
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi berkaitan dengan

pembangunan sumber daya manusia (SDM) melalui program pendidikan

yang diselenggarakan di sekolah, untuk mencapai tujuan pendidikan

memerlukan manajemen sekolah yang handal dan profesional yang

tampak pada tingginya kualitas pelayanan belajar dan kualitas manajerial

sekolah yang dibuktikan oleh mutu lulusan memenuhi kualifikasi yang
dipersyaratkan.

Peningkatan mutu atau kualitas pendidikan artinya untuk

meningkatkan pelayanan pendidikan dalam bentuk kegiatan belajar

mengajar dikelas dan pelayanan teknis operasional pendidikan yang

membawa iklim perubahan dimasyarakat diperlukan manajer sekolah

(kepemimpinan) yang mempunyai visi, misi serta wawasan strategik
dalam mengelola pendidikan.

Sejarah peradaban manusia menunjukan bahwa masyarakat selalu

berubah, bahkan dalam beberapa dasawarsa terakhir, perubahan tersebut

meningkat dengan pesat teriebih lagi dengan munculnya istilah reformasi.

Tingkat perubahan yang dialami masyarakat tidak sama, dimana

sebagian masyarakat masih berada pada tahap perubahan dari

masyarakat agraris-tradisional ke masyarakat industri-modern. Pada saat

yang sama, masyarakat yang lain berada pada tahap perubahan dari

masyarakat industri-modern menuju era informasi dan globalisasi.

 



Kontribusi pendidikan terhadap perubahan yang dialami masyarakat

member! arti penting, karena semakin terdidik masyarakatnya, maka

semakin cepat masyarakat tersebut beradaptasi terhadap perubahan,

tetapi bagi masyarakat yang tidak terdidik mereka hanya sedikit disentuh
oleh perubahan.

Dengan demikian tampak bahwa sampai tingkat tertentu, perbedaan

tingkat perubahan masyarakat tersebut disebabkan perbedaan

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Teriepas dari perbedaan

tingkat perubahan tersebut, cepat atau lambat setiap masyarakat akan

dihadapkan pada era informasi dan globalisasi, yang tidak terelakkan oleh

setiap masyarakat di dunia. Pola kehidupan manusia oleh Sutrisno, (1990)

akan berubah sejalan dengan sifat dan ciri dari era informasi dan

globalisasi. Dimana masyarakat sedang dihadapkan pada suatu fase

tranformasi yang mendasar, karenanya setiap manusia dihadapkan pada

keharusan untuk dapat menemukan suatu sistem maupun struktur dunia

di masa yang akan datang. Singkatnya, setiap masyarakat dituntut untuk

berusaha menentukan sikap dengan setepat-tepatnya dalam menghadapi
perubahan global tersebut.

Keberhasilan suatu masyarakat mengahadapi perubahan dan

mengatasi tantangan ini, antara lain, ditentukan oleh kemampuan sumber

daya manusia (SDM). Di Indonesia sebagai salah satu negara

berkembang, tidak akan lepas dari tantangan seperti itu. Dan upaya

peningkatan sumber daya manusia pada hakekatnya telah digariskan

dalam Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV yaitu membentuk

 



suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa

Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan
kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Hal ini juga
dijabarkan dengan tujuan pendidikan nasional yang terdapat dalam

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional No. 2 Tahun 1989 Bab II
Pasal 4 yang berbunyi:

Pendidikan Nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan banqsa
dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia
h!l9 * TJa? ubertac*wa terhadap Tuhan Yang Maha Esa danberbudi pekert. luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan
kesehatan jasmani dan rohani, kepribadian yang mantap dan mandiri
serta rasa tanggung jawab kemasyarakatan dan kebangsaan
Dengan rumusan tujuan pendidikan nasional tersebut di atas

menggambarkan bahwa perkembangan pendidikan nasional di Indonesia

lebih menekankan pada terciptanya SDM yang berkualitas, dalam arti

manusia yang kreatif, inovatif, menguasai ilmu pengetahuan dan

teknologi, dan berkeinginan untuk maju. Pelaksanaan pendidikan

dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini menteri yang menyelenggarakan
satuan pendidikan yang bersangkutan, didukung oleh orang tua dan

masyarakat Indonesia, agar bangsa Indonesia dapat sejajar dengan
bangsa-bangsa lainnya.

Manheim, Karl (1985:119) mengatakan pendekatan terhadap
perubahan dapat dilakukan dengan memusatkan analisa pada

masyarakat, dalam ruang lingkup demikian terjadinya perubahan akan

dapat diamati dan dirumuskan. Dessler, Gary (1997:19) mengemukakan

bahwa peran manajemen SDM berubah dari pelindung dan penyaring
menjadi perencana dan agen perubahan. Untuk menghadapi tantangan

 



perubahan tersebut, upaya peningkatan keefektifan penyelenggaraan

program pendidikan di sekolah menjadi tema sentral dalam proses

pembangunan pendidikan.

Institusi sekolah dan madrasah merupakan bagian dari agen

perubahan dalam membangun SDM. Kebanyakan madrasah di Indonesia

pada mulanya dibangun oleh masyarakat atau yayasan swasta untuk

pendidikan agama Islam bagi anak-anak mereka. Dalam

perkembangannya madrasah sebagai agen perubahan mulai

mengajarkan mata pelajaran umum selain mata pelajaran pokok yaitu

agama Islam untuk meningkatkan statusnya menjadi setara dengan

Sekolah Menengah Umum lainnya. Dengan berlakunya kurikulum tahun

1994 Madrasah diwajibkan untuk memberikan mata pelajaran umum

sesuai kurikulum tersebut.

Dalam upaya memantapkan posisi madrasah sebagai agen

pembaharuan menyelenggarakan program pendidikan, maka keefektifan

pendidikan diukur dari kemampuan kepemimpinan (strong leadership)

kepala sekolah sebagai manaier lembaaa pendidikan meniadi taruhan

menqhadapi persoalan tersebut. hal itu dilakukan denoan mftngnji

kemampuannya untuk memberdavakan funasi-funqsi manaiemen dalam

menvelenqqarakan program pendidikan di sekolah

Karena kepala madrasah adalah kepala dari lembaga, maka ia

adalah pimpinan yang mengambil peran dalam seluruh pelayanan

madrasah. Kepala madrasah memulai perencanaan seluruh pelayanan

sekolah dan mempunyai 3 peran penting yaitu sebagai pimpinan

 



administrasi, sebagai pengerah sumber daya, dan sebagai pemimpin

pendidikan. Struktur organisasi madrasah seharusnya fungsional bukan

birokratik, artinya seluruh guru dan siswa hams dapat berhubungan
langsung dengan kepala madrasah dimana mereka setiap saat
membutuhkan informasi, komunikasi, dan bimbingan. Hams ada

kesempatan yang luas bagi guru untuk saling interaksi dan konsultasi
dengan kepala sekolah.

Dalam upaya mencerdaskan masyarakat institusi pendidikan

terutama madrasah atau sekolah menduduki posisi penting, Wiranto

Arismunandar (1990) mengemukakan pada dasarnya setiap manusia

dapat belajar sendiri, akan tetapi hanya sebagian kecil saja orang yang
berhasil mencapai tingkat pengetahuan dan kemampuan yang
diharapkan, sehingga pendidikan jalur sekolah secara berjenjang
merupakan sarana yang paling efektif untuk kepentingan kegiatan belajar

mengajar yang dapat secara teratur mentrasfer kebudayaan melalui

metode belajar, mengajar, sistem evaluasi untuk mengukur kemajuan
belajar, dan kurikulum yang terstruktur.

Bertolak dari arti penting posisi dan kedudukan penyelenggaraan

pendidikan jalur sekolah untuk mengelola program sekolah, maka

keefektifan penerapan fungsi-fungsi manajemen dalam penyelenggaraan

program pendidikan nasional di sekolah perlu diwujud-nyatakan dalam

bentuk pelayanan belajar. Ketepatan implementasi kebijakan pendidikan

tersebut di sekolah merupakan faktor penentu bagi pencapaian tujuan

pendidikan nasional sebagai salah satu indikator keefektifan manajemen

 



sekolah, termasuk pengembangan kepemimpinan sekolah sebagai
manajer lembaga pendidikan di sekolah guna meningkatkan sumber daya
manusia (SDM).

Mengacu pada latar belakang tersebut, dalam kaitan ini kepala

madrasah sangat berperan untuk terciptanya harapan di atas, melalui

wewenang kepemimpinannya yang dapat menciptakan kinerja

manajemen ke arah pengembangan tersebut. Kepala madrasah

menyediakan bantuan profesional dan keahlian kepada guru dan siswa

dalam proses belajar mengajar, dengan pusat perhatian pada mutu

pendidikan untuk siswa. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1990

pasal 12ayat 1, 2, dan 3 menyatakan :

1. Pimpinan sekolah menengah terdiri atas kepala sekolah dan
seorang atau lebih wakil kepala sekolah berdasarkan kebutuhan

2. Pimpinan sekolah dibantu oleh tenaga kependidikan lainnya dan
tenaga administrasi.

3. Susunan organisasi, tugas dan wewenang sekolah menengah
yang diselenggarakan oleh pemerintah ditetapkan oleh menteri
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari PP tersebut menggambarkan bahwa struktur kepemimpinan
madrasah terdiri dari kepala dan wakil kepala berdasarkan kebutuhan,

artinya dapat saja madrasah hanya dipimpin oleh kepala tanpa wakil

kepala, pimpinan dibantu oleh seluruh guru dan tenaga kependidikan
menyelenggarakan program pendidikan.

Dalam kaitannya dengan tanggungjawab kegiatan penyelenggaraan

program pendidikan, kepala madrasah mengelola dalam ruang lingkup

administrasi sekolah dan pelayanan kegiatan belajar mengajar yang terdiri

atas komponen-komponen Administrasi kesiswaan, kepegawaian,

 



kesejahteraan guru, program pengajaran/kurikulum, media pengajaran,
buku penunjang pelajaran, sarana dan prasarana, keuangan, tata usaha,

hubungan madrasah dan masyarakat, serta pengelolaan lingkungan
madrasah.

Dalam kaitan tanggungjawab dan tugas kepala madrasah,

sebagaimana telah dikemukan di atas, Menteri Agama mengeluarkan

Keputusan Menteri Agama Nomor 370 tahun 1993, dalam Bab Vpasal 7
ayat 1) di kemukakan Kepala Madrasah Aliyah bertanggung jawab atas :

1. Penyelenggagaan kegiatan pendidikan yang meiiputi •
a. Penyusunan program kerja madrasah"
b. Pengaturan kegiatan belajar mengajar, pelaksanaan

penilaian hasil belajar, serta bimbingan penyuluhan-
c. Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja

Madrasah (RAPBM); J
d. Pendayagunaan perpustakaan madrasah

2. Pembinaan kesiswaan;
3. Pelaksanaan bimbingan dan penilaian atas guru dan tenaqa

kependidikan lainnya; y
4. Penyelenggaraan administrasi madrasah yang meiiputi

administrasi ketenagaan, keuangan, kesiswaan, pelengkapan
kurikulum dan perpustakaan;

5. Perencanaan pengembangan, pendayagunaan, dan
pemeliharaan sarana dan prasarana;

6. Pelaksanaan hubungan madrasah dengan lingkungan, orang tua
dan/atau masyarakat;

7. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan suasana keagamaan.

Oleh sebab itu, lembaga pendidikan sebagaimana juga madrasah

berfungsi untuk meningkatkan sumber daya manusia melalui proses

penerapan fungsi-fungsi manajemen yang efektif, dan untuk memenuhi

tuntutan keefektifan tersebut lembaga pendidikan itu (Madrasah) hams

dipimpin oleh seorang manajer yang memiliki visi dan kualifikasi untuk

tugas tersebut, maka dalam pelaksanaan mengelola madrasah apakah

 



sesuai dengan teori-teori manajemen sebagai yang dikemukaL!|&^l
para ahli dan dilaksanakan oleh administratuur modern, atau rru

hambatan-hambatan dalam pelaksanaannya menjadi alasan penting bagi
peneliti untuk melakukan penelitian keefektifan manajemen madrasah.

Mengacu pada latar belakang tersebut di atas, peneliti ingin

melakukan penelitian tentang Efektifitas Proses Manajemen Madrasah

Aliyah (MAN), dengan melakukan Studi Komparatif pada MAN 1

(Model) dan MAN 2 (Reguler) di Bandung. Penelitian ini menjadi

penting, didasarkan pada pertimbangan bahwa baik Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) Model maupun Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Reguler

selama ini terdapat dual sistem manajemen yang terdapat dikedua

lembaga pendidikan tersebut yaitu pengelolaan dengan konsep model dan
pengelolaan secara reguler.

Sekolah dan Madrasah merupakan dua istilah dengan arti yang

sama yaitu sebagai penyelenggara pendidikan di kelas. Penelitian ini

dilakukan di lembaga pendidikan yang bernama madrasah yang

sebenarnya juga adalah sekolah, persoalan madrasah dan sekolah adalah

persoalan yang sama dalam pendidikan yang tidak luput dari berbagai
kendala manajemen.

Oleh karena dua istilah yang mengandung makna yang sama tetapi

dengan latar belakang berdirinya yang berbeda seperti pengertian kata

sekolah dan madrasah sebagaimana dikemukakan dalam Ensiklopedi

Indonesia (1984:3060) Sekolah adalah tempat anak didik mendapat

pelajaran yang diberikan oleh guru, jika mungkin guru yang berijazah.

 



Pelajaran hendaknya diberikan secara pedagogik dan didaktik. Tujuannya
untuk mempersiapkan anak didik menurut bakat dan kecakapannya

masing-masing, agar mampu berdiri sendiri di dalam masyarakat. Menurut

badan pimpinannya, terdapat sekolah pemerintah, sekolah agama, dan

sekolah swasta. Sedangkan menurut macam pelajarannya terdapat
sekolah umum dan sekolah kejuruan.

Sedangkan madrasah menurut buku yang sama diistilahkan

sebagai sekolah agama Islam, yang pertama kali didirikan di Persia pada

awal abad ke 11. Di Indonesia madrasah sebagai istilah khusus untuk

sekolah-sekolah agama Islam. Atas dasar tingkatannya, madrasah di

bedakan menjadi tiga yaitu: Ibtidaiyah setingkat Sekolah Dasar,

Tsanawiyah setingkat Sekolah Lanjutan Pertama, dan Aliyah setingkat
Sekolah Lanjutan Atas (sekarang SMU). Madrasah merupakan perpaduan

antara pendidikan sistem pesantren (pondok) yang khusus mengajarkan

agama Islam dengan sistem pendidikan yang mengajarkan ilmu

pengetahuan umum. (Ensiklopedi Indonesia 1984:2078)

Dengan demikian, Madrasah Aliyah Negeri adalah lembaga

pendidikan yang setara dengan SMU atau SLTA mempunyai spesifikasi

penekanan berimbang antara mata pelajaran agama Islam dengan mata

pelajaran umum. Tetapi dalam perkembangannya Madrasah Aliyah

adalah merupakan lembaga pendidikan yang sama dengan SMU dengan
kurikulum yang sama pula, hanya bercirikan agama.

Di Jawa Barat ditemui sejumlah 754 Madrasah Aliyah terdiri dari

83 MAN, 642 MAS, dan 29 MAK (Madrasah Aliyah Khusus/Keagamaan).

 



Dari 83 Madrasah Aliyah Negeri (MAN) terbagi menjadi dua

yaitu: 79 MAN Reguler dan 4 MAN Model, termasuk di dalamnya

I Banten. Adapun tempat pelaksanaan MAN model itu berada pada 4

lokasi sebagai berikut: 1). Bandung MAN I Cijerah Bandung; 2). MAN

Cipasung Tasikmalaya; 3). MAN Ciwaringin Cirebon; dan 4). MAN 2

Serang.

Ke empat MAN model tersebut, mempunyai dasar hukum

berdiriannya dengan Surat Keputusan yang sama, yaitu SK Dirjen

Binbaga Islam Nomor E.IV/PP.006/Kep/17A/1998, Tahun 1998. Yang

pada akhirnya MAN Model akan dijadikan madrasah percontohan dalam

pengelolaan dan pelaksanaan serta sandar peralatan yang diperlukan.

B. Perumusan Masalah

Sesuai latar belakang penelitian, masalah pokok yang dipelajari

dalam penelitian ini rumusan masalahnya yaitu "Bagaimanakah

keefektifan proses manajemen Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Model

dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 di Kota Bandung, masalah tersebut

dirinci lebih spesifik menjadi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah tingkat keefektifan proses manajemen dalam hal

: Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi

secara bersama-sama pada MAN model dan reguler di kota

Bandung.

 



2. Bagaimanakah tingkat keefektifan proses perencanaan

(planning) pada MAN model dan reguler di kota Bandung. Yang

mencakup: kerjasama, program kerja, dan implementasi untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan di MAN reguler dan MAN

Model?

3. Bagaimanakah tingkat keefektifan proses pengorganisasian

(organizing) pada MAN model dan reguler di Bandung, yang

meiiputi: job deskripsi, fasilitas, dan kompetensi di MAN reguler

dan MAN model?

4. Bagaimanakah tingkat keefektifan proses pelaksanaan

(actuating) pada MAN model dan reguler di kota Bandung

mencakup: kepemimpinan, personality, dan kesejahteraan baik

di MAN reguler maupun di MAN Model?

5. Bagaimanakah tingkat keefektifan proses penilaian (evaluasi/

controlling) pada MAN model dan reguler di kota Bandung

menyangkut: disiplin, pelayanan belajar, humas, dan pembinaan

di MAN reguler dan MAN model?

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Secara umum tujuan penelitian ini untuk mengungkapkan dan

menganalisis keefektifan proses manajemen Madrasah Aliyah Negeri

model dan reguler di Kota Bandung yang berada di Bandung, dibawah

binaan Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat.
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2. Tujuan Khusus

Sedangkan secara khusus penelitian ini adalah untuk mengungkap
dan menganalisis serta memaknai efektifitas pengelolaan MAN model dan
MAN reguler di kota Bandung dengan dual sistemnya, sehingga tujuannya
adalah:

a. Menemukan tingkat keefektifan proses manajemen dalam hal:

Perencanaan, Pengorganisasian, Pelaksanaan, dan Evaluasi

secara bersama-sama pada MAN model dan reguler di kota
Bandung.

b. Menemukan tingkat keefektifan proses perencanaan (planning)
mencakup: kerjasama, program kerja, dan implementasi untuk

mencapai tujuan yang telah ditetapkan di MAN reguler dan MAN
Model.

c. Menemukan tingkat keefektifan proses pengorganisasian
(organizing) yang meiiputi: job deskripsi, fasilitas, dan
kompetensi di MAN reguler dan MAN model

d. Menemukan tingkat keefektifan proses pelaksanaan (actuating)
mencakup: kepemimpinan, personality, dan kesejahteraan baik

di MAN reguler maupun di MAN Model.

e. Menemukan tingkat keefektifan proses evaluasi/controlling
menyangkut: disiplin, pelayanan belajar, humas, dan pembinaan

di MAN reguler dan MAN model.
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D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan berguna bagi:

a. Pengembangan ilmu

1. Para ahli manajemen pendidikan dan peneliti yang menaruh

perhatian pada pengembangan ilmu manajemen pendidikan

yang bermanfaat bagi institusi penyelenggara program
madrasah dan sekolah.

2. Peneliti sendiri dalam mengembangkan wawasan keilmuan

manajemen dan administrasi pendidikan temtama pada

masalah keefektifan manajemen madrasah/sekolah dibidang
proses manajemen pendidikan.

b. Para Praktisi

1- Para pengambil kebijakan pendidikan, baik pada tingkat
nasional maupun regional yang berkaitan dengan pengelolaan
Madrasah Aliyah.

2. Para guru, pengamat pendidikan, dan pelaksana pendidikan

baik pemerintah, swasta dan organisasi kemasyarakatan yang
mempunyai minat kuat terhadap manajemen pendidikan.

E. Asumsi Penelitian

1. Semakin baik proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar
pada MAN Model maupun Reguler semakin efektif manajemen
madrasah.

 



2. Semakin baik proses perencanaan madrasah semakin dekat
kemungkinan pencapaian tujuan yang ditetapkan.

3. Semakin baik pengorganisasian kerja pada madrasah semakin

efektif pelaksanaan tugas yang dibebankan kepada setiap
personel.

4. Semakin baik penggerakan dan kepemimpinan semakin dapat
menumbuhkan semangat kerja bagi personel.

5. Semakin baik pengawasan pada madrasah semakin sedikit resiko
kegagalan dalam melaksanakan tugas yang diebebankan.

F. Hipotesis Penelitian

1. Ada perbedaan yang signifikan tentang keefektifan manajemen
MAN Model dengan MAN Reguler.

2. Ada perbedaan yang signifikan tentang keefektifan perencanaan
MAN Model dengan MAN Reguler.

3. Ada perbedaan yang signifikan tentang keefektifan
pengorganisasian MAN Model dengan MAN Reguler.

4. Ada perbedaan yang signifikan tentang keefektifan penggerakan
dan kepemimpinan MAN Model dengan MAN Reguler.

5. Ada perbedaan yang signifikan tentang keefektifan pengawasan
MAN Model dengan MAN Reguler.

G. Keterbatasan Penelitian

1. Hasil penelitian ini tidak dapat digeneralisasikan terhadap
kelompok populasi yang lebih luas ataupun terhadap keefektifan
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Madrasah Aliyah diluar objek penelitian karena keterbatasan
penelitian ini.

2. Instrumen penelitian disusun dan dikembangkan oleh peneliti
dengan mengacu kepada indikator-indikator yang
dikembangkan dari teori-teori yang dipelajari oleh peneliti.

Ketidak sempurnaan atau kelemahan instrumen merupakan
keterbatasan penelitian ini.

3. Penelitian ini tidak dapat mengungkapkan semua variabel yang
berpengamh terhadap keefektifan Madrasah Aliyah pada objek
penelitian.

4. Data yang diperoleh melalui instrumen didukung dokumen,
obsevasi, dan wawancara langsung peneliti berdasarkan

persepsi responden yang dituangkan melalui instrumen

penelitian/angket. Kekeliman persepsi terhadap hasil observasi

dan wawancara serta intrumen lainnya merupakan keterbatasan
penelitian ini.

5. Keterbatasan penelitian ini juga terletak pada terbatasnya
unsur-unsur organisasi Madrasah Aliyah.

H. Paradigma Penelitian

Dengan bertitik tolak dari latar belakang pada uraian terdahulu,
maka paradigma penelitian nya dapat digambarkan sebagai berikut
(Gambar: 1.1)
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