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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

 

A. Latar Belakang Masalah 

 

Salah satu aspek yang berfungsi dan berperan dalam menyiapkan sumber 

daya manusia (SDM) yang berkualitas adalah pendidikan. Dengan kata lain 

pendidikan memiliki peran strategis untuk menciptakan Sumber Daya Manusia 

(SDM) yang berkualitas. Namun demikian, pendidikan di Indonesia belum 

sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Salah satu permasalahan adalah 

rendahnya kualitas proses dan hasil pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 

pendidikan yang ada. Berbagai upaya telah dilakukan pemerintah untuk 

meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satunya adalah dengan penerapan. 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang dalam praktiknya lebih dikenal 

sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM).1 

Secara umum MPMBM diartikan sebagai model manajemen yang 

memberi otonomi yang lebih besar kepada madrasah dan mendorong pengambilan 

keputusan partisipatif yang melibatkan secara langsung semua warga madrasah 

untuk meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional 

(Nurkolis, 2003:9).2 

Secara konseptual MBM atau MPMBM dipahami sebagai salah satu alternatif 

pilihan formal untuk mengelola struktur penyelenggaraan pendidikan yang 

                                                           
1Mulyasa, E. 2002 Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi. 

Jakarta: Remaja Rosdakarya, 2002,h.30 
2Rohiat.2012.Manajemen Sekolah,Cetakan IV,Bandung:Reflika Aditama,h.17 
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terdesentralisasi dengan menempatkan madrasah sebagai unit utama peningkatan. 

Konsep ini menempatkan redistribusi kewenangan para pembuat kebijakan 

sebagai elemen paling mendasar,untuk meningkatkan kualitas hasil pendidikan. 

Pada sisi ini MBM  merupakan cara untuk memotivasi kepala madrasah  untuk 

lebih bertanggung jawab terhadap kualitas peserta didik.3 

 Di Indonesia,pendekatan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di 

samping diposisikan sebagai alternatif, juga sebagai kritik atas penyelenggaraan 

pendidikan yang selama ini tersentralisasi.Dalam manajemen sebuah 

organisasi khususnya dibidang pendidikan harus mampu mempertanggung 

jawabkan apapun yang telah diperbuatnya,sehingga harus ada kesatuan arah dan 

kesatuan komando juga komitmen dalam menerapkan dan menjalankanya. 

Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur’an surah Al Imran ayat 110. 

ً  الَه ْك ََ بََ َِ َ ََبَِت ِت لك آََمنَأَهك اُلل َولَوك نلوََبتبلََّهت مت َوتلؤك ًت َِ نك ََعَنتبلكمل وفتَوتَنكَهوك ًل وََبتبلكَمعك ًل ََأكمل َتَنَّبست َجَك ًت ة   ألخك ألمَّ ًَ ْك كلنكَلمك  َخ

قلون.َ  بلكفَبست هلمل ًل ثَ نلوَََوأَكك مت ؤك بلكمل مل نكهل  ممت

Artinya: “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, 

menyuruh kepada yang ma’ruf,dan mencegah dari yang munkar,dan 

beriman kepada Allah. Sekiranya Ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih 

baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan 

mereka adalah orang-orang yang fasik.” (Q.S.Ali Imran: 110).4 

 

Arti dari Khaira ummah di sini merupakan tafsir dari umat Islam akan 

menjadi umat yang terbaik apabila mengerjakan pilar-pilar agama Islam. 

Hendaknya semua perkara yang diselisihkan dalam sebuah organisasi itu 

diselesaikan dengan dikembalikan kepada metode pengambilan keputusan yang 

diajarkan oleh Allah SWT,yang terdapat dalam Al-Qur’an dan Hadits yaitu 

                                                           
3Danim, Sudarwan,Visi Baru Manajemen Sekolah. Jakarta: Bumi Aksara., 2006.h.27 
4Departemen Agama RI. Al Hidayah Al Qur’an Tafsir. Jakarta: Kalim.2010,h.64 
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metode musyawarah. Sebagaimana dijelaskan dalam Al Qur’an surah Al Baqarah 

ayat 143: 

كَ  لت ََٰ ذ كَ َو مك بكل نَ َك عَ ة َج لمَّ بأ ط  سَ وَلواَو َِل َ لت اَء َ د هَ ىشل ََ عَ بست َّ بلن وََ ِل يَ َو ل ول سل ًَّ بل مك ِل ْك ََ  عَ

ْد ا هت ََ شَ  

Artinya : ”Dan demikian (pula) Kami telah menjadikan kamu (umat Islam),umat 

yang adil dan pilihanagar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia 

dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) 

kamu.”(Q.S.al-Baqarah: 143).5 

 

Dari pengertian  ayat ini apabila kita tarik dalam hal manajemen,hendaklah 

sebuah organisasidalam pendidikan harus dibuat menjadi organisasi yang pilihan 

yang unggul serta yang efektif. Dalam ayat tersebut juga dikemukakan bahwa 

tujuan digunakan sebagai arah gerak organisasi dan untuk mengetahui kinerja dan 

kesetiaan anggota organisasi.  

Maka dengan adanya manejemen berbasis madrasah agar madrasah  untuk 

bisa  belajar mandiri,baik dalam hal manajemen kepemimpinan maupun dalam 

pengembangan institusional, pengembangan kurikulum,penyediaan sumber 

belajar,alokasi sumber daya dan terutama membangun partisipasi masyarakat 

untuk memiliki madrasah. Peningkatan pengaruh madrasah  perlu dukungan para 

stakeholderyang meliputi pemerintah daerah,komite madrasah,kepala madrasah, 

guru, orang tua peserta didik, dan tokoh masyarakat),serta peserta didik. 

Pengambilan putusan bersama di kalangan stakeholder pada level madrasah 

merupakan kunci utama dalam melaksanakan MBM(A. Malik Fadjar, 2002:xvi).6 

 Kekuatan manajemen pendidikan diarahkan untuk lebih memberdayakan 

madrasah sebagai unit pelaksanaan terdepan dalam kegiatan proses 

                                                           
5Departemen Agama RI,. Al Qur’an Dan Terjemahnya.Jakarta;Syaamil.2007.h.22 
6A.Malik Fadjar, Manajemen Berbasis Sekolah, Jakarta: Logos,2002.h.37 
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pembelajarandi madrasah. Hal ini dimaksudkan agar madrasah  lebih mandiri dan 

bersikap kreatif,dapat mengembangkan iklim kompetitif antar madrasah di 

wilayahnya, serta bertanggung jawab terhadap stakeholders  pendidikan, 

khususnya orang tua dan masyarakat yang di era otonomi ini akan menjadi dewan 

madrasah.7 Sebagaimana firman Allah SWT. Q.S. Al Hasyr ayat 14: 

َسبل  يدٌ ۚ تَحك مك َشدت ْكنَهل مك َِ دلر  ۚ َِأكسلهل نك َوَراءت جل نَة  أَوك مت َحصَّ ى مل  ً ْع ب إتَلَّ فتي قل ِلمك َجمت لوََ ْع ب ََل يلقَبتَت مك َجمت هل

ٌم ََل  مك قَوك لتَك ِتأَََّهل
مك َشََّىَٰ ۚ ذََٰ لوِلهل قتَلونَ َوقَل   يَعك

Artinya:“Mereka tidak akan memerangi kamu dalam keadaan bersatu padu, 

kecuali dalam kampung-kampung yang berbenteng atau di balik tembok. 

Permusuhan antara sesama mereka adalah sangat hebat. Kamu kira 

mereka itu bersatu, sedang hati mereka berpecah belah. Yang demikian 

itu karena sesungguhnya mereka adalah kaum yang tidak mengerti”. 

(Surat Al Hasyr: 14).8 

 

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa orang-orang Yahudi tidak akan 

memerangi kalian (umat Islam)  apabila dalam keadaan bersatu.Mereka berada 

dibalik dinding-dinding yang mereka gunakan sebagai tempat persembunyian. 

Permusuhan mereka sangat hebat,kalian menduga bahwa mereka itu bersama-

sama dan bersatu. Padahal hati mereka berpecah-pecah,mereka mempunyai sifat 

yang seperti itu karena mereka adalah suatu bangsa yang tidak mencermati akibat 

dari segala sesuatu. 

Apabila dikaitkan dalam pelaksanaannya,manajemen pendidikan harus 

lebih terbuka,accountable,mengoptimalkan partisipasi orang tua dan 

masyarakat,serta dapat mengelola semua sumber daya yang tersedia di madrasah 

dan lingkungannya untuk digunakan seluas-luasnya bagi peningkatan prestasi 

                                                           
7Hidayat, Ara dan Imam Machali. Pengelolaan Pendidikan. Bandung: Pustaka Educa, 

2010,h.27 
8Al Qur’anul Karim.. Al Hafidz Metode 3 Jam Hafal 1 Halaman.Bandung:Cordoba.2016. 
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peserta didik  dan mutu pendidikan pada umumnya  (Indra Djati Sidi, 2001: 19-

20).9 

 Pelaksanaan MBM secara efektif dan efisien menuntut seorang kepala 

madrasah  yang memiliki pandangan luas tentang madrasah dan pendidikan. 

Wibawa kepala madrasah  harus ditumbuhkembangkan dengan meningkatkan 

sikap kepedulian,semangat belajar,disiplin kerja,keteladanan dan hubungan 

manusiawi sebagai modal perwujudan iklim kerja yang kondusif. Kepala 

madrasah dituntut untuk melakukan fungsinya sebagai manajer madrasah dalam 

meningkatkan proses belajar mengajar,dengan melakukan supervisi kelas, 

membina,dan memberikan saran-saran positif kepada guru. Di samping itu,kepala 

madrasaah juga harus melakukan tukar pikiran,sumbang saran,dan studi banding 

antar madrasah untuk menyerap kiat-kiat kepemimpinan dari kepala madrasah  

lain.  

Pelaksanaan MBM juga menuntut guru untuk berkreasi dalam 

meningkatkan manajemen kelas. Guru adalah teladan dan panutan langsung 

peserta didik di kelas. Oleh karena itu,guru perlu siap dengan segala kewajiban, 

baik manajemen maupun persiapan isi materi pelajaran. Guru juga harus 

mengorganisasikan kelasnya dengan baik mulai jadwal pelajaran,pembagian tugas 

peserta didik,kebersihan dan ketertiban kelas,pengaturan tempat duduk peserta 

didik dan penempatan media pembelajaran pada tempatnya.10 

Alasan dalam memilih Judul yang penulis angkat dalam penelitian yang 

akan diteliti di MIN 4 Pringsewu adalah,belum sepenuhnya menerapkan 

                                                           
9Indra Djati.Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan).  

Jakarta: Paramadina.2001,h.35 
10Sagala, Syaiful. Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan. Bandung: 

Alfabeta, 2010,h.37 
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Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang dalam praktiknya lebih dikenal 

dengan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM). Bahwa 

dalam pelaksanaan  MBM pembuat keputusan  memberikan otoritas pengambilan 

keputusan terdapat model yang mempunyai kekuasaan yang mengontrol.Pertama 

dilakukan oleh para guru dengan tujuan untuk memanfaatkan apa yang diperlukan 

madrasah berdasarkan apa yang diperlukan dalam penunjang proses 

pembelajaran.Kedua,memberikan otoritas pengambilan keputusan dalam MBM  

kepada wali peserta didik, sehingga kepala madrasah dan guru bisa menerima 

saran sertamasukan terhadap kebutuhan wali peserta didik. 

Dalam hal karakteristik input penerapan MBM yang berkenaan dengan 

kebijakan,tujuan dan sasaran mutukepala madrasah belum  melaksanakan dengan 

sepenuhnya. Seperti RAPBM yang berkenaan dengan anggaranBiaya Operasional 

Madrasah (BOS), membuat rencana program kerja madrasah  (RPKM) serta 

rencana pengembangan madrasah (RPM)yang seharusnya setiap awal tahun 

dilaksanakan dengan melibatkanunsur dewan guru dan komite madrasah, akan 

tetapi belum dilaksanan. Sesuai dengan undang-undang nomor 20 tahun 2003 

pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan pada 

prinsip transparansi,akuntabilitas publik,efektivitas,efiensi.11 

Berangkat dari hasil observasi yang cukup beragam tersebut, 

menimbulkan rasa ingin tahu untuk meneliti tentang bagaimana pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di MIN 4 Pringsewu. Sebagaimana 

telahdiuraikan bahwa dari beberapa hasil studi mengenai MBM,terlihat 

pelaksanaan MBM yang masih beragam dan dari hasil observasi sementara 

                                                           
11Undang-Undang RI,. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar 

Graha,1992,h.13 
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peneliti di lapangan,hal tersebut dikarenakan permasalahan yang diidentifikasikan 

masih terdapat ada kecenderungan kurangnya pemahaman mengenai penerapan 

MBM.Kurangnya pemahaman tersebut mengakibatkan rendahnya partisipasi 

warga madrasah dan masyarakat dalam mendorong pelaksanaan MBM dalam 

praktek pengelolaan pendidikan di MIN 4 Pringsewu. 

Berdasarkan latar belakang masalah yang berkaitan dengan berbagai 

persoalan yang melingkupi penerapanManajemen Berbasis Madrasah 

(MBM),maka deskripsi faktual tentang kinerja kolektif penerapan Manajemen 

Berbasis Madrasah (MBM) yang memberdayakan kepala madrasah,guru, staf 

TU,peserta didikdan komitemadrasah di MIN 4 Pringsewudalam konteks 

manajemen pendidikan merupakan fenomena yang sangat urgen untuk diungkap 

melalui penelitian.  

B.     Fokus Dan Sub Fokus Penelitian 

Fokus dalam penelitian yaitu penerapan Manajemen Berbasis Madrasah 

(MBM). Yang dimaksud  dengan penerapan Manajemen Berbasis madrasah 

(MBM)  dalam penelitian ini adalah penerapan Manajemen Berbasis Madrasah 

(MBM) dilihat berdasarkan karakteristik  input.Dalam penerapan Manajemen 

Berbasis Madrasah (MBM)  terdiri dari sub fokus yaitu; karakteristik input MBM 

yang meliputi: 

1.Memiliki kebijakan,tujuan dan sasaran  mutu. 

2.Sumber daya tersedia lengkap. 

3.Staf yang kompeten  dan berdedikasi tinggi. 

4.Memiliki harapan prestasi yang tinggi. 

5. Fokus pada pelanggan (peserta didik). 
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C.    Rumusan Masalah 

    Rumusan masalah adalah,pertanyaan mengenai objek empirisyang jelas 

batasan-batasannya dan faktor-faktor yang terkait di dalamnya yang dapat 

diidentifikasi. Empiris adalah kelihatan dengan lima panca indera,sedangkan 

identifikasi adalah dapat dikenali.12 

Berdasarkan fokus penelitian sebagaimana dikemukakan di atas,maka 

rumusan masalahadalah: 

1. Bagaimanakemampuan madrasah dalam membuat kebijakan, tujuan dan 

sasaran mutu dalam penerapan MBM di MIN 4 Pringsewu? 

2. Bagaimana kemampuan madrasah menyediakan sumber daya dalam 

penerapan MBM di MIN 4 Pringsewu? 

3. Bagaimana kemampuan madrasah dalam menyiapkan staf yang kompeten 

dan berdedikasi tinggi  dalam penerapan MBM di MIN 4 Pringsewu ? 

4. Bagaimana kemampuan madrasah membangun harapan prestasi yang 

tinggi dalam penerapan MBM di MIN 4 Pringsewu? 

5. Bagaimanakemampuan madrasah memberikan pelayanan terhadap 

pelanggan (peserta didik) dalam MBM di MIN 4 Pringsewu? 

D.    Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini ialah mendeskripsikan dan menjelaskan 

penerapan  manajemen berbasis madrasah di MIN 4 Pringsewu. Sedangkan tujuan 

khusus penelitian ialah:  

1.Mendeskripsikan dan  menjelaskankemampuan madrasah dalam menyediakan 

kebijakan mutu dalam penerapan MBM di MIN 4 Pringsewu. 

                                                           
12S.Margono,Metodologi Penelitian Pendidikan, Rineka Cipta, Jakarta:Friska Agung 

Insani.2005,h.27.  



9 

2.   Mendeskripsikan dan menjelaskan kemampuan madrasah dalam menyiapkan 

staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi  dalam penerapan MBM di MIN 4 

Pringsewu.  

3.   Mendeskripsikan dan menjelaskan kemampuan madrasah dalam menyiapkan 

staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi  dalam penerapan MBM di MIN 4 

Pringsewu. 

4.   Mendeskripsikan dan menjelaskan kemampuan madrasah membangun harapan 

prestasi yang tinggi dalam penerapan MBM di MIN 4 Pringsewu. 

5. Mendeskripsikan dan menjelaskan kemampuan madrasah memberikan 

pelayanan terhadap pelanggan (peserta didik) dalam penerapan MBM di MIN 4 

Pringsewu. 

Adapun kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu teoritis  

dan praktis. Secara teoritis,penelitian ini dapat memperkaya teori-teori manajemen 

pendidikan dalam kaitannya dengan manajemen berbasis madrsah. Melalui 

penelitian yang dilakukan ini dapat diungkapkan keragaman model implementasi 

manajemen berbasis madrasah  sesuai dengan kultur sosial dan kebutuhan 

madrasah  yang dapat memperkaya keragaman pengimplementasian manajemen 

berbasis madarasah.  

 Secara praktis,penelitian yang dilakukan ini dapat memberikan manfaat 

praktis bagi praktik pengelolaan pendidikan di madrasah  dengan pendekatan 

manajemen berbasis madrasah  dilihat dari segi  perencanaan pendidikan dan  

proses pendidikan. Dari segi perencanaan pendidikan,hasil penelitian ini dapat 

dijadikan bahan masukan bagi kepala madarasah dan guru dalam melakukan suatu 

perencanaan pendidikan yang tepat dan efektif.  
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BAB II 

KAJIAN TEORI 

 

 

 

A.  Deskripsi Konseptual 

1. Pengertian Manajemen Berbasis Madrasah 

Istilah Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan terjemah dari 

”School based management”.Manajemen Berbasis Madrasah merupakan sebuah 

program yang dicanangkan oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan mutu 

pendidikan  di  tingkat  SD/MI. Pengertian  Manajemen  Berbasis Madrasah 

menurut Dirjen Dikdasmen (2001:2) bahwa Manajemen Berbasis Madrasah  

merupakan bentuk alternatif pengelolaan madrasah dalam rangka desentralisasi 

pendidikan, yang ditandai adanya kewenangan pengambilan keputusan yang lebih 

luas di tingkat sekolah, partisipasi masyarakat yang relatif tinggi, dalam rangka 

Kebijakan Pendidikan Nasional. Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yaitu 

model pengelolaan yang memberikan otonomi atau kemandirian kepada  

madrasah dan mendorong pengambilan keputusan partisipatif yang melibatkan 

secara langsung semua warga  madrasah sesuai dengan standar pelayanan mutu 

yang ditetapkan oleh pemerintah pusat, Provinsi, Kabupaten dan Kota, 

(Departemen Agama,2002: 2)13 

Seperti halnya Nurkholis, Slamet PH (2001) mendefinisikan MBM 

dengan bertolak dari kata manajemen, berbasis, dan madrasah. Menurut 

Slamet bahwa,“Manajemen berarti koordinasi dan penyerasian sumber daya 

melalui sejumlah input manajemen untuk mencapai tujuan atau untuk 

memenuhi kebutuhan pelanggan. Berbasis artinya “berdasarkan pada” atau 

                                                           
13Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Direktorat 

Pendidikan Luar Biasa, 2008), hal. 7 
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“berfokuskan pada”. Sedangkan sekolah merupakan organisasi terbawah 

dalam jajaran Departemen Pendidikan Nasional (Depdiknas) yang bertugas 

memberikan “bekal kemampuan dasar” kepada peserta didik atas dasar 

ketentuan-ketentuan yang bersifat legalistik (makro, meso, mikro) dan 

profesionalistik (kualifikasi, untuk sumber daya manusia)”.14  

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dapat diartikan sebagai model 

pengelolaan yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab yang 

lebih besar kepada madrasah),memberikan fleksibilitas/keluwesan kepada 

madrasah, mendorong partisipasi secara langsung dari warga madrasah                  

(guru,peserta didik, kepala madrasah,karyawan) dan masyarakat (orang tua 

peserta didik,tokoh masyarakat,ilmuwan,pengusaha),dan meningkatkan mutu 

madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Dengan otonomi tersebut, madrasah diberikan 

kewenangan dan tanggungjawab dengan mengembangkan secara mandiri dan 

bersama-samauntuk mengambil keputusan sesuai dengan kebutuhan,kemampuan 

dan tuntutan madrasah serta masyarakat atau stakeholders yang ada15 

Sebagaimana dijelaskan dalam Q.S. Ali Imran ayat 103. 

 َ ِ َعلَْيُكْم إِْذ ُكنتُْم أَْعَداء فَأ قُواْ َواْذُكُرواْ نِْعَمةَ ّللاه ِ َجِميعًا َوالَ تَفَرَّ لََّف بَْيَن َواْعتَِصُمواْ بَِحْبِل ّللاه

ْنَها َكَذِلَك يُبَيهِنُ  قُلُوبُِكمْ  َن النَّاِر فَأَنقََذُكم مهِ ُ لَُكْم  فَأَْصبَْحتُم بِنِْعَمتِِه إِْخَوانًا َوُكنتُْم َعلََى َشفَا ُحْفَرةٍ مهِ ّللاه

 ﴾٣٠١﴿ آيَاتِِه لَعَلَُّكْم تَْهتَُدونَ 

Artinya:“Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan 

janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah 

kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, 

maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena 

                                                           
 
14.Umaedi, 2004. Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. (MMBS/M) 

Jakarta:CEQM.h.35 

15Nanang Fatah, Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. Bandung: 

Pustaka Bani Quraisy,2003,h.21 
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nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di 

tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkankamu dari padanya. 

mikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu 

mendapat petunjuk.”(Surat Ali Imron: 103).16 

 

Yang dimaksud  dengan berpegang teguh  kepada tali Allah SWT dan tidak 

bercerai berai (bersatu),dalam al qur’an  Sebagaimana dengan hadits  yang di 

riwatkan oleh Ibnu mardawaih, bahwasannya Rasulullah SAW bersabda: 

ْكنل  بت رل الكمل ْكنل َوهلَو النُّوك أََن هلَو َحبكلل هللات الكَمَت ًك قل فبَءل   اتََهذاَالك َمةَ لتَمنك تََمسََّك ِتهت َوهلَو الش ت صك النَّبفتعل عت

 .َوَََجبة  لتَمنت اتَّبَعَهل 

Artinya:  “Sesungguhnya Al-Qur’an adalah tali Allah yang kokoh, cahaya yang 

menerangi, penawar yang memberi manfaat, sebagai penjaga bagi orang 

yang berpegang teguh dengannya dan penyelamat bagi yang 

mengikutinya”.17 

 

Serta dijelaskan bahwa janganlah kamu bercerai berai yaitu berpecah belah 

dalam agama,sebagaimana berpecah belahnya orang-orang Yahudidan 

Nasranidalam melaksanakan agama mereka. Disebutkan dalamam hadits yang 

diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Abu Hurairah, bahwasannya Rasulullah SAW 

bersabda: 

ثكلل ذَالتكَ  َصبَرى مت قَة  َوالنَـّ ًك ْكَن فت ْكنت َوَسبكعت ثكنَـََ قَة  اَوت ًك ْكَن فت دَى َوَسبكعت قَتت الكَْهلودل َعََى اتحك ًَّ ًت ُل تَفَ  َوتَفكـََ

َي الَجَمبَعةل  ـدَة  َوهت برت اتَلَّ َواحت قَـة  كلَََّهب فتى النَـّ ًك ْكَن فت َتيك َعََى ثاَُلَثت َوَسبكـعت  .ألمَّ

Artinya: “Orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan atau 72 

golongan dan orang-orang Nasrani demikian juga, sedang umatku 

berpecah belah menjadi 73 golongan semuanya masuk neraka kecuali 

satu, yaitu Al-Jama’ah.”(H.R. At Tirmidzi).18 

                                                           
16Al Qur’anul Karim,Op.Cit.h.63 
17 Shahih Ibnu Majah, oleh Syaikh Muhammad Nashirud-din al-Albany, cetakan Maktabut 

Tarbiyatul ‘Arabiy lid-Duwalil Khalij, cet. III, 1408 H. 

18Shahiih at-Tirmidzi bi Ikhtishaaris Sanad, oleh Imam al-Albani, cet. Maktabah at-

Tarbiyah al-‘Arabi lid-Duwal al-Khalij, 1408 H. 
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2. Alasan dan Tujuan Penerapan MBM  

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di Indonesia dengan 

menggunakan model Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah 

(MPMBM) muncul karena beberapa alasan sebagaimana diungkapkan oleh 

Nurkolis antara lain: 

1). Madrasah lebih mengetahui kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman 

bagi dirinya sehingga madrasah dapat mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya yang tersedia untuk memajukan madrasahnya.  

2).  Madrasah lebih mengetahui kebutuhannya. 

3). Keterlibatan warga madrasah dan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan dapat menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat.19 

 

 MenurutBank dunia, terdapat beberapa alasan diterapkannya Manajemen 

Berbasis Madrasah (MBM) antara lain alasan ekonomis, politis, professional, 

efisiensi administrasi, finansial, prestasi peserta didik, akuntabilitas, dan 

efektifitas madrasah.  

Menurut Direktorat Jenderal Pendidikian Dasar dan Menengah 

(Ibrahim Bafadal, 2009:82) MBM bertujuan untuk,“Memandirikan dan 

memberdayakan madrasah melalui pemberian wewenang, keluwesan dan 

sumber daya untuk meningkatkan mutu madrasah. Jadi tujuan penerapan 

MBM  adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan secara umum baik 

itu menyangkut kualitas pembelajaran, kualitas kurikulum, kualitas sumber 

daya manusia baik guru maupun tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas 

pelayanan pendidikan secara umum.20 

 

 Keuntungan-keuntungan dalam penerapan MBM adalah:  

1.Secara formal Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)  dapat memahami 

keahlian dan kemampuan orang-orang yang bekerja di madrasah. 

2.Meningkatkan kompetensi  guru.   

3.Keputusan yang diambil madrasahmengalami akuntabilitas.   

                                                           
19Ibtisam, Abu Duhou, 2004. School Based Management, Jakarta: Kencana.h.33 
20Rumtini dan Jiyono, 1999. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep dan Kemungkinannya 

Strategi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.h.25 
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4.Menyesuaikansumber keuangan terhadap tujuan instruksional yang 

dikembangkan di madrasah.  

5.Menstimulasi munculnya pemimpin baru di madrasah. Keputusan yangdiambil 

pada tingkatmadrasah tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya 

peranseorang pemimpin.  

6.Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan fleksibilitaskomunikasi tiap komunitas 

madrasah dalam rangka mencapai kebutuhan madrasah. 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) bertujuan meningkatkan kinerja 

madrasah melalui pemberian kewenangan dan tanggungjawab yang lebih besar 

kepada madrasah yang dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip tata pengelolaan 

madrasah yang baik,yaitu partisipasi,transparasidan akuntabilitas. Kinerja 

madrasah meliputi peningkatan kualitas,efektivitas,produktivitas,efisiensi,dan 

inovasi pendidikan seperti pada gambarberikut ini: 

Gambar 1.Kinerja Madrasah21 

Kualitas dan Inovasi 

 

 

  

 

 

 

Kualitas adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau 

jasa yang menunjukan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang 

                                                           
21Rohiat,Manajemen Sekolah,Bandung:Reflika Aditama,2012,Cetakan Ke-4,h.17 
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ditentukan atau yang tersirat. Dalam konteks pendidikan kualitas yang meliputi 

input,proses,dan output. Khusus untuk kualitas output madrasah dapat 

dikategorikan menjadi akademik seperti UAM dan non akademik seperti olahraga 

dan kesenian. Mutu output  madrasah dipengaruhi oleh tingkat kesiapan input dan 

proses madrasah. Produktivitas adalah perbandingan antara output madrasah dan 

input madrasah yang berbentuk kualitas. Kuantitas input mdrasah antara lain 

terdiri atas jumlah guru,modal madrasah,bahan dan energi.  Kuantitas output 

madrasah antara lain terdiri atas jumlah peserta didik yang lulus setiap tahunnya.22 

Dengan MBM madrasah dapat meningkatkan kemampuannya dalam 

merencana,mengelola,membiayai,dan menyelenggarakan pendidikan di madrasah. 

MBM diterapkan dengan alasan-alasan sebagai berikut: 

1. Dengan pemberian otonomi yang lebih besar kepada madrasah,madrasah 

akan lebih inisiatif dan kreatif dalam meningkatkan mutu madrasah. 

2. Dengan pemberian fleksibilitas/keluwesan yang besar kepada madrasah untuk 

mengelola sumber dayanya. Madrasah akan lebih luwes dan lincah dalam 

mengadakan dan memanfaatkan sumberdaya madrasah optimal untuk 

meningkatkan mutu madrasah. 

3. Madrasah akan lebih mengetahui kekuatan,kelemahan,peluang dan ancaman 

(SWOT) bagi dirinya sehingga dia dapat mengoptimalkan pemanfaatan 

sumber daya yang tersedia untuk memajukan madrasahnya. 

4. Madrasah lebih mengetahui kebutuhannya,khususnya input pendidikan yang 

akan dikembangkan dan didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai 

dengan tingkat perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 

                                                           
22Mulyasa, Endang. Manajemen Berbasis Madrasah. Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya.2007,h.33  
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5. Pengambilan keputusan yang dilakukan oleh madrasah lebih cocok untuk 

memenuhi kebutuhan madrasah karena pihak madrasah yang paling tahu apa 

yang terbaik bagi madrasahnya. 

6. Penggunaan sumberdaya pendidikan lebih efisien dan efektif jika kontrol oleh 

masyarakat setempat. 

7. Keterlibatan semua warga madrasah dan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan madrasah menciptakan transparansi dan akuntabilitas madrasah. 

8. Madrasah dapat bertanggung jawab tentang mutu pendidikan masing-masing 

kepada pemerintah, orangtua peserta didik, dan masyarakat sehingga ia akan 

berupaya semaksimal mngkin untuk melaksanakan dan mencapai sinaran 

mutu pendidikan yang telah direncanakan. 

9. Madrasah dapat melakukan persaingan yang sehat dengan madrasah-

madrasah lain dalam peningkatan mutu pendidikan melalui upaya-upaya 

inovatif yang didukung oleh orangtua peserta didik, masyarakat sekitar, dan 

pemerintah daerah setempat. 

10. Madrasah dapat segera merespon aspirasi masyarakat dan lingkungan yang 

berubah dengan cepat.23 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) merupakan paradigma baru 

pendidikan yang memberikan otonomi luas pada tingkat madrasah dengan 

maksud agar madrasah leluasa mengelola sumber daya dan sumber dana dengan 

mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan.  

Pada sistem MBM madrasah dituntut secara mandiri menggali, 

mengalokasikan, menentukan prioritas, mengendalikan, dan mempertanggung 

                                                           
23Teguh,Winarno, Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. Jakarta: Depdikbud 

.2004,h.17 
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jawabkan pemberdayaan sumber-sumber,baik kepada masyarakat maupun 

pemerintah. MBM juga merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan 

yang menawarkan kepada madrasah untuk menyediakan pendidikan yang lebih 

baik dan memadai bagi siswa. Hal ini juga berpotensi untuk meningkatkan kinerja 

staf, menawarkan partidipasi langsung kepada kelompok-kelompok terkait, dan 

meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap pendidikan. Pengertian 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) sebagai suatu konsep yang menempatkan 

kekuasaan pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pendidikan diletakkan 

pada tempat yang paling dekat dengan proses belajar mengajar. Kewenangan 

terhadap pembelajaran di serahkan kepada unit yang paling dekat dengan 

pelaksanaan proses pembelajaran itu sendiri yaitu madrasah. Di samping itu untuk 

memberdayakan madrasah agar dapat melayani masyarakat secara maksimal 

sesuai dengan keinginan masyarakat tersebut.  

Adapun tujuan dan maksud penerapan MBM adalah untuk: 

a.  Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu berbasis 

madrasah khususnya kepada masyarakat. 

b. Memperoleh masukan agar konsep ini dapat diimplementasikan dengan mudah 

dan sesuai dengan kondisi lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman 

cultural, sosio ekonomi masyarakat dan kompleksitas geografinya. 

c.  Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat madrasah 

dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya peningkatan mutu 

pendidikan. 

d.  Memotivasi masyarakat madrasah untuk terlibat dan berpikir mengenai 

peningkatan mutu pendidikan/ pada madrasah masing-masing. 
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e. Menggalang kesadaran masyarakat madrasah untuk ikut serta secara aktif dan 

dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan. 

f. Memotivasi timbulnya pemikira-pemikiran baru dalam mensukseskan 

pembanguan pendidikan dari individu dan masyarakat yang peduli terhadap 

pendidikan khususnya masyarakat madrasah yang berada di gars paling depan 

dalam proses pembangunan tersebut. 

g. Menggalang kesadaran bahwa peningkatan mutu pendidikan merupakan 

tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan fokus peningkatan 

mutu yang berkelanjutan pada tataran madrasah. 

h. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap madrasah harus 

dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus dicapai setiap 

tahun, 5 tahun dan seterusnya sehingga tercapai misi madrasah ke depan.24 

Selanjutnya tujuan Manajemen Berbasis  Madrasah (MBM) menurut 

Bahtiar adalah: 

a). Meningkatkan mutu pendidikan melalui kemandirian dan inisiatif 

madrasah dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang 

tersedia. 

b).Meningkatkan kepedulian warga madrasah dan masyarakat dalam 

menyelenggarakan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. 

c). Meningkatkan tanggung jawab madrasah kepada orangtua, masyarakat, 

dan pemerintah tentang mutu madrasahnya. 

d). Meningkatkan kompetisi yang sehat antar madrasah tentang mutu 

pendidikan yang akan dicapai.25 

Dengan demikian dapat dipahami bahwa sudah jelas secara politis 

manajemen berbasis madrasah merupakan muara dari semua kebijakan di bidang 

pendidikan akan tergambar di madrasah, sebab madrasah  merupakan jaringan 

                                                           
24Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Direktorat 

Pendidikan Luar Biasa, 2008).h.54 
25Nanang Fatah, 2003. Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan Sekolah. 

Bandung: Pustaka Bani Quraisy.h.37 
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terakhir dari rangkaian birokrasi pendidikan. Manajemen Berbasis Madrasah 

(MBM) juga sebagai bentuk operasionalisasi dari kebijakan desentralisasi atau 

otonomi pendidikan dalam hubungannya dengan otonomi daerah. Secara teoritis 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) juga merupakan suatu konsep yang 

menawarkan suatu otonomi kepada madrasah dalam rangka meningkatkan 

mutu,efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat mengakomodir kepentingan 

masyarakat setempat serta menjalin kerja sama yang erat antara 

madrasah,masyarakat dan pemerintah. Secara operasional Manajemen Berbasis 

Madrasah (MBM) merupakan gagasan yang menempatkan kewenangan 

pengelolaan madrasah dalam suatu keutuhan entitas sistem. 

3. Manfaat Manejemen Berbasis Madrasah 

 MBM dipandang sebagai alternatif dari pola umum pengoperasian 

madrasah  yang selama ini memusatkan wewenang di kantor pusat dan daerah. 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) adalah strategi untuk meningkatkan 

pendidikan dengan mendelegasikan kewenangan pengambilan keputusan penting 

dari pusat dan dearah ke tingkat madrasah. Dengan demikian,MBM pada dasarnya 

merupakan sistem manajemen di mana madrasah merupakan unit pengambilan 

keputusan penting tentang penyelenggaraan pendidikan secara mandiri. MBM 

memberikan kesempatan pengendalian lebih besar bagi kepala 

madrasah,guru,murid,dan orang tua atas proses pendidikan di madrasah mereka.26  

Dalam pendekatan ini, tanggung jawab pengambilan keputusan tertentu 

mengenai anggaran,kepegawaian, dan kurikulum ditempatkan di tingkat madrasah 

                                                           
26Direktorat Pendidikan Luar Biasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Direktorat 

Pendidikan Luar Biasa, 2008), hal. 7 
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dan bukan di tingkat daerah,apalagi pusat. Melalui keterlibatan guru,orang tua,dan 

anggota masyarakat lainnya dalam keputusan-keputusan penting itu. MBM 

dipandang dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif bagi para murid. 

Dengan demikian,pada dasarnya MBM adalah upaya memandirikan madrasah 

dengan memberdayakannya. Melalui MBM dinyakini bahwa prestasi belajar 

peserta didik lebih mungkin meningkat jika manajemen pendidikan dipusatkan di 

madrasah ketimbang pada tingkat daerah. Para kepala madrasah cenderung lebih 

peka dan sangat mengetahui kebutuhan peserta didik  dan madrasahnya ketimbang 

para birokrat di tingkat pusat atau daerah. Lebih lanjut dinyatakan bahwa 

reformasi pendidikan yang bagus sekalipun tidak akan berhasil jika para guru 

yang harus menerapkannya tidak berperanserta merencanakannya. Pendekatan 

melalui MBM juga memiliki lebih semua banyak masalahnya ketimbang 

pengambilan keputusan yang terpusat.  

           Maslahat itu antara lain menciptakan sumber kepemimpinan baru,lebih 

demokratis dan terbuka,serta menciptakan keseimbangan yang pas antara 

anggaran yang tersedia dan prioritas program pembelajaran. Pengambilan 

keputusan yang melibatkan semua pihak yang berkepentingan meningkatkan 

motivasi dan komunikasi (dua variabel penting bagi kinerja guru) dan pada 

gilirannya meningkatkan prestasi belajar peserta didik. MBM bahkan dipandang 

sebagai salah satu cara untuk menarik dan mempertahankan guru dan staf yang 

berkualitas tinggi.27  

                                                           

27Nanang Fatah, Landasan Manjemen Pendidikan ( Bandung:Remaja Rosdakarya, 2004), 

Cet.Ke-7. 7.h.15  
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Penerapan MBM yang efektif secara spesifik mengidentifikasi beberapa 

manfaat yaitu: 

a.    Memungkinkan orang-orang yang kompeten di madrasah untuk mengambil 

keputusan yang akan meningkatkan pembelajaran. 

b.   Memberi peluang bagi seluruh anggota madrasah untuk terlibat dalam 

pengambilan keputusan penting. 

c.   Mendorong munculnya kreativitas dalam merancang bangun program 

pembelajaran. 

d.    Mengarahkan kembali sumber daya yang tersedia untuk mendukung tujuan 

yang dikembangkan di setiap madrasah. 

e.    Menghasilkan rencana anggaran yang lebih realistik ketika orang tua dan guru 

makin menyadari keadaan keuangan madrasah,batasan pengeluaran,dan biaya 

program-program madrasah. 

f.   Meningkatkan motivasi guru dan mengembangkan kepemimpinan baru di 

level.28 

4.  Landasan Yuridis Penerapan MBM 

Secara yuridis,penerapan Manajemen Berbasis Madrasah dijamin oleh 

peraturan perundang-undangan sebagai berikut: 

1). Undang-uandang Nomor 20 Tahun 20013 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

Pasal 5 ayat (1) “Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan 

dasar, dan pendidikan mengengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan 

minimal dengan prinsip manajemen berbasis madrasah”. 

                                                           
28Direktorat Pendidikan Luar Biasa,Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Direktorat 

Pendidikan Luar Biasa), 2008,h.7 
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2). Undang-undang Nomor 25 tahun 2000 tentang program pembangunan 

nasional tahun 2000-2004 pada Bab VII tentang bagian program 

pembangunan bidang pendidikan khususnya sasaran yaitu “terwujudnya 

manajemenpendidikan yang berbasis pada madrasah dan masyarakat (school 

community based management)”. 

3).Keputusan Menteri pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2002 

tentangpembentukan dewan pendidikan dan komite madrasah. 

4). Kemendiknas Nomor 87 tahun 2000 tentang Standar Akreditasi  madrasah, 

khususnya tentang manajemen berbasis madrasah. 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang StandarNasional 

Pendidikan, khususnya standar pengelolaan madrasah, yaitu manajemen 

berbasis madrasah.29 

B.PenerapanManajemen BerbasisMadrasah 

1. Konsep Dasar Manajemen Berbasis Madrasah 

Konsep manajemen berbasis madrasah (MBM) merupakan pendelegasian 

otoritas pengambilan keputusan untuk mengelola sumber daya yang ada di tingkat 

madrasah seperti keuangan, kurikulum, serta profesionalisme guru.Konsep 

manajemen berbasis madrasah (MBM) ini dimunculkan sebagai solusi untuk 

mengatasi permasalahan dari topdown yang ada selama ini yaitu: 

a.  Kepala madrasah tidak memiliki kewenangan yang cukup dalam mengelola 

sumber daya madrasah yang dipimpinnya. 

b.   Kemampuan manajemen kepala madrasah pada umumnya rendah, terutama 

pada madrasahswasta. 

                                                           
29Peraturan Pemerintah RI.No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan 

(SNP).h.76 
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c.   Pola anggaran yang diberlakukan tidak memungkinkan guru mengajar secara 

professional. 

d.  Minimnya peran serta masyarakat untuk ikut bertanggung jawab dan mengelola 

madrasah.30 

Dengan demikian, pendekatan sistem ini menekankan perlunya seluruh 

komponen madrasah dan masyarakat yang tergabung dalam dewan madrasah 

berpartisipasi aktif dalam pengelolaan madrasah, sehingga segala keputusan yang 

berkaitan pengelolaan madrasah dibuat oleh mereka yang memiliki akses paling 

besar terhadap informasi setempat dan mereka bertanggungjawab atas 

pelaksanaan keputusan. Ini berarti, manajemen berbasis madrasah(MBM) dalam 

implementasinya harus melalui pendekatan budaya madrasah. 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dapat didefinisikan sebagai model 

manajemen yang memberikan otonomi (kewenangan dan tanggung jawab) lebih 

besar kepada madrasah, memberikan fleksibelitas/keluwesan lebih besar kepada 

madrasah untuk mengelola sumber daya madrasah,dan mendorong madrasah 

meningkatkan partisipasi warga madrasah dan masyarakat untuk memenuhi 

kebutuhan mutu  madrasah. Jadi esensi MBM adalah,otonomi madrasah + 

fleksibilitas + partisipasi untuk mencapai sasaran mutu madrasah.31 

Otonomi dapat diartikan sebagai kemandirian,yaitu kemandirian dalam 

bekerja untuk mengatur dan mengurus dirinya sendiri serta merdeka/tidak 

tergantung.Otonomi madrasah adalah kewenangan madrasah untuk mengatur dan 

mengurus kepentingan warga madrasah menurut prakarsa sendiri berdasarkan 

                                                           
30Nurkholis, 2004. Manajemen berbasis Sekolah Teori dan Praktek,Jakarta: Rosda 

Karya,h.65. 
31Latif, Abdul. 2007, Pendidikan Berbasis Nilai Kemasyarakatan. Bandung: PT Rafika 

Aditama,h.17 
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aspirasi warga madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan 

nasional yang berlaku. 

Sebagaimana dijelaskan dalam al Qur’an dalam surat at Taubah ayat 105, 

bahwa Allah SWT,dan rasulnya serta orang-orang mukmin  akan melihat dari 

pekerjaan tersebut. 

دُّوَن إتلَىَٰ َعبلتمت َوقللت  ًَ نلوَن ۖ َوَسَل مت ؤك ِلمك َوَرسلوللهل َوالكمل ل َعَمََ ى َّللاَّ ًَ َمَلوا فََسَْ ْكبت َوال اعك شََّهبدَةت الكغَ

ِلمك ِتَمب كلنكَلمك تَعكَمَلونَ   فَْلنَب تئل

Artinya:“Dan Katakanlah: Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta 

orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu,dan kamu akan 

dikembalikan kepada (Allah) Yang Mengetahui akan yang ghaib dan 

yang nyata,lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu 

kerjakan.”(Surat At Taubah: 105)32 

 

Ayat ini menjelaskan bahwa,bekerjalah kalian dan jangan segan-segan 

melakukan perbuatan baik dan melaksanakan kewajiban. Sesungguhnya Allah 

mengetahui segala pekerjaan kalian,dan Rasulullah serta orang-orang Mukmin 

akan melihatnya. Mereka akan menimbangnya dengan timbangan keimanan dan 

bersaksi dengan perbuatan-perbuatan itu. Kemudian setelah mati,kalian akan 

dikembalikan kepada Yang Maha Mengetahui lahir dan batin kalian,lalu 

mengganjar dengan perbuatan-perbuatan kalian setelah Dia memberitahu kalian 

segala hal yang kecil dan besar dari perbuatan kalian itu. 

Adapun madrasah yang mandiri atau berdaya memiliki ciri-ciri sebagai 

berikut: 

a). Tingkat kemandirian tinggi atau tingkat ketergantungan rendah. 

b). Bersifat adaptif dan antisipatif/proaktif secara sekaligus. 

c). Memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi. 

                                                           
32Al Qur’anul Karim.Op.cit.h.203 
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d). Bertanggungjawab terhadap kinerja madrasah 

e). Memiliki control yang kuat terhadap input manajemen dan sumberdaya. 

f). Memiliki control yang kuat terhadap kondisi kerja. 

g). Memiliki komitmen yang tinggi terhadap dirinya. 

f). Prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya.33 

 Sumberdaya manusia  madrasah yang berdaya pada umumnya memiliki 

ciri-ciri sebagai berikut: 

(a). Merasa bahwa pekerjaan adalah miliknya. 

(b). Bertangung jawab. 

(c). Memiliki kontribusi dalam pekerjaannya. 

(d). Tahu memosisikan diri. 

(e). Memiliki kontrol terhadap pekerjaannya. 

(f). Merasa pekerjaannya merupakan bagian dari hidupnya.34 

Hal-hal yang dapat memandirikan/memberdayakan warga madrasah adalah 

pemberian kewenangan dan tanggungjawab,pekerjaan yang bermakna, pemecahan 

masalah madrasah secara teamwork, variasi tugas,hasil kerja yang terukur, 

kemampuan mengukur kinerjanya sendiri, tantangan, kepercayaan, didengar, 

mendapat pujian,menghargai ide-ide,mengetahui dirinya merupakan bagian 

penting dari madrasah,control yang luwes,dukungann,komunikasi yang efektif, 

umpan balik yang bagus,adanya sumberdaya yang dibutuhkan,dan warga 

madrasah diperlakukan sebagai manusia ciptaanNya yang memiliki martabat yang 

tinggi. 

                                                           
33Arikunto, Suharsimi.. Manajemen Pendidikan, Yogyakarta: Aditya Media. 2008.h.37 
34Indrafachrudi, Soekarto. 1994. Bagaimana Mengakrabkan Sekolah dengan Orang tua 

Murid dan Masyarakat. Malang: IKIP,h.17. 
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Manajemen Berbasis madrasah (MBM) adalah suatu perubahan formal 

struktur penyelenggaraan pendidikan,sebagai suatu bentuk desentralisasi yang 

mengidentifikasikan madrasah itu sendiri sebagai unit utama peningkatan serta 

bertumpu pada redistribusi kewenangan pembuatan keputusan sebagai sarana 

penting yang dengannya pendidikan dapat didorong dan ditopang (Malen,dalam 

Duhou,2002:16).35 

Sedangkan menurut Candoli (1995:xi) mendefinisikan tentang MBM 

bahwa,“Manajemen berbasis madrasah (MBM),sebagai suatu cara untuk 

memaksa madrasah itu sendiri mengambil tanggung jawab atas apa saja yang 

terjadi pada anak menurut jurisdiksinya dan mengikuti madrasahnya.36 

Konsep ini menegaskan bahwa ketika madrasah itu sendiri dibebani 

dengan pengembangan total program kependidikan yang bertujuan melayani 

kebutuhan anak dalam mengikuti madrasah,personil madrasah akan 

mengembangkan program yang lebih meyakinkan karena mereka mengetahui 

kebutuhan belajar peserta didik.” 

Menurut Mulyasa (2002:11)MBM bahwa,“Manajemen berbasis 

madrasah (MBM), merupakan suatu konsep yang menawarkan otonomi 

pada madrasahuntuk menentukan kebijakan madrasah dalam rangka 

meningkatkan mutu,efisiensi dan pemerataan pendidikan agar dapat 

mengakomodasi keinginan masyarakat setempat serta menjalin kerjasama 

yang erat antara madrasah,masyarakat,dan pemerintah.”37 

 

Dalam konsep Mulyasa tersebut,terkandung informasi bahwa MBM 

penekanannya pada pemberian otonomi atau kewenangan yang luas kepada 

madrasah  dalam mengelola pendidikan.Pendapat Mulyasa tersebut,sejalan dengan 

                                                           
35Duhou, Ibtisam Abu. 2002. School-Based Management. Penerjemah  Noryamin Aini, dkk. 

Jakarta: Logos,h.17 
36Candoli, 1995. Site-Based Management in Education: How to Make It Work in Your 

School. Lancaster: Technomic Publishing Co, xi. 
37Mulyasa, E. 2002 Manajemen Berbasis Sekolah, Konsep, Strategi, dan Implementasi. Jakarta: 

Remaja Rosdakarya. 
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konsep MBM yang dikemukakan dalam buku Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Madrasah(2002:3). Dalam buku tersebut,dijelaskan bahwa: 

“Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM) sebagai 

bagian dari Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yaitu model 

manajemen yang memberikan otonomi lebih besar pada madrasah 

dan mendorong pengambilan keputusan partisipasif yang melibatkan 

secara langsung semua warga madrasah (guru, kepala 

madrasah,karyawan,orang tua peserta didik dan asyarakat) untuk 

meningkatkan mutu madrasah berdasarkan kebijakan nasional.38 

 

Definisi di atas menegaskan bahwa konsep Manajemen Berbasis Madrasah 

(MBM) mengacu pada manajemen sumber daya di tingkat madrasah dan bukan di 

suatu sistem atau tingkat yang sentralistik. Melalui MBM,madrasah diberi 

pengawasan lebih besar atas arah yang akan dicapai oleh organisasi madrasah 

tersebut. Dalam komponen kurikulum,misalnya,madrasah diberikan otonomi atas 

kurikulum yang dikembangkan. Di sini suatu kurikulum berbasis madrasah berarti 

bahwa masing-masing madrasah memutuskan bahan-bahan ajar apa akan 

digunakan,dan juga model pelaksanaan spesifik.  

MBM ditawarkan sebagai salah satu alternatif jawaban pemberian otonomi 

daerah di bidang pendidikan mengingat prinsip dan kecenderungannya yang 

mengembalikan pengelolaan manajemen madrasah pada pihak-pihak yang 

dianggap paling mengetahui kebutuhan riel madrasah. Hal ini ditegaskan dalam 

UU No. 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) 2000-

2004 bahwa salah satu program pembinaan pendidikan dasar dan menengah 

adalah mewujudkan manajemen pendidikan yang berbasis madradrasah.Madrasah 

                                                           
38Ibid hal. 17 
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/masyarakat dengan memperkenalkan dewan pendidikan di tingkat 

Kabupaten/Kota serta pemberdayaan atau pembentukan Komite madrasah.39 

Berdasarkan konsep-konsep MBM sebagaimana dikemukakan di atas, 

dapat dikemukakan bahwa kebijakan manajemen berbasis madrasah merupakan 

pelimpahan kewenangan dan tanggung jawab yang meningkat ke madrasah yang 

dapat memudahkan dan mendorong peningkatan efektivitas dan efisiensi 

pendidikan publik. Hal ini berarti bahwa tugas manajemen madrasah ditentukan 

sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan madrasah  itu sendiri. Oleh karena itu, 

anggota pengelola madrasah (pengawas, kepala madrasah, guru, orang tua, peserta 

didik dan seterusnya) memiliki otonomi dan tanggung jawab lebih besar dalam 

mengelola kegiatan pendidikan di madrasah. 

Agar terjadi sinkronisasi tujuan pendidikan secara nasional, dalam 

penerapan MBM ini, ada beberapa faktor yang harus diperhatikan. Mulyasa 

(2002:27) mengungkapkan bahwa BPPN dan Bank Dunia telah mengkaji 

beberapa faktor yang perlu diperhatikan berkaitan dengan manajemen berbasis 

madrasah, yaitu: 

a.      Kewajiban Madrasah 

Manajemen berbasis madrasah yang menawarkan keleluasaan pengelolan 

madrasah memiliki potensi yang besar dalam menciptakan kepala madrasah,guru, 

dan pengelola sistem pendidikan profesional. Oleh kerena itu,pelaksanaannya 

perlu disertai seperangkat kewajiban,monitoring dan tuntutan pertanggung-

jawaban (akuntabel) yang relatif tinggi,untuk menjamin bahwa 

                                                           
39Sidi, Indra Djati. 2001. Menuju Masyarakat Belajar Menggagas Paradigma Baru Pendidikan).  

Jakarta: Paramadina.h.18 
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madrasahselain memiliki otonomi juga mempunyai kewajiban melaksanakan 

kebijakan pemerintah dan memenuhi harapan masyarakat madrasah. 

b.      Kebijakan dan Prioritas Pemerintah 

 

Pemerintah sebagai penanggung jawab pendidikan nasional berhak 

merumuskan kebijakan-kebijakan yang menjadi prioritas nasional 

terutamayang berkaitan dengan program peningkatan melek huruf dan angka 

(literacy and numeracy),efisiensi,mutu dan pemerataan pendidikan. Madrasah 

tidak diperbolehkan untuk berjalan sendiri dengan mengabaikan kebijakan dan 

standar yang ditetapkan oleh pemerintah. 

c.      Peranan Orangtua dan Masyarakat 

Manajemen berbasis madrasah menuntut dukungan tenaga kerja yang 

terampil dan berkualitas untuk membangkitkan motivasi kerja yang lebih 

produktif dan memberdayakan otoritas daerah setempat,serta mengefisiensikan 

sistem dan menghilangkan birokrasi yang tumpang tindih. Untuk kepentingan 

tersebut diperlukan partisipsai masyarakat dan hal ini merupakan salah satu aspek 

yang penting. Melalui dewan madrasah(school council),orang tua dan masyarakat 

dapat berpartisipasi dalam pembuatan berbagaikeputusan. 

d.      Peranan Profesionalisme dan Manajerial 

Manajemen berbasis madrasah menuntut perubahan-perubahan tingkah laku 

kepala madrasah, guru dan tenaga administrasi dalam mengoperasikan madrasah. 

Pelaksanaan manajemen berbasis madrasah berpotensi meningkatkan gesekan 

peranan yang bersifat profesional dan manajerial. Untuk memenuhi persyaratan 

manajemen berbasis madrasah, kepala madrasah, guru dan tenaga administrasi 

harus memiliki pengetahuan yang dalam tentang peserta didik dan prinsip-prinsip 
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pendidikan untuk menjamin bahwa segala keputusan penting yang dibuat 

madrasah didasarkan atas pertimbanganpendidikan. 

e.      Pengembangan Profesi 

Agar madrasah dapat mengambil manfaat yang ditawarkan manajemen 

berbasis madrasah,perlu dikembangkan adanya pusat pengembangan profesi, yang 

berfungsi sebagai penyedia jasa pelatihan bagi tenaga kependidikan untuk 

manajemen berbasis madrasah.40 

Dalam hal mutu atau kualitas adalah gambaran dan karekteristik 

menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukan kemampuannya dalam 

memuaskan kebutuhan yang diharapkan atau yang tersirat. Dalam konteks 

pendidikan, pengertian mutu mencakup input, proses, dan output pendidkan.Input 

pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan untuk 

berlangsungnya proses.41 

Segala hal yang dimaksud meliputi sumber daya dan perangkat lunak serta 

harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya proses. Input sumberdaya 

meliputi sumberdaya manusia (kepala madrasah,guru,karyawan,dan peserta 

didik). Input perangkat lunak meliputi struktur organisasi madrasah,peraturan 

perundang-undangan,deskripsi tugas,rencana,program dsb. Input harapan-harapan 

berupa visi,misi,tujuan,dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh madrasah. 

Kesiapan input dapat diukur dari tingkat kesiapan input,makin tinggi tingkat 

kesiapan input,makin tinggi pula mutu input tersebut.42 

                                                           
40BPPN dan Bank Dunia, School Based Manajemen, Jakarta,1999,hal .17 
41 Ibtisam, Abu Duhou, 2004. School Based Management, Jakarta: Kencana.h.27 
42 Bafadal, Ibrahim. 2003. Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi 

menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara.h.35 
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Output pendidikan merupakan kinerja madrasah. Kinerja madrasah adalah 

prestasi madrasah yang dihasilkan dari proses/perilaku madrasah, kinerja 

madrasah dapat diukur dari kualitas,efektivitas,produktivitas,efisiensi,inovasi, 

kualitas kehidupan kerja,dan moral kerjanya. Output madrasah dapat dikatakan 

berkualitas/bermutu tinggi jika prestasi madrasah khususnya prestasi belajar 

peserta didik menunjukan pencapaian yang tinggi dalam : 

1). Prestasi akademik,berupa nilai ulangan harian,nilai dari portofolio,nilai 

ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi,NUAN/UAM, 

karya ilmiah,lomba akademik,karya-karya lain peserta didik. 

2). Prestasi non akademik seperti IMTAQ,kejujuran,kesopanan,olahraga, 

kesenian,keterampilan. Mutu madrasah dipengaruhi oleh banyak tahapan 

kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan.43 

2.Prinsip-Prinsip Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah 

Konsep Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah menurut 

Indriyanto dalam Sumarno (2000,5-6) memiliki beberapa prinsip, yaitu:  

1. Madrasah sebagai organisasi pembelajaran  

2.Struktur organisasi sederhana (short organization) 

3.Penataan Peran  

4.Penentuan target madrasah(benchmarking).44 

Uraian mengenai keempat prinsip dalam manajemen peningkatan mutu 

berbasis madrasah(MPMBM) adalah:  

                                                           
43Dzaujak Ahmad,1996. Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar. 

Jakarta: Depdikbud.h.19 
44 Husaini Usman, 2006. Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan. Jakarta:Bumi 

Aksara.h.26 
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1. Madrasah sebagai organisasi pembelajaran  

Mengingat pembelajaran merupakan fungi utama madrasah, paling tidak ada 

dua konsekuensi. Madrasah dituntut senantiasa sensitif dengan perubahan di 

lingkungan sampai dengan ukuran tingkat mikro.Madrasah dituntut mampu 

merumuskan tujuan atau program yang terukur, artinya tingkat keberhasilan 

madarasah sangat mudah dipantau oleh siapa saja. Guru dan kepala madrasah  

harus berpegang pada prinsip kerukunan tersebut dalam perencanaan program 

dan pengalokasian dana pendidikan.  

2. Struktur organisasi sederhana(short organization). 

Supaya madrasah sebagai suatu organisasi dapat bergerak dengan lincah, gesit, 

seyogyanya organisasi madrasah bersifat ramping sederhana, dengan jenjang 

birokrasi yang sependek mungkin. Jarak guru dengan kepala madrasah tidak 

terlalu jauh, komunikasi intensif dijalin antar segenap komponen-komponen 

madrasah. Disamping aspek tatanan struktur organisasi, budaya madrasah  juga 

perlu dibangun yang sesuai dengan semangat sebagai suatu organisasi modern 

misalnya; berorientasi pada pemberian layanan terbaik masyarkatnya, seluruh 

jajaran madrasah memahami visi dan misi dan dengan sepenuh hati secara 

berkelanjutan mengupayakan untuk menjadi kenyataan.  

3. Penataan Peran 

Sebagai suatu organisasi yang dikelola profesional dengan sendirinya melakukan 

penataan dan pembagian pekerjaan, serta mengisi dengan personal yang paling 

tepat, sesuai dengan kemampuan madrasah. Termasuk dalam penataan peran 

ini adalah penataan dan pendayagunaan jaringan kerjasama, koordinasi, serta 

kontrol.  
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4. Penentuan target madrasah(benchmarking). 

Target ini sebaiknya terukur, layak, dan dapat dijangkau oleh madrasah. Target 

tersebut adalah sebagai berikut: 

a.Internal, apa yang ingin dicapai sekarang relatif terhadap kondisi lampau.  

b.Eksternal, apa yang ingin dicapai relatif terhadap madrasah lain. 

c.Fungsional, apa yang ingin dicapai didasarkan pada misi madrasah.  

d.Generik, apa yang ingin dicapai didasarkan pada kapasitas dan sumber daya 

madrasah. 

Diantara sekian banyak target, barangkali yang patut mendapat perhatian 

adalah target mengenai mutu dengan berbagai indikatornya seperti: nilai UAM, 

iklim madrasah, program ekstra kurikuler, dan fasilitas madrasah. Kepala 

madrasah harus tampil sebagai koordinator diri sejumlah orang yang mewakili 

berbagai kelompok berbeda di dalam masyarakat madrasah dan secara profesional 

harus terlibat dalam setiap proses perubahan di madrasah melalui penerapan 

prinsip pengelolaan kualitas total dengan menciptakan kompetisi dan penghargaan 

di dalam madrasah itu sendiri maupun madrasah lain. 

3.Komponen Manajemen Berbasis Madrasah. 

Setiap satuan pendidikan perlu memperhatikan komponen-komponen 

Manajemen madrasah. Dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) 

beberapa komponen madrasah yang perlu dikelola yaitu kurikulum dan program 

pengajaran, tenaga kependidikan,sarana dan prasarana pendidikan, dan 

pengelolaan hubungan madrasah dan orang tuapeserta didik (Mulyasa, 2002:40).45 

1). Kurikulum dan Program Pengajaran 

                                                           
45 Umaedi, 2004. Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah. (MMBS/M) Jakarta: 

CEQM.h.33 
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Kurikulum dan program pengajaran merupakan pijakan dalam proses 

pendidikan yang diselenggarakan pada sebuah lembaga pendidikan, Perencanaan 

dan pengembangan kurikulum nasional telah dilakukan Departemen Pendidikan 

Nasional pada tingkat pusat. Akan tetapi sekolah juga bertugas dan berwenang 

mengembangkan kurikulum muatan lokal sesuai dengan kemampuan dan 

kebutuhan masyarakat setempat,dan sosial budaya yang mendukung 

pembangunan lokal sehingga peserta didik tidak terlepas dari akar sosial budaya 

lingkungan (Mulyasa, 2002:40). 

Dalam manajemen berbasis sekolah di Indonesia untuk muatan lokal 

mengharuskan setiap satuan pendidikan diharapkan dapat mengembangkan dan 

memunculkan keunggulan program pendidikan tertentu sesuai dengan latar 

belakang tuntutan lingkungansosial masyarakat. Dengan otonomi sekolah dalam 

arti luas mempunyai fungsi untuk menghubungkan program-program sekolah 

dengan seluruh kehidupan peserta didik dan kebutuhan lingkungan sehingga 

setelah siswa menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan mereka siap 

pakai sesuai dengan kebutuhan masyarakat.  

2).  Manajemen Tenaga Kependidikan 

Peningkatan produktivitas dan prestasi kerja dapat dilakukan dengan 

meningkatkan sumber daya manusia , Kepala madrasah, Guru dan Karyawan 

dengan cara mengikut sertakan pada kegiatan-kegiatan yang menunjang pada 

kinerja seluruh unsur madrasah. Manajemen tenaga kependidikan (guru dan 

personil) mencakup beberapa hal yaitu: (1) perencanaan pegawai, (2) pengadaan 

pegawai, (3) pembinaan dan pengembangan pegawai, (4) promosi dan mutasi, (5) 

pemberhentian pegawai, (6) kompensasi, dan (7) penilaian pegawai (Mulyasa, 



35 

2002:42).  

Hal ini menunjukkan, bahwa keberhasilan pengelolaan pendidikan pada 

sebuah madrasah apabila Kepala madrasah memiliki kemampuan untuk 

menciptakan kondisi yang melibatkan pada semua unsur pengelola madrasah. 

3).  Manajemen Peserta Didik 

Salah satu tugas madrasah diawal tahun pelajaran baru adalah menata 

peserta didik. Manajemen kemuridan adalah penataan dan pengaturan kegiatan 

yang berhubungan dengan peserta didik, awal pendaftaran sampai mereka lulus, 

tetapi bukan sekedar pencatatan data peserta didik, melainkan meliputi aspek lebih 

luas yang secara operasional dapat membantu upaya pertumbuhan murid melalui 

proses pendidikan di madrasah (Mulyasa, 2002:46).46 

Meskipun Pencatatan sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan 

manajemen kemuridan, buku presensi murid, buku raport, daftar kenaikan kelas, 

buku mutasi murid, dan sebagainya. Manajemen peserta didik dimaksudkan 

bertujuan mengatur berbagai kegiatan pembelajaran di madrasah berjalan.dengan 

kondusif. Menurut Sutisna dan Mulyasa (2002) ada tiga yaitu: 

(1). Penerimaan peserta didik baru 

(2). Kegiatan pelaporan kemajuan belajar peserta didik 

(3). Bimbingan dan pembinaan disiplin peserta didik.  

 

Sedangkan tanggung jawab Kepala madrasah dalam mengelola bidang 

peserta didik adalah: 

a.Kehadiran peserta didik di madrasah dan masalah-masalah bidang peserta 

                                                           
46Rumtini dan Jiyono, 1999. Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah Konsep dan 

Kemungkinannya Strategi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan.  
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didik yang berhubungan dengan hal studi. 

b.Penerimaan, orientasi,klasifikasi, dan pembagian kelas peserta didik dan 

pembagian program studi. 

c.Evaluasi dan pelaporan kemajuan belajar peserta didik. 

d.Program supervisi bagi peserta didik yang mempunyai kelainan, seperti 

mengulang pengajaran (remidi), perbaikan, dan pengajaran luar biasa. 

e.  Pengendalian kedisiplinan peserta didik  belajar di madrasah. 

f. Program bimbingan dan penyuluhan bagi seluruh pesertra didik.  

g.  Program kesehatan dan keamanan murid belajar, terutama ketenangan 

belajar peserta didik di kelas.  

h. Penyesuaian pribadi, sosial, dan emosional peserta didik (Mulyasa, 

2002:46).  

4). Manajemen Keuangan  

Keuangan merupakan sumber daya yang secara langsung dapat berpengaruh 

pada keefektifan dan efisiensi pengelolaan pendidikan yang diselaggarakan oleh 

masing-masing satuan pendidikan. Manajerial kepala madrasah pada keuangan 

sangat dibutuhkan dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah. Pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) menuntut kemampuan madrasah dalam 

merencanakan melaksanakan, dan mengevaluasi serta memepertanggungjawabkan 

penggunaan anggaran  pengelolaan dana secara transparan kepada masyarakat dan 

pemerintah (Mulyasa, 2002:47).47 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) memberi kewenangan pada 

madrasah untuk menggali dan menggunakan sumber dana sesuai keperluan 

                                                           
47Husaini Usman, 2006. Manajemen Teori, Praktik Dan Riset Pendidikan. Jakarta: Bumi 

Aksara.h.71 
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madrasah. Sumber dana dalam proses pendidikan dapat dikelompokkan menjadi 

tiga macam yaitu: 1) pemerintah pusat dan atau pemerintah daerah, 2) orang 

tua/wali atau peserta didik, dan 3) masyarakat, baik mengikat maupun tidak 

mengikat. Berkaitan dengan penerimaan keuangan dari orang tua/wali murid 

danmasyarakat ditegaskan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

atau UU No. 2 tahun 1989 yaitu kemampuan pemerintah terbatas dalam 

pemenuhan kebutuhan dana pendidikan merupakan tanggung jawab bersama 

antara pemerintah, masyarakat, dan orang tua/wali murid. 

5). Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan  

Setiap satuan pendidikan tidak dapat melepaskan faktor sarana dan 

prasarana yang dapat dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, proses 

pembelajaran. Manajemen sarana dan prasarana bertujuan dapat menciptakan 

kondisi yang menyenangkan baik guru maupun peserta didik  untuk berada di 

madrasah. Demikian pula tersedianya media pembelajaran yang relevan dengan 

kebutuhan materi pelajaran sangat diperlukan manjerial pengelola pendidikan. 

6). Manajemen Pengelolaan Hubungan Masyarakat  

Hubungan antara madrasah dengan orang tuapeserta didik serta masyarakat 

pada hakekatnya merupakan suatu sarana sangat berperan dalam membina dan 

mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di madrasah. Madrasah dan 

orang tua/wali peserta didik memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai 

tujuan madrasah atau pendidikan secara efektif dan efisien. Gaffar dalam Mulyasa 

menyatakan: 

“Bahwa hubungan madrasah dengan orang tua/wali murid bertujuan antara 

lain: (1) memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan murid; (2) 

memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan 

masyarakat; dan (3) menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan 
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dengan sekolah.” (Mulyasa, 2002:50).48 

Pada konsep Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) , manajemen 

hubungan madrasah  dengan orang tua wali murid diharapkan berjalan dengan 

baik. Hubungan yang harmonis membuat masyarakat memiliki tanggung jawab 

untuk memajukan madrasah. Penciptaan hubungan dan kerja sama yang harmonis, 

apabila masyarakat mengetahui dan memiliki gambaran yang jelas tentang 

madrasah. Gambaran yang jelas dapat diinformasikan kepada masyarakat melalui 

laporan kepada orang tua wali murid, kunjungan ke madrasah, kunjungan ke 

rumah murid, penjelasan dari staf madrasah, dan laporan tahunan madrasah.  

Melalui hubungan yang harmonis diharapkan tercapai tujuan hubungan 

sekolah dengan masyarakat, yaitu proses pendidikan terlaksana secara produktif, 

efektif, dan efisien sehingga menghasilkan lulusan yang produktif dan berkulitas. 

Lulusan yang berkualitas akan terlihat dari penguasaan/kompetensi peserta didik 

tentang ilmu pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dapat dijadikan bekal 

ketika terjun di tengah-tengah masyarakat (outcome).49 

4.Proses Penerapan MBM.  

 Banyak manfaat yang telah dapat dan dirasaka,baik oleh pemerintah daerah 

maupun pihak madrasah  yang secara langsung menjadi sasaran pelaksanaan 

MBM. Hal ini karena dalam melaksanakan program-program ini diterapkan 

prinsip-prinsip Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), mulai dari proses 

perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan proses pelaporan dan umpan baliknya. 

Dengan kata lain program-program yang dilaksanakan menganut prinsip-prinsip 

                                                           
48E. Mulyasa, 2002. Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah: Konsep, Strategi dan 

Implementasi Bandung: PT. Remaja Rosda Karya.h.17 

49Dzaujak Ahmad,1996. Penunjuk Peningkatan Mutu pendidikan di sekolah Dasar. 

Jakarta: Depdikbud.h.19 
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demokratis, transparan, profesional dan akuntabel. Melalui pelaksanaan program 

ini para pengelola pendidikan di madrasah termasuk kepala madrasah, guru, 

komite madrasah dan tokoh masyarakat setempat dilibatkan secara aktif dalam 

setiap tahapan kegiatan. Disinilah proses pembelajaran itu berlangsung dan semua 

pihak saling memberikan kekuatan untuk memberikan yang terbaik bagi 

kemajuan madrasah. 

Adapun proses penerapan Manajemen Berbasis Madrasah(MBM) dapat 

ditempuh  dengan langkah-langkah sebagai berikut : 

1).  Memberdayakan komite madrasah/majelis madrasah dalam peningkatan mutu 

pembelajaran di madrasah dengan: 

 a. Unsur pemerintah Kab/Kota dalam hal ini instansi yang terkait antara lain 

Dinas Pendidikan, Badan Perencanaan Kab/Kota, Kementerian Agama 

(yang menangani pendidikan MI, MTs dan MA), Dewan Pendidikan 

Kab/Kota terutama membantu dalam mengkoordinasikan dan membuat 

jaringan kerja (akses) ke dalam siklus kegiatan pemerintahan dan 

pembangunan pada umumnya dalam bidang pendidikan. 

b. Memberdayakan tenaga kependidikan, baik tenaga pengajar (guru), kepala 

madrasah, petugas bimbingan khusus (BK) maupun staf kantor, pejabat-

pejabat di tingkat kecamatan, unsur komite madrasah tentang Manajemen 

Berbasis Madrasah (MBM), pembelajaran yang bermutu dan peran serta 

masyarakat. 

c. Mengadakan pelatihan dan pendampingan sistematis bagi para kepala 

madrasah, guru, unsur komite madrasah pada pelaksanaan peningkatan 

mutu pembelajaran.Melakukan supervisi dan monitoring yang sistematis 
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dan konsisten terhadap pelaksanaan proses  pembelajaran di madrasah agar 

diketahui berbagai kendala dan masalah yang dihadapi, serta segera dapat 

diberikan solusi/pemecahan masalah yang diperlukan. 

d. Mengelola kegiatan yang bersifat bantuan langsung bagi setiap madrasah 

untuk peningkatan mutu pembelajaran, Rehabilitasi/Pembangunan sarana 

dan prasarana Pendidikan, dengan membentuk Tim yang sifatnya khusus 

untuk menangani dan sekaligus melakukan dukungan dan pengawasan 

terhadap Tim bentukan sebagai pelaksana kegiatan tersebut. 

Dalam hal ini kekuasaan kepala madrasah  memiliki kekuasaan yang lebih 

besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan pengelolaan 

madrasah dibandingkan dengan sistem pendidikan sebelumnya. Kekuasaan ini 

dimaksudkan untuk memungkinkan madrasah berjalan dengan efektif dan efisien. 

Kekuasaan yang dimiliki kepala madrasah akan efektif apabila mendapat 

dukungan partisipasi dari berbagai pihak, terutama guru dan orangtua peserta 

didik. Seberapa besar kekuasaan kepala madrasah  tergantung seberapa jauh 

MBM  dapat diterapkan. Pemberian kekuasaan secara utuh sebagaimana dalam 

teori MBM tidak mungkin dilaksanakan dalam seketika,melainkan ada proses 

transisi dari manajemen yang dikontrol pusat ke MBM. 

2). Kekuasaan yang lebih besar yang dimiliki oleh kepala madrasah dalam 

pengambilan keputusan perlu dilaksanakan dengan demokratis antara lain 

dengan: 

a.Melibatkan semua pihak, khususnya guru dan orangtua peserta didik. 

b. Membentuk tim-tim kecil di level madrasah  yang diberi kewenangan 

untuk mengambil keputusan yang relevan dengan tugasnya. 
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c.  Menjalin kerjasama dengan organisasi di luar madrasah. 

Pengetahuan kepala madrasah dan seluruh warga madrasah harus menjadi 

seseorang yang berusaha secara terus menerus menambah pengetahuan dan 

keterampilan dalam rangka meningkatkan mutu madrasah. Untuk itu, madrasah 

harus memiliki sistem pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) lewat 

berbagai pelatihan atau workshop guna membekali guru dengan berbagai 

kemampuan yang berkaitan dengan proses pembelajaran. 

3).  Pengetahuan yang penting harus dimiliki oleh seluruh staf adalah: 

a. Pengetahuan untuk meningkatkan kinerja madrasah. 

b. Memahami dan dapat melaksanakan berbagai aspek yang berkaitan dengan 

pelaksanaan kegiatan quality assurance (penjamin mutu)quality control 

(kendali mutu), self assessment, school review, bencmarking, SWOT,dll). 

Sistem Informasi madrasah yang melakukan MBM perlu memiliki 

informasi yang jelas berkaitan dengan program madrasah. Informasi ini 

diperlukan agar semua warga madrasah serta masyarakat sekitar bisa dengan 

mudah memperoleh gambaran kondisi madrasah. Dengan informasi tersebut 

warga madrasah dapat mengambil peran dan partisipasi. Disamping itu 

ketersediaan informasi madrasah akan memudahkan pelaksanaan monitoring, 

evaluasi, dan akuntabilitas madrasah. Infornasi yang amat penting untuk dimiliki 

sekolah antara lain yang berkaitan dengan: kemampuan guru dan Prestasi siswa. 

Sistem Penghargaan madrasah yang melaksanakan MBM  perlu menyusun sistem 

penghargaan untuk memberikan penghargaan kepada warga madrasah yang 
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berprestasi. Sistem penghargaan ini diperlukan untuk mendorong karier warga 

madrasah, yaitu guru, karyawan dan peserta didik.50 

5.  Tahap-Tahap Penerapan MBM 

Sebagai paradigma pendidikan yang baru maka dalam penerapan  

Manajemen Berbasis Madrasah  melalui beberapa tahapan. Adapun tahap-tahap 

pelaksanan MBM adalah: 

1. Sosialisasi. 

     Madrasah  mensosialisasikan konsep MBM kepada seluruh warga madrasah 

dan masyarakatmelalui berbagai kegiatan antara lain seminar, lokakarya, 

diskusi, rapat kerja.Kegiatan mensosialisasi MBM dapat dilakukan dengan 

cara: : 

a. Melakukan identifikasi dan mengenalkan sistem, budaya, dan sumber daya 

yangdiperlukan untuk menyelenggarakan MBM. 

b. Membuat komitmen secara rinci jika terjadi perubahan sistem, budaya,dan 

sumberdaya yang cukup mendasar. 

c. Mengklarifikasikan visi,misi dan tujuan, sasaran rencana, dan program-

program penyelenggaraan MBM. 

d. Memberikan penjelasan secara rinci mengapa diperlukan manajemen 

berbasis madrasah. 

e. Mendorong sistem, budaya, dan sumber daya manusia yang mendukung            

penerapanMBM dan memberi penghargaan kepada warga madrasah yang 

menerapkannya. 

                                                           
50Rumtini dan Jiyono,. Manajemen Berbasis Sekolah Konsep dan Kemungkinannya 

Strategi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan, 1999.h.23 
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f. Mengarahkan proses perubahan agar sesuai dengan visi, misi, tujuan, 

sasaran,rencana, dan program-program madrasah.51 

2. Identifikasi Tatangan madrasah 

Madrasah mengidentifikasi tantangan yang dihadapi oleh madrasah. 

Tantangan adalah selisih antara hasil yang diharapkan di masa yang akan datang, 

contoh hasil prestasi akademik dan non akademik . Tantangan madrasah 

bersumber dari hasil madrasah  yang dapat dikelompokkan menjadi empat, yaitu 

kualiatas, produktivitas, efektivitas, dan efisien. 

3. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Madrasah. 

a. Visi Madrasah 

Setiap madrasah memiliki visi yang berisi tentang : 

a).  Wawasan yang menjadi sumber arahan bagi sekolah dan digunakan untuk 

memanduperumusan misi madrasah. 

b). Pandangan jauh ke depan kemana madrasahakan dibawa. 

c). Gambaran masa depan yang diinginkan oleh madrasah agar madrasah yang    

bersangkutan dapat menjamin kelangsungan hidup dan perkembangannya. 

Visi madrasah harus mengacu kebijakan pendidikan nasional tetapi sesuai 

dengan kebutuhan peserta didik yang dilayani. Oleh karena itu, visi suatu 

madrasah tak harus sama dengan madrasah lainsepanjang tidak keluar dari 

ketentuan nasional yaitu tujuan pendidikan nasional. Visi sebaiknya dilengkapi 

dengan indikator sebagai penjelasan apa yang dimaksudkan oleh visi tersebut agar 

tidak menimbulkan aneka tafsir. Misalnya Unggul dalam prestasi berdasarkan 

iman dan taqwa. 

                                                           
51Teguh,Winarno, Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdikbud,2004.h.57 
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b. Misi Madrasah 

Misi adalah tindakan untuk mewujudkan/merealisasikan visi tersebut. 

Dalam merumuskan misi harus mempertimbangkan tugas pokok madrasah dan 

aspirasi semua warga madrasah yang terkait. Misi adalah bentuk layanan untuk 

memenuhi tuntutan yang dituangkan dalam visi dengan berbagai indikatornya. 

Contoh Visimadrasah ” Unggul dalam prestasi berdasarkan iman dan taqwa dapat 

merumuskan misi sebagai berikut : 

a).Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif, bagi peserta didik 

sesuai potensimasing- masing. 

b). Menumbuhkan semangat keunggulan kepada seluruh warga madrasah. 

c).  Mendorong dan membantu setiap pesertan didik  untuk mengenali potensi  

dirinya,sehinggadapat dikembangkan secara optimal. 

d).   Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yanga dianut dan juga  

  budayabangsa sehingga menjadi sumber kearifan dalam bertindak. 

c.  T u j u a n 

Tujuan adalah apa yang akan dicapai dihasilkan oleh madrasah yang 

bersangkutan dan kapan tujuan tersebut akan dicapai. Tujuan pada dasarnya 

merupakan tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah ditetapkan. 

d. S a s a r a n 

Sasaran adalah penjabaran tujuan  yaitu suatu yang akan 

dihasilkan/dicapai oleh madrasah dalam jangka waktu lebih singkat dibanading 

tujuan madrasah. Rumusan sasaran harus selalu mengandung peningkatan baik 

peningkatan kualitas, efektivitas, produktivitas, maupun efisiensi.Sasaran harus 
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dibuat spesifik, terukur jelas kriterianya dan disertai indikator-indikator yang 

rinci, dan mengacu pada visi, misi, dan tujuan madrasah. 

4. Identifikasi fungsi-fungsi yang diperlukan 

Fungsi-fungsi yanag digunakan untuk mencapai sasaran dan yang masih 

perlu tingkat kesiapannya, antara lain fungsi proses pembelajaran, pengembangan 

kurikulum perencanaan dan evaluasi, ketenagaan, fungsi keuangan, fungsi 

pelayanan kesiswaan, pengembangan iklim akademik madrasah, fungsi hubungan 

madrasah masyarakat, dan fungsi pengembangan fasilitas. 

5. Analisis SWOT 

Analisis SWOT ( Strenht, Weakness, Opprtunity, Threat ) dilakukan untuk 

mengetahuitingkat kesiapan setiap fungsi dari keseluruhan fungsi madrasah  untuk 

mencapai sasaranyang ditetapkan.Analisis SWOT dilakukan terhadap keseluruhan 

faktor dalam setiap fungsi, baik faktor yang tergolong internal maupun eksternal. 

Fungsi yang memadai sebagai kekuatan dan fungsi yang kurang 

dinyatakansebagai kelemahan untuk faktor internal. Untuk faktoreksternalfungsi  

peluang  dinyatakan sebagai ancaman.52 

6. Alternatif Pemecahan Masalah 

Tindakan tersebut merupakan upaya untuk mengatasi kelemahan maupun 

ancaman, agar menjadi kekuatan atau peluang, yakni dengan memanfaatkan faktor 

lain yang menjadi kekuatan atau peluang. 

7. Rencana dan Program madrasah 

Rencana harus menjelaskan secara detail aspek-aspek yang ingin dicapai, 

kegiatan yang harus dilakukan siapa, kapan dan dimana dilaksanakan, serta biaya 

                                                           
52Direktorat Sekolah Lanjutan Pertama, 2001,Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Sekolah , Jakarta, Direktorat SLTP. 



46 

yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Program adalah bentuk 

dukumen untuk menggambarkan langkah dalam mewujudkan keterpaduan dalam 

pelaksanaan. 

8. Implementasi Rencana dan Program Madrasah 

Dalam kaitannya dengan implementasi Rencana dan Program madrasah 

kepala madrasah dan guru hendaknya mendayagunakan sumberdaya pendidikan 

yang tersedia semaksimal mungkin semata-mata untuk kualitas pembelajaran. 

9. Evaluasi Pelaksanaan 

Madrasah harus melakukan evaluasi pelaksanaan program, baik jangka 

pendek ( akhir semester ), jangka menengah ( satu tahun ), jangka panjang untuk 

mengetahui seberapa jauh program madrasah memenuhi tuntutan pasar. Hasil 

evaluasi dibuat laporan meliputi laporan teknis yang menyangkut program 

pelaksanaan dan hasil MBM  dan laporan keuangan tentang penggunaan uang 

serta pertanggungjawabannya. 

10. Sasaran Baru 

Hasil evaluasi untuk menentukan sasaran baru untuk tahun yang akan 

datang. Setelah sasaran baru ditetapkan, kemudian dilakukan analisis SWOT 

untuk mengetahui tingkat kesiapan masing-masing fungsi dalam madrasah.53 

Kesimpulan yang diperoleh dari uraian diatas adalah pelaksanaan 

manajemen berbasis madrasah harus melalui tahap-tahap yang urut dan 

berkesinambungan. Keberhasilan melalui tahap-tahap ini akan membantu 

pencapaian keberhasilan program.Madrasah dapat melakukan analisis SWOT 

untuk mengetahui potensi kekuatan dan mengetahui kelemahan yang ada,serta 

                                                           
53PPN dan Bank Dunia, 1999 School Based Management, Jakarta BPPN dan Bank 

Dunia. 
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untuk mengetahui ancaman dari dalam dan dari luar dan untuk mengetahui 

peluang yang ada bagi madrasah. Dari hasil analisis ini madrasah dapat 

melakukan langkah-langkah untuk mengatasi berbagai kendala,kelemahan,dan 

ancaman yang timbul. Pada tahap pertama,madrasah melakukan pengembangan 

berikut: 1) manajemen, 2) kurikulum, 3) proses pembelajaran, 4) lingkungan 

madrasah menuju komunitas belajar, 5) kinerja profesional guru, 6) sarana 

prasarana madrasah, 7) penggalangan partisipasi masyarakat.54 

Menurut Fatah tahapan implementasi tersebut dibagi menjadi tiga, yaitu : 

(1). Tahap Sosialisasi. 

Tahap sosialisais merupakan tahapan yang penting mengingat luasnya 

daerah yang ada terutama daerah yang sulit dijangkau serta kebiasaan 

masyarakat yang umumnya tidak mudah menerima perubahan karena 

perubahan yang bersifat personal maupun organisasional memerlukan 

pengetahuan dan keterampilan yang baru. Dengan adanya sosialisasi ini 

maka akan mengefektifkan pencapaian implementasi Manajemen 

Berbasis madrasah baik menyangkut aspek proses maupun 

pengembangannya di madrasah. 

(2). Tahap Piloting. 

Tahapan piloting yaitu merupakan tahapan ujicoba agar penerapan konsep 

MBM tidak mengandung resiko. Efektivitas model ujicoba memerlukan 

persyaratan dasar yaitu akseptabilitas,akuntabilitas,reflikabilitas,dan 

sustainabilitas. 

(3).Tahap Diseminasi. 

Tahapan desiminasi merupakan tahapan memasyarakatkan model 

Manajemen Berbasis Madrasah yang telah diujicobakan ke berbagai 

madrasah agar dapat mengimplementasikannya secara efektif dan 

efisien. 

 

Dengan adanya implementasi Manajemen Berbasis Madrasah(MBM) yang 

dipandang memiliki tingkat efektivitas tinggi akan memberikan beberapa 

keuntungan yaitu : 

                                                           
54Tim Dosen, Jurusan Administrasi Pendidikan, 2005.Pengelolaan Pendidikan. 

Bandung:UPI. 
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1.    Kebijaksanaan dan kewenangan madrasah  membawa pengaruh langsung 

kepada peserta didik,orang tua,dan guru. 

2.    Bertujuan bagaimana memanfatkan budaya lokal. 

3.    Efektif dalam melakukan pembinaan peserta didik seperti kehadiran,hasil 

belajar,tingkat pengulangan,tingkat putus madrasah,dan iklim madrasah. 

4.    Adanya perhatian bersama untuk mengambil keputusan, memberdayakan guru, 

manajemen madrasah, rancang ulang madrasah dan perubahan perencanaan 

(Fattah dalam E. Mulyasa, 2002:24-25). 

Sedangkan keuntungan dari adanya penerapan model Manajemen 

Berbasis Madrasah(MBM)  menurut Drs. Nur kholis, M.M, dalam bukunya 

Manajemen Berbasis Madrasah, teori, model, dan aplikasi adalah : 

1).  Secara formal MBM dapat memahami keahlian dan kemampuan 

orang-orang yang bekerja di madrasah. 

2).Meningkatkan moral, moral guru harus meningkatkan karena  adanya 

komitmen dan tanggung jawab dalam setiap pengambilan keputusan 

di madrasah. 

3).Keputusan yang diambil oleh madrasah  memiliki akuntabilitas. Hal ini 

terjadi karena kostituenmadrasah memiliki andil yang cukup dalam 

setiap pengambilan keputusan. 

4).Menyesuaikan sumber daya  keuangan terhadap tujuan instruksional 

yang dikembangkan di madrasah. Keputusan yang di ambil pada 

tingkat madrasah yang akan lebih rasional karena mereka tahu 

kekuatan sendiri, terutama kekuatan keunganan. 

5).Menstimulasi munculnya pemimpin baru di madrasah. Pengambilan 

keputusan ini tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya peran 

seorang pemimpin. 

6).  Meningkatkan kualitas, kuantitas, dan fleksibelitas komunikasi 

madrasah dalam rangka mencapai kebutuhan madrasah. Kebersamaan 

dalam pemecahan masalah di madrasah telah memperlancar alur 

komunikasi di antar warga madrasah.55 

 

Madrasah memerlukan pedoman-pedoman sebagai pendukung untuk 

menjamin terlaksananya pengelolaan MBM yang mengakomodasi kepentingan 

otonomi madrasah,kebijakan pemerintah,dan partisipasi masyarakat. 

Implementasi MBM  memerlukan seperangkat peraturan dan pedoman-pedoman 

                                                           
55Ibtisam, Abu Duhou, 2004. School Based Management, Jakarta: Kencana. 
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(guadelines) umum yang dapat dipakai sebagai pedoman dalam perencanaan, 

monitoring,dan evaluasi,serta laporan pelaksanaan. Rencana madrasah merupakan 

salah satu perangkat terpenting dalam pengelolaan MBM.  

 Keberhasilan Implementasi MBM sangat bergantung pada kemampuan 

dan kemauan politik pemerintah (political will) sebagai penanggung jawab 

pendidikan. Kalau kemauan politik pemerintah sudah ada,pelaksanaannya sangat 

bergantung pada bagaimana kesiapan pelaksana dan perumus kebijakan dapat 

memperkecil kelemahan yang mungkin muncul dan mengeksplorasi manfaat 

semaksimal mungkin. 

6.  Indikator Manajemen Berbasis  Madrasah  (MBM)  

Adapun indikator Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) adalah sebagai berikut: 

1). Partisipasi masyarakat diwadahi melalui komite madrasah.  

2). Transparansi pengelolaan madrasah (program dan anggaran).  

3). Program madrasah realistik – need assessment. 

4). Pemahaman stakeholder mengenai Visi dan Misi madrasah 

5). Lingkungan fisik madrasah nyaman, terawat. 

6). Iklim madrasah kondusif  

7). Berorientasi mutu, penciptaan budaya mutu. 

8). Meningkatnya kinerja profesional kepala madrasah dan guru. 

9). Kepemimpinan madrasah berkembang  demokratis – policy and decision 

making, planning and programming. 

10). Upaya memenuhi fasilitas pendukung proses pembelajaran meningkat. 

11). Pelayanan berorientasi pada peserta didik. 

12) Budaya konformitas dalam pengelolaan  madrasah berkurang.56 

                                                           
56Nanang Fatah, 2003. Konsep Manajemen berbasis Sekolah dan Dewan SekolahBandung: 

Pustaka Bani Quraisy.h.18 
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Bahwa keberhasilan dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah 

(MBM) mempunyai beberapa  indikator diantaranya adalah: 

1. Jumlah pesertan didik  yang mendapatkan layanan meningkat. 

2. Kualitas layanan pendidikan semakain meningkat. 

3. Jumlah pesertan didik  tinggal kelas menrun dan produktifitas madrasah 

meningkat. 

4. Program madrasah dibuat bersama dengan warga dan tokoh masyarakat. 

5. Keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.  

6. Meningkatnya keterlibatan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan. 

7. Semakin baik iklim dan budaya madrasah sesusai dengan pengembangan ciri 

khas yang merupakan identitas madrasah.  

8. Kesejahteraan guru meningkat. 

9. Demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan57 

7.  Karakteristik Input Dalam Penerapan MBM 

Karakteristik MBM  bisa diketahui dari bagaimana madrasah dapat 

mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah, proses pembelajaran, pengelolaan 

sumber daya manusia,dan pengelolaan sumber daya administrasi (Udin Syarifudin 

saud, 2001: 29). Karakteristik utama manajemen berbasis madrasah dengan kata 

lain, jika madrasah  ingin sukses dalam menerapkan Manajemen Peningkatan 

Mutu Berbasis Madrasah (MPMBM), maka sejumlah karakteristik input 

manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah harus diterapkan. Input adalah  

                                                           
57Teguh,Winarno, 2004. Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdikbud  

Undang-Undang RI, 1992. Tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Sinar Graha 
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segala sesuatu yang harus tersedia dan siap karena dibutuhkan untuk 

kelangsungan proses. Secara garis besar input dapat diklasifikasikan menjadi tiga, 

yaitu : 

1. Input Sumberdaya.  

Input sumber daya terbagi menjadi dua, antara lain: 

a.  Input sumber daya manusia, meliputi: kepala madrasah, guru (termasuk 

guru BK), staf  dan peserta didik. 

b.  Input sumberdaya non manusia, meliputi: peralatan, perlengkapan, uang, 

bahan, dan lain-lain. 

2.  Input manajemen. 

       Input manajemen terdiri atas tugas, rencana, program,regulasi (ketentuan-

ketentuan, limitasi,prosedur kerja dan sebagainya). 

3.   Input harapan-harapan yang berupa: visi, misi, tujuan, dan sasaran-sasaran 

yang ingin dicapai oleh madrasah tersebut semakin tinggi tingkat kesiapan 

input, maka semakin tinggi pula mutu input tersebut.58 

Dalam buku Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah/Madrasah 

yang dikemukakan Depdiknas bahwa karakteristik  input manajemen berbasis 

madrasah meliputi: 

1). Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas. Secara formal, 

madrasah menyatakan dengan jelas tentang keseluruhan kebijakan, tujuan, 

dan sasaran mutu. Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut dinyatakan 

oleh kepalamadrasah. Kebijakan, tujuan dan sasaran mutu tersebut  

                                                           
58Rohiat.Manajemen Sekolah.Bandung:PT.Refika Aditama,2012,h.19 
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      disosialisasikan kepada semua warga madrasah, sehingga tertanam 

pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai pada kepemilikan karakter 

mutu oleh warga madrasah.  

Untuk mengetahui dalam merancang visi, kebijakan,tujuan dan sasaran 

mutu serta prosedur mutu terlebih dahulu kita harus mengetahui beberapa hal 

yang harus dilakukan dalam rangka penjaminan mutu yaitu: 

a). Membuat kebijakan mutu akademik. 

b). Membuat standar prosedur. 

c). Menyusun manual mutu akademik. 

d). Menyusun manual standar prosedur akademik. 

e). Sosialisasi, pelatihan dan konsultasi. 

f). Melaksanakan pembelajaran sesuai standar prosedur. 

g). Melakukan monitoring dan evaluasi.  

h). Melakukan audit mutu akademik dan permintaan tindakan koreksi. 

i). Melakukan tindakan koreksi dan peningkatan mutu.  

j). Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu59 

Untuk bisa menghasilkan mutu, menurut Slamet (1999) terdapat tiga  

usaha mendasar yang harus dilakukan dalam suatu lembaga pendidikan, 

yaitu : 

(1). Menciptakan situasi “menang-menang” (win-win solution) dan bukan 

situasi “kalahmenang” diantara fihak yang berkepentingan dengan 

lembaga pendidikan (stakeholders). Dalam hal ini terutama antara 

pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi yang 

saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu produk/jasa 

yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut. 

                                                           
59Standar Nasional Pendidikan (SNP) dan Undang-undang RI No.20 Tentang Sistem. 2005 

Pendidikan Nasional. Bandung: Fokusmedia.h.65 
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(2). Perlunya ditumbuhkembangkan adanya motivasi instrinsik pada setiap 

orang yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam 

lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil kegiatannya 

mencapai mutu tertentu yang meningkat terus menerus, terutama sesuai 

dengan kebutuhan dan harapan pengguna/langganan. 

(3). Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka 

panjang. Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan 

bukanlah suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka 

panjang yang konsisten dan terus menerus. Dalam menggerakkan 

segala kemampuan lembaga pendidikan untuk mencapai mutu yang 

ditetapkan, harus dikembangkan adanya kerjasama antar unsur-unsur 

pelaku proses mencapai hasil mutu. Janganlah diantara mereka terjadi 

persaingan yang mengganggu proses mencapai hasil mutu tersebut.60 

 

2). Sumberdaya tersedia lengkap. 

      Sumberdaya merupakan input penting yang diperlukan untuk 

berlangsungnya proses pendidikan di madrasah. Tanpa sumberdaya yang 

memadai, proses pendidikan di madrasah tidak akan berlangsung secara 

memadai, dan pada gilirannya sasaran madrasah tidak akan tercapai. 

Sumber  daya dapat dikelompokan menjadi dua, yaitu sumberdaya 

manusia dan sumberdaya (uang peralatan, perlengkapan, bahan, dsb) 

dengan penegasan bahwa sumberdaya selebihnya tidak mempunyai arti 

apapun bagi perwujudan sasaran madrasah, tanpa campur tangan 

sumberdaya manusia. 

3). Staf yang Kompeten dan Berdedikasi Tinggi. 

      Madrasah  yang efektif pada umumnya memiliki staf yang mampu 

(kompoten) dan berdedikasi tinggi terhadap madrasahnya. Implikasinya 

jelas, yaitu, bagi madrasah yang ingin efektifitasnya tinggi, maka 

kepemilikan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi merupakan 

                                                           
60Nanang Fatah, 2003. Konsep Manajemen Berbasis Sekolah/Madrasah dan Dewan 

Sekolah.Bandung: Pustaka Bani Quraisy.h.75 
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keharusan.Pengetahuan yang penting harus dimiliki oleh seluruh staf 

adalah: 

a. Pengetahuan untuk meningkatkan kinerja madrasah. 

b. Memahami dan dapat melaksanakan berbagai aspek yang berkaitan 

dengan pelaksanaan kegiatan quality assurance (penjamin mutu), 

quality control, self assessment, school review, bencmarking 

(Penentuan target), analisis SWOT. 

4). Memiliki Harapan Prestasi yang tinggi. 

       Madrasah yang menerapkan MPMBM mempunyai dorongan dan harapan 

yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan madrasahnya. 

Kepala madrasah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk 

meningkatkan mutu madrasah secara optimal. Guru memiliki komitmen 

dan harapan yang tinggi bahwa peserta didiknya dapat mencapai tingkat 

yang maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan sumberdaya 

pendidikan yang ada di madrasah. Sedang peserta didik juga mempunyai 

motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan 

bakat dan kemampuaannya. Harapan tinggi dari ketiga unsur madrasah ini 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan madrasah selalu dinamis 

untuk selalu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.  

5).  Fokus pada Pelanggan(peserta didik): Pelanggan , terutama peserta didik, 

harus merupakan fokus dari semua kegiatan madrasah. Artinya, semua 

input dan proses yang dikerahkan di madrasah tertuju utamanya 

untukmeningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. Konsekuensi logis 

dari ini semua adalah bahwa penyiapan input dan proses 
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pembelajaranharus benar-benar mewujudkan sosok utuh mutu dan 

kepuasan yang diharapkan dari peserta didik.61 

Kepala madrasah dalam mengatur dan mengurus madrasahnya 

menggunakan sejumlah input manajemen. Kelengkapan dan kejelasan input 

manajemen akan membantu kepala madrasah untuk mengelola madrasahnya 

denganefektif. Hal ini sejalan dengan konsep yang dikemukakan dalam Buku 

Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah (MBM) dimana disebutkan 

bahwa:“Jika madrasah ingin sukses melaksanakan manajemen berbasis 

madrasah,maka madrasah perlu memiliki karakteristik manajemen berbasis 

madrasah”.62 

Menurut Suyanto, secara ringkas karakteristik  MBM ditinjau dari segi 

proses terdiri dari beberapa yaitu: “a) efekttivitas dalam proses belajar 

mengajar tinggi, b) kepemimpinan yang kuat, c) lingkungan madrasah yang 

nyaman, d) pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif, e) tim kerja yang 

kompak dan dinamis, f) kemandirian, partisipatif dan keterbukaan 

(transparasi), g) evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan, dan                

h) responsif, antisipatif, komunikatif dan akuntabilitas”.63 

 

Kesimpulan yang diperoleh dari uraian di atas adalah pendekatan yang 

digunakan dimulai dari input dan diakhiri dengan output. Karakteritik 

manajemen berbasis madrasah bisa diketahui antara lain dari bagaimana 

madrasah dapat mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah, proses 

pembelajaran, pengelolaan sumber daya manusia dan administrasinya. 

Jika ditinjau dari segi pola pelaksanaan manajemen maka karakteritik 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dapat dilihat pada tabel berikut: 

                                                           
61Depdikbud.Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah: Sebuah Pendekatan Baru 

dalam Pengelolaan Sekolah untuk Peningkatan Mutu, Jakarta: Dirjen Pendidikan Dasar dan 

Menengah,1999..h.22 
62Ibtisam, Abu Duhou,School Based Management, Jakarta: Kencana,2004,h.35 
63Suyanto, Dinamika Pendidikan Nasional Dalam Percaturan Dunia Global. Jakarta: 

PSAP Muhammadiyah,2006,h.23 
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Tabel.2 

Karakteritik MBM berdasarkan Perubahan Pola Manajemen Pendidikan 

 

POLA LAMA  MENUJU  POLA BARU  

Subordinasi === Otonomi 

Pengambilan keputusan 

terpusat 

=== Pengambilan keputusan 

partisipasif 

Ruang gerak kaku === Ruang gerak luwes 

Pendekatan birokratik === Pendekatan profesional 

Sentralistik === Disentralistik 

Diatur === Motivasi 

Overegulasi === Deregulasi 

Mengontrol === Mempengaruhi 

Mengarahkan === Memfasilitasi 

Menghindari resiko === Mengelola resiko 

Gunakan uang semuanya === Gunakan uang seefesien 

Individual yang cerdas === Teamwork yang cerdas 

Informasi terpribadi === Informasi terbagi 

Pendelegasian === Pemberdayaan 

Organisasi herakis === Organisasi datar64 

 

Karakteristik MBM juga bisa diketahui antara lain dari bagaimana madrasah 

dapat mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah, proses pmbelajaran, 

pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan sumber daya dan administrasi. 

Lebih lanjut BPPN dan Bank Dunia (1999), mengutip dari Focus on School: The 

                                                           
64Bafadal, Ibrahim.Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar, dari Sentralisasi 

menuju Desentralisasi. Jakarta: Bumi Aksara,2003,h.47 

.  
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Future Organisation of Education Services for Student, Departement of 

Education, Australia 1990 (Mulyasa, 2005), mengemukakan ciri-ciri MBM dalam 

bagan berikut: 

Tabel 3. 

Ciri-Ciri Manajemen Berbasis Madrasah 

 

Organisasi 

Madrasah 

Proses 

Pembelajaran 

Sumber Daya 

Manusia 

Sumber daya dan 

Administrasi 

Menyediakan 

manajemen 

organisasi 

kepemimpinan 

transformasional 

dalam mencapai 

tujuan madrasah 

Meningkatkan 

kualitas belajar 

peserta didik. 

Memberdayakan 

staf dan 

menempatkan 
personel yang 

dapat melayani 

keperluan 

semua peserta 

didik. 

Mengidentifikasikan 

sumber daya yang 

diperlukan dan 

mengalokasikan 

sumber daya tersebut 

sesuai dengan 

kebutuhan 

Menyusun 

rencana madrasah 

dan merumuskan 

kebijakan untuk 

madrasah mandiri 

Mengembangkan 

kurikulum yang 

cocok dan 

tanggap terhadap 

kebutuhan 

peserta didik dan 

masyarakat 

madrasah. 

Memilih staf 

yang memiliki 

wawasan 

manajemen 

berbasis 

madrasah. 

Mengelola dana 

madrasah. 

Mengelola 

kegiatan 

operasional 

madrasah. 

Menyelenggarak

an pengajaran 

yang efektif 

Menyediakan 

kegiatan untuk 

pengembangan 

profesi pada 

semua staf 

Menyediakan 

dukungan 

administratif 

Menjamin adanya 

komunikasi yang 

efektif antara 

madrasah/ dan 

masyarakat terkait 

(school 

community) 

Menyediakan 

program 

pengembangan 

yang diperlukan 

peserta didik 

Menjamin 

kesejahteraan 

staf dan peserta 

didik. 

Mengelola dan 

memelihara gedung 

dan sarana lainnya 
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Menjamin akan 

terpeliharanya 

sekolah yang 

bertanggung 

jawab (akuntabel 

kepada 

masyarakat dan 

pemerintah) 

Program 

pengembangan 

yang diperlukan 

peserta didik. 

Kesejahteraan 

staf dan peserta 

didik. 

Memelihara gedung 

dan sarana lainnya65 

 

Dengan demikian, secara umum karakteristik Manajemen Berbasis 

Madrasah (Syaiful Sagala, 2011)adalah:  

1.   Kemandirian, yang menggambarkan otonomi manajemen madrasah yang 

efektif dan layanan belajar yang bermutu, menggunakan evaluasi hasil 

belajar yang standar, prestasi pembelajaran. 

2.  Kemitraan, memanfaatkan potensi pemangku kepentingan madrasah 

(pemberdayaan potensi madrasah) dan masyarakat. 

3.   Partisipasi, kepemimpinan madrasah  yang lugas, visioner, antisipasif 

dan berjiwa enterpreneurship mengikutsertakan potensi sumber daya 

madrasah. 

4.   Keterbukaan, senantiasa melakukan perubahan ke arah yang lebih baik 

dan kompetitif. 

5.   Akuntabilitas,melakukan analisis kebutuhan,perencanaan pengembangan, 

dan evaluasi kinerja sesuai visi misi untuk mencapai tujuan dan target 

madrasah, menyediakan kesejahteraan personal madrasah yang cukup 

dan pantas. 

6. Madrasah tersebut menunjukkan adanya kegiatan pembelajaran. 

7. Madrasah merupakan agen perubahan. 

8. Adanya komunikasi yang efektif antara warga madrasah. 

9. Kepemimpinan yang efektif (memiliki kepribadian, manajerial, 

kewirausahaan). 

10. Adanya kolaboratif team work dan memiliki tujuan bersama, 

11. Adanya learning to discovery, dan adanya stakeholders.66 

 

8.  Faktor Pendukung Keberhasilan Manajemen Berbasis Madrasah 

1. Kepemimpinan dan manajemen madrasah yang baik.  

MBM akan berhasli jika ditopang oleh kemampuan professional kepala 

madrasah  dalam memimpin dan mengelola madrasah secara efektif danefisien, 

                                                           
65Bedjo Sujanto, 2004. Mensiasati Manajemen berbasis Sekolah di Era Krisis yang 

berkepanjangan.Jakarta: ICW.h.57 
66 Made Pidarta, 2004. Manajemen Pendidikan Indonesia. Jakarta: Rinneka Cipta.h.37 
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serta mampu menciptakan iklim organisasi yang kondusif untuk proses 

pembelajaran. 

2.Kondisi sosial, ekonomi dan apresiasi masyarakat terhadap pendidikanFaktor 

eksternal yang akan turut menentukan keberhasilan MBM adalah kondisi 

tingkat pendidikan orangtua peserta didik dan masyarakat, kemampuan dalam 

membiayai pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk 

terus belajar. 

3. Dukungan pemerintah 

Faktor ini sangat membantu efektifitas implementasi MBM terutama bagi 

madrasah  yang kemampuan orangtua/masyarakatnya relativ belum siap 

memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan pendidikan. alokasi dana 

pemerintah dan pemberian kewenangan dalam pengelolaan madrasah atau 

madrasah menjadi penentu keberhasilan. 

4. Profesionalisme. 

Faktor ini sangat strategis dalam upaya menentukan mutu dan kinerja  

madrasah. Tanpa profesionalisme kepala  madrasah, guru, dan pengawas, akan 

sulit dicapai program MBM  yang bermutu tinggi serta prestasi peserta didik.67 

9.  Syarat Keberhasilan MBM 

Agar Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dapat dilakukan dengan baik 

ada persyaratan yang harus dipenuhi yaitu: 

1). Kebijakan dari otoritas pendidikan mengenai pelaksanaan MBM. 

                                                           

67Agus Dharma, Manajemen Berbasis Sekolah, (Jakarta: Pendidikan Network, http://re-

searchengines.com/adharma2.html, 2003), h.1 

 

http://re-searchengines.com/adharma2.html
http://re-searchengines.com/adharma2.html
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Dilakukanya Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) sebagai strategi reformasi 

pendidikan yang tercantum dalam pasal 51 UU sisdiknas. 

2). Kemauan politik dari pemerintah pusat dan daerah 

Manajemen Berbasis Madrasah  berarti mentransfer kekuasaan untuk 

membuat keputusan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah kepada 

penyelenggara Manajemen Berbasis Madrasah (MBM). 

3). Sistem manajemen MBM 

Sistem manajemen meliputi siapa pemegang otoritas manajemen di madrasah, 

proses pembuatan keputusan, proses perencanaan, mekanisme pelaksanaan 

aktivitas, proses pengontrolan dan evaluasi pelaksanaan. 

4).  Anggaran yang mencukupi dan siap digunakan di madrasah. 

5).  Kepemimpinan yang berkualitas. 

6).  Tersedianya guru yang profesional. 

7).  Tersedianya sarana dan prasarana. 

8).  Tenaga teknis pendidikan 

       Tenaga teknis pendidikan meliputi, laboratorium,perpustakaan dan fasilitas 

olahraga. 

9).  Tenaga administrasi pendidikan. 

MBM berjalan dengan baik apabila mempunyai tenaga administrasi umum dan 

administrasi pendidikan yang berkualitas. 

10).  Quality Assurance 

         Tujuan akhir dari Manajemen Berbasisi Madrasah (MBM) adalah, 

peningkatan proses pendidikan secara terus menerusdan kualitas alumni 

yang memenuhi standar nasional pendidikan yang ditetapkan oleh badan 
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standarisasi nasional pendidikan.Untuk itu madrasah sudah membentuk 

pusat penjaminan mutu pendidikan. 

11).  Berkembangnya budaya dan iklim madrasah yang mendukung MBM. 

         Budaya dan iklim madrasah mempengaruhi perilaku kepala 

madrasah,guru,peserta didik,pegawai madrasah,komite madrasah dan para 

orang tua peserta didik dalam melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah 

(MBM)  untuk mencapai tujuan pendidikan.68 

C.Hasil Penelitian Yang Relevan 

Berdasarkan  penulisan  ini terdapat beberapa penelitian yang terdahulu 

yang dapat mendukung penelitian ini dengan maksud agar tidak terjadi duplikasi 

data sehingga dapat diketahui arti penting serta posisi penelitian ini diantara 

penelitian-penelitian yang telah ada. Penelitian tentang penerapan MBM dalam 

peningkatan mutu pendidikan telah banyak dilakukan di antaranya oleh Sukat 

Mahasiswa Program  Panscasarjana IAIN Surakarta pada tahun 2014. 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)  merupakan suatu pembaruan dalam 

rangkameningkatkan kualitas dan demokratisasi pendidikan. Sebagai suatu 

terobosan baru Manajemen Berbasis Madrasah dalam pelaksanaannya tentu 

tidaklah mudah, banyak hal yang perlu dipersiapkan. Terkait dengan pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Madrasah, ada empat faktor penting yang perlu 

diperhatikan, yaitu:   

1). Kekuasaan yang dimiliki madrasah  

                                                           
68Wirawan,.Kepemimpinan (Teori,Psikologi,Perilaku Organisasi,Aplikasi dan 

Penelitian,Jakarta:PT.Raja Grafika,2014,h.17 
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Dalam Manajemen Berbasis Madrasah, kepala madrasah mempunyai kekuasaan 

yang kebih besar untuk mengambil keputusan berkaitan dengan kebijakan 

yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.  

2).Pengetahuan dan keterampilan  

Madrasah harus memiliki sistem pengembangan sumber daya manusia yang 

diwujudkan melalui pelatihan dan semacamnya.  

3).Sistem informasi yang jelas  

Madrasah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)  perlu 

memiliki informasi yang jelas tentang program pendidikan yang transparan, 

karena dari informasi tersebut seseorang akan mengetahui kondisi madrasah.   

4).Sistem penghargaan  

Madrasah yang melaksanakan Manajemen Berbasis Madrasah(MBM) Manajemen 

BerbasisMadrasah perlu menyusun sistem penghargaan bagi warga yang 

berprestasi, ini diharapkan mampu meningkatkan motivasi dan produktivitas 

warga madrasah.  

Dengan demikian hanya dengan adanya kewenangan dalam pengelolaan 

madrasah sistem pengembangan sumber daya manusia, tranparansi, serta upaya 

pemberian penghargaan bagi yang berprestasi, pelaksanaan Manjemen Berbasis 

Madrasah(MBM) dapat berjalan efektif dan efisien.  

Hamsah B, Uno (2010:90-92) menyebutkasn 7 kewenangan tingkat 

madrasah dalam pelaksanaan manjemen berbasis madrasah yaitu: 

1.Menetapkan visi, misi, strategi, tujuan, logo, lagu, dan tata tertib 

madrasah. 

2.Memiliki kewenangan dalam penerimaan siswa baru sesuai dengan ruang 

kelas yang tersedia, fasilitas, jumlah guru, dan tenaga administratif yang 

ada. 

3.Menetapkan kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang akan 

diadakan dan dilaksanakan oleh madrasah.  
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4.Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk buku pelajaran 

dapatdiberikan kepada madrasah, dengan memperhatikan standard an 

ketentuan yangada.  

5.Penghapusan barang dan jasa dapat dilaksanakan sendiri oleh madrasah, 

dengan mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh pemerintah provinsi 

dan kabupaten.  

6.Proses pengajaran dan pembelajaran 

7.Urusan teknisi edukatif yang lain sejalan dengan konsep Manajemen 

Berbasis Madrasah (MBM) merupakan urusan sejak awal harus menjadi 

tanggung jawabdan kewenangan setiap satuan pendidikan.69 

 

Bahwa MBM  memiliki karakteristik yang perlu dipahami oleh madrasah 

yang akan menerapkanya karakteristik tersebut merupakan ciri khas yang dimiliki 

sehingga membedakan antara yang satu dengan yang lain. 

Karakteristik MBMLevacic (dalam Ibrahim Bafadal, 2009:82) 

mengedepankan tigakarakteritik kunci MBM sebagai berikut:  

1. Kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang 

berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan 

kepadapara stakholoder madrasah. 

2. Domain peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek 

peningkatan mutu pendidikan, mencakup keuangan, kepegawaian, sarana 

danprasarana, penerimaan peserta didik  baru, dan kurikulum.  

3. Walaupun seluruh domain manajemen peningkatan mutu 

pendidikandidesentralisasikan ke sekolah-sekolah, namun diperlukan  

adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol  pusat terhadap 

keseluruhanpelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sekolah.70 

 

 Pendidikan dirancang dan dikembangkan sebagai suatu sistem. Sebagai 

sistem pendidikan terdiri dari sejumlah komponen yang saling tergantung, 

teroganisasi dan bergerak bersama ke arah tujuan-tujuan pendidikan yang telah  

ditetapkan. Komponen-komponen tersebut terdiri dari komponen masukan 

(input), komponen proses (through-put), dan komponen keluaran (output).71 

                                                           
 
69Ibtisam, Abu Duhou, 2004. School Based Management, Jakarta: Kencana, 

 
70Susan Albers Moharman, 1994. School-Based Manajeman. Organizing for High 

Performance San Fransisco: Jossey Bass, 

71Sukat,Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam Peningkatan Mutu 

PendidkanDi MIN Hadiluwih Kecamatan Sragen, IAIN Surakarta,2014. 
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BAB III 

METODELOGI PENELITIAN 

 

 

 

A.     Metode Dan Prosedur Penelitian 

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

deskriptif kualitatif. Bogdan dan Biklen (1998) mengungkapkan metodologi 

kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskritif berupa 

kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. 

Sedangkan, menurut Suharsimi Arikunto (1998:245–247): 

“Membedakan penelitian kualitatif berdasarkan sifat dan analisis datanya 

menjadi dua jenis, yaitu 1) riset deskriptif yang bersifat eksploratif 

bertujuan untuk menggambarkan keadaan atas suatu fenomena, dan 2) riset 

deskriptif yang bersifat developmental digunakan untuk menemukan 

suatu mode atau prototipe.72 

 

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pendekatan 

yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif yang 

bersifat eksploratif. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan data yang 

dekriptif yang menggambarkan keadaan pelaksanaan manajemen berbasis 

madrasah di MIN 4 Pringsewu. 

B.    Tempat dan Waktu Penelitian 

Seting dan lokasi penelitian ini berada di MIN 4 Pringsewuyang 

direncanakan dandilaksanakan selama satubulan.Lokasi ini penulis pilih 

sebagai obyek penelitian, karena penulis merasa tertarik dengan masalah 

penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)di MIN 4 Pringsewu sehingga 

                                                           
72Adnan Mahdi, Mujahidin,.Panduan Penelitian Praktis Untukk Menyusun Skripsi, Tesis, 

& Disertasi. Bandung : Alfabeta,2014,h.33. 
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mendorong penulis ingin mengetahui/melihat bagaimana Implementasi 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) untuk masa depan pendidikan yang lebih 

efektif,sehingga paling tidak ini merupakan penambahan cakrawala pengetahuan 

kita dalam dunia Pendidikan. 

C.    Data  dan Sumber Data 

Data penelitian terdiri atas tiga jenis,yaitu data transkripsi wawancara, data 

catatan lapangan, dan data dokumen. Data transkripsi wawancara bersumber dari 

hasil wawancara dengan informan/subjek penelitian (kepala madrasah,guru dan 

komite madrasah) yang  berkaitan dengan karakteristik komponen input 

penerapanManajemen Berbasis Madrasah(MBM) yang 

meliputi;1.Kebijakan,tujuan dan sasaran mutu, 2.Memiliki sumber daya 

lengkap,3. Memiliki staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi, 4.Memiliki 

harapan prestasi yang  tinggi,5.Fokus pada pelanggan (peserta didik), 

Data catatan lapangan bersumber dari hasil pengamatan/observasi di lapangan 

yang menyangkut deskrispi keadaan, ruang peralatan, para pelaku dan juga 

aktivitas sosial yang sedang berlangsung dan yang berhubungan dalam 

pelaksanaan Manajemen BerbasisMadrasah (MBM). 

D.    Teknik Dan Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang amat penting dalam 

penelitian,karena data yang terkumpul akan dijadikan sebagai bahan analisis 

penelitian. Teknik pengumpulan data erat kaitannya dengan masalah penelitian 

yang akan dipecahkan. Dalam penelitian teknik maupun alat pengumpulan data 

yang tepat (sesuai) dapat membantu pencapaian hasil (pemecahan masalah) yang 
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valid dan reliabel. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah teknik observasi, wawancara dan dokumentasi terhadap subjekpenelitian. 

Ketiga teknik yang digunakan dalam penelitian ini dijelaskan berikut ini: 

1.    Teknik Wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu (Moleong, 

2002:135). Percakapan dilakukan oleh 2 pihak, yaitu pewawancara yang 

mengajukan pertanyaan dan yang diwawancarai yaitu pihak yang memberikan 

jawaban atas pertanyaan tersebut. Teknik wawancara dalam penelitian ini 

ditujukan kepada kepala madrasah, guru dan komite untuk mengungkap seputar 

pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) meliputi karakteristik input 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), tahap-tahap pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Madrasah (MBM), fungsi-fungsiyang didesentralisasikan ke madrasah, 

tugas kepala madrasah dan peran guru dalam pelaksanaan Manajemen Berbasis 

Madrasah (MBM). Teknik ini juga untuk mengkonfirmasikan tentang data yang 

diperoleh dari obsevasi. 

2.     Pengamatan atau observasi nonpartisipan 

Penelitian ini menggunakan pengamatan atau observasi nonpartisipan. 

Menurut Hadari Nawawi (1991:100): 

“Observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara 

sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Lebih lanjut 

dikemukakan, observasi nonpartisipan yaitu observer tidak ikut dalam 

kehidupan orang yang diobservasi dan secara terpisah 

berkedudukan sebagai pengamat.” 

 

Penelitian dalam penelitian ini tidak dapat bertindak untuk mengendalikan 

jalannya situasi tentang pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah 

(MBM).Penggunaan metode ini bertujuan untuk menggambarkan keadaan, ruang 
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peralatan, para pelaku dan juga aktivitas sosial yang sedang berlangsung dan 

yang berhubungan dalam pelaksanaan Manajemen BerbasisMadrasah 

(MBM).Karakteristik Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), tahap-tahap 

pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), fungsi-fungsi yang 

didesentralisasikan ke madrasah, peran kepala madrasah dalam pelaksanaan 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) dan peran guru dalam 

pelaksanaan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) di MIN 4 Pringsewu. 

3.  Teknik dokumentasi 

Dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film lain dari rekaman 

yang dipersiapkan karena adanya permintaan dari seorang penyelidik (Moleong, 

2002:136). Dalam penelitian ini teknik dokumentasi berfungsi sebagai pelengkap 

data yang digunakan untuk memperoleh data berupa dokumen-dokumen 

berupa format strategi implementasi dan perangkat pelaksanaan Manajemen 

Berbasis Madrasah (MBM).73 

Dalam pengumpulan data, baik dengan teknik observasi, teknik 

wawancara, maupun teknik dokumentasi, peneliti berperan sebagai instrumen 

kunci dengan dilengkapi kisi pengembangan instrumen berupa panduan observasi, 

panduan wawancara dan dan panduan dokumentasi (semuanya dilampirkan). 

Berikut disajikan kisi-kisi pengembangan instrumennya.   

 

 

 

                                                           

73HS. Hasibuan, Praktek-praktek dan Seni Manajamen pada Sekolah, (Padang: Makalah 

UNP, 2003), hlm.3 
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Tabel2. 

Kisi-Kisi Instrumen Karakteristik Input Penerapan MBM 

 

No. Fokus Bahasan Sub Fokus Bahasan 

 
 

1. 

 

Penerapan Manajemen 

Berbasis Madrasah 

(MBM) 

Karakteristik Input Penerapan Manajemen 

Berbasis Madrasah (MBM) yang meliputi: 

1.  Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran 

mutu. 

2.  Sumber daya tersedia lengkap. 

3.  Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 

4.  Memiliki harapan  prestasi yang tinggi. 

5.  Fokus pada pelanggan (peserta didik) 

 

 

 

 

 

5).  Fokus pada pelanggan (peserta didik). 

6).  Input Manajemen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.      Input Pendidikan 

 

  

 

  

 

 

  

 

a.      

 

 E.     Prosedur Analisis Data 

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

nonstatistik yaitu analisis data deskriptif artinya dari data yang diperoleh melalui 

penelitian tentang pelaksanaan manajemen berbasis madrasah dilaporkan apa 

adanya kemudian dianalisis secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran 

mengenai fakta yang ada. Hal ini dilakukan karena penelitian ini tidak mencari 

hubungan antara dua variabel atau lebih.  

Menurut Nasution (1996:129) analisis data yang dianjurkan ialah,  mengikuti 

langkah-langkah yang masih bersifat umum, yaitu reduksi data, penyajian atau 

display data danpengambilan kesimpulan. Adapun langkah-langkahnya adalah 

sebagai berikut: 

1.      Reduksi data 

Data yang diperoleh di lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau 

laporan yang terinci. Laporan ini akan terus menerus bertambah dan 

akanmenambah kesulitan bila tidak segera dianalisis sejak mulanya. 

Laporan itu perlu direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, 
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difokuskan pada hal-hal yang penting dan dicari tema atau polanya. 

Jadi, laporan lapangan sebagai bahan yang disingkatkan, direduksi, dan 

disusun secara sistematis sehingga lebih mudah dikendalikan.  

 

2.      Penyajian Data 

Penyajian data merupakan penyusunan sekumpulan informasi dari reduksi 

data yang kemudian disajikan dalam laporan yang sistematis dan mudah 

dipahami. 

3.      Pengambilan Kesimpulan 

Pada tahap ini peneliti mengambil kesimpulan terhadap data yang telah 

direduksi ke dalam laporan secara sistematis dengan cara 

membandingkan, menghubungkan, dan memilih data yang mengarah 

pada pemecahan masalahserta mampu menjawab permasalahan dan 

tujuan yang hendak dicapai. 

 

Data yang direduksi memberi gambaran yang lebih tajam tentang hasil 

pengamatan dan mempermudah peneliti untuk mencari kembali data yang 

diperoleh bila diperlukan. Reduksi data dapat pula membantu dalam memberikan 

kode pada aspek-aspek tertentu. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, 

penyederhanaan, dan transformasi data kasar yang diperoleh dari catatan 

lapangan. Reduksi data berlangsung terus-menerus selama proses penelitian 

berlangsung. Peneliti melaksanakan pemilihan data yang diperoleh dari 

wawancara, pengamatan dan pengumpulan dokumen-dokumen yang relevan. 

 

F.     Pemeriksaan Keabsahan Data 

Penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan untuk menetapkan 

keabsahan data. Menurut Moleong (2002:173) pelaksanaan teknik 

pemeriksaan keabsahan data didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu. Ada 

empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan (credibility), 
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keteralihan (transferability), ketergantungan (dependability), dan kepastian 

(confirmablity).74 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam penelitian ini 

adalah dengan triangulasi yang merupakan bagian dari kriteria derajat 

kepercayaan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekkan 

atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi data dilakukan dengan 

crosscheck, yaitu dengan cara data wawancara yang diperoleh dipadukan dengan 

data observasiatau data dokumentasi. Dengan membandingkan dan memadukan 

hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut, maka peneliti yakin dengan 

kepercayaan data yang dikumpulkan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
74Moleong, Lexy J.  Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya..  

2002 h.35 

 



71 

BAB IV 

PENYAJIAN DATA LAPANGAN 

 

 

A. Gambaran Umum Latar Penelitian 

1. Sejarah  MIN 4 Pringsewu 

Dalam pelaksanaan penelitian ini sebagai dasar penulis pada surat izin 

penelitian dari Institut Agama Islam Negeri Raden Intan LampungProgram 

Pascasarjana  No. B-257/In.04/D/PPs/PP.00.9/3/2017.  Pada bab ini penulis akan 

menjelaskan data-data yang berasal dari lapangan penelitian yang mengenai 

sejarah berdirinya MIN 4 Pringsewu. 

MIN 4 Pringsewu merupakan Madrasah yang pertama kali didirikan di 

pekon Pamenang  pada tahun 1978yang  waktu itu masih berstatus Madrasah 

Ibtidaiyah(MI) swasta. MI Pamenangdidirikan atas swadaya masyarakat dengan 

Nomor Statistik Madrasah : 111180100004. Pada tahun 1986 MI Pamenang 

dengan  SK kelembagaan nomor 587/MI.S/1986 berubah statusnya menjadi MIN 

Pamenang.Setelah berstaus MIN yang berjalan selama 21 tahun maka  pada tahun 

2015 nama MIN Pamenang berubah nama menjadi MIN 4 Pringsewu.   

Sejak MIN 4 Pringsewu ini didirikan telah mengalami beberapa kali 

pergantian jabatan kepala Madrasah.Adapun nama-nama yang pernah menjabat 

Kepala MIN 4 Pringsewu adalah sebagai berikut : 

1. Bapak Sudarno, A.Ma.  : dari tahun 1993 ─ 1999  

2. Bapak Tugino, A.Ma.  : dari tahun 1999 ─ 2002  

3. Bapak Jamir, A.Ma.   : dari tahun 2002 ─ 2007  

4. Bapak Suratman, S.Pd.  : dari tahun 2007 ─ 2008  
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5. Ibu Nova Antina, S.Ag.  : dari tahun 2008 ─ 2011.  

6. Hilal. S, S.Ag,M.Pd.I  : dari tahun 2011 ─ sampai sekarang75 

2.  Letak Gegorafis 

Keberadaan MIN 4 Pringsewu  terletak di pekon Pamenang dengan luas 

tanah 3828 M2yang berada dilereng gunung dan sawah yang berbatasan  dengan 

pekon Bumiratu dan pekon Pasir Ukiryang berjarak 5 km dari  Kecamatan 

Pagelaran. Sedangkan Ibu Kota Kabupaten Pringsewu terletak kearah Timur dari 

pekon Pamenang dengan jarak waktu  tempuh 15menit. Dari segi penghasilan 

mayoritas mata pencaharian  orang tua peserta didik  adalah sebagai petani. 

Daerah disekitar MIN 4 Pringsewu  terdapat tempat pendidikan  

keagamaan dan umum  yaitu, dariarah barat tidak jauh dari gedung MIN 4 

Pringsewu  terdapat Pondok Pesantren Al-Muttaqin dengan pendidikan berbasis 

khusus keagamaan. Menghadap arah ke selatan berdiri Pendidikan khusus taman 

kanak-anak (TK). Disekitar  lokasi MIN 4 Pringsewu terdapat gedung MTsN 1 

Pringsewu.Menghadap kearah timur berhadapan  dengan gedung MIN 4 

Pringsewu terdapat Sekolah Dasar Negeri (SD) Bumi Ratu. Apabila dilihat secara 

geografis disekitar MIN 4 Pringsewu terdapat banyak tempat pendidikan. 

2. Visi Misi Dan Tujuan 

1. Visi Madrasah:  “Menciptakan peserta didik  unggul  dalam prestasi dan 

berakhlak mulia, berwasasan global yang  berlandaskan nilai-nilai luhur 

sesuai dengan ajaran agama Islam”. 

2. Misi Madrasah  : 

a. Menanamkan akidah Islam melalui pendalaman ajaran agama. 

                                                           
75DokumentasiMIN 4 Pringsewu,17 Maret  2017 
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b. Mengoptimalkan proses pembelajran dan bimbingan. 

c. Mengimbangkan pengetahuan, minat dan bakat peserta didik. 

d. Menjalin kerja sama yang harmonis antar warga madrasah dan lingkungan. 

e. Mencukupi dan melengkapi sarana dan prasarana madrasah yang dapat 

menunjang KBM. 

3. Tujuan 

a. Terpenuhinya asas pemerataan dan keadilan pelayanan pendidikan bagi 

peserta didik. 

b. Dapat mengamalkan ajaran agama Islam hasil proses pembelajaran dan 

pembiasaan. 

c. Meningkatkan prestasi akademik dan non akademik. 

d. Menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai bekal 

untuk melanjutkan ke sekolah yang lebih tinggi. 

e. Menjadi madrasah yang diminati masyarakat. 

3. Keadaan Guru dan Staf 

Tenaga Pendidik (guru) dan staf  yang bertugas di MIN 4 Pringsewu 

seluruhnya berjumlah 23(dua puluh tiga) orang, yang terdiri dari 14 (empat belas) 

guru PNS, 8 (delapan) guru Honorerdan 2(dua) staf  TU. Dari jumlah tenaga 

pengajar dan staf TU keseluruhannya sudah berpendidikan S1 dan S2 hanya 1 

(satu) staf  TU yang berpendidikan MTs. Dalam menjalankan tugas sebagai 

tenaga pendidik (guru) secara eksplisit beban kerja guru telah diatur dalam 

undang-undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Guru professional 

menjadi piranti dan garda terdepan dalam mencerdaskan anak bangsa. 

Guru adalah bagian yang tidak terpisahkan dari komponen pendidikan 

lainnya yaitu, peserta didik,kurikulum,fasilitas dan sarana prasarana serta 

manajemen. Terkait dengan beban kerja guru sebagai instrument niscaya dalam 

proses keberhasilan pembelajaran terpenuhi dengan beban mengajar 24 (dua puluh 
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empat) jam tatap muka perminggu. Dalam pengertian umum pemenuhan beban 

kerja guru adalah kewajiban minimal yang diberikan kepada guru yang telah 

bersetifikat pendidik baik guru PNS atau guru bukan PNS.Untuk lebih jelasnya 

dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 3. 

Keadaan Guru PNS MIN 4 Pringsewu 

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu 

Tahun 2016/2017 

 

No Nama Guru 

 

Golon

gan 

Jabatan 

Pendidikan Dan Beban 

Mengajar     

Nama Lulus Ijazah JTM 

1 Hilal.S,S.Pd.I,M.Pd.I IV/a Ka.Mad. IAIN 2015 S2 24 

2 Basirun,S.Pd.I III/d Guru STAIM 2004 S1 24 

3 Hamim,S.Ag III/c Guru IAIN 1998 S1 24 

4 Sayuti,S.Ag III/c Guru IAIN 1995 S1 24 

5 Imam R,S.Pd,M.Pd.I III/c Guru IAIN 2014 S2 24 

6 M. Fadil,S.Pd.I III/b Guru IAIN 2010 S1 25 

7 Parmono,S.Pd.I II/b Guru IAIN  2012 S1 25 

8 Andarwati,S.Pd.SD III/c Guru STKIP 2015 S1 24 

9 Nani Susilowati III/b Guru STKIP 2009 S1 24 

10 Heldawati,S.Pd.I III/c Guru STIT 2008 S1 24 

11 Siti Nurhidayati III/c Guru STKIP 2000 S1 25 

12 Sulasmi,S.Pd.I III/b Guru STIT 2008 S1 25 

13 Khomsah. F ,S.Pd.I III/b Guru IAIN 2012 S1 25 

Sumber : Dokumentasi MIN 4 Pringsewu Tahun 2016/2017 

Dari data tabel 2  tersebut di atas bahwa jumlah  guru seluruhnya sudah 

berstatus sebagai PNS dari golongan II/b sampai dengan IV/a dengan jumlah tatap 

muka minimal 24 (dua puluh empat) jam perminggu bagi yang 
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sudahbersertifikasi. Begitu juga bagi guru yang non PNS yang sudah 

bersertifikasi. Data guru yang non PNS di MIN 4 Pringsewu sebagaimana  tabel 3 

berikut ini.  

Tabel 4. 

Keadaan Guru Non PNS Dan Staf TU MIN 4 Peringsewu 

Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu 

Tahun 2016/2017 

 

No Nama Guru Gol 
Jabat

an 

Pendidikan Dan Beban 

Mengajar 

Nama Lulus Ijazah JTM 

1. Resti Karlina,S.Pd.I - Guru IAIN 2005 S1 24 

2. Dedi Susanto. - Guru 
STKIP 2013 S1 

24 

3. Fitriyah,S.Pd.I - Guru IAIN  2012 S1 24 

4. A.Yudiawan,S.Pd.I. - Guru 
IAIN  2012 S1 

25 

5. Kurniawati,S.Pd.I. - Guru 
IAIN  

2012 
S1 

25 

6. Dedi Rinanto,S.Pd - Guru 
IAIN  2012 S1 

24 

7. S Tuntasriyah,S.Pd.I - Guru 
IAIN  

2012 
S1 

24 

8. Rosi Renata,S.Pd - Guru 
UNILA 

2009 
S1 24 

9. Heri Firmanzah,S.Pd - Staf 

TU 
STKIP 

2013 
S1 - 

10. Tumiyo - Staf 

Adm 
MTs 

1985 
MTs - 

Sumber: Dokumentasi MIN 4 Pringsewu Tahun 2016/2017 

 

Dari tabel di atas bahwa jumlah guru dan staf TU  MIN 4 Pringsewu 

seluruhnya berjumlah 23(dua puluh tiga) orang, dengan rincian menurut jenis 

kelamin 11(sebelas) orang laki-laki dan 12(dua belas) orang perempuan, menurut 

status kepegawaian terdiri dari 13(tiga belas) orang Pegawai Negeri Sipil 

10(sepuluh) orang guru bukan PNS  dan 2(dua) orang stafadministrasi.  
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4. Keadaan Peserta Didik 

Jumlah peserta didik di MIN 4 Pringsewu Kecamatan Pagelaran Kabupaten 

Pringsewu pada tahun pelajaran 2016/2017 seluruhnya berjumlah 253 peserta 

didik.Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini: 

Tabel 5. 

Keadaan Peserta Didik MIN 4 Pringsewu 

Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Kelas 
Jumlah 

Peserta Didik 

Jenis Kelamin 

L P 

1 I 52 21 31 

2 II 45 24 21 

3 III 40 22 18 

4 IV 31 19 12 

5 V 40 22 18 

6 VI 45 23 22 

Jumlah Total 253 131 122  

    Sumber: Dokumentasi MIN 4 Pringsewu T.P 2016/2017 

 

Dari tabel 4 diatas, bahwa peserta didik MIN 4 Pringsewu seluruhnya 

berjumlah 253 peserta didik. Dengan jumlah seluruh peserta didik tersebut terdiri 

dari 131 peserta didik laki-laki dan 122 peserta didik perempuan yang terbagi 

menjadi 11rombel.Jumlah ruang kelas yang dimiliki MIN 4 Pringsewu hanya 6 

ruang kelas. Sehingga dalam pelaksanaan proses pembelajaran setiap hari peserta 

didik ada yang masuk pagi hari dan siang hari. Untuk waktu belajar pagi hari 

kelas 1 (satu) II rombel, kelas 2 (dua) II rombel dan kelas 6 (enam) II rombel. 

Waktu belajar siang hari adalah kelas 3 (tiga) II rombel, kelas 4 (empat) I rombel 

dan kelas 5 (lima) I rombel.Dalam perkembangan tiga tahun terakhir MIN 4 

Pringewu mengalami kenaikan jumlah peserta didiknya.Untuk lebih jelas dapat 

dilihat pada tabel berikut ini: 
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Tabel 6. 

Data Perkembangan  3 Tahun Terakhir MIN 4 Pringsewu 

 Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2014/2015 s.d. 2016/2017 

N

o 
Kelas 

2014/2015 2015/2016 2016/2017 

L P Jml Rombel L P Jml Rom 

bel 

L P Jml Rom 

bel 

1 Kelas 1 13 28 41 2 29 22 51 2 21 31 52 2 

2 Kelas 2 19 13 32 1 11 30 41 2 24 21 45 2 

3 Kelas 3 22 18 40 2 19 12 31 1 22 18 40 2 

4 Kelas 4 25 20 45 2 22 18 40 2 19 12 31 1 

5 Kelas 5 8 10 18 1 23 22 45 2 22 18 40 2 

6 Kelas 6 13 14 27 1 8 10 18 1 23 22 45 2 

 Jumlah 100 103 203 9 112 114 226 10 131 122 253 11 

Sumber: Dokumentasi MIN 4 Pringsewu T.P 2016/2017 

 

Dari tabel di atas bahwa jumlah pekembangan peserta didik di MIN 4 

Pringsewu mengalami kenaikan yang mana pada tahun pelajaran 2014/2015 

jumlah peserta didik seluruhnya adalah 203. Pada tahun pelajaran 2015/2016 

mengalami kenaikan sejumlah 29 peserta didik  dengan jumlah seluruhnya 231 

peserta didik. Pada tahun pelajaran 2016/2017 bertambah 22 peserta didik yang 

jumlah seluruhnya  adalah 253 peserta didik.  

Dalam  perkembangan proses pembelajaran peserta didik di MIN 4 

Pringsewu masih terdapat peserta didik yang keluar(drop Out) serta tidak naik 

kelas yang  rata-rata dikelas 1 (satu) seperti pada tabel 6 berikut ini: 
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Tabel 7. 

Data Perkembangan Peserta Didik MIN 4 Pringsewu 

Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2012 s.d. 2016 

No Data 

Tahun 

Ket 

2012 2013 2014 2015 2016 

1 Tingkat Drop Out/pindah 

madrsah. 

0% 0% 0% 0.8% 0.8%  

2 Tingkat MengulangKelas I  0% 0% 5% 5% 10%  

3 Tingkat MengulangKelas II  0% 0% 0% 0% 0%  

4 Tingkat MengulangKelas III  0 % 0% 0% 0% 0%  

5 Tingkat MengulangKelas IV  0 % 0% 0% 0% 0%  

6 Tingkat MengulangKelas V  0% 0% 0% 0% 0%  

7 Tingkat Kelulusan 100% 100% 100% 100% 100%  

Sumber: Dokumentasi MIN 4 Pringsewu T.P 2016/2017 

 

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa  tahun 2015 terdapat peserta 

didik yang keluar(drop out) tidak melanjutkan pendidikan sebesar 0.8 %. Pada  

berikutnya tahun 2016 peserta didik yang keluar (drop out) sebesar 0.8 %. Alasan 

peserta didik keluar tidak melanjutkan pendidikan adalah, Pertamamengikuti 

kedua orangtua untuk berpindah tempat tinggal.Keduatidak mampu dalam 

menyerap mata pelajaran dalam proses pembelajaran. Ketiga keadaan fisik yang 

tidak mendukung dalam mengikuti proses pembelajaran. Keempatkarena dalam 

segi ekonomi yang tidak mendukung untuk melanjutkan pendidikan. 

Sebagai pendukung  pembelajaran  diadakan kegiatan ekstrakurikuler   

(pengembangan diri) yang berkenaan denganbakat   sesuai dengan minat dan 

kemampuan peserta didik. Adapun jenis kegiatan tersebut padam tabel 7 berikut 

ini: 
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Tabel  7 

Data  Pengembangan DiriPeserta Didik MIN 4 Pringsewu 

Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Kegiatan Keterangan 

1 Pramuka Bazar Siaga,PBB,Kemah 

2 Kesenian Rebana dan  Drum Band 

3 Olah raga Senam, Atletik, Futsal 

4 Agama Islam  Tafidz, Tartil, Kaligrafi 

5 Keterampilan *** 

6 Kewirausahaan *** 

7 PHBI *** 

Sumber: Dokumentasi MIN 4 Pringsewu T.P 2016/2017 

 

Data kegiatan pengembangan diri peserta didik pada tabel 7 meliputi, 

pramuka,kesenian,olahraga dan agama Islam. Kegiatan yang menunjang dalam 

psikomotor (keterampilan) dan kewirausahaan peserta didik belum 

diadakan.Sedangkan bentuk kegiatan Perayaan Hari Besar Islam seperti Maulid 

Nabi Muhammad SAW, Isra’ Mi’raj, pelaksanaan Qurban pada hari raya Idul 

Adha belum dilaksanakan di MIN 4 Pringsewu. 

5. Sarana dan Prasarana Pendidikan 

 

Sarana pendidikan dalam bahasan ini yang dimaksud adalah fasilitas yang 

dapat menunjang kelancaran dari pada pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, 

serta sarana atau prasarana yang dapat dimanfaatkan untuk terwujudnya 

pelaksanaan proses pembelajaran di MIN 4 Pringsewu Pekon Pamenang 

Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu. 
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a. Sarana Umum 

Sarana umum adalah sarana atau fasilitas yang berkaitan dengan kondisi dan 

pemanfaatan bangunan gedung. Bangunan gedung MIN 4 Pringsewu 

dimanfaatkan untuk pelaksanaan proses pembelajaran serta aktivitas lainya yang 

menunjang terhadap kepentingan pendidikan dan pengajaran di madrasahuntuk 

lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.  

Tabel   8. 

Data Fasilitas Ruang MIN 4 Pringsewu 
Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringsewu 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

No JenisRuangan 

Jumlah 

Ruang 

Luas 

M2 

Pemanfaatan Ruangan Kondisi  

Dipakai Tidak Jarang Baik RR RB Ket. 

1 Ruang Kelas 6 396 6 - - 2 4 -  

2 Ruang 

Perpustakaan 

1 72 1 - - 1 - -  

3 Ruang Serbaguna          

4 Ruang Tata Usaha          

5 Ruang Kepala 

Madrasah 

1  1 - - 1  -  

6 Ruang  Guru 1  1 - - 1 - -  

7 Ruang BK          

8 Ruang UKS -         

9 Ruang 

Laboratorium 

         

10 Ruang 

Ibadah/Musholla 

         

11 Rumah Penjaga          

12 Ruang Toilet 

Guru 

1  1 - - - 1 -  

13 Ruang Toilet 

Peserta Didik 

  -  - - -   

14 Ruang Gudang 1  1 - - 1 - -  

 Jumlah 11  10 1  5 5 1  
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b. Sarana Perpustakaan 

Sarana atau fasilitas perpustakaan merupakan faktor yang sangat penting 

dalam pelaksanaan proses pendidikan dan pengajaran. Dengan tersedianya 

perpustakaan akan memberi kemudahan dan bermanfaat baik bagi guru dan 

peserta didik untuk menambah berbagai macam ilmu pengetahuan.  

Perpustakaan MIN 4 Pringsewusudah memadai dengan memiliki ruangan 

tersendiri yaitu 1 lokal, lemari perpustakaan 8 buah dan meja kursi. Buku yang 

tersedia khusus untuk pelajaran agama Islam dan umum. Sedangkan buku sebagai 

penunjang seperti buku bacaan tentang keterampilan,cerita-cerita Islami dan 

sejarah Islam  masih belum memadai untuk peserta didik. Sehingga untuk 

menambah wawasan tentang cerita Islami dan sejarah  sebagai teladan  masih  

perlu dilengkapi. Untuk lebih jelasnya keadaan buku  perpustakaan dapat dilihat 

dalam tabel berikut ini. 

Tabel 9. 

Keadaan Buku Perpustakaan di MIN 4 Pringsewu 

 Pamenang Kecamatan Pagelaran Kabupaten Pringgsewu 

Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Jenis Buku Jumlah Buku Keterangan 

1 Agama Islam 411 Baik 

2 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS) 263 Baik 

3 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) 392 Baik 

4 PPKn 125 Baik 

5 Matematika 291 Baik 

6 Penjas 6 Baik 

7 Mulok 12 Baik 

8 Al Qur’an 25 Baik 

9 Sejarah Islam 2 Baik 

10 Cerita Islam 2 Baik 

Sumber : Data Inventaris Buku Perpustakaan MIN Pamenang T.P 2016/2017 
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c. Sarana Proses Pembelajaran 

Sarana proses pembelajaran yang dimaksud adalah sarana atau fasilitas yang 

dapat dipergunakan untuk aktivitas proses pembelajaran secara langsung 

terjadinya interaksi antara guru dengan peserta didik dalam kelas.Saranaprasarana 

yang dapat memberikan informasi tentang aktivitas pendidikan dan pengajaran di 

madrasah serta saranaprasarana yang dapat menunjang terhadap upaya terciptanya 

suasana kenyamanan dalam aktivitas proses pembelajaran. 

Untuk mengetahui tentang sarana autau fasilitas yang digunakan untuk 

kegiatan proses pembelajaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini. 

Tabel 10. 

Keadaan Sarana Proses Pembelajaran 

MIN 4 Pringsewu Tahun Pelajaran 2016/2017 

 

No Sarana Belajar Mengajar Jumlah 

 (Buah) 

Keterangan 

1 Meja dan Kursi Belajar 360 Baik 

2 Meja dan Kursi Guru 15 Baik 

3 Lemari 6 Baik 

4 Papan Tulis 6 Baik 

5 Papan Pengumuman 2 Baik 

6 Penghapus 6 Baik 

7 Peta Indonesia dan Dunia 6 Baik 

8 Mistar 6 Baik 

9 Papan Absen Peserta Didik 6 Baik 

10 Sapu Lidi dan Ijuk 25 Baik 

11 Papan Mading 6 Baik 

Sumber : Data Inventaris Sarana Kantor MIN Pamenang T.P 2011/2012 

Dengan adanya sarana yang secara langsung digunakan untuk proses 

pembelajaran di atas, maka dapat menciptakan kelancaran interaksi antara guru 
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dengan peserta didik sehingga dapat menunjang keberhasilan pendidikan dan 

pengajaran di MIN 4 Pringsewu. 

d. Struktur Organisasi  

STRUKTUR ORGANISASI MIN 4 PRINGSEWU 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan struktur organisasi MIN 4 Pringsewu dapat dijelaskan bahwa 

dalam pelaksanaan tugas telah disusun struktur dengan rapi sehingga kepala 

Madrasah dalam menjalankan tugasnya bisa lancar walau di MIN 4 Pringsewu  

belum ada aturan yang membakukan adanya  waka kepala namun di MIN 4 

Pringsewu sebagai solusi pembagiantugas dibentuk koordinator-koordinator yang 

KOMITE MADRASAH 
EDI MISWANTO 

KEPALA MADRASAH 
HILAL S, S.Ag,M.Pd.I 

WAKA MADRASAH 
IMAM RIYADI, S.Pd,M.Pd.I 

GURU MATA 
PELAJARAN 

WALI KELAS GURU KELAS 

PESERTA DIDIK 
 

TATA USAHA 
HERI FIRMANZAH, S.Pd 
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fungsinya seperti waka di jenjang pendidikan  menengah walaupun dengan 

keterbatasan kemampuan dan waktu dalam pelaksanaan tugas tambahanbnya, 

karena koordinator tersebut belum di konversikan dengan tugas waka yang setara 

dengan 12 jam tatap muka mengajar sihingga guru tetap harus mentaati 

peraturan.Direktur Jendral Pendidikan Islam No 1 Tahun 2013 tentang Disiplin 

Kehadiran Guru di Lingkungan Madrasah BAB II Pasal 4 ayat 1 yakni guru harus 

mengajar sekurang-kurangnya 24 jam pelajaran dan sebanyak-banyaknya 40 jam 

pelajaran. Maka kepala Madrasah Ibtidaiyah  harus pandai-pandai menyadarkan 

dan menarik hati para bawahannya atau stafnya agar tetap semangat dan ikhlas 

menjalankantugas pokok dan juga tambahannya tugas seperti sebagai koordinator 

kurikulum, sarpras, kesiswaan,humas, walikelas, sie ibadah, bendahara dan lainya 

demi kelancaran pelaksanaan kependidikan  dengan tetap harus maksimal 

menjalankan tugas pokoknya sebagai guru harus berhasil dalam mendidik, 

mengasuh menagajar anak didik agar tercapai tujuan pendidikan Nasional.  

B.  Temuan  Penelitian 

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan dalam temuan 

penelitian ini adalah dengan triangulasiyang merupakan bagian dari kriteria 

derajat kepercayaan. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang 

memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekkan 

atau sebagai pembanding data tersebut. Triangulasi data dilakukan dengan 

crosscheck, yaitu dengan cara data wawancarayang diperoleh dipadukan dengan 

data observasiatau data dokumentasi. Dengan membandingkan dan memadukan 

hasil dari kedua teknik pengumpulan data tersebut.Dalam temuan penelitian ini 

penulis  menjabarkan berdasarkan subfokus penelitian yaitu: 
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1. Karakteristik Input Penerapan MBM 

a. Memiliki kebijakan, tujuan dan sasaran mutu yang jelas. 

Secara formal, madrasah menyatakan dengan jelas tentang keseluruhan 

kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu. Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut 

dinyatakan oleh kepala madrasah.Kebijakan, tujuan dan sasaran mutu tersebut 

disosialisasikan kepada semua warga madrasah, sehingga tertanam pemikiran, 

tindakan, kebiasaan, hingga sampai pada kepemilikan karakter mutu oleh warga 

madrasah. Adapun kebijakan, tujuan  dan sasaran tersebut meliputi: 

1).  Tujuanmadrasah jelas tentang kebijakan mutu.  

2). Kebijakan mutu disusun oleh kepala madrasah dan disosialisasikan kepada 

warga madrasah.  

3). Pemikiran, tindakan, kebiasaan dan  karakter yang diwarnai kebijakan mutu. 

Dalam merancang kebijakan mutu harus di susun dengan beberapa hal 

antara lain :  

a. Tim yang melaksanakan dan megawasi kebijakan mutu tersebut. 

b. Ada visi dan misi serta tujuan yang jelas sebagai arah penentu kebijakan. 

c. Membuat ruang lingkup kebijakan agar tidak terjadi dualisme kebijakan. 

d. Mengajak partisipan dalam musyawarah untuk menentukan arah kebijakan 

yang adil dan bijaksana. 

e. Menyusun laporan kebijakan mutu yang dibuat untuk menjadi bahan 

pertimbangan dalam melaksanakan kegiatan. 

f. Merumuskan standar kebijakan dalam pendidikan seperti: 

a). Membuat SOP (standar operasional prosedur) yang jelas sebagai penerapan 

dalam penentuan kebijakan mutu pendidikan yang aplikatif. 
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b). Melaksankan evaluasi kebijakan mutu untuk pengembangan kearah yang 

lebih baik.  

c).Merancang Sasaran Mutu Sasaran mutu adalah target yang hendak dicapai 

baik target jangka pendek maupun jangka panjang, dengan melakukan 

skala prioritas dan merumuskannya dalam penjabaran dalam tabel 

sehingga memudahkan untuk bahan evaluasi. 

d). Merancang Prosedur Mutu Prosedur mutu adalah langkah-langkah 

pencapaian target yang hendak dicapai dalam sebuah sekolah/madrasah 

atau yang disebut alur mekanisme kerja yang disebut SOP (standart 

opasional) Dengan mengetahui elemen mutu diharapkan penerapan dapat 

berjalan lancar.  

Menurut kepala MIN 4 Pringsewu  pada wawancara   tentang 

kebijakan,tujuan dan sasaran mutu dalam penerapan MBM  adalah sebagai 

berikut: 

Dalam melaksanakan kebijakan,tujuan dan sasaran mutu terlebih 

dahulu dengan mengoptimalkan kinerjanya, proses pembelajaran, 

pengelolaan sumber belajar, profesionalisme tenaga pendidikan serta sistem 

administrasi secara keseluruhan.Perencanaan dan evaluasi program 

madrasah. Madrasah diberi kewenangan untuk melakukan perencanaan 

sesuai dengan kebutuhannya, misalnya kebutuhan untuk meningkatkan 

mutu madrasah yang meliputi: 

1. Pengelolaan kurikulum dan pengelolaan proses pembelajaran. 

2.Pengelolaan ketenagaan mulai dari analisis kebutuhan perencanaan, 

pengembangan, evaluasi kinerja tenaga kerja madrasah dapat dilakukan 

oleh madrasah. 

3. Pengelolaan  peralatan dan perlengkapan. Pengelolaan fasilitas mulai dari 

pengadaan, pemeliharaan dan perbaikan hingga pengembangannya. 

5. Pengelolaan keuangan,terutama pengalokasian/penggunaan uang.76 

 

Sedangkan ketika ditanya untuk mencapai tujuan dan sasaran mutu 

madrasah dengan  mengadakan musyawarah  yangmelibatkan  unsur guru, komite 

                                                           
76Wawancara kepala MIN 4 Pringsewu tanggal 9 April 2017 
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madrasah untuk membahas RAPBM,RKM dan RPMsetiap awal tahun beliau 

menjaab: 

Bahwa seharusnya hal tersebut perlu dilaksanakan setiap awal tahun 

dimulainya pembelajaran pada madrasah,akan tetapi waktu dan kesempatan 

belum bisa terlaksana dan tersusun jadwal sehingga lupa dan perlu 

diingatkan kembali untuk bisa dimusyawarahkan bersama dalam membahas 

RAPBM,RKM dan RPM. 

 

Selanjutnya peneliti mengadakan wawancarakepada guru MIN 4 Pringsewu 

tentang peran guru terhadap kepala madrasah dalam membantu menjalankan 

kebijakan,tujuan dan sasaran mutu beliau mengatakan: 

Bahwa pokok tugas utama guru adalah malaksanakan proses 

pembelajaran dan bimbingan  terhadap peserta didik. Dalam membantu 

menjalankan kebijakan,tujuan dan sasaran mutu kepala 

madrasahmenjalankan roda madrasah dan mengelola madrasah secara 

efektif para guru ikut berperan aktif. Input manajemen yang telah dimiliki 

seperti tugas yang jelas, rencana yang rinci dan sistematis,  program yang 

mendukung implementasi, ketentuan-ketentuan yang jelas sebagai panutan 

bagi warga madrasah dalam bertindak.Sebab kepala madrasah yang 

professional dalam paradigma baru manajemen pendidikan harus fokus pada 

pelanggan, melalui peningkatan kualitas pembelajaran dan kualitas lulusan 

dari madrasahnya, meningkatkan kualitas dan kualifikasi tenaga 

kependidikan, serta mendorong peserta didik untuk melanjutkan pendidikan 

ke jenjang yang lebih tinggi.77 

 

Ketika peneliti menanyakan kontribusi  komitemadrasah sebagai badan 

pertimbangan dalam hal perencanaan serta mendukung kebijakan, tujuan dan 

sasaran mutu madrasah beliau menjawab: 

Selama ditunjuk menjadi komite yang baru pada bulan November 

2016 oleh kepala madrasah masih sebatas dalam pengarahan dalam 

menjalankan tugas dan fungsi sebagai komite madrasah.Namun peran 

komite  sebagai badan pertimbangan dalam hal  kebijakan,tujuan dan 

sasasran mutubelum ada konfirmasinya dari kepala madrasah.Pertama yang 

telah dikerjakan setelah menjabat komite adalah membuat sarana tempat 

                                                           
77Wawancara dengan bapak Parmono guru MIN 4 Pringsewu tanggal 13 Apri 2017  
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barang yang tidak terpakai/gudang,yang anggaran tersebut berasal dari 

sumbangan wali peserta didik.78 

Bahwa pasal 56 ayat 3 UU SPN No. 20/2003 menyatakan:  “Komite 

madrasah adalah lembaga mandiri dibentuk dan berperan dalam peningkatan mutu 

pelayanan dengan memberikan pertimbangan,arahan,dan dukungan tenaga,sarana 

dan prasarana serta pengawasan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan”. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No 44/U/2002 Tahun 2002 

tentang Komite Madrasah, bertujuan untuk:  

1. Mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan 

pendidikan.  

2. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.  

3. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan 

pendidikan. 

Sedangkan peran komite madrasah adalah: 

1).  Pemberi pertimbangan (Advisory Agency) dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 

2). Pendukung (Supporting Agency) baik yang berwujud finansial, pemikiran, 

maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

3).  Pengontrol (Controlling Agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan. 

                                                           
78Wawancara ketua komite madrasah bapak Edi Miswanto tanggal 26 April 2017 

http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/Kepmen_Diknas_No.4_2002.pdf
http://www.perpustakaan.kemenkeu.go.id/FOLDERDOKUMEN/Kepmen_Diknas_No.4_2002.pdf
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4). Mediator (Mediator Agency) antara pemerintah (Executive) dengan masyarakat 

di satuan pendidikan. 

Selanjutnya peneliti menanyakan peran fungsi komite dalam  penyusunan 

Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPBM) dan Rencana 

Pogram Kerja Madrasah (RPKM) beliau menjawab: 

Kami sebagai ketua komite,sekretaris dan bendahara belum dilibatkan 

dalam penyusunan RAPBM dan RPKM madrasah pada tahun 2017 ini.Draf 

programkerja yang akan kami lakukan belum dikasih petunjuknya seperti 

apa saja tugas pelaksanaannyasebagai komite madrasah dalam satu tahun ke 

depan.Kami sebagai pengurus komite sebenarnya sudah punya rencana kerja 

yang akan kami lakukan yaitu membuat fasilitas sarana madrasah yang 

diantaranya adalah membuat tempat sampah,tempat wudu dan memperbaiki 

tempat parkir kendaraan agar lebih rapi dan terjaga keamananya.79 

Komite madrasah dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai 

penunjang dalam pelaksanaan proses pembelajaran yang sejalan dengan kondisi 

dan permasalahan lingkungan masing-masing madrasah. Komite madrasah dapat 

melaksanakan fungsinya sebagai partner madrasah dalam mengadakan sumber-

sumber daya pendidikan dalam rangka melaksanakan pengelolaan pendidikan 

yang dapat mewujudkan fasilitas bagi guru dan peserta didik untuk belajar 

sehingga pembelajaran menjadi semakin efektif.Adanya sinergi antara komite  

dengan pihak madrasah melahirkan tanggung jawab bersama antara madrasah  

dan masyarakat sebagai mitra kerja dalam membangun pendidikan. Dari sini 

masyarakat akan dapat menyalurkan berbagai ide dan partisipasinya dalam 

memajukan pendidikan di daerahnya. 

                                                           
79Wawancara Ketua Komite Madrasah Bapak Edi Miswanto tanggal 26 April 2017 
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Untuk menjalankan perannya komite madrasah mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

a. Mendorong perhatian dan komitmen masyarakat terhadap penyelenggaraan  

    pendidikan yang bermutu. 

b. Melakukan kerja sama dengan masyarakat (perorangan/organisasi/dunia usaha) 

dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan yang bermutu. 

c. Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntutan dan berbagai kebutuhan 

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat. 

d.Memberikan masukan, pertimbangan dan rekomendasi kepada satuan 

pendidikan mengenai: a). kebijakan dan program pendidikan; b). rencana 

anggaran pendidikan dan belanja madrasah (RAPBM); c). Kriteria kinerja 

satuan pendidikan; d). criteria tenaga kependidikan; e). hal-hal lain yang terkait 

dengan pendidikan. 

e. Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guna 

mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 

f. Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiayaan penyelenggaraan 

pendidikan di satuan pendidikan. 

g. Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, program, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah tersebutdapat disimpulkan 

bahwa dalam menerapkan kebijakan dan sasaran mutu terlebih dengan 

mengoptimalkan kinerja, proses pembelajaran, pengelolaan sumber belajar, 

profesionalisme tenaga pendidikan serta sistem administrasi secara 

keseluruhan. Sebab madrasah diberi kewenangan untuk melakukan 
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perencanaandalam pengelolaan yang sesuai dengan kebutuhan madrasah 

yang meliputi, pengelolaan kurikulum,Pengelolaan ketenagaan danPengelolaan 

keuangan. 

Hasil wawancara dengan komite dapat disimpulkan bahwa, komite 

madrasah dibentuk hanya sebatas ketika akan dibutuhkan oleh madrasah dalam 

hal yang berhubungan dengan wali peserta didik. Tujuan dibentuknya komite 

adalah untuk  mewadahi dan menyalurkan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan 

yaitu:  

1. Meningkatkan tanggung jawab dan peranserta masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan;  

2. Menciptakan suasana dan kondisi transparan, akuntabel, dan demokratis dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan 

pendidikan. 

Dari hasil observasi  penulis bahwa dalam menerapkan kebijakan,tujuan dan 

sasaran mutu kepala madrasah belum sepenuhnya melibatkan peran  masyarakat. 

Esensi hubungan madrasah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan 

keterlibatan, kepedulian, kepemilikian dan dukungan dari masyarakat, terutama 

dukungan moral dan finansial yang dari dulu telah didesentralisasikan.Dalam 

Pengelolaan iklim madrasah  belum menerapkan bagaimana iklimmadrasah yang 

kondusif yang  merupakan prasyarat bagi terselenggaranya proses pembelajarandi 

dalam kelas maupun di luar kelas yang efektif. Seperti lingkungan madrasah yang 

asri yaitu  banyak pepohonan dan tanaman yang rindang yang berpengaruh 

terhadap pembentukan karakter peserta didik. 
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Hasil  observasi penulisdapat menyimpulkan  bahwa kepala madrasah 

dalam  kebijakan,tujuan dan sasaran mutu belum sepenuhnya menerapkan 

dengan menyusun beberapa hal sebagai berikut :  

a. Membentuk tim yang melaksanakan dan mengawasi kebijakan mutu pada 

madrasah.  

b. Mengadakan evaluasi tentang Visi dan misi serta tujuan yang jelas sebagai arah 

penentu kebijakan. 

c. Mengajak partisipanuntuk mengadakan musyawarahbersama yang meliputi 

unsur guru, staf admnistrasi, komite madrasah dan wali peserta didik untuk 

menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran mutu madrasah dalam  

membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPB), Rencana 

Program Kerja Madrasah (RPKM), Rencana Pengembangan Madrasah (RPM) 

setiap awal tahun. 

e. Menyusun laporan kebijakan,tujuan dan sasaran mutu yang dibuat untuk 

menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan program kegiatan 

madrasah. Kebijakan, tujuan dan sasaran mutu tersebut disosialisasikan 

kepada semua warga madrasah, sehingga tertanam pemikiran, tindakan, 

kebiasaan, hingga sampai pada kepemilikan karakter mutu oleh warga 

madrasah. 

f. Menerapkan dan melaksanakan delapan standar pendidikan serta di 

dokumentasikan dalam administrasi madrasah yang meliputi, standar isi, 

standar proses,standar kelulusan,standar tenaga pendidik dan 

kependidikan,standar sarana dan prasarana,standar pembiayaan,standar 

pengelolaan dan standar penilaian. 
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g.  Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

arah dan tujuan pendidikan nasional. 

h. Mengelola  keuangan  madrasah sesuai dengan prinsif pengelolaan yang 

akuntabel, transfaran dan efesien sesuai dengan undang-undang nomor  20 

pasal tahun 2003. 

i.  Input manajemen yang telah dimiliki seperti tugas yang jelas, rencana yang 

rinci dan sistematis,  program yang mendukung implementasi, ketentuan-

ketentuan yang jelas sebagai panutan bagi warga madrasah dalam bertindak, 

serta adanya sistem pengendalian mutu yang handal untuk meyakinkan bahwa 

tujuan yang telah di rumuskan dapat diwujudkan di madarsah. 

j. Merumuskan standar kebijakan dalam pendidikan seperti: 

a). Membuat SOP (standar operasional prosedur) yang jelas sebagai penerapan 

dalam penentuan kebijakan mutu pendidikan yang aplikatif. 

b). Melaksankan evaluasi kebijakan mutu untuk pengembangan kearah yang 

lebih baik.  

c).Merancang sasaran mutu yaitu target yang hendak dicapai baik target jangka 

pendek maupun jangka panjang, dengan melakukan skala prioritas dan 

merumuskannya dalam penjabaran dalam tabel sehingga memudahkan 

untuk bahan evaluasi. 

d). Merancang Prosedur Mutu yaitu, langkah-langkah pencapaian target yang 

hendak dicapai dalam sebuah madrasah atau yang disebut alur mekanisme 

kerja yang disebut SOP (standart opasional prosedur) Dengan mengetahui 

elemen mutu yang diharapkan penerapan dapat berjalan lancar.  
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k.  Menerapkan Madrasah Memiliki Budaya Mutu 

     Dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM),harus memiliki 

budaya mutu yang memiliki elemen-elemen sebagai berikut: a) informasi 

kualitas harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk mengadili/mengontrol 

orang; b) kewenangan harus sebatas pada tanggungjawab; c) hasil harus diikuti 

penghargaan (rewards); d) kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi, harus 

menjadi basis untuk kerjasama; e) warga madrasah merasa aman terhadap 

pekerjaannya; f) atmosfir keadilan (fairness) harus ditanamkan; g) imbal jasa 

harus sepadan dengan nilai pekerjaannya; dan h) warga madrasah merasa 

memiliki. 

l. Melakukan analisis SWOT yaitu, identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perubahan. Analisis ini didasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan (strenghts) dan peluang(opportunities), 

akan tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan(weakness) dan 

ancaman( threats). 

b.Sumberdaya tersedia lengkap 

Sumberdaya merupakan input penting yang diperlukan untuk 

berlangsungnya proses pendidikan di madrasah. Tanpa sumberdaya yang 

memadai, proses pendidikan di madrasah tidak akan berlangsung secara memadai, 

dan pada gilirannya sasaran madrasah tidak akan tercapai. Sumber  daya dapat 

dikelompokan menjadi dua, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya non 

manusia(uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dsb) dengan penegasan bahwa 

sumberdaya selebihnya tidak mempunyai arti apapun bagi perwujudan sasaran 
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madrasah, tanpa campur tangan sumberdaya manusia. Adapun sumber daya 

tersebut meliputi: 

- Sumberdaya manusia disiapkan yang berkualitas.  

- Dana, peralatan, perlengkapan, bahan, sistem, organisasi, masyarakat. 

-  Mampumendayagunakansumberdayaterbatasdemi mutu.  

Hasil wawancara dengan kepala madrasah tentang pengelolaan sumberdaya 

manusia  dan sumberdaya yang ada di MIN 4 Pringsewu sebagai berikut: 

Dengan memfasilitasi pegawai agar memiliki pengetahuan, keahlian, 

dan sikap yang dibutuhkan dalam menangani pekerjaan sebagai 

pendidik.Walaupun telah disadari bahwa mengelola sumber daya manusia 

merupakan hal yang vital dalam lembaga pendidikan, namun melaksanakan 

hal tersebut tidaklah mudah.Kadang-kadang kepala madrasah dalam 

menerapkan agak kesulitan untuk memulai langkah awal dalam 

pengembangan sumber daya manusia. Karena pada dasarnya seorang 

pendidik itu mempunyai empat kompetensi yang harus dimiliki dan 

diimplementasikan terhadap peserta didik, sesama pendidik dan masyarakat.  

Adapun empat kompetensi tersebut adalah, Kompetensi 

pedagogik,kompetensi kepribadian, kompetensi professional dan 

kompetensi sosial. Dari empat kompetensi inilah apabila dikembangkan dan 

diterapkan akan meningkatkan sumber daya manusia itu sendiri sebagai 

seorang pendidik yang berkompeten.Sedangkan sumberdaya selebihnya 

untuk menjalankan proses pendidikan  dan pengajaran yang lebih baik 

madrasah menyediakan sarana dan prasarana yaitu perlengkapan dalam 

proses pembelajaran dan fasilitas pendukung dalam pembelajaran.80 

 

Hasil wawancara dengan kepala madrasah dapat disimpulkan bahwa,kepala 

madrasah dalam menempatkan  khususnya sumber daya manusia  agak kesulitan 

untuk memulai langkah awal dalam pengembangannya. Karena pada dasarnya 

seorang pendidik itu mempunyai empat kompetensi yang harus dimiliki dan 

diimplementasikan terhadap peserta didik, sesama pendidik dan masyarakat. 

Adapun empat kompetensi tersebut adalah, Kompetensi pedagogik,kompetensi 

                                                           
80Wawancara,Kepala MIN 4 Pringsewu Tanggal 9 April 2017. 
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kepribadian, kompetensi professional dan kompetensi sosial. selebihnya untuk 

menjalankan proses pendidikan  dan pengajaran yang lebih baik, madrasah 

menyediakan sarana dan prasarana yaitu perlengkapan dalam proses pembelajaran 

dan fasilitas pendukung dalam pembelajaran peserta didik. 

Hasil wawancara peneliti dengan dewan gurutentang pengelolaan 

sumberdaya  yang ada di MIN 4 Pringsewu sebagai berikut: 

Bahwaguru adalah sebagai sumber daya manusia dalam menjalankan 

tugas proses pembelajaran terhadap peserta didik sesuai dengan tugas pokok 

dan fungsi sesuai dengan peraturan dan petunjuk yang telah ditetapkan oleh 

kepala madrasah.Dalam prakteknya sebagai sumber daya manusia guru 

adalah,pertama orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya, profesinya) 

mengajar; kedua pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, 

mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi 

peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, 

pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, Maksudnya adalah 

kemampuan guru untuk mengaktualisasikan tugasnya dalam proses dan 

hasil kerjanya sesuai dengan profesinya sebagai pendidik. Namun dalam 

prakteknya  pihak madrasah belum sesuai dalam menempatkan guru dalam 

menjalankan tugasnya yaitu dari latar belakang pendidikan yang dimilki 

oleh guru tersebut. Dalam segi sumberdaya  yang perlu dilengkapi adalah 

fasilitas pendukung dalam proses pembelajaran seperi buku refrensi dan 

media pembelajaran.81 

 

Dari observasi yang penulis lakukan bahwa, keadaan sumberdaya manusia 

yang ada di MIN 4 Pringsewu sudah memadai darilatar pendidikan tenaga 

pendidikyangseluruhnya sudah bergelar sarjana (S1) dalam bidang pendidikan 

umum dan agama.Namun  dalam menempatkan guru sebagaipengampu mata 

pelajaran belum sesuai dengan ijazah yang dimiliki. Seperti mata pelajaran bahasa 

Inggris  dan matematika kelas VI diampu oleh guru kelas yang bukan jurusan 

mata pelajaran tesebut. Padahal terdapat guru yang  mempunyai ijazah kedua mata 

pelajaran yakni matematika dan bahasa Inggris sehingga hasil dari proses 

                                                           
81Wawancara dengan dewan guru  MIN 4 Pringsewu tanggal 17 April 2017 
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pembelajaran nilai peserta didik belum tercapai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan 

Minimal (KKM). 

dalam observasi sumberdaya di MIN 4 Pringsewu sudah cukup dari segi 

dana  peralatan, perlengkapan, bahan dan organisasi,  namun dalam segi sarana 

dan prasarana seperti MCK masih belum memadai bila dilihat jumlah seluruh 254 

peserta didik   hanya ada 1 (satu) tempat MCK serta tempat wudu yang masih 

perlu dilengkapi oleh pihak madrasah. Sehingga madrasah mampu dengan 

mendayagunakan sumberdaya  derni mutu pendidikan tersebut. Secara umum, 

madrasah yang menerapkan MBM harus memiliki tingkat kesiapan sumberdaya 

yang memadai untuk menjalankan proses pendidikan. Artinya, segala sumberdaya 

yang diperlukan untuk menjalankan proses pendidikan harus tersedia dan dalam 

keadaan siap. Ini bukan berarti bahwa sumberdaya yang ada,kepala madrasah 

dalam menempatkan  sesuai dengan permintaan dan keinginan guru yang 

bersangkutan padahal tidak sesuai dengan latar pendidikan yang dimilikinya. 

Akan tetapi madrasah yang bersangkutan dapat memanfaatkan keberadaan 

sumberdaya yang ada dilingkungan madrasahnya. Karena itu, diperlukan kepala 

madrasah yang mampu memobilisasi sumberdaya yang ada di sekitarnya. 

c.Staf yang Kompeten dan Berdedikasi Tinggi 

Madrasah  yang efektif pada umumnya memiliki staf yang mampu 

(kompoten) dan berdedikasi tinggi terhadap madrasahnya. Implikasinya jelas, 

yaitu, bagi madrasah yang ingin efektifitasnya tinggi, maka kepemilikan staf yang 

kompeten dan berdedikasi tinggi merupakan keharusan. Staf yang kompeten 

bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan dan pelayanan 

administratif atau teknis operasional pendidikan di  madrasah. 
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Tugas staf administrasi adalah jabatan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keadministrasian, baik surat menyurat,keuangan,pelayanan maupun 

kegiatan yang ada di madrasah.Tugas  pokok dan Fungsi Tenagastaf administrasi 

madrasah adalah,bertanggung jawab kepada kepala madrasah dalam kegiatan:(1). 

Penyusunan program kerja tata usaha madrasah. 

(2). Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar. 

(3).Pengurusan dan pelaksanaan administrasi madrasah. 

(4). Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha madrasah. 

(5). Penyusunan administrasimadrasah meliputi kurikulum, kesiswaan dan 

ketenagaan. 

(6). Penyusunan dan penyajian data/statistik madrasah secara keseluruhan. 

(7). Penyusunan tugas staf  tata usaha dan tenaga teknis lainnya. 

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan dengan kepala MIN 4 

Pringsewu tentang tenaga kependidikan yaitu staf yang kompeten dan berdedikasi 

tinggi adalah sebagai berikut: 

Keberadaan staf  sangat membantu kepala madrasah karena bertugas 

memberikan dukungan layanan administrasi guna terselenggaranya proses 

pendidikan di madrasah. Tentang pedoman penyusunan standar pelayanan 

minimal penyelenggaraan bidang pendidikan dasar dan menengah 

dinyatakan bahwa tenaga Administrasi (staf)madrasah  ialah sumberdaya 

manusia di madrasah  yang tidak terlibat langsung dalam kegiatan proses 

pemblajaran tetapi sangat mendukung keberhasilannya dalam kegiatan 

administrasi madrasah.Tenaga Administrasi (staf)madrasah merupakan 

pelayanan yang berfungsi meringankan terhadap pencapaian tujuan aktivitas 

substantif.  

Tugas dan fungsi tenaga administrasi madrasah di jenjang pendidikan 

dasar dan menengah tidak dapat dilakukan oleh pendidik. Hal ini 

disebabkan pekerjaannya bersifat administratif yang tunduk pada aturan 

yang sifatnya khusus, merupakan pekerjaan pelayanan untuk kelancaran 

proses pembelajaran, lebih memerlukan keterampilan khusus, sedikit yang 

memerlukan keahlian tertentu, memerlukan kompetensi yang berbeda  
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dengan kompetensi yang disyaratkan untuk pendidik, kadang kala tidak 

berhubungan secara langsung dengan peserta didik kecuali untuk jabatan 

instruktur, dan sebagainya.82 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa keberadaan dan 

tugas staf  sangat membantu kepala madrasah karena tugasnya memberikan 

dukungan layanan administrasi guna terselenggaranya proses pendidikan di 

madrasah. Dalam menjalankan tugas tenaga  staf bersifat administratif yang 

tunduk pada aturan yang sifatnya khusus, merupakan pekerjaan pelayanan 

untukkelancaran proses pembelajaran. Akan tetapi kepala madrasah tidak 

menjelaskan bagaimana mengembangkan dan memberdayakan staf yang 

kompeten dan berdedikasi tinggi serta standar kompetensi yang harus dimiliki 

oleh tenaga administrasi madrasah.  

Adapunstandar kompetensi staf tersebut  meliputi:  kompetensi kepribadian, 

kompetensi sosial, kompetensi teknis dan kompetensi manajerial (khusus untuk 

kepala tenaga administrasi madrasah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2008 tentang Standar Tenaga Administrasi 

sekolah/Madrasah.Untuk dapat memperjelas komponen dimensi kompetensi 

tersebut dijabarkan sebagai berikut: 

1.   Kompetensi Kepribadian  

Kompetensi ini meliputi: kompetensi memiliki integritas dan akhlak mulia, 

etos kerja, pengendalian diri, percaya diri, fleksibilitas, ketelitian, 

kedisiplinan, kreatif dan inovasi, tanggung jawab. 

 

 

                                                           
82Wawancara,Dengan Kepala Min 4 PringsewuTanggal 9 April 2017 
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2.   Kompetensi Sosial  

Kompetensi ini meliputi: kompetensi untuk: bekerja dalam tim, pelayanan prima, 

kesadaran berorganisasi, berkomunikasi efektif, dan membangun hubungan 

kerja. 

3.   Kompetensi Teknis  

Kompetensi ini meliputi: kompetensi untuk melaksanakan administrasi 

kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, hubungan madrasah dengan 

masyarakat, persuratan dan pengarsipan, administrasi kesiswaaan, 

administrasi kurikulum, administrasi layanan khusus, dan penerapan 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). 

4.   Kompetensi Manajerial(khusus bagi kepala tenaga administrasi madrasah) 

Kompetensi ini meliputi kompetensi untuk: mendukung pengelolaan standar 

nasional pendidikan, menyusun program dan laporan kerja, 

mengorganisasikan staf, mengembangkan staf, mengambil keputusan, 

menciptakan iklim kerja yang kondusif, mengoptimalkan pemanfaatan 

sumberdaya, membina staf, mengelola konflik, dan menyusun laporan. 

Hasil wawancara penulis dengan bapak Parmono sebagaidewan guru MIN 4 

Pringsewu  tentang peran staf  yang kompeten dalam membantu administrasi guru 

menjalankan tugas beliau mengatakan bahwa: 

Keberadaan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi merupakan 

suatu keharusan yang sangat dibutuhkan dan membantu guru dalam 

melengkapi administrasi yang diperlukan dalam proses pembelajaran.Staf 

merupakan jiwa madrasah. Madrasah  yang efektif pada umumnya memiliki 

staf yang mampu (kompeten) dan berdedikasi tinggi terhadap 

madrasahnya.83 

 

                                                           
83Wawancara Dengan Parmono dewan guru MIN 4 Pringsewu tanggal 13 April 2017 
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Hasil observasi yang penulis lakukan bahwa staf administrasi di MIN 4 

Pringsewu belum sepenuhnya menjalankan tugas  pokok dan fungsi 

sebagaitenagastaf administrasi madrasah yang bertanggung jawab kepada kepala 

madrasah dalam kegiatan: 

1). Penyusunan program kerja tata usaha madrasah. 

2). Pembinaan dan pengembangan karir staf administrasimadrasah. 

3). Penyusunan administrasi madrasah meliputi kurikulum, penerapan delapan 

standar pendidikan yang meliputi: 

(1). Standar Isi 

(2). Standar Proses 

(3). Standar Kompetensi Lulusan 

(4). Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan 

(5). Standar Sarana dan Prasarana 

(6). Standar Pengelolaan 

(7). Standar Pembiayaan Pendidikan 

(8). Standar Penilaian Pendidikan 

4).  Mengkoordinasikan dan melaksanakan 7 K. 

Tenaga administrasi madrasah harus mampu memberikan pelayanan 

administratif secara prima serta melaksanakan pelayanan7 Kyaitu 

(Kebersihan,Kesehatan,Keamanan, Ketertiban, Keindahan, Kekeluargaan, 

dan Kerindangan.”) 

5).  Penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan, pengurusan ketataushaan secara 

berkala. 

Oleh karena kompleksitas tugas tenaga administrasi, harus sesuai aturan 

kepegawaian, tugas tenaga administrasi madrasah di jenjang pendidikan dasar dan 

menengah tidak boleh dirangkap oleh tenaga fungsional yang lain. Sebagai 
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subsistem atau komponen pembelajaran, keberadaannya akan saling berkaitan 

dengan komponen yang lain agar tujuan pendidikan dapat dicapai sesuai dengan 

harapan. Keberadaan subsistem atau komponen tersebut harus memenuhi syarat 

baik dari segi kuantitas maupun kualitasnya sesuai dengan Standar Nasional 

Pendidikan sehingga hasil yang diharapkan dalam tujuan pembelajaran pada 

setiap satuan pendidikan dapat dicapai sesuai dengan rencana strategis yang 

telah ditetapkannya. 

d. Memiliki Harapan Prestasi Yang Tinggi 

Madrasah yang menerapkan Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Madrasah (MPMBM) mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk 

meningkatkan prestasi peserta didik dan madrasahnya. Kepala madrasah memiliki 

komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu madrasah secara 

optimal. Guru memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa peserta 

didiknya dapat mencapai tingkat yang maksimal, walaupun dengan segala 

keterbatasan sumberdaya pendidikan yang ada di madrasah. Sedang peserta didik 

juga mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai 

dengan bakat dan kemampuannya. Harapan tinggi dari ketiga unsur madrasah ini 

merupakan salah satu faktor yang menyebabkan madrasah selalu dinamis untuk 

selalu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya. Adapun memiliki harapan 

yang tinggi meliputi.: 

1.Memilikidoronganprestasi peserta didikdan madrasah yang tinggi. 

2.Kepala madrasahmemilikikomitmendanmotivasitinggiuntukmutu. 
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3.Guru&karyawan 

Memilikikomitmendanmotivasitinggiuntukmutupesertadidiknya, 

walausumberdaya madrasah terbatas. 

Hasil wawancara dengan kepala madrasah tentang harapan prestasi,beliau 

mengatakan bahwa: 

Madrasahdengan menerapkan MBM mempunyai dorongan dan 

harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan 

madrasahnya. Kepala madrasah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat 

untuk meningkatkan mutu madrasah secara optimal. Guru memiliki 

komitmen dan harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat mencapai 

tingkat prestasi yang maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan 

sumberdaya pendidikan yang ada di madrasah.Peserta didik juga 

mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi 

sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Harapan terbesar dari ketiga unsur 

madrasah ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan madrasah 

selalu dinamis untuk menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.84 

 

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah tentang harapan prestasi 

madrasah dapat disimpulkan bahwa;Kepala madrasah memiliki komitmen dan 

motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu madrasah secara optimal. Guru 

memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa anak didiknya dapat mencapai 

tingkat prestasi yang maksimal, walaupun dengan segala keterbatasan sumberdaya 

pendidikan yang ada di madrasah.Peserta didik juga mempunyai motivasi untuk 

selalu meningkatkan diri untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan 

kemampuannya. 

Sebagaimana pendapat yang dikemukakan olehDavid A. Squires, 

et.al.(1983) bahwa ciri-ciri sekolah/madrasahyang mempunyai mutu adalah: 

1. Adanya standar disiplin yang berlaku bagi kepala madrasah, guru, peserta 

didik, dan karyawan. 

2.  Memiliki suatu keteraturan dalam rutinitas kegiatan di kelas. 

                                                           
84Wawancara dengan kepala MIN 4 Pringsewu tanggal 9 Arpril 2017 
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3.  Mempunyai standar prestasi madrasah yang sangat tinggi. 

4.Peserta  didik  diharapkan mampu mencapai tujuan yang telah 

direncanakan. 

5. Peserta didik diharapkan lulus dengan menguasai pengetahuan akademik 

6. Adanya penghargaan bagi peserta didik yang berprestasi. 

7. Peserta didik berpendapat kerja keras lebih penting dari pada faktor 

keberuntungan dalam meraih  prestasi. 

8. Para peserta didik diharapkan mempunyai tanggungjawab yang diakui 

secara umum. 

9.Kepala madrasahmempunyai programinservice, pengawasan, supervisi, 

serta menyediakan waktu untuk membuat rencana bersama-sama dengan 

para guru dan memungkinkan adanya umpan balik demi keberhasilan 

prestasi akademiknya. 

 

Hasil observasi yang penulis lakukan bahwa, untuk memiliki prestasi 

peserta didik  dan madrasah maka yang harus dilakukan oleh kepala 

madrasahadalah harus memilikikomitmendanmotivasitinggiuntukmutu bagi 

peserta didiknya.Kepala madrasahbelum sepenuhnya melaksanakan dan 

mempunyai programkerja inservice serta membuat rencana bersama-sama dengan 

para guru,komite madrasah  dan memungkinkan adanya umpan balik demi 

keberhasilan prestasi akademiknya. 

Maka dapat disimpulkan bahwa kepala madrasah  dalam  mewujudkan mutu 

serta harapan pretasi  peserta didik  pada  madrasah secara total  belum 

sepenuhnyamelaksanakan: 

1.    Dengan melibatkan semua unsur komponen(Guru,komite madrasah dan wali 

peserta didik). 

3.   Membuat perencanaan program kerja jangka pendek dan jangka panjang. 

4.   Menggunakan Pengukuran (standar pendidikan) 

5. Komitmen terhadap mutu pendidikan madrasah (Visi, Misi dan tujuan) 

6. Perbaikan secara terus menerus 

7. Membentuk tim perbaikan mutu 
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e.  Fokus pada Pelanggan(peserta didik) 

Pelanggan , terutama peserta didik, harus merupakan fokus dari semua 

kegiatan madrasah. Artinya, semua input dan proses yang dikerahkan di 

madrasahtertuju utamanya untuk meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. 

Konsekuensi logis dari ini semua adalah bahwa penyiapan input dan proses 

pembelajaran harus benar-benar mewujudkan sosok utuh mutu dan kepuasan yang 

diharapkan dari peserta didik.Adapun fokus terhadap pelanggan (peserta didik) 

meliputi; 

-  Pelanggan, terutamapesertadidiksebagai fokus kegiatan madrasah. 

-  Kepuasanpelanggandenganmendayagunakansumberdayamaksimal. 

Dari hasil wawancara dengan kepala madrasah mengenai fokus terhadap 

peserta didik beliau mengatakan: 

Berpusat pada pelayanan yang baik terhadap peserta didik dan 

masyarakat merupakan suatu keharusan dan komitmen madrasah dalam 

melayani peserta didik secara keseluruhan tanpa membedakan status 

golongan yang inginbelajar  dengan sungguh-sungguh. Maka setiap ada 

rapat dengan dewan guru yang selalu saya tekankan adalah disiplin dan 

disiplin dalam menjalankan tugasnya mengajar dan tepat waktu baik datang 

ke madrasah dan pulangnya. Selain itu juga dengan membuat jadwal guru 

piket apabila ada kelas yang kosong karena ketidak hadiran guru yang 

mengajar. 

 

Dari penjelasan kepala madrasah dapat disimpulkan bahwa,fokus terhadap 

peserta didik adalah merupakan suatu keharusan dan komitmen madrasah dalam 

memberikan pelayanan dan kepuasan terhadap peserta didik dan masyarakat 

madrasah. Untuk menjalankan pelayanan dan fokus terhadap peserta didik maka 

menekankan kepada segenap unsur madrasah agar selalu disiplin dalam 

menjalankan tugasnya. 
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Menurut bapak Parmono selaku dewan guru fokus terhadap peserta 

didik dalam proses pembelajaran adalah kewajiban seorang guru terhadap 

peserta didik dalam proses pembelajaran. Sehingga hasil dari proses 

pembelajaran tersebut bisa tercapai dengan baik. Sebab tugas guru tidak 

hanya mengajar akan tetapi sebagai pendidik dengan mentransfer ilmu 

pengetahuan,memberikan motivasi dan inspirasi terhadap peserta didik. 

 

Hasil dari observasi peneliti bahwa fokus terhadap peserta didik yang 

dilakukan oleh madrasah sudah sepenuhnya dilaksanakan yang meliputi: 

1. Proses pembelajaran mewujudkan mutu dan kepuasan yang diharapkan 

dari peserta didik. 

2. Menyelenggarakan pengajaran yang efektif dan meningkatkan kualitas 

belajar terhadap peserta didik. 

3. Mendayagunakan sumberdaya (peserta didik) dengan maksimal. 

4. Menyediakan program pengembangan yang diperlukan peserta didik. 

2. Hasil Temuan Pencapaian Karakteristik Input MBM 

Dari hasil wawancara, observasi dan pengamatan yang penulis lakukan 

selama dalam penelitian maka dalam pencapaian karakteristik input penerapan 

MBM di MIN 4 pringsewu dapat diambil hasil sebagaimana tabel berikut: 

Tabel 14.  

Pencapaian Karakteristik Input MBM 

MIN 4 Pringsewu Tahun Pelajaran 2017/2018 

No. Dimensi Penilaian Skor 

1. Kebijakan Tujuan,Sasaran Mutu   

a. Visi, Misi dan tujuan lembaga  4 

b.  Input manajemen madrasah 3 

c. Pengembangan kurikulum (Tim Pengembang) 2 

d. Memiliki budaya mutu dan tim kendali mutu 2 

e. Melaksanakan analisis SWOT 1 
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. Jumlah Skor 12 

2. Sumber Daya Tersedia Lengkap  

a. Menggunakan  pengukuran  (8 standar pendidikan ) 2 

b. Kerjasama kepaladenganguru, komite,wali peserta 

didik/masyarakat dalam  menyusun RAPBM,RPKM,RPM dan 

pengambilan keputusan bersama. 

2 

c. Penelitian dan publikasi  2 

d. Keuangan madrasah 4 

e. Insfrastruktur (Sarpras) 3 

 Jumlah Skor 13 

`3. Staf Yang Kompeten dan Berdedikasi  

a. Penyusunan program kerja dan pelaksanaan sebagai staf /tata 

usaha madrasah 

3 

b. Memberikan pembinaan dan pengembangan karir  staf/tata 

usaha madrasah. 

2 

c. Memiliki wawasan manajemen berbasis madrasah (MBM) 1 

d. Memberikan  pelayanan administratif secara primaserta 

melaksanakan pelayanan7 Kyaitu 

(Kebersihan,Kesehatan,Keamanan, Ketertiban, Keindahan, 

Kekeluargaan, dan Kerindangan.) 

2 

e. 

 

Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatan 

dan pelayanan administratif atau teknis operasional pendidikan 

di  madrasah. 

4 

 Jumlah Skor 12 
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4. Memilki Harapan Prestasi Yang Tingi  

a. Memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk 

meningkatkan prestasi madrasah. 

3 

b. Memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa peserta 

didiknya dapat mencapai tingkat prestasi yang maksimal. 

3 

c. Peserta didik  mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan 

diri untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 

4 

d. Mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk 

meningkatkan prestasi peserta didik dan madrasah. 

3 

c. Mempunyai kegiatan rutinitas dan perbaikan terus menerus 3 

 Skor Nilai 16 

5. Fokus Pada Pelanggan (Peserta Didik)  

a. Proses pembelajaranmewujudkan  mutu dan kepuasan yang 

diharapkan dari peserta didik. 

3 

b. Menyelenggarakan pengajaran yang efektif dan meningkatkan 

kualitasbelajar  terhadap peserta didik 

3 

c. Mendayagunakan sumberdaya (peserta didik) dengan 

maksimal 

4 

d. Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap 

kebutuhan peserta didik dan masyarakat madrasah 

2 

e. Menyediakan program pengembangan yang diperlukan peserta 

didik. 

3 

 Jumlah skor 15 

 Jumlah skor akhir 1+2+3+4+5 68 
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Dari hasil pencapaian karakteristik input Manajemen Berbasis Madrasah 

(MBM) tersebut di atas dengan hasil skor dan ketercapaian sebagai berikut: 

Tabel 15. 

Hasil  Skor Pencapaian  Karakteristik Input  MBM 

          MIN 4 Pringsewu Tahun Pelajaran 2017/2018 

 

No. DimensiPenerapan Skor 
Tercapai 

(Bobot %) 

1. Memiliki Kebijakan Tujuan,Sasaran Mutu  13:20 x 100 % 60 % 

2. Sumber Daya Tersedia Lengkap 13:20 x 100 % 65 % 

3. Staf Yang Kompeten dan Berdedikasi 13:20 x 100 % 60 % 

4. Memilki Harapan Prestasi Yang Tinggi 17:20 x 100 % 80 % 

5. Fokus Pada Pelanggan (Peserta Didik) 16:20 x 100 % 75 % 

 

Dari hasil pencapaian karakteristik input Manajemen Berbasis Madrasah 

(MBM)di atas  yang  terdiri; kebijakan, tujuan dan sasaran mutu sebesar 60 %, 

sumber daya tersedia lengkap sebesar 65 %, staf yang kompeten dan berdedikasi 

sebesar 60 %,memiliki harapan prestasi yang tinggi sebesar 80 %, fokus pada 

peserta didik sebesar 75 %  sebagaimana grafik berikut ini: 

Gambar 1 :Grafik Penilaian Karakteristik Input Penerapan MBM 
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B. Pembahasan Hasil Penelitian 

1. Karakteristik Input Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) 

Depdiknas menjelaskan karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu 

Berbasis Madrasah (MPMBM) dalam upaya meningkatkan mutu mempunyai 

karekteristik. Karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis 

Madrasah(MPMBM) dapat dilihat melalui pendidikan sistem. Hal ini didasari 

oleh pengertian bahwa madrasah merupakan sebuah sistem sehingga penguraian 

karakteristik berdasarkan pada input, proses dan output(Depdiknas, 2001 :9). 

Input pendidikan adalah segala hal yang harus tersedia karena dibutuhkan 

untuk berlangsungnya proses. Segala hal yang dimaksud meliputi sumber daya 

dan perangkat lunak serta harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya 

proses. Input sumberdaya meliputi sumberdaya manusia (kepala 

madrasah,guru,karyawan,dan peserta didik). Input perangkat lunak meliputi 

struktur organisasi madrasah,peraturan perundang-undangan,deskripsi 

tugas,rencana,program dsb. Input harapan-harapan berupa visi,misi,tujuan,dan 

sasaran-sasaran yang ingin dicapai oleh madrasah. Kesiapan input dapat diukur 
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dari tingkat kesiapan input,makin tinggi tingkat kesiapan input,makin tinggi pula 

mutu input tersebut.  

a. Input Pendidikan yang meliputi: 

1).Memiliki kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu yang jelas. 

2).Sumber daya yang tersedia dan siap. 

3).Staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi. 

4).Memiliki harapan prestasi yang tinggi. 

5).Fokus pada pelanggan (peserta didik). 

b. Proses, dalam proses terdapat sejumlah karakter yaitu: 

1).Proses pembelajaran yang memiliki tingkat efektifitas yang tinggi. 

2).Kepemimpinan madrasah yang kuat. 

3).Lingkungan madrasah yang aman dan tertib. 

4).Pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. 

5).Madrasah memiliki budaya mutu. 

6).Madrasah memiliki team work yang kompak, cerdas, dan dinamis.  

c. Output yang diharapkan. 

Output madrasah adalah Prestasi madrasah yang dihasilkan melalui proses 

pembelajaran dan manajemen di madrasah. Output pendidikan merupakan kinerja 

madrasah. Kinerja madrasah adalah prestasi madrasah yang dihasilkan dari 

proses/perilaku madrasah, kinerja madrasah dapat diukur dari 

kualitas,efektivitas,produktivitas,efisiensi,inovasi, kualitas kehidupan kerja,dan 

moral kerjanya. Output madrasah dapat dikatakan berkualitas/bermutu tinggi jika 

prestasi madrasah khususnya prestasi belajar peserta didik menunjukan 

pencapaian yang tinggi dalam : 
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1). Prestasi akademik,berupa nilai ulangan harian,nilai dari portofolio,nilai 

ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan kompetensi,NUAN/UAM, 

karya ilmiah,lomba akademik,karya-karya lain peserta didik. 

2). Prestasi non akademik seperti IMTAQ,kejujuran,kesopanan,olahraga, 

kesenian,keterampilan. Mutu madrasah dipengaruhi oleh banyak tahapan 

kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti perencanaan, pelaksanaan, 

dan pengawasan.  

Dari ketiga karakteristik Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah 

(MPMBM) di atas,maka  karakteristik input dalam  penelitian ini  yang akan 

dibahas yaitu: 

1. Kebijakan,tujuan dan sasaran mutu 

Dalam menerapkan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang berkenaan 

dengan karakteristik input tentang kebijakan,tujuan dan sasaran mutu kepala 

madasah belum sepenuhnya menerapkan dengan menyusun beberapa hal sebagai 

berikut :  

a.  Mengadakan evaluasi tentang  visi dan misi serta tujuan yang jelas sebagai 

arah penentu kebijakan. 

b. Input manajemen yang telah dimiliki seperti tugas yang jelas, rencana yang 

rinci dan sistematis,  program yang mendukung implementasi, ketentuan-

ketentuan yang jelas sebagai panutan bagi warga madrasah dalam bertindak, 

serta adanya sistem pengendalian mutu yang handal untuk meyakinkan bahwa 

tujuan yang telah di rumuskan dapat diwujudkan di madarsah. 

e. Menyusun laporan kebijakan,tujuan dan sasaran mutu yang dibuat untuk 

menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan program kegiatan madrasah. 
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Kebijakan, tujuan dan sasaran mutu tersebut disosialisasikan kepada semua 

warga madrasah,  sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga 

sampai pada kepemilikan karakter mutu oleh warga madrasah. 

a. Membentuk tim yang melaksanakan dan mengawasi kebijakan mutu pada 

madrasah.  

c. Mengajak partisipan untuk mengadakan musyawarahbersama yang meliputi 

dewan guru, staf admnistrasi, komite madrasah dan wali peserta didik untuk 

menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran mutu madrasah dalam  

membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPB), Rencana 

Program Kerja Madrasah (RPKM) dan Rencana Pengembangan Madrasah 

(RPM) setiap awal tahun. 

e. Menyusun laporan kebijakan,tujuan dan sasaran mutu yang dibuat untuk 

menjadi bahan pertimbangan dalam melaksanakan program kegiatan madrasah. 

Kebijakan, tujuan dan sasaran mutu tersebut disosialisasikan kepada semua 

warga madrasah,  sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga 

sampai pada kepemilikan karakter mutu oleh warga madrasah. 

f. Menerapkan dan melaksanakan 8(delapan) standar pendidikan serta di 

dokumentasikan dalam administrasi madrasah yang meliputi, standar isi, 

standar proses,standar kelulusan,standar tenaga pendidik dan kependidikan, 

standar sarana dan prasarana,standar pembiayaan,standar pengelolaan dan 

standar penilaian. 

g.  Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan 

arah dan tujuan pendidikan nasional. 
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h. Mengelola  keuangan  madrasah sesuai dengan prinsif pengelolaan yang 

akuntabel, transfaran dan efesien sesuai dengan undang-undang nomor  20 

pasal tahun 2003. 

j.  Menerapkan Madrasah Memiliki Budaya Mutu 

Dalam  penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM), harus memiliki 

budaya mutu  yang memiliki elemen-elemen sebagai berikut: a) informasi 

kualitas harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk mengadili/mengontrol 

orang; b) kewenangan harus sebatas pada tanggungjawab; c) hasil harus diikuti 

penghargaan (rewards)); d) kolaborasi dan sinergi bukan kompetisi, harus 

menjadi basis untuk kerjasama; e) warga madrasah merasa aman terhadap 

pekerjaannya; f) atmosfir keadilan (fairness) harus ditanamkan; g) imbal jasa 

harus sepadan dengan nilai pekerjaannya; dan h) warga madrasah merasa 

memiliki. 

l. Melakukan analisis SWOT yaitu, identifikasi berbagai faktor secara sistematis 

untuk merumuskan strategi perubahan. Analisis ini didasarkan pada logika 

yang dapat memaksimalkan kekuatan (strenghts) dan peluang(opportunities), 

akan tetapi secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan(weakness) dan 

ancaman( threats). 

Bahwa madrasah belum sepenuhnya melakukan analisis SWOT.Analisis 

SWOT adalah metode perencanaan strategis yang digunakan untuk mengevaluasi 

kekuatan (strengths), kelemahan (weaknesses), peluang (opportunities), dan 

ancaman (threats) dalam suatu lembaga pendidikan. Keempat faktor itulah yang 

membentuk akronim SWOT (strengths, weaknesses, opportunities, dan threats). 

Proses ini melibatkan penentuan tujuan yang spesifik dari lembaga pendidikandan 
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mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang mendukung dan yang tidak 

dalam mencapai tujuan tersebut.Contoh analisis SWOT dalam  lembaga 

pendidikan Islam pada madrasah: 

1.   Kekuatan(strengths) 

1).   Knowledge atau kepakaran yang dimiliki tenaga pendidik. 

2).   Lulusan dihasilkan atau pelayanan yangbaik. 

3).   Lokasi tempat lembaga pendidikan berada (strategis). 

4).   Kualitas lulusan mempunyai mutu 

2.  Kelemahan(weaknesses) 

1).   Kurangnya sosialisasi lembaga pendidikan kepada masyarakat. 

2). Dalammelaksanakan RAPBM, tidak melibatkan unsur lingkungan 

madrasah(dewan guru,staf dan komite madrasah) 

3). Lulusan yang tidak dapat dibedakan dengan lulusan lembaga pendidikan 

lain. 

4). Sarana dan prasarana  pendidikan  kurang mendukung. 

5).  Kualitas lulusan yang  yang rendah. 

6).   Reputasi yangkurang baik. 

3.   Peluang(opportunities) 

1). Lembaga yangterus berkembang dan pendidikan agama merupakan 

prioritas kebutuhan bagi masyarakat. 

2). Adanya pendidikan berbasis madrasah yang unggul. 

3). Kepercayaan  masyarakat terhadap mutu pendidikan pada madrasah. 

4.  Ancaman(threats) 

1).   Adanya lembaga pendidikan di area yang sama. 
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2).   Persaingan pelayanan dengan lembaga pendidikan lain. 

3).  Lembaga pendidikan lain mengeluarkan lulusan baru yang kreatif,inovatif 

serta memegang pangsa pasar yang besar. 

2. Sumber Daya Tersedia Lengkap 

Keadaan sumberdaya manusia yang ada di MIN 4 Pringsewu sudah 

memadai dari latar pendidikan tenaga pendidik  dengan jumlah tenaga pendidik 

seluruhnya  adalah 21 (dua puluh satu).  Dari jumlah tersebut semua sudah 

bergelar sarjana S1  dan S2 dalam bidang pendidikan umum dan agama. Namun 

dalam menempatkan guru sebagaipengampu mata pelajaran belum sesuai dengan 

ijazah yang dimiliki. Seperti pada mata pelajaran bahasa Inggris  dan matematika 

di kelas VI diampu oleh guru kelas yang bukan jurusan mata pelajaran tesebut. 

Padahal terdapat guru yang  mempunyai ijazah pada kedua mata pelajaran yakni 

matematika dan bahasa Inggris sehingga hasil dari proses pembelajaran nilai 

peserta didik belum tercapai sesuai dengan Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM). 

Sumberdaya merupakan input penting yang diperlukan untuk kelangsungan 

proses pendidikan di madrasah. Tanpa sumberdaya yang memadai, proses 

pendidikan di madrasah tidak akan berlangsung secara memadai dan pada 

akhirnya sasaran madrasah tidak akan tercapai. Dalam  segi dana, peralatan, 

perlengkapan dan bahan sudah cukup. 

Secara umum, madrasah yang menerapkan MBM harus memiliki tingkat 

kesiapan sumberdaya yang memadai untuk menjalankan proses pendidikan. 

Artinya, segala sumberdaya yang diperlukan untuk menjalankan proses 

pendidikan harus tersedia dan dalam keadaan siap. Ini bukan berarti bahwa 

sumberdaya yang ada,kepala madrasah dalam menempatkan  sesuai dengan 
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permintaan dan keinginan guru yang bersangkutan padahal tidak sesuai dengan 

latar pendidikan yang dimilikinya. Akan tetapi madrasah yang bersangkutan dapat 

memanfaatkan keberadaan sumberdaya yang ada dilingkungan madrasahnya. 

Karena itu, diperlukan kepala madrasah yang mampu memobilisasi sumberdaya 

yang ada di sekitarnya yang meliputi: 

1. Menerapkan dan melaksanakan 8(delapan) standar pendidikan serta di 

dokumentasikan dalam administrasi madrasah yang meliputi, standar isi, 

standar proses,standar kelulusan,standar tenaga pendidik dan kependidikan, 

standar sarana dan prasarana,standar pembiayaan,standar pengelolaan dan 

standar penilaian. 

2. Mengajak partisipan untuk mengadakan musyawarahbersama yang meliputi 

dewan guru, staf admnistrasi, komite madrasah dan wali peserta didik untuk 

menentukan arah kebijakan, tujuan dan sasaran mutu madrasah dalam  

membuat Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Madrasah (RAPB), 

Rencana Program Kerja Madrasah (RPKM) dan Rencana Pengembangan 

Madrasah (RPM) setiap awal tahun. 

3. Penelitian dan publikasi 

Penelitian dan publikasi sangat mendukung pelaksanaan dalam menjalankan 

program kerja madrasahpada sumber daya tenaga pendidik untuk 

mengembangkan keilmuan yang dimilik dalam meningkatkan profesi  yang 

lebih baik.  

4. Keuangan madrasah 

     Dalam hal keuangan kepala madrasah belum sepenuhnya transparansi terhadap 

pengguanaankeuangan serta tidak ada pertanggungjawaban, sesuai dengan 
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undang-undang nomor 20 tahun 2003 pasal 48 menyatakan bahwa pengelolaan 

dana pendidikan berdasarkan pada prinsip transparansi,akuntabilitas 

publik,efektivitas,efiensi. 

5. Insfrastruktur (Sarpras) 

     Dalam segi sarana dan prasarana sudah cukup memadai dalam menunjang 

proses pembelajaran. Namun dalam sarana seperti kamar WC masih belum 

memadai bila dilihat dari jumlah seluruh  peserta didik yaitu 254,  hanya ada 1 

(satu) kamar WC serta tempat wudu yang masih perlu dilengkapi oleh pihak 

madrasah. 

3.  Staf yang Kompeten dan Berdedikasi Tinggi 

Staf merupakan jiwa madrasah karena staf yang efektif pada umumnya 

mampu (kompeten) dan berdedikasi tinggi terhadap madrasahnya. Implikasinya 

jelas, yaitu bagi madrasah yang ingin memiliki efektivitas yang tinggi, 

kepemilikan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi merupakan suatu 

keharusan.Staf administrasi adalah jabatan segala sesuatu yang berhubungan 

dengan keadministrasian, baik surat menyurat,keuangan,pelayanan maupun 

kegiatan yang ada di madrasah.Tugas  pokok dan Fungsi Tenagastaf administrasi 

madrasah adalah,bertanggung jawab kepada kepala madrasah dalam kegiatan: 

1. Penyusunan program kerja tata usaha madrasah. 

2. Pengelolaan dan pengarsipan surat-surat masuk dan keluar.  

3. Pengurusan dan pelaksanaan administrasi madrasah. 

4. Pembinaan dan pengembangan karir pegawai tata usaha madrasah 

5. Penyusunan administrasi madrasah meliputi kurikulum, kesiswaan dan 

ketenagaan 
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6. Penyusunan dan penyajian data/statistik madrasah secara keseluruhan. 

7. Penyusunan tugas staf Tata Usaha dan tenaga teknis lainnya 

Dalam menerapkan staf yang kompeten dan berdedikasi madrasah belum 

sepenuhnya  memberdayakan staf sebagai berikut: 

1).  Penyusunan dalam  program kerja dan pelaksanaan sebagai staf /tata usaha 

madrasah. 

2).  Memberikan pembinaan dan pengembangan karir  staf/tata usaha madrasah. 

3).  Memiliki wawasan manajemen berbasis madrasah (MBM).  

4). Memberikan  pelayanan administratif secara primaserta melaksanakan 

pelayanan7 Kyaitu (Kebersihan,Kesehatan,Keamanan,Ketertiban, 

Keindahan,Kekeluargaan, dan Kerindangan).  

5).Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan-kegiatandan pelayanan 

administratif atau teknis operasional pendidikan 

3. Memiliki Harapan Prestasi yang Tinggi 

Madrasah yang menerapkan MBM mempunyai dorongan dan harapan yang 

tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan madrasahnya. Kepala 

madrasah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu 

madrasah secara optimal. Guru memiliki komitmen dan harapan yang tinggi 

bahwa anak didiknya dapat mencapai tingkat prestasi yang maksimal, walaupun 

dengan segala keterbatasan sumberdaya pendidikan yang ada di madrasah.  

Peserta didik juga mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri 

untuk berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Harapan terbesar dari 

ketiga unsur madrasah ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan 

madrasah selalu dinamis untuk menjadi lebih baik dari keadaan 
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sebelumnya.Secara penerapan dalam karakteristik input yang harus dimiliki 

madrasah harapan prestasi  yang tinggi adalah sebagai berikut: 

1. Memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan prestasi 

madrasah. 

2. Memiliki komitmen dan harapan yang tinggi bahwa peserta didiknya dapat 

mencapai tingkat prestasi yang maksimal. 

3. Peserta didik  mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk 

berprestasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. 

4. Mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi 

peserta didik dan madrasah. 

5. Mempunyai kegiatan rutinitas dan perbaikan terus menerus. 

4. Fokus pada pelanggan (peserta didik) 

Pelanggan, terutama peserta didik, harus menjadi fokus dari semua kegiatan 

madrasah. Artinya, semua input dan proses yang dikerahkan di madrasah tujuan 

utamanya adalah meningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. Konsekuensi 

logis dari semua hal tersebut adalah penyiapan input dan proses 

pembelajaranharus benar-benar mewujudkan sosok utuh mutu dan kepuasan yang 

diharapkan dari peserta didik yang meliputi: 

1. Proses pembelajaranmewujudkan  mutu dan kepuasan yang diharapkan dari 

peserta didik. 

2. Menyelenggarakan pengajaran yang efektif dan meningkatkan kualitas  belajar  

terhadap peserta didik. 

3. Mendayagunakan sumberdaya (peserta didik) dengan maksimal. 

4.Mengembangkan kurikulum yang cocok dan tanggap terhadap kebutuhan 

peserta didik dan masyarakat madrasah. 

5.Menyediakan program pengembangan yang diperlukan peserta didik. 
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BAB V 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

 

 

 

 

A. Kesimpulan 

Bahwa kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu dinyatakan oleh kepala 

madrasah,dengan disosialisasikan kepada semua warga madrasah, sehingga 

tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan, hingga sampai pada kepemilikan 

karakter mutu oleh warga madrasah. Untuk mengetahui dalam merancang visi, 

kebijakan,tujuan dan sasaran mutu serta prosedur mutu terlebih dahulu harus 

mengetahui beberapa hal yang harus dilakukan dalam rangka penjaminan mutu 

yaitu: 

a. Membuat kebijakan mutu akademik. 

b. Membuat standar prosedur. 

c. Menyusun manual mutu akademik. 

d.Menyusun manual standar prosedur akademik. 

e. Sosialisasi, pelatihan dan konsultasi. 

f. Melaksanakan pembelajaran sesuai standar prosedur. 

g. Melakukan monitoring dan evaluasi.  

h. Melakukan audit mutu akademik dan permintaan tindakan koreksi. 

i. Melakukan tindakan koreksi dan peningkatan mutu.  

j. Memfasilitasi pelaksanaan penjaminan mutu 

Sumberdaya merupakan input penting yang diperlukan untuk 

berlangsungnya proses pendidikan di madrasah. Tanpa sumberdaya yang 

memadai, proses pendidikan di madrasah tidak akan berlangsung secara memadai, 

dan pada gilirannya sasaran madrasah tidak akan tercapai. Sumber  daya dapat 

dikelompokan menjadi dua, yaitu sumberdaya manusia dan sumberdaya 

selebihnya (uang peralatan, perlengkapan, bahan, dsb) dengan penegasan bahwa 
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sumberdaya selebihnya tidak mempunyai arti apapun bagi perwujudan sasaran 

madrasah, tanpa campur tangan sumberdaya manusia. 

Madrasah yang efektif pada umumnya memiliki staf yang mampu 

(kompoten) dan berdedikasi tinggi terhadap madrasahnya. Implikasinya jelas, 

yaitu, bagi madrasah yang ingin efektifitasnya tinggi, maka kepemilikan staf yang 

kompeten dan berdedikasi tinggi merupakan keharusan.  

Madrasah yang menerapkan MPMBM mempunyai dorongan dan harapan 

yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan madrasahnya. Kepala 

madrasah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu 

madrasah secara optimal. Guru memiliki komitmen dan harapan yang tinggi 

bahwa peserta didiknya dapat mencapai tingkat yang maksimal, walaupun dengan 

segala keterbatasan sumberdaya pendidikan yang ada di madrasah. Sedang peserta 

didik juga mempunyai motivasi untuk selalu meningkatkan diri untuk berprestasi 

sesuai dengan bakat dan kemampuaannya. Harapan tinggi dari ketiga unsur 

madrasah ini merupakan salah satu faktor yang menyebabkan madrasah selalu 

dinamis untuk selalu menjadi lebih baik dari keadaan sebelumnya.  

Fokus pada Pelanggan  terutama peserta didik, harus merupakan fokus dari 

semua kegiatan madrasah. Artinya, semua input dan proses yang dikerahkan di 

madrasah tertuju utamanya untukmeningkatkan mutu dan kepuasan peserta didik. 

Konsekuensi logis dari ini semua adalah bahwa penyiapan input dan proses 

pembelajaran harus benar-benar mewujudkan sosok utuh mutu dan kepuasan yang 

diharapkan dari peserta didik. 

Dalam  penerapan  MBM maka madrasah harus melibatkan semua unsur 

yang ada mulai dari kepala madrasah,guru,komite,wali peserta didik,sarana 
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prasarana serta unsur terkait lainnya. Implementasi MBM akan berlangsung 

secara efektif dan efesien apabila didukung oleh sumber daya manusia yang 

profesional untuk mengoperasikan madrasah,dana yang cukup  agar madrasah 

mampu menggaji staf sesuai dengan fungsinya,sarana prasarana yang memadai 

untuk proses pembelajaran,serta dukungan masyarakat (wali peserta didik) yang 

tinggi.  

B. Rekomendasi 

Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)  merupakan salah satu aspek yang 

berfungsi dan berperan dalam menyiapkan sumber daya manusia (SDM) yang 

berkualitasdalam  pendidikan. Dengan kata lain pendidikan memiliki peran 

strategis untuk menciptakan SDM yang berkualitas. Namun demikian, pendidikan 

di Indonesia belum sepenuhnya dapat memenuhi harapan masyarakat. Salah satu 

permasalahannya adalah rendahnya kualitas proses dan hasil pendidikan pada 

setiap jenjang dan satuan pendidikan yang ada. Berbagai upaya telah dilakukan 

pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional. Salah satunya adalah 

dengan penerapan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) yang dalam praktiknya 

lebih dikenal sebagai Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah 

(MPMBM). 

Bahwa keberhasilan dalam penerapan Manajemen Berbasis Madrasah 

(MBM) mempunyai beberapa  indikator diantaranya adalah: 

1. Jumlah pesertan didik  yang mendapatkan layanan meningkat. 

2. Kualitas layanan pendidikan semakain meningkat. 

3.Jumlah  pesertan didik  tinggal kelas menurun dan produktifitas madrasah 

meningkat.  

4. Program madrasah dibuat bersama dengan warga dan tokoh masyarakat.  

 



124 

5. Keadilan dalam penyelenggaraan pendidikan.  

6. Meningkatnya keterlibatan orang tua peserta didik dan masyarakat dalam 

pengambilan keputusan.  

7. Semakin baik iklim dan budaya madrasah sesusai dengan pengembangan ciri 

khas yang merupakan identitas madrasah. 

8. Kesejahteraan guru meningkat. 

9. Demokrasi dalam penyelenggaraan pendidikan. 
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