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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah

Lembaga Pendidikan merupakan salah satu institusi pendidikan yang 

lahir dari peradaban asli Indonesia dan merupakan sistem pendidikan pertama 

dan tertua di negeri ini.  Konsep pencerdasan kehidupan bangsa berlaku untuk 

semua komponen bangsa. Oleh karena itu, Undang-undang Dasar 1945 pada 

pasal 31ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak 

mendapatkan pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah 

mengusahakan dan menyelengarakan satu sistem pendidikan nasional yang 

meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia. Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 Ayat (3) 

mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan  

satu  sistem  pendidikan  nasional,  yang meningkatkan keimanan dan 

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, 

yang diatur dengan undang - undang. Atas dasar amanat tersebut telah 

diterbitkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional.  

Madrasah memiliki sejarah panjang sebagai lembaga pendidikan di 

dunia Islam khususnya Indonesia
1
. Dengan adanya peraturan pemerintah

terhadap system pendidikan nasional, maka lembaga pendidikan Islam 

dituntut untuk menjalankan fungsinya agar dapat melaksanakan dan 

mendukung tercapainya tujuan pendidikan nasional. System pendidikan 

nasional diproyeksikan untuk mengembangkan kemampuan serta 

meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia Indonesia. Khususnya 

dalam mengembangkan manusia Indonesia yang beriman dan bertaqwa, maka 

pendidikan Islam dan pendidikan keagamaan memiliki kontribusi penting 
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dalam system pendidikan nasional terutama perubahan terhadap sistem 

pendididkannya. Perubahan merupakan sunnatullah. Allah SWT dalam Al-

Qur’an surat Ar-Ra’du ayat 11 berfirman: 

 

“Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan sesuatu kaum sehingga 

mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”. 

Sejak Indonesia  merdeka, telah terjadi proses perkembangan 

madrasah kepada 3 (tiga) fase, fase pertama, madrasah pada periode peretama 

ini adalah dibatasi dengan pengertian yang tertulis pada peraturan Menteri 

Agama Nomor 1 tahun 1946 pada peraturan Menteri Nomor 7 (tujuh) tahun 

1950 yaitu madrasah mengandung makna : (a) tempat pendidikan yang diatur 

sebagai sekolah dan membuat pendidikan dan ilmu pengetahuan agama Islam 

menajdi pokok pengajaran (b) pondok pesantren yang memberikan pendidikan 

setingkat dengan madrasah
2
. 

Berkaitan dengan kesamaan status, pada saat ini kebijakan baru 

pemerintah menetapkan keberadaan madrasah dipandang sebagai sekolah 

umum yang bercirikan agama Islam dengan tanggungjawab mencakup; (1) 

sebagai lembaga pencerdasan kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya 

masyarakat muslim Indonesia (2) sebagai lembaga pelestarian budaya 

keislaman bagi masyarakat Indonesia (3) lembaga pelopor bagi peningkatan 

kualitas masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat muslim Indonesia. 

Kehadiran Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebagai lembaga pendidian 

Islam setidaknya mempunyai empat latar belakang, yaitu (1) sebagai 

manivestasi dan realisasi pembaharauan system pendidikan Islam (2) usaha 

penyempurnaan terhadap system pesantren kearah suatu system pendidikan 
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yang lebih memungkinkan lulusannya untuk memperoleh kesempatan yang 

sama dengan sekolah umum, misalnya masalah kesempatan kerja dan 

memperoleh izajah; (3) adanya sikap mental pada sementara golongan ummat 

Islam, khususnya santri yang terpukau pada Barat sebagai system pendidikan 

mereka dan; (4) senagai upaya memjembatani antara sisitem pendidikan 

tradisional yang dilakukan oleh pesantren dan system pendidikan moderent 

dari hasil akulturasi
3
. 

Madrasah Tsanawiyah sebagai lembaga pendidikan umum perlu 

dikembangkan peran dan fungsinya agar pembinaan peserta didik dapat 

berlangsung optimal, tentu dengan manajemen dan kepemimpinan madrasah 

yang baik. Dimana untuk memanajemen lembaga pendidikan Madrasah 

Tsanawiyah meliputi perberdayaan personil madrasah, perbaikan kurikulum, 

pembinaan pribadi, keterampilan dan disiplin siswa, serta mengembangkan 

sarana dan prasarana yang diupayakan serta serta optimalisasi melalui upaya 

membangun hubungan baik dengan masyarakat akan terwujud manakala 

pemimpin madrasah berorientasi pada peningkatan kualitas. 

Sedangkan upaya peningkatan mutu pendidikan melalui pendekatan 

pemberdayaan sekolah/madrasah dalam era otonomi daerah muncul program 

baru yang disebut Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) atau 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah atau disingkat 

MPMBS/M. MPMBS/M yaitu mengedepankan pemberdayaan 

sekolah/madrasah dalam mengelola madrasahnya.  

Paradigma baru era otonomi daerah versi Undang- Undang Nomor 22 

Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 jo PP Nomor 25 

Tahun 2000, telah dimulai sejak 1 Januari 2001. Sejalan dengan reformasi dan 

demokratisasi pendidikan yang sedang bergulir, pemerintah telah bertekad 

bulat untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan yang bertumpu pada 

pemberdayaan sekolah/madrasah di semua jenjang pendidikan.  
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Berbagai kenyataan rendahnya mutu madrasah dipengaruhi berbagai 

faktor, salah satunya adalah manajemen pendidikan. Dalam kenyataannya, 

manajemen pendidikan termasuk manajemen dalam arti sempit atau 

manajemen madrasah yang selama ini bersifat sentralistik yang telah 

menempatkan madrasah pada posisi marginal, kurang diberdayakan tetapi 

malah diperdayakan, kurang mandiri, pasif atau selalu menunggu instruksi 

dari pusat, bahkan terpasungnya inisiatif dan kreativitas pengawas dan kepala 

madrasah serta guru untuk mengembangkan potensi yang mereka miliki. 

Untuk itu, dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak 1 Januari 2001, 

Depdiknas dan Departemen Agama terdorong melakukan reorientasi 

manajemen pendidikan dari manajemen pendidikan berbasis pusat menjadi 

Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah (MBS/M) (School-Based 

Management) atau site-based-management atau di sekolah-sekolah dikenal 

dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). Sejalan 

dengan Depdiknas, maka Departemen Agama pun tidak ketinggalan untuk 

mendorong pihak madrasah untuk memberlakukan sistem Manajemen 

Berbasis Madrasah. 

Prinsip-prinsip konsep Manajemen Peningkatan Mutu berbasis 

Sekolah (MPMBS) adalah : (1) Fokus pada kualitas atau mutu (2) 

Perencanaan dan pengambilan keputusan yang dimulai dari bawah (bootom 

up planning and decision making) (3) manajemen yang transparan (4) 

Pemberdayaan masyarakat (5) Peningkatan mutu secara berkelanjutan 

(continuous quality improvement).
4
  

Selanjutnya dengan mendasarkan pada kelima prinsip tersebut, maka 

aspek aspek yang perlu ditata dengan lebih baik oleh madrasah anatara lain : 

(1) perencanaan dan evaluasi (2) kurikulum (3) proses belajar mengajar (4) 

ketenagaan (5) Peralatan dan perlengkapan (6) keuangan (7) pelayanan siswa 

(8) hubungan madrasah dan masyarakat (9) iklim Madrasah.
5
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Sebagai lembaga pendidikan umum yang agamis, madrasah adalah 

lembaga manusia yang mengangkat derajatnya,
6
 sebagaimana firman Allah 

dalam Q.S. Al-Mujadilah ayat 11: 

 

Artinya: Hai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepadamu "Berlapang-

lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah! Niscaya Allah akan 

memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan "Berdirilah 

kamu", maka berdirilah! Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang 

yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu 

pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang 

kamu kerjakan.
7
 

 

Hal ini juga, agar manusia mengerjakan segala sesuatu dengan ilmunya, 

sebagaimana firman Allah dalam Q.S. Al-Isra’ ayat 36: 
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Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak mempunyai 

pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan 

hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan jawabnya.
8
 

Salah satu yang penting dalam memajukan lembaga pendidikan yaitu 

dengan melakukan perbaikan pada manajemen pendidikannya: Manajemen 

pendidikan adalah proses perencanaan, pengorganisasian, memimpin, 

mengendalikan tenaga pendidikan, sumberdaya pendidikan, untuk mencapai 

tujuan pendidikan.
9
 

Lebih lanjut pengertian manajemen adalah manajemen berasal dari 

kata To Manage yang berarti mengelola, pengelolaan dilakukan melalui proses 

dan dikelola berdasarkan urutan dan fungsi manajemen itu sendiri, manajemen 

dalam melakukan pengelolaan sumberdaya yang di miliki oleh lembaga yang 

diantaranya adalah manusia, uang, metode, material, mesin, dan pemasaran 

yang dilakukan dengan sistematis dalam suatu proses.
10

 

 Adapun pengertian manajemen dari sudut fungsinya adalah proses, 

kegiatan merencanakan, pengorganisasian, pengarahan, pelaksanaan, dan 

pengendalian sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif 

dan efisien.
11

  

 Sejalan dengan pendapat diatas bahwa fungsi-fungsi manajemen yaitu  

1. Planning (perencanaan). 

2. Organizing (pengorganisasian). 

3. Actuanting (kegiatan). 

4. Controlling (pengawasan ).
12

 

 Dengan adanya perencanaan, pengorganisasian, kegiatan, dan 

pengawasan yang dilaksanakan dengan baik maka akan menunjang dalam 

meningkatkan kualitas atau mutu. Oleh karna itu meningkatkan manajemen 
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mutu sangatlah penting karena selain meningkatkan kualitas manajemen mutu 

juga merupakan usaha meningkatkan daya saing dengan lembaga yang lain 

dengan cara memberikan kepuasan terhadap pelanggan. 

  Mutu pendidikan yang tinggi tentu akan berbanding lurus dengan 

manajemennya, artinya bahwa setiap lembaga pendidikan yang bermutu 

termasuk pendidikan madrasah Tsanawiyah memiliki aktivitas-aktivitas 

pekerjaan tertentu dalam rangka mencapai tujuan organisasi yang tertuang 

dalam visi dan misinya. 

Berdasarkan pada keterangan tersebut diatas, aplikasi konsep 

manajemen mutu pendidikan pada madrasah dalam rangka mempertahankan 

eksistensi dan kualitasnya ditengah-tengah maraknya penawaran model 

pendidikan di Indonesia, merupakan hal yang sangat menarik untuk dikaji dan 

diteliti lebih lanjut.  Menurut Herman menyatakan tentang perlunya 

melakukan beberapa perubahan dalam upaya menerapkan manajemen mutu 

sebagai berikut: 

1. Perubahan filosofi 

 Perubahan filosofi dibutuhkan agar stakeholder internal memahami 

perlunya upaya lembaga sebagai lembaga produksi yang menghasilkan 

jasa yang dibutuhkan konsumen. Untuk meningkatkan layanan mutu 

pendidikan. Mutu layanan pendidikan ditentukan oleh kemampuan 

lembaga dalam memenuhi kebutuhan baik internal maupun eksternal 

secara terus menerus dan memerlukan umpan balik dari konsumen untuk 

dijadikan dasar dalam menentukan standar mutu yang harus dicapai. 

 

2. Perubahan tujuan 

 Semua pendidik dan tenaga pendidikan perlu diarahkan untuk 

memiliki tujuan dalam memberikan layanan pendidikan yang memiliki 

tingkatan mutu sesuai dengan standar atau lebih tinggi dari standar 

nasional. 

 

3. Perubahan proses 
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 Proses pendidikan harus diorientasikan dengan pemenuhan kebutuhan-

kebutuhan peserta didik sehingga lembaga dapat memperoleh dan 

menggunakan umpan balik dari peserta didik seabagai dasar dalam 

menentukan derajat mutu hasil pendidikan, sehingga konsumen 

memperoleh kepuasan yang tinggi.
13

 

Idealnya, perbaikan terhadap sistem kelembagaan itu diarahkan pada 

kekuatan lembaga pendidikan madrasah sebagai agen perubahan (agent of 

change), dalam artian madrasah harus membuka diri terhadap tuntutan 

perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Masyarakat kebanyakan 

inginnya madarasah tampil sebagai lembaga pembeda yang melahirkan 

alumni dan lulusan yang rijaal (professional). Untuk melakukan perbaikan 

mutu pendidikan dimadrasah ditempuh berbagai upaya diantaranya adalah 

mengembangkan madrasah model. Madrasah model dianggap sebagai strategi 

pengembangan mutu madrasah dengan pemberian predikat profil madrasah 

percontohan tersebut diharapkan mampu dilihat secara real dan diharapkan 

mengimbas ke madrasah lain disekelilingnya. 

Tujuan umum dari program tersebut untuk mendorong tercapainya 

tujuan pendidikan nasional, adapun secara kusus tujuanya untuk 

menghasilkan output pendidikan yang unggul dalam IMTAK dan IPTEK, 

memiliki nasionalisme, dan patriotisme yang tinggi, memiliki motivasi dan 

ketrampilan  untuk mencapai prestasi dan keunggulan serta kepribadian 

kokoh, peka sosial dan berjiwa kepemimpinan dan berdisiplin. 

Fungsi madrasah model sebagai percontohan bagi madrasah 

disekitarnya, sebagai pusat kegiatan belajar mengajar inovatif dan sebagai 

pusat kegiatan belajar mengajar inovatif dan sebagai pusat pemberdayaan 

kemandirian madrasah dan masyarakat lingkunganya karena madrasah model 

disamping sebagai contoh sekaligus sebagai pusat sumber belajar bersama 

bersama bagi madrasah disekitanya. 

Secara global pola pengembangan mutu madrasah dengan pendidikan 

modeling yang dilaksanakan kementerian agama dengan Asean Development 
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Bank(ADB) melahirkan dampak positif bagi kemajuan pembinaan kualitas 

bagi kemajuan pembinaan kualitas madrasah diantaranya membutuhkan 

kepercayaan diri untuk tampil sebagai madrasah yang unggul dan suka 

berbagi dengan madrasah lain, kapasitas guru untuk memgembangkan mutu 

pembelajaran dan menghasilkan produk yang unggul dengan demikian 

pengembangan sistem peningkatan mutu madrasah perlu mendapatkan 

perhatian dari berbagai pihak. 

Dalam menghadapi arus dan tuntutan perubahan global adalah 

membentuk berbagai alternatif serta menatanya secara lebih baik. Salah satu 

diantaranya diperlukan Manajemen Mutu Berbasis Madrasah (MMBM) yang 

bermutu agar peserta didik dan outputnya benar-benar bisa menjawab harapan 

masyarakat yang menuntut perubahan dalam aspek moral. 

 Dalam hal ini Madrasah Tsnawiyah Negeri (MTs N) 2 Tanggamus 

merupakan sebagai lembaga pendidikan ke-Islaman memiliki nilai eksotik 

yang membedakan dengan lembaga pendidikan pada umumnya hal ini 

dibuktikan dengan adanya label sekolah Model pada tahun tahun sebelumnya. 

Bisa di lihat dalam profil sekolah serta visi dan Misi Madrasah Tsnawiyah 

Negeri (MTs N). Berdasarkan hasil prapenelitian yang dilakukan penulis, 

didapat data dan fakta sebagai berikut. 

Tabel 1 : Jumlah Siswa dan Rombongan Belajar pada MTs Negeri 2    

  Tanggamus pada tahun 2013-2016 

 

No Tahun Laki-

laki 

Perempuan Jumlah 

Siswa 

Kelas 

Bilingual 

Jumlah 

Rombel 

1  350 431 781 3 Kelas 24 Kelas 

2  333 462 795 3 Kelas 24 Kelas 

3 2012/2013 380 487 867 3 Kelas 24 Kelas 

4 2013/2014 396 480 876 3 Kelas 24 Kelas 

5 2014/2015 416 467 883 3 Kelas 24 Kelas 

6 2015/2016 445 451 895 3 Kelas 24 Kelas 
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7 2016/2017 431 464 896 3 Kelas 24 Kelas 

  

 Sumber: Dokumentasi MTs Negeri 2 Tanggamus 

 

Tabel 2 : Rincian pendaftar dan penerimaan siswa baru di MTs Negeri 2   

Tanggamus 4 Tahun terakhir
14

 

No 
Tahun 

Ajaran 

Pendaftar Penerimaan 

Laki-laki Perempuan Jumlah Laki-laki Perempuan Jumlah 

1 2013/2014 172 213 385 130 155 285 

2 2014/2015 167 235 402 145 150 295 

3 2015/2016 187 221 408 150 162 312 

4 2016/2017 191 208 399 148 155 303 

 

Berdasarkan data diatas, tentu hal yang tidak mudah mengelola dan 

memanajemen sekolah yang cukup besar, dibutuhkan manajemen khusus 

dalam system pendidikannya, terlebih dalam menjaga kualitas dan mutu 

pendidikan. Sehingga lulusan (Outpun dan Outcome) yang diharapkan oleh 

wali murid dan masyarakat dapat tercapai. Tentu dalam hal ini Madrasah harus 

menjalankan Fungsi Fungsi Manajemen Mutu Pendidikan yang baik. Selain 

itu, tidak sedikit arus lulusan yang dihasilkan oleh MTs N 2 Tanggamus dapat 

melanjutkan pendidikannya pada sekolah favorit pada jenjang berikutnya. 

Semua itu tidak terlepas dari komitmen sekolah yang selalu menciptakan 

kedisiplinan, lingkungan belajar yang menyenangkan, kebersihan, penyediaan 

sarana dan prasarana yang memadai, yang menjadikan keunggulan tersendiri 

bagi MTs N 2 Tanggamus dengan sekolah-sekolah yang lain.  

Dengan kelebihan yang dimiliki oleh MTs N 2 Tanggamus  tersebut 

menimbulkan Animo masyarakat terhadap MTs N 2 Tanggamus yang terlihat 

sangat baik, hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya jumlah siswa yang 

mendaftarkan diri setiap tahunnya. Pertanyaannya adalah, dengan jumlah yang 

                                                           
14

 Dokumentasi tentang Dokumen Penerimaan Siswa Baru MTs Negeri 2 Tanggamus 



11 
 

siswa yang sangat banyak tersebut, apakah MTs N 2 Tanggamus dapat 

memberikan pelayanan akademik yang baik bagi seluruh siswa?  

Dalam upaya merencanakan dan mengelola mutu pendidikan di MTs 

Negeri 2 Tanggamus, maka pihak sekolah melakukan upaya upaya perbaikan 

mutu pendidikan pada System Mutu Pendidikan yang disajikan pada table 2. 

Upaya Yang 

Dilakukan 

Proses Yang 

Dilaksanakan 

Hasil Yang Diproleh 

1. Perubahan filosofi/ 

pembenahan input 

 

2. Perubahan proses/ 

pembenahan dalam 

proses pelaksanaan 

 

3. Perubahan 

tujuan/pembenahan 

output lebih 

berkualitas. 

1. Melakukan penilaian 

kebutuhan. Untuk 

mengetahui 

kebutuhan konsumen 

yang sebenarnya. 

Analisis kebutuhan 

perlu dilakukan 

dalam rangka 

menyelaraskan semua 

aktivitas dan 

sumberdaya yang 

digunakan sesuai 

dengan kebutuhan-

kebutuhan konsumen. 

 

 

2. Perumusan rencana 

strategi. Langkah-

langkah menyusun 

rencana strategis ini 

meliputi perumusan 

visi dan misi, analisis 

kekuatan, kelemahan, 

peluang dan 

1. Penilian terhadap 

kebutuhan berupa : 

a. Pembelajaran 

yang efektif 

b. Media 

Pembelajaran 

yang aktraktif 

c. Lingkungan/Suas

ana madrasah 

yang Islami, 

disiplin dan 

kondusif. 

d. Pelatihan guru 

dan pegawai. 

e. Mengefektifkan 

kegiatan ektra 

kurikuler. 

 

2. Mengahasilkan 

Rencana Startegi 

MTs N 2 

Tanggamus yang 

tersusun kedalam 

a. Visi, Misi 
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ancaman. Rencana 

strategis tersebut 

mencakup perumusan 

kebijakan, rencana 

mutu, serta rencana 

biaya. 

 

3. Penyusunan rencana 

taktis. Yakni 

bagaimana 

melaksanakan apa 

yang sudah di 

tetapkan dalam 

rencana strategis, 

terutama menyangkut 

siapa, akan 

melakukan apa, cara 

melaksanakan tugas-

tugas, waktu 

penyelesaian, dan 

sumberdaya yang 

mungkin dapat di 

gunakan. 

 

4. Penilaian kemajuan 

untuk kegiatan mutu. 

Penilaian ini 

mencakup semua 

langkah yang telah di 

tetapkan dalam 

perencanaan dan 

Madrasah 

b. Tujuan dan 

sasaran Madrasah 

c. Kebijakan dan 

Program 

Madrasah 

 

3. Mengasilkan SOP 

dalam pelaksanakan 

rencana Strategis 

MTs N 2 

Tanggamus. 

 

4. Evaluasi yang 

berkelanjutan dari 

pelakasanakan 

Kebijakan dan 

Program MTs N 2 

Tanggamus. 
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kemajuan yang telah 

di capai dalam setiap 

langkah 

tersebut.belajar siswa 

Pada konteks pendidikan, pengertian mutu mencakup pada: masukan 

(input), proses, luaran (output) dan dampaknya. Input yang bersifat harapan 

dan kebutuhan, seperti visi misi, motivasi, ketekunan dan cita cita,sasaran-

sasaran yang ingin dicapai oleh sekolah. Pada sisi kesiapan input sangat 

diperlukan agar proses dapat berlangsung dengan baik. Oleh karena itu, 

kesisapan input merupakan tolak ukur dari mutu input yang akan diproses 

dalam pendidikan. Januszewski dan Molenda menyatakan bahwa  proses 

dilambangkan sebagai serangkaian tindakan atau prosedur atau fungsi yang 

mengarah kepada satu hasil yang ingin dicapai. Sebuah proses biasanya 

menghasilkan salah satu dari jenis hasil, yaitu sebuah produk atau proses 

lainnya sebagai lanjutan dari proses utama. Proses yang dimaksud adalah 

proses pengambilan keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses 

pengelolaan program, proses belajar mengajar, proses monitoring dan 

evaluasi, dengan catatan bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat 

kepentingan tertinggi dibandingkan dengan proses-proses lainnya
15

. 

Pada konsep mutu pendidikan dilihat dari aspek prosesnya maka 

mengandung makna bahwa kemampuan sumber daya sekolah 

mentransformasikan multi jenis masukan dan situasi untuk mencapai derajat 

nilai tambah tertentu bagi peserta didik. Beberapa hal yang diharapkan 

memiliki nilai tambah tersebut adalah: derajat kesehatan, keamanan, 

kedisiplinan, keakraban, saling menghormati, dan kepuasan. 

Proses dapat dikatakan memiliki mutu yang baik apabila koordinasi 

dan keserasian serta pemaduan input dilakukan dengan baik sehingga mampu 

menciptakan situasi belajar yang menyenangkan (enjoyable learning), mampu 
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mendorong motivasi dan minat belajar, dan mampu memberdayakan peserta 

didik. 

Terkait dengan implementasi manajemen mutu dalam pendidikan 

dengan kondisi nyata yang ada di MTs N 2 Tanggamus, penulis memandang 

perlu untuk meneliti masalah yang berkenaan dengan Manajemen Mutu 

Berbasis Madrasah (MMBM) di Madrasah Tsanawiyah 2 Tanggamus. 

Penelitian ini penulis tuangkan dalam bentuk tesis yang berjudul Implementasi 

Manajemen Mutu pendidikan Pada MTs Negeri 2 Tanggamus 

 

B. Fokus dan Subfokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas dapat 

dipahami bahwa perbaikan terhadap sistem kelembagaan diarahkan pada 

kekuatan lembaga pendidikan khususnya Madrasah Tsnawiyah sebagai agen 

perubahan (agent of change), dalam artian Madrasah Tsnawiyah harus 

membuka diri terhadap tuntutan perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. 

Oleh karena itu, fokus penelitian ini adalah Proses Pendidikan dalam 

Manajemen Mutu Berbasis Madrasah (MMBM) pada Madrasah Tsanawiyah 

Negeri 2 Tanggamus. Proses yang dimaksud adalah proses pengambilan 

keputusan, proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program, 

proses belajar mengajar, proses monitoring dan evaluasi, dengan catatan 

bahwa proses belajar mengajar memiliki tingkat kepentingan tertinggi 

dibandingkan dengan proses-proses lainnya
16

. 

Berdasarkan fokus tersebut, maka subfokus dalam penelitian ini 

adalah: 

1. Efektivitas dalam Proses Belajar Mengajar 

2. Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan Yang Efektif 

 

C. Rumusan Masalah 
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Berdasarkan pada fokus dan subfokus penelitian di atas, maka yang 

menjadi pokok permasalahan penelitian ini sebagai berikut: 

1. Bagaimanakah Proses Belajar Mangajar di MTs Negeri 2 Tanggamus? 

2. Bagaimanakah Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MTs 

Negeri 2 Tanggamus? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

 Penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana 

Implementasi Manajemen Mutu Berbasis Madrasah (MMBM) pada Madrasah 

Tsnawiyah Negeri (MTs N) 2 Tanggamus. Dengan demikian akan memiliki 

kegunaan baik bagi peneliti maupun Dinas Pendidikan dan Kementerian 

Agama atau stake holder yang terkait. Kegunaan penelitian dapat dilihat dari 

dua aspek pokok yaitu: 

1. Aspek Teoritis 

Manajemen sebuah organisasi dipandang sebagai kajian yang sangat 

urgen dan strategis. Sedemikian urgen dan strategisnya, manajemen akan 

menentukan arah dan dinamika organisasi tanpa terkecuali termasuk 

lembaga pendidikan. Karena itu penelitian ini bertujuan untuk 

mengetahui: 

a. Efektifitas Proses Belajar Mangajar di MTs Negeri 2 Tanggamus 

b. Pengelolaan Tenaga Pendidik dan Kependidikan di MTs Negeri 2 

Tanggamus 

 

2. Aspek Praktis 

Dalam aspek ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran 

kepada Madrasah dalam mengelola madrasahnya secara efektif dan 

efisien.  


