 

mencapai tujuan mutu Madrasah dalam rangka pendidikan nasional. Jadi esisianya 

terletak pada “ otonomi madrasah ditambah pengambilan keputusan partisipatif 

untuk mencapai sasaran mutu  pendidikan”. Secara konseptual maupun dalam 

pelaksanaan program manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah 

Tsanawiyah DARUL AMANAH sekaligus dalam kedudukan sebagai pelaksana 

Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. 

Namun demikian, tampaknya masih banyak terjadi persoalan dalam 

peningkatan mutu pembelajaran di madrasah tsanawiyah, diantaranya  bagaimana 

upaya untuk menciptakan keterbukaan manajaemen di madrasah Tsanawiyah 

Negeri maupun swasta. Persoalan ini manyangkut usaha membangun iklim 

kerjasama antara sesama warga Madrasah, dan antara warga madrasah dengan 

masyarakat. Selain itu, bagaimana pula membangun kemandirian madrasah, 

ketercapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan atau program 

Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran, dan 

bagaimana dampak Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran terhadap proses pembelajaran dimadrasah tsanawiyah DARUL 

AMANAH Kalianda, Lampung Selatan. 
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Dalam pelaksanaannya, implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran di berbagai daerah, ternyata masih banyak 

komponen-komponen pendidikan yang belum sepenuhnya terlaksana atas dasar 

penentuan baik buruknya suatu pendidikan. Terkait dengan itu, peningkatan 

aktivitas pembelajaran sebagai salah satu komponen pendidikan yang sangat 

penting dan menentukan, karena yang belajar adalah peserta didik sendiri, yang 

berarti sukses tidaknya belajar di tangan mereka sendiri. sementara guru 

berkewajiban memotivasi, mendorong, menyajikan bahan-bahan atau materi ajar. 

Dan orang tua, Madrasah, Pemerintah penyandang dana dan sarana berkewajiban 

memfasilitasi dan menciptakan peluang dan iklim belajar yang baik serta nyaman 

dan meningkatkan semangat belajar. Kepala Madrasah dan segenap tenaga 

kependidikan menciptakan suasana rindu belajar dan rindu Madrasah , dalam arti 

siswa rindu membaca dan rindu bertanya, serta rindu mencari jawaban. Dengan 

kondisi itu berarti, dalam proses pembelajaran yang amat penting dan menentukan 

adalah “belajar sebagaimana menjadi pembelajar yang aktif dan konsisten”. 

Menghadapi perkembangan dunia pendidikan Agama, terutama mengenai 

proses pembelajaran di madrasah saat ini di hadapkan pada tantangan dan tuntutan 

masyarakat yang menghendaki agar menghasilkan lulusan yang berkualitas tinggi. 

Lulusan yang di kehendaki hendaknya menguasai ilmu pengetahuan, keahlian dan 

ketrampilan, memiliki bekal pengetahuan agama dan mampu mengamalkanya 

secara benar dan konsisten. Penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dapat 

mengatasi berbagai masalah kehidupan secara efesien dan efektif.  Dengan bekal 
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ilmu agama, moral dan akhlak mereka akan terhindar dari kehidupan yang 

destruktif. 

Salah satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia 

adalah melalui pendidikan, sehingga mutu pendidikan harus senantiasa di 

tingkatkan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu proses 

yang tidak dapat di pisahkan dengan proses peningkatan kualitas (mutu) 

pendidikan, sumber daya manusia yang berkualitas akan lahir dari sistem dan 

proses pendidikan yang berkualitas. Sementara sistem pendidikan yang 

berkualitas akan di peroleh jika sistem pembelajaran yang diterapkan oleh para 

guru yang berkualitas. 

Dalam dunia pendidikan islam, dengan adanya manajemen yang baik di 

harapkan ada perubahan kearah yang lebih baik khususnya yang menyangkut 

kualitas (mutu) pendidikan islam.  

Disentralisasi pengelolaan pendidikan di tekankan pada Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. Fungsi-fungsi Manajemen 

dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran menarik di terapkan di indonesia karena 

ia menawarkan potensi pengambilan keputusan yang berkualitas. 

Program pendidikan yang bermutu harus memiliki ciri khusus, diantaranya 

harus mempertimbangkan kondisi setempat, dalam konteks pembelajaran tujuan 

utama mengajar adalah membelajarkan siswa. Oleh sebab itu , kreteria 

keberhasilan proses pembelajaran tidak di ukur dari sejauh mana siswa telah 

menguasai pelajaran, akan tetapi di ukur dari sejauh mana siswa telah melakukan 

proses pembelajaran. Dengan demikian, guru tidak lagi berperan sebagai sumber 
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belajar, akan tetapi berperan sebagai orang yang membimbing dan memfasilitasi 

agar siswa mau dan mampu untuk  belajar
8
  

Disinilah letak mutu pembelajaran. Siswa tidak lagi dianggap sebagai 

obyek belajar yang dapat diatur dan dibatasi oleh kemampuan guru,  melainkan 

siswa ditempatkan sebagai subyek yang belajar sesuai dengan bakat, minat, dan 

kemampuan yang dimilikinya.dengan demikian materi apa yang seharusnya di 

dipelajari dan bagaimana cara mempelajarinya tidak semata-mata ditentukan oleh 

keinginan guru, akan tetapi selalu memperhatikan perbedaan siswa. 

Tujuan pembelajaran bukannya penguasaan materi pelajaran, akan tetapi 

proses untuk mengubah tingkah laku siswa sesuai dengan tujuan yang akan di 

capai . oleh karena ittu penguasaan materi pelajaran bukanlah akhir dari proses 

pembelajaran , akan tetapi hanya sebagai tujuan untuk pembentukan tingkah laku 

yang lebih luas.    

Secara formal, guru sebagai salah satu komponen dalam madrasah, juga 

memiliki peranan penting dalam sukses dan tidaknya suatu proses pembelajaran. 

Hal ini mengingat bahwa salah satu implikasi penerapan Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran adalah peningkatan mutu 

pembelajaran, baik menyangkut perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi ataupun 

dalam hal pemilihan strategi, metode dan pendekatan pembelajaran yang di 

gunakan.
9
 Dengan demikian , komitmen dan tanggung jawab yang di berikan 

kepada guru tersebut seharusnya menjadikan guru lebih cerdas dalam menggali 

                                                           
8
 Wina Sanjaya, pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kopetensi, 

(Jakarta : Kencana, 2008), Cet Ke-3, h.79 
9
 Ahmad Rozikun dan Namanuddin, Op. Cit, h.5-6. 
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hal-hal baru yang berhubungan dengan peningkatan mutu pembelajaran guna 

mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Hal diatas hanya dapat dicapai jika madrasah memiliki kewenangan untuk 

mengelola dirinya sendiri. Maka pendelegasian wewenang kepada madrasah 

melalui Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran  

adalah merupakan suatu keharusan dalam pencapaian mutu pembelajaran guna 

mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

Secara umum sebagai implikasi penerapan Fungsi-fungsi Manajemen 

dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran  terdapat lima agenda reformasi 

madrasah yang harus dilakukan yaitu : 

a. Bidang kurikulum dan evaluasi yang harus dikembangkan adalah 

berdasarkan standar Nasional, strategi pembelajaran di Madrasah di 

kembangkan masing-masing madrasah, dan program-program 

pengayaan, muatan lokal, dan program tambahan sesuai aspirasi 

masyarakat/ madrasah serta metode pembelajaran dengan pendekatan 

konstektual (enquiry, realiastic mach, dan lain sebagainya) 

b. Bidang ketenagaan harus dilakukan inservice traening dalam beberapa 

bentuk dan model, tergantung kebutuhan dan lingkunganya serta 

sumber dananya, kegiatan yang dilakukan dapat berbentuk school 

based  traening, district based traening, dan provincial  based training 

dengan out-sourcing yang bervariasi. 

c. Bidang finansial. Dalam hal itu perlu dikembangkan bentuk-bentuk 

“grent” dan “Matcing grant”, untuk beberapa program madrasah, 
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terutama dalam rangka peningkatan mutu madrasah. Bahkan jika 

diperlukan untuk kedepan harus ada formula alokasi anggaran 

madrasah yang diberikan secara langsung dan dikelola sendiri oleh 

madrasah. 

d. Bidang sarana dan prasarana perlu dirintis pengadaan yang lebih 

efektif dan efesien terutama yang berkaitan dengan kegiatan dengan 

kegiatan pendidikan.  

e. Bidang administrasi. Dalam hal ini perlu dipertegas wilayah mana yang 

menjadi garapan pemerintah dan  yang menjadi hak otonomi  

madrasah. 

Dari data  survey yang dilakukan di MTs DARUL AMANAH, Kalianda, 

Lampung Selatan, lembaga ini sudah menerapkan konsep Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran dengan baik, ini terlihat 

dari hampir semua bidang manajemen di madrasah ini sudah didesentralisasikan 

dan di berikan kewenangan dalam pengambilan keputusan kepada madrasah.
10

  

Tabel I : Bidang – bidang desentralisasi di MTs DARUL AMANAH Kalianda, 

Lampung Selatan 

No Bidang yang Didesentralisasikan Keterangan 

1 Kurikulum dan prgram pengajaran Sudah didesentralisasi 

2 Tenaga Kependidikan Sudah didesentralisasi 

3 Kesiswaan Sudah didesentralisasi 

4 Keuangan Sudah didesentralisasi 
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6 Sarana prasarana Sudah didesentralisasi 

7 Hubungan dengan masyarakat Sudah didesentralisasi 

 

Sumber data Kepala Madrasah DARUL AMANAH Kalianda, Lampung 

Selatan 
11

 

Namun disisi lain, penulis masih menemukan beberapa masalah 

diantaranya dalam proses pembelajaran guru masih berperan sebagai subyek dan 

murid sebagai obyek, padahal dalam pembelajaran sebenarnya, guru tidak lagi 

berperan sebagai sumber belajar dan masih adanya guru yang memiliki 

kepercayaan diri, komitmen dan tanggung jawab yang besar ini dapat di tunjukkan 

oleh guru dalam merencanakan, melaksanakan, dan evaluasi pembelajaran yang 

salah satu indikasinya seperti pembuatan silabus, program tahunan, program 

semester, RPP, data dilapangan menunjukkan , bahwa beberapa guru belum 

memiliki perlengkapan pembelajaran yang memadai.     

 

Tabel 2 : kelengkapan pembelajaran Guru MTs DARUL AMANAH Kalianda,  

NO Nama Guru 
Mata 

Pelajaran 
Silabus 

Program 

Tahunan 

Program 

Semester 
RPP 

1 Selamet, S.Pd.I Akidah Akhlak Ada Tidak ada Tidak ada Ada 

2 Mulyonto, S.Pd Matematika Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

3 Burhan, S.Pd.I IPA Ada Ada Ada Tidak ada 

4 Syarifudin, S.Pd.I PKn Ada Tidak ada Ada Ada 
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5 A  Rohim, S.Pd.I Quran Hadits Ada Ada Ada Tidak ada 

6 Fahrul Ulum, S.Ag Bahasa arab Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

7 Siti Zaenab, S.Pd.I Ekonomi Ada Tidak ada Ada Ada 

8 Somad rosadi SKI Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

9 A.Mukti  Fikih Ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada 

10 Tri Suratno, A.Md B.Inggris Ada Tidak ada Ada Ada 

  

Sumber data Waka Kurikulum MTs DARUL AMANAH
12

 

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Berdasarkan dari penelitian ini di peroleh banyak informasi tentang 

masalah yang terjadi dalam pengimplementasikan pada madrasah di Kabupaten 

Lampung Selatan. Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran dalam Aktivitas Pembelajaran pada Madrasah Tsanawiyah 

sudah berlangsung sejak beberapa tahun lalu. Hasil yang di capai di antaranya 

terdapat mekanisme pengambilan keputusan dalam proses pembelajaran.  

Persoalanya ternyata masih terdapat kekurangan dalam pelaksanaannya, yang 

belum optimal. Kenyataan ini memberikan petunjuk tentang masih ada sesuatu 

yang belum terungkap secara konseptual maupun operasional dalam implementasi 

Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. 

Berdasarkan latar belakang masalah dari hasil pra survey, maka 

identifikasi masalah yang muncul antara lain : 
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 Selamet, ( Waka Kurikulum Madrasah Tsanawiyah Darul Amanah Kalianda ), 

Wawancara, Tanggal, 4  okt2015 
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1. Madrasah sudah memberikan wewenang kepada guru untuk 

mengembangkan kreaktifitas dalam memilih standar pendekataan, 

model pembelajaran, metode, strategi, teknik dan taktik pembelajaran, 

namun guru belum melakukan hal tersebut, sehingga  mutu pendidikan 

di  MTs DARUL AMANAH Kalianda, Lampung Selatan menjadi 

rendah. 

2. Dengan diimplementasikannya Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran seharusnya guru semakin memiliki 

percaya diri dan tanggung jawab yang besar dalam proses 

pembelajaran, namun masih ada guru yang kurang percaya diri dan 

komitmen dalam pembelajaran.  

3. Ketersediaan input-input pendidikan yang mendukung keterlaksanaan 

program Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran belum memadai. 

4. Keterbukaan Manajemen Madrasah, baik dari segi dana maupun 

program belum sesuai dengan yang di kehendaki.. 

5. Belum maksimalnya warga Madrasah Tsanawiyah dan stekeholders 

dalam pengimplementasian Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran. 

6. Belum diketahui bentuk kemandirian dan maksimalnya akuntabilitas 

Madrasah Tsanawiyah kepada stekeholders dalam 

pengimplementasikan program Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran. 
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7. Belum di ketahui kelangsungan dan kelanjutan program yang di ajukan 

dan upaya yang di lakukan untuk menangulangi kendala yang di temui 

di Madrasah Tsanawiyah dalam pengimplementasian Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. 

 Dalam implementasi manajemen Madrasah, yang kini seharusnya sudah 

menerapkan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran 

(MBM) di mana program itu merupakan program pemerintah sebagai strategi dan 

upaya meningkatkan mutu pendidikan melalui proses Fungsi-fungsi Manajemen 

dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran yang di lakukan secara bertahap dan 

berkesinambungan. Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran merupakan konsekuensi logis akan pentingnya paradigma 

manajemen mutu dalam pendidikan. Pemerdayaan Madrasah Tsanawiyah Swasta 

sebagai lembaga pendidikan agama dan yang paling banyak terdapat di kabupaten 

lampung selatan perlu di lakukan secara rasional dan terprogram, baik dari aspek 

kelembagaan, pengelolaan organisasi, gaya kepemimpinan maupun perbaikan 

mutu dalam proses pembenahan sistem pendidikan secara berkesinambungan. 

 

2. Pembatasan Masalah 

Menurut  Husaini Usman dan Purnomo Setiady Akbar, batasan masalah 

adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan 

diteliti.
13

 Agar penelitian ini tidak terlalu meluas dan menyulitkan,  maka 

dalam melaksanakan penelitian penulis perlu membatasi masalah. 

                                                           
13

 Husaini Usman dan Purnomo Setiady, Metodologi Penelitian Sosial, ( Jakarta : Bumi 

Aksara, 2003 ), h.23  
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Berdasarkan masalah yang dapat diidentifikasikan maka ruang lingkup 

penelitian ini adalah sebagai berikut : 

“Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah 

Tsanawiyah DARUL AMANAH Kalianda, Lampung Selatan”. 

  

 

C. Rumusan Masalah 

  Dalam mencapai atau mendapatkan sesuatu, pasti terjadi ketidak sesuaian 

dengan tujuan awal yang di harapkan masalah adalah kesenjangan antara harapan 

akan sesuatu dengan kenyataan yang ada.
14

 Berdasarkan dari uraian latar belakang 

masalah diatas dapat di ungkap bahwa Penelitian ini memfokuskan pada 

pengkajian : 

1. Bagaimana Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran dalam meningkatkan Mutu Pendidikan di Madrasah 

Tsanawiyah DARUL AMANAH Kalianda, Lampung Selatan ?. 

2. Faktor pendukung dan kendala-kendala apa sajakah yang di hadapi dalam 

Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah DARUL AMANAH Kalianda, 

Lampung Selatan dalam meningkatkan mutu pendidikan Agama Islam ? 

 

 

 

 

 

 

                                                           
14

 S. Margono, Penelitian Pendidikan, ( Jakarta, Reneka Cipta, 1990 ). h.54. 
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D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan penelitan 

 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan secara ilmiah tentang : 

a. Pengaruh Implementasi fungsi – fungsi Manajemen dalam 

meningkatkan Mutu Pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah DARUL 

AMANAH  Kalanda, Lampung Selatan. 

b. Implikasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran  terhadap aktivitas pendidikan di madrasah Tsanawiyah 

DARUL AMANAH Kalianda, Lampung Selatan 

c. Faktor-faktor pendukung dan kendala-kendala yang di hadapi dalam 

implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran pada madrasah tsanawiyah DARUL AMANAH 

Kalianda, Lampung Selatan. 

 

2. Kegunaan Penelitian  

 Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat dan memberikan sumbangan 

pemikiran sebagai :  

a. Memberikan kontribusi bagi khasanah kepustakaan, khususnya yang 

berkaitan dengan  cara dan pendekatan yang digunakan dalam rangka 

meningkatkan mutu pembelajaran di madrasah 

b. Pengambil kebijakan pengurus yayasan DARUL AMANAH di 

kabupaten Lampung Selatan. 
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c. Di harapkan dapat memberikan kontribusi Bagi pihak yang 

merumuskan kebijakan tentang peningkatan mutu madrasah 

khususnya madrasah tsanawiyah DARUL AMANAH Kalianda, 

Lampung Selatan. 

E. Kerangka Pikir 

Implementasinya Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran (MBM) yang terdiri dari Implementasi adalah pelaksanaan 
15

 

Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya manusia secara efektif 

untuk mencapai sasaran berbasis memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau 

azaz Madrasah /Sekolah adalah lembaga untuk belajar atau mengajar serta tempat 

menerima dan memberikan pelajaran.
16

 Berdasarkan makna leksikal tersebut 

maka Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran dapat 

diartikan sebagai penggunaan sumberdaya yang berazaskan pada madrasah itu 

sendiri dalam proses pengajaran atau pembelajaran.
17

 Ide dasar Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran adalah mendelegasikan 

wewenang madrasah  kepada madrasah itu sendiri  yang merupakan bentuk 

penyesuaian  dari pemberlakuan Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran ( Schol Based Management ).
18

  

 Bahkan lebih dari itu, secara operasional Kepala Madrasah sebagai 

pemimpin, menejer dan administratur bersama para guru di tuntut lebih bersikap 

                                                           
15

 Suhartono dan Tata Iryanto, Kamus Bahasa Indonesia, ( Surabaya : Indah 1989). H.81.  

               
16

 Ibid. h. 358.  
17

 Nurkholis Op. Cit, h. 1 
18

  Ahmad Rozikun dan Namaduddin, Trategi Perencanaan Manajemen Berbasis 

Madrasah, (Jakarta : Listaferika Putra, 2008), h. 3.  
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proaktif dalam mengimplementasikan Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran sebagai prioritas. Sehingga kepala Madrasah 

dituntut memiliki pengetahuan tentang Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran dan mengimplementasikanya, mengingat 

keduanya juga merupakan penyelenggara pendidikan di Madrasah,  dan terlebih 

jika dikaitkan dengan persoalan rendahnaya mutu pendidikan yang sejalan dengan 

dinamika masyarakat dalam masa reformasi. Sehingga kebijakan pemerintah 

melalui Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran dapat terselengara. Kiranya manajemen pendidikan di pahami 

sebagai proses untuk mencapai tujuan pendidikan, yang berguna bagi peningkatan 

mutu pendidikan. Upaya kepala madrasah mengimplementasikan Manajemen 

Berbasiss Madrasah dan pengetahuan hal itu merupakan salah satu kemampuan 

yang harus dimiliki, karena di samping sebagai pendidik berperan pula sebagai 

manajer di madrasah. Implementasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran (MBM) di tandai adanya otonomi di 

Madrasah, partisipasi masyarakat yang tinggi, dan terkait langsung dengan 

kebijakan pendidikan nasional dan pemerintah daerah. Otonomo di butuhkan agar 

pengelola sumberdaya manusia dan dana dapat di alokasikan sesuai dengan 

prioritas kebutuhan serta madrasah lebih tanggap dan responsif terhadap 

kebutuhan lingkungan setempat. 

Sejalan dengan itu, dewasa ini masyarakat di tuntut partisipasinya agar 

lebih memahami berbagai persoalan yang demikian kompleks di dunia 

pendidikan. Sehingga jelas, kepala madrasah dituntut memiliki akuntabilitas 
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kepada masyarakat maupun pemerintah, mengingat keduanya merupakan 

penyelenggara pendidikan di madrasah. Terkait dengan itu, di perlukan upaya 

peningkatan mutu pendidikan di madrasah, yang dikaji secara konseptual maupun 

operasional. Sebab peningkatan mutu pendidikan selama ini  ternyata penjabaran 

dari beberapa konsep yang silih berganti, dan cenderung dilakukan pada setiap 

pergantian pejabat di tingkat kementrian pendidikan nasional maupun kementrian 

Agama. Meski demikian, tentu saja pertimbangan yang di ambil dalam perubahan 

konsep tersebut tidak keluar dari inti dasarnya, yaitu peningkatan mutu, sesuai 

dengan mutu pendidikan. 

Dalam upaya meningkatkan mutu dalam madrasah tsanawiyah, masih 

tampak adanya persoalan dalam peningkatan mutu dalam pendidikan , diantaranya 

bagaimana menciptakan keterbukaan manajemen dan usaha membangun iklim 

kerjasama antara warga madrasah, dan antara warga madrasah dengan 

masyarakat. Selain itu, persoalan membangun kemandirian madrasah, 

ketercapaian sasaran yang telah di tetapkan dalam perencanaan atau program 

MBM, dan memahami implikasi Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran terhadap mutu pendidikan di Madrasah Tsanawiyah DARUL 

AMANAH Kalianda. Lampung Selatan 

 Peningkatan kwalitas manajemen sebagai salah satu komponen pendidikan 

merupakan faktor penting dan menentukan mutu pendidikan. Kepala Madrasah 

dan segenap tenaga kependidikan menciptakan suasana rindu madrasah. 

 Bertolak dari kerangka pikir itu, tentu di harapkan dapat menjelaskan 

tentang bagaimana pembenahan manajemen di Madrasah Tsanawiyah DARUL 
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AMANAH sebagai upaya peningkatan mutu yang berorentasi pada Fungsi-fungsi 

Manajemen dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran dan khususnya penelitian 

tentang implementasi tentang Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan 

Mutu Pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan di madrasah 

tsanawiyah DARUL AMANAH sehingga mendapat kejelasan mengenai 

manajemen berbasis madrsah sebagai berikut : 

1. Adanya pemberian ruang gerak yang lebih banyak kepada pengelola 

pendidikan pada tingkat operasional (warga madrasah dengan 

masyarakat)untuk mengembangkan kreaktivitas, inovasi aktual dalam upaya 

meningkatkan mutu Madrasah. 

2. Terbuka kesempatan bagi berbagai komponen masyaraakat untuk ikut 

berpartisipasi dalam menentukan arah dan kebijakan yang di tetapkan dan 

lingkungan madrasah kedepan guna pengembangan mutu pendidikan. 

3. Adanya kebijakan baru pemerintah berupa undang-undang nomor 22 tahun 

1999  tentang otonomi Daerah, yang hampir bersamaan dengan digulirkanya 

program Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran. Kebijakan itu merupakan momentum yang tepat dan 

merupakan peluang yang baik, karena kebijakan-kebijakan tersebut memiliki 

jiwa  yang serupa yaitu dalam rangka demokrasi dan reformasi kehidupan 

berbangsa dan bernegara, walapun garapan dan lingkunganaya berbeda. 

4. Dengan semangat dan jiwa reformasi, pihak madrasah tsanawiyah sebagai 

ujung tombak pendidikan pada tingkat operasional akan memiliki semangat 

dan harapan baru. Tentu dengan peluang tersebut masing-masing akan 
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memacu dari untuk bersaing dalam meningkatkan mutu pendidikan 

madrasah tsanawiyah.  

 

Tabel 3: Pengertian Fungsi-fungsi Manajemen dalam Meningkatkan Mutu 

Pembelajaran dan Mutu Pendidikan :
19

 

 Fungsi-fungsi Manajemen dalam 

Meningkatkan Mutu Pembelajaran 

 Mutu Pendidikan 

1 Manajemen adalah proses 

penggunaan sumber daya secara 

efektif untuk mencapai sasaran 

yang diinginkan. 

1 Mutu adalah kualitas, tingkat dan 

derajat. 

2 Berbasis memiliki kata dasar basis 

yang berarti asas, dasar, tempat. 

2 Mutu/kwalitas dibidang 

pendidikan meliputi input, proses 

dan output 

3 Madrasah adalah lembaga tempat 

memberikan dan menerima 

pelajaran. 

3 Pendidikan adalah proses 

pengubahan sikap dan tata laku 

seseorang atau kelompok orang 

dalam usaha mendewasakan 

manusia melalui upaya pengajaran 

dan pelatihan, proses perbuatan 

dan cara mendidik. 

4 MBS adalah upaya serius yang 

rumit, yang memunculkan 

berbagai isyu kebijakan dan 

melibatkan banyak lini 

kewenangan dalam pengambilan 

keputusan serta tanggung jawab 

dan akuntabilitas atas konsekuensi 

keputusan yang diambil. 

4 Mutu pendidikan merupakan salah 

satu pilar utama dalam upaya 

pengembangan sumber daya 

manusia yang sangat penting 

maknanya bagi pembangunan 

nasional. 

5 Manfaat MBS : 5 Upaya peningkatan mutu 

pendidikan merupakan upaya yang 

                                                           
  

19
 Sumber data : http:\\www.google.co.id 
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Memungkinkan orang-orang yang 

kompeten di sekolah untuk 

mengambil keputusan yang akan 

meningkatkan pembelajaran. 

Memberi peluang bagi seluruh 

anggota sekolah untuk terlibat 

dalam pengambilan keputusan 

penting. 

Mendorong munculnya kreativitas 

dalam merancang bangun program 

pembelajaran. 

Mengarahkan kembali sumber 

daya yang tersedia untuk 

mendukung tujuan yang 

dikembangkan di setiap sekolah. 

 

 

 

Menghasilkan rencana anggaran 

yang lebih realistik ketika orang 

tua dan guru makin menyadari 

keadaan keuangan sekolah, batasan 

pengeluaran, dan biaya program-

program sekolah. 

Meningkatkan motivasi guru dan 

mengembangkan kepemimpinan 

baru di semua level. 

strategis dalam menciptakan 

sumber daya manusia yang sesuai 

dengan kebutuhan pembangunan 

bangsa. 

. 

 

 




