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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Penelitian 

Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional 

memposisikan madrasah dan lembaga pendidikan lainnya (persekolahan) sama, 

yaitu sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan nasional. Sebagai 

lembaga pendidikan, baik madrasah maupun sekolah berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya 

potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, 

dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. 

Bentuk dan jenjang pendidikan madrasah secara konstitusional setara 

dengan bentuk dan jenjang pendidikan persekolahan. Pasal 17 ayat (2) 

menyebutkan, “Pendidikan dasar berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah 

ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama 

(SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) atau bentuk lain sederajat. Selanjutnya 

pada bagian Kedua Pendidikan Menengah pasal 18 ayat (3), disebutkan, 

”pendidikan menengah berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah 

Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah 

Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat”. 
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Kesamaan dan kesetaraan lembaga pendidikan madrasah dengan sekolah 

mensyaratkan perlakuan sama—tanpa diskriminasi—dari pemerintah, baik 

pendanaan, kesempatan dan perlakukan. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang 

sebelumnya—UUSPN nomor 2 tahun 1989—yang tidak secara eksplisit 

menyebutkan madrasah sebagai lembaga pendidikan yang setara dengan lembaga 

persekolahan, sehingga berimplikasi kepada perlakukan, perhatian dan pendanaan 

program pendidikan yang dilaksanakan. Contoh perlakuan diskriminasi paling 

mencolok terhadap madrasah adalah kebijakan pengalokasian anggaran 

pendidikan yang hanya memprioritaskan sekolah negeri (umum), sedangkan 

anggaran yang dialokasikan untuk pengembangan madrasah sangat terabaikan dan 

terlalu kecil.  

Begitu kecilnya perhatian pemerintah terhadap madrasah tersebut, tak 

heran jika madrasah disebut sebagai "forgotten community". Pernyataan ini bagi 

banyak orang mungkin mengejutkan, namun realitas membenarkannya. 

Berdasarkan data Center for Informatics Data and Islamic Studies (CIDIES) 

Departemen Agama dan data base EMIS (Education Management Syatem) Dirjen 

Pendidikan Islam Departemen Agama sepanjang tahun 2001 hingga 2004 rata-rata 

jumlah madrasah terjadi penambahan sebanyak 3% setiap tahunnya. Pada tahun 

2001 jumlah MI sebesar 22.799, MTs sebesar 10.791, dan MA sebesar 3772 buah. 

Tahun 2002 jumlah MI sebesar 23.095, MTs sebesar 11.404, dan MA sebesar 

4.003 buah. Tahun 2003 jumlah MI sebesar 23.163, MTs sebesar 11.706, dan MA 

sebesar 4.439 buah. Tahun 2004 jumlah MI sebesar 23.517, MTs sebesar 12.054, 

dan MA sebesar 4.687 buah. Di tahun 2008 berdasarkan data Direktorat Jendral 
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Pendidikan Islam Departemen Agama jumlah madrasah Tsanawiyah dan 

madrasah Aliyah tetap mengalami peningkatan. Jumlah madrasah Tsanawiyah 

sebesar 12.883 buah (22,0%) dengan rincian, MTs Negeri berjumlah 1.259 buah 

(9,8%), dan MTs Swasta berjumlah 11.624 (90,2%). Jumlah madrasah Aliyah 

sebesar 5.398 buah (9,0%) dengan rincian, MA Negeri berjumlah 644 buah 

(11,9%), dan MA Swasta berjumlah 4.754 buah (88,1%). Sedangkan jumlah 

lembaga pendidikan Madrasah Ibtidaiyah (MI) mengalami penurunan, di tahun 

2008 jumlah MI sebesar 21.188 buah (36,0%) dengan rincian, MI Negeri 

berjumlah 1.567 buah (7,4%), dan MI Swasta berjumlah 19.621 buah (92,6%). 

Jumlah RA/BA/TA sebesar 18.759 buah (3,0%). Data-data tersebut dapat 

digambarkan dalam tabel berikut: 

 

Gambar 1.1  
Pertumbuhan Lembaga Madrasah tahun 2001 s/d 2004 dan 2008 

(Diolah dari data CIDIES, data base EMIS dan Statistik Pendidikan 
2007/2008 Setditjen PENDIS Depag RI) 
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Pertumbuhan lembaga pendidikan madrasah tersebut sebagian besar 

merupakan swadaya masyarakat yang didirikan dengan niat agar dapat 

memberikan pendidikan yang lebih baik kepada anaknya untuk pendidikan umum 

dan agama, sehingga dari seluruh madrasah sebagian besar berstatus swasta, yaitu 

sebanyak 97,1% adalah madrasah berstatus swasta sedangkan yang berstatus 

negeri atau dikelola oleh pemerintah hanya berjumlah 2,9%.  Hal ini berbanding 

terbalik dengan lembaga di bawah pengelolaan Departemen Pendidikan Nasional 

yaitu sebesar 37,5% adalah lembaga pendidikan berstatus swasta dan  62,5% 

adalah lembaga pendidikan berstatus Negeri. Perbandingan lembaga status 

lembaga pendidikan untuk seluruh tingkat dapat disajikan pada gambar berikut: 

 

Gambar 1.2 
Perbandingan status lembaga pendidikan Depdiknas dan Depag 2007 
  

Dilihat dari jumlah siswa, total siswa tahun pelajaran 2007/2008 sebanyak 

6.874.503 yang tersebar mulai dari tingkat RA/BA/TA sampai dengan MA. 

Jumlah tersebut sebanyak 11,7% atau 800.925 orang merupakan siswa 
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RA/BA/TA, 2.870.839 orang atau 41,8% siswa MI, 2.347.186 orang atau 34,1% 

siswa MTs dan sebanyak 855.553 orang atau 12,4% merupakan siswa MA.  

Komposisi siswa untuk Madrasah berdasarkan status Madrasah, sebanyak 

342.579 orang atau 11,9% siswa MIN dan 2.528.260 orang atau 88,1% siswa 

MIS. Sementara untuk jenjang MTs sebanyak 558.100 orang atau 23,8% siswa 

MTsN, dan sebanyak 1.789.086 orang atau 76,2% siswa MTs Swasta. Untuk 

jenjang MA, sebanyak 307.229 orang atau 35,9% merupakan siswa MAN, dan 

sebanyak 548.324 orang atau 64,1% merupakan siswa MAS. Jumlah Siswa dan 

komposisinya pada tahun pelajaran 2007/2008 dapat digambarkan dalam grafik 

berikut: 

 

Gambar 1.3 
Perbandingan jumlah siswa pada lembaga Depdiknas dan Depag tahun Pelajaran 

2006/2007 
 

Data-data tersebut menunjukkan bahwa madrasah mempunyai peran 

sangat penting dalam menuntaskan program wajib belajar dan mencerdaskan 

kehidupan bangsa sebagimana amanat undang-undang 1945, sehingga 
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menganaktirikan dan atau mendiskriminasikan madrasah berarti penghambatan 

atau bahkan penggaggalan terhadap upaya realisasi amanat undang-undang dasar 

tersebut.  

Sikap diskriminatif yang ada selama ini lebih disebabkan pada anggapan 

bahwa madrasah merupakan lembaga pendidikan agama yang berjarak dengan 

sistem pendidikan nasional. Pandangan semacam ini berawal dari sistem 

pendidikan yang dualistik antara pendidikan umum (nasional) yang mengambil 

peran lebih dominan di satu pihak dan pendidikan agama (Islam) di lain pihak. 

Dualisme tersebut pada awalnya merupakan produk penjajahan Belanda, namun 

selanjutnya dalam batas tertentu merupakan refleksi dari pergumulan dua basis 

idiologi politik, nasionalisme-islami dan nasionalisme-skuler. Pada awal 

kemerdekaan, dua ideologi ini telah menjadi faktor benturan yang cukup serius 

meskipun kenyataanya telah terjadi rekonsiliasi dalam formula Negara 

berdasarkan Pancasila. Tetapi implikasi dualisme itu tidak bisa dihapuskan pada 

masa yang pendek. Hal ini dapat dilihat dalam perkembangan posisi madrasah 

dalam sistem pendidikan nasional sebelum disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 

2003. Dengan disahkannya UU tersebut madrasah benar-benar terintegrasi dalam 

Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karenannya, madrasah mendapat legalitas, 

persamaan dan kesetaraan sebagai bagian Sistem Pendidikan Nasional. 

Enam tahun pasca disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003 yang 

mengintegrasikan madrasah dalam SPN, madrasah nampaknya masih belum 

mampu memacu ketertinggalannya dalam pengelolaan sistem pendidikan. 

Akibatnya, meskipun mendapatkan perlakuan, kesempatan, dan perhatian 
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pendanaan yang proporsional madrasah masih dipandang sebagai sekolah kelas 

kedua setelah sekolah umum. Selain itu, masyarakat masih mempunyai image 

bahwa madrasah adalah sekolah yang “kurang” bermutu, berkualitas dan 

lulusannya kurang mampu berkompetisi dalam melanjutkan di sekolah/perguruan 

tinggi berkelas favorit.  

Diakui bahwa di kalangan tertentu, terutama kalangan pesantren, minat 

masyarakat terhadap madrasah sangat tinggi dan angka statistik pun telah 

menunjukkan tingginya jumlah madrasah di Indonesia. Meski demikian secara 

nasional tingkat favoritas masyarakat kita terhadap madrasah lebih rendah 

dibanding sekolah pada umumnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa problem 

utama yang dihadapi madrasah yaitu; pertama problem manajemen pengelolaan 

madrasah, sebagian besar madrasah yang ada masih dikelola dengan manajemen 

“apa-adanya” (tradisional), sehingga kurang diterapkannya secara baik dan 

sistematis fungsi-fingsi manajemen seperti perencanaan, pengorganisasian, 

pelaksanaan dan evaluasinya.  

Kedua, kepemimpinan madrasah. Pemimpin/kepala madrasah sebagian 

besar berpendidikan baru atau kurang dari sarjana strata S1 dan kurang memenuhi 

kualifikasi dan kompetensi sebagai kepala sekolah. Data menunjukkan bahwa 

latar belakang kepala MIN sebanyak 457 orang atau 29,2% berpendidikan kurang 

dari S1, dan sebanyak 62 orang atau 4,0% berpendidikan S2. Sementara sebagian 

besar Kepala MIN berpendidikan S1, yaitu sebanyak 1.048 orang atau 66,9%. 

Sementara untuk Kepala MIS sebagian besar berpendidikan kurang dari S1, yaitu 

sebanyak 12.595 orang atau 64,2%, sebanyak 6.867 orang atau 35,0% 
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berpendidikan S1, dan selebihnya sebanyak 159 orang atau 0,8% berpendidikan 

minimal S2. Untuk jenjang MTsN, sebanyak 61 orang atau 4,8% Kepala MTsN 

masih berlatar belakang kurang dari S1, sedangkan sebagian besar sudah 

berkualifikasi S1 sebanyak 969 orang atau 77,0%, sedangkan sebanyak 229 orang 

atau 18,2% berkualifikasi S2. Sementara untuk MTs Swasta, sebanyak 3.430 

orang atau 29,5% berkualifikasi kurang dari S1, 7.766 orang atau 66,8% 

berkualifikasi S1, dan selebihnya sebanyak 426 orang atau 3,7% berkualifikasi 

minimal S2. Untuk jenjang MAN, sebanyak 11 orang atau 1,7% Kepala MAN 

berkualifikasi kurang dari S1, 443 orang atau 68,8% berkualifikasi S1, dan 

sebanyak 190 orang atau 29,5% berkualifikasi minimal S2. Sementara untuk MAS 

sebanyak 689 orang atau 14,5% berkualifikasi kurang dari S1, 3.674 orang atau 

77,3% berkualifikasi S1, dan sisanya sebanyak 391 orang atau 8,2% berkualifikasi 

minimal S2. Rata-rata kualifikasi kepala madrasah secara keseluruhan dapat 

dilihat dalam grafik berikut: 

 

 

Gambar 1.4 
Kualifikasi pendidikan kepala madrasah tahun 2007/2008 
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Di samping masih rendahnya kualifikasi pendidikan dan kompetensi 

kepala madrasah tersebut, gaya kepemimpinan kharismatik banyak dipraktekkan 

dalam pengelolaan madrasah, sehingga menghambat dalam usaha pengembangan, 

inovasi dan tranformasi madrasah. 

Ketiga problem sumberdaya madrasah, rendahnya kualitas/ kualifikasi 

tenaga pendidik juga menjadi problem tersendiri bagi peningkatan kualitas dan 

kepercayaan madrasah. Data menunjukkan bahwa rata-rata kualifikasi pendidikan 

guru madrasah di bawah Strata S1 masih sangat banyak dengan rincian jumlah 

guru MI sebanyak 167.551 orang atau 75,8%, berkualifikasi kurang dari S1, 

sisanya sebanyak 53.500 orang atau 24,2% berkualifikasi minimal S1. Guru MTs 

sebanyak 100.698 orang atau 41,6% berkualifikasi kurang dari S1, dan sebanyak 

141.477 orang atau 58,4% berkualifikasi pendidikan minimal S1. Sedangkan guru 

MA sebanyak 25.885 orang atau 23,0% berpendidikan kurang dari S1, dan 

sebanyak 86.525 orang atau 77,0% berkualifikasi minimal S1. Rata-rata 

kualifikasi pendidikan tenaga pendidik madrasah dapat ditampilkan dalam grafik 

berikut: 
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Gambar 1.5 
Kualifikasi tendaga pendidik madrasah 2007/2008 
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Keempat adalah problem pendanaan, pendanaan madrasah sebagain besar 

mengandalkan pada masyarakat melalui orang tua murid, yayasan atau wakaf 

sehingga kebutuhan pengelolaan pendidikan secara maksimal tidak tercukupi. 

Sedangkan bantuan yang diberikan pemerintah tidak mencukupi, bahkan sebagian 

besar madrasah tidak mendapatkan bantuan pendanaan dari pemerintah. 

Sepanjang tahun 2006 s/d 2007 data menunjukkan bahwa kurang dari 25% saja 

lembaga madrasah yang menerima bantuan pemerintah. Data madrasah penerima 

bantuan pemerintah lebih jelas dapat dilihat dalam grafik berikut: 

 

 

Gambar 1.6 
Grafik madrasah penerima bantuan pemerintah 

 

Problem madrasah yang kelima adalah tentang mutu madrasah, problem 

ini sesungguhnya merupakan akumulasi dari berbagai problem yang dihadapi 

madrasah—manajemen, kepemimpinan, SDM, dan pembiayaan—yang akhirnya 

bermuara pada mutu pendidikan madrasah. Indikator mutu pundidikan adalah 

tercapainnya delapan Standar Nasional Pendidikan yaitu: Standar Kompetensi 
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Lulusan, Standar Isi, Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Proses, 

Standar Sarana dan Prasarana, Standar Pembiayaan, Standar Pengelolaan, dan 

Standar Penilaian Pendidikan. Kedelapan standar tersebut nampaknya harus terus 

dupayakan untuk mencapai pendidikan madrasah yang bermutu. 

Disahkannya UUSPN nomor 20 tahun 2003 merupakan babak baru bagi 

pendidikan madrasah untuk bangkit, berbenah, meningkatkan kualitas, lebih 

mengenalkan dirinya di tengah-tengah masyarakat dan mengambil peran lebih 

besar lagi untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia. 

Madrasah mempunyai kapasitas dan potensi besar dalam upaya tersebut, 

sebab madrasah telah mengakar di masyarakat bawah (grass root), di samping 

madrasah mempunyai segmen tersendiri yaitu segmen emosional. Maksud 

segmen emosional adalah para pendaftar atau yang bergabung ke sebuah lembaga 

pendidikan (sekolah) karena pertimbangan religiousitas. Segmen ini kurang 

memperhatikan harga, kualitas, mutu dan ketersediaan jaringan (networking) yang 

memadai. Dengan kata lain segmen ini benar-benar emosional religious “asal 

banyak muatan pelajaran agamanya”. Kebalikan dari segmen emosional adalah 

segmen rasional yaitu para pendaftar atau yang bergabung ke sebuah lembaga 

pendidikan (sekolah) adalah mereka yang benar-benar sensitif terhadap 

perkembangan dan kualitas mutu pendidikan. Pendidikan yang berkualitas dan 

bermutu baik adalah pendidikan yang menyesuaikan diri dengan perkembangan 

zaman, muatan pelajaran yang bertaraf internasional, penggunaan bahasa-bahasa 

global (inggris), dan didukung oleh fasilitas dan jaringan (networking) memadai. 
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Dengan kata lain segmen ini berpendapat “lembaga pendidikan boleh berbentuka 

apa saja asal bermutu dan berkualitas bahkan bertaraf global”.  

Madrasah—sebagaimana pembagian segmentasi tersebut—berada pada 

segmen emosional. Pelanggan atau pendaftar ke pendidikan madrasah adalah 

mereka yang mempunyai keterkaitan religius, orang tua yang alumni madrasah, 

pernah menempuh pendidikan pesantren, jamaah pengajian atau masjis ta’lim, dan 

masyarakat umum yang sudah melakukan “pertobatan” yang menganggap penting 

penanaman akhlak, etika religious, dan dasar-dasar agama yang memadai. Mereka 

mendasarkan pertimbangan tidak semata-mata pada mutu dan kualitas lembaga 

pendidikan madrasah akan tetapi hal-hal yang bersifat emosional tersebut, sebab 

madrasah sampai saat ini—menurut pandangan kebanyakan masyarakat—masih 

menjadi lembaga pendidikan kelas dua di bahwah lembaga-lembaga pendidikan 

sekolah.  

Hal ini dapat ditunjukkan bahwa meskipun terdapat image “negative” 

peminat pendidikan madrasah tetap stabil atau bahkan naik. Data Angka 

Partisipasi Kasar (APK) pada MTs dan MA sepanjang tahun pelajaran 2001/2002 

s/d 2006/2007 menunjukkan hal tersebut. 
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Tabel 1.1 
Jumlah Pendaftar dan Siswa Baru pada Madrasah Tsanawiyah Berdasarkan Asal 

Sekolah Tahun Pelajaran 2001/2002 s/d 2006/2007 

 
Tabel 1.2 

Jumlah Pendaftar dan Siswa Baru pada Madrasah Tsanawiyah Berdasarkan  

Asal Sekolah Tahun Pelajaran 2001/2002 s/d 2006/2007 

Melihat potensi, tantangan dan peluang madrasah tersebut Direktorat 

Jendral Pendidikan Islam sesungguhnya telah melakukan upaya-upaya strategi 

SDN SDS MIN MIS Ju m lah %

Jumlah 753,212 496,244 13,558 41,959 161,333 713,094 94,67

% 69,59 1,90 5,88 22,62 100,00

Jumlah 796,996 523,658 16,302 44,455 167,006 751,421 94,28

% 477,23 313,56 9,76 26,62 827,16

Jumlah 786,003 524,103 15,774 42,669 161,647 744,193 94,68

% 70,43 2,12 5,73 21,72 100,00

Jumlah 811,290 541,738 17,254 43,238 164,721 766,951 94,53

% 70,64 2,25 5,64 21,48 100,00

Jumlah 866,915 560,592 18,623 45,469 190,434 815,118 94,03

% 68,77 2,28 5,58 23,36 100,00

Jumlah 915,643 588,375 25,086 43,476 190,424 847,361 92,54

% 69,44 2,96 5,13 22,47 100,00

Sumber: S tatis tik  Pendidik an Agama dan Keagamaan, Departemen Agama RI

Sisw a Bar u  yan g  Diter im a
Pen d aftar

2006/2007

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

T ah u n

SMPN SMPS MT sN MT sS Ju m lah %

Jumlah 271,698 57,003 21,304 56,527 112,973 247,807 91,21

% 23,00 8,60 22,81 45,59 100,00

Jumlah 295,420 61,334 22,830 57,271 115,743 257,178 87,06

% 23,85 8,88 22,27 45,01 100,00

Jumlah 291,714 58,951 21,049 55,748 125,576 261,324 89,58

% 22,56 8,05 21,33 48,05 100,00

Jumlah 298,763 62,983 22,693 57,306 129,839 272,821 91,32

% 23,09 8,32 21,00 47,59 100,00

Jumlah 319,405 66,682 24,175 59,037 139,378 289,272 90,57

% 23,05 8,36 20,41 48,18 100,00

Jumlah 341,933 73,559 27,072 59,301 146,805 306,737 89,71

% 23,98 8,83 19,33 47,86 100,00

Sumber: S tatis tik  Pendidikan Agama dan Keagamaan, Departemen Agama RI

Sisw a Bar u  yan g  Diter im a
Pen d aftar

2006/2007

2001/2002

2002/2003

2003/2004

2004/2005

2005/2006

T ah u n
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pengembangan yang bertumpu pada 5 (lima) strategi pokok yaitu pertama, 

strategi peningkatan layanan pendidikan madrasah. Ikhtiar untuk senantiasa 

pengembangan madrasah pada situasi apapun terus dilakukan, strategi yang 

ditempuhnya lebih difokuskan pada upaya mencegah peserta didik agar tidak 

putus sekolah, mempertahankan mutu pendidikan agar tidak semakin menurun. 

Kebijakan utama yang dilakukan adalah: (a) mempertahankan laju pertumbuhan 

angka partisipasi pendidikan dengan menyesuaikan kembali sasaran pertumbuhan 

angka absolut partisipasi pendidikan di semua jenjang dan jenis madrasah; (b) 

melanjutkan program pemberian beasiswa dan dana bantuan operasional 

pendidikan di semua jenis madrasah yang kemudian lambat laun dikurangi 

jumlahnya sejalan dengan semakin pulihnya krisis ekonomi dan meningkatnya 

kembali kemampuan orang tua peserta didik dalam membiayai pendidikan; (c) 

mengintegrasikan dana bantuan operasional pendidikan secara bertahap ke dalam 

anggaran rutin untuk menunjang kegiatan operasional pendidikan di madrasah; (d) 

meningkatkan dan mengembangkan program pendidikan alternatif secara 

konseptual dan berkesinambungan terutam untuk sasaran peserta didik yang 

kurang beruntung; (e) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan 

keputusan tentang pendidikan.  

Kedua, Strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan 

madrasah yang terfokus pada program Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar 

Dikdas) 9 tahun. Ketiga, strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan 

madrasah yang mencakup 4 (empat) aspek: kurikulum, guru dan tenaga 

kependidikan lainnya, sarana pendidikan, serta kepemimpinan madrasah. 



 

 

15 
 

Keempat, strategi pengembangan manajemen pendidikan madrasah. Strategi ini 

berkenaan dengan upaya mengembangkan sistem manajemen madrasah sehingga 

secara kelembagaan madrasah akan memiliki kemampuan-kemampuan sebagai 

berikut: (a) berkembangnya prakarsa dan kemampuan-kemampuan kreatif dalam 

mengelola pendidikan, tetapi tetap berada dalam bingkai visi, misi, serta tujuan 

kelembagaan madrasah; (b) berkembangnya organisasi pendidikan di madrasah 

yang lebih berorientasi profesionalisme, daripada hierarchi; dan (c) layanan 

pendidikan yang semakin cepat, terbuka, adil, dan merata.  Dan strategi kelima 

adalah menekankan pada pemberdayaan kelembagaan madrasah sebagai pusat 

pembelajaran, pendidikan, dan pembudayaannya. Indikator-indokator 

keberhasilannya adalah: (a) tersedianya madrasah-madrasah yang semakin 

bervariasi, yang diikat oleh visi, misi dan tujuan pendidikan madrasah, dengan 

dukungan organisasi yang efektif dan efisien; (b) mutu dan sarana-prasarana 

madrasah yang semakin meningkat dan iklim pembelajaran yang semakin 

kondusif bagi peserta didik; dan (c) tingkat kemandirian madrasah semakin tinggi.  

Terkait dengan visi dan misi pendidikan nasional, yaitu mewujudkan 

sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk 

memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi 

manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan 

zaman yang selalu berubah. Misi pendidikan nasional adalah: (1) mengupayakan 

perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi 

seluruh rakyat Indonesia; (2) meningkatkan mutu pendidikan yang memiliki daya 

saing di tingkat nasional, regional, dan internasional; (3) meningkatkan relevansi 
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pendidikan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan global; (4) membantu 

dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini 

sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar;  (5) 

meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk 

mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral; (6) meningkatkan 

keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat 

pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap, dan nilai 

berdasarkan standar yang bersifat nasional dan global; dan (7) mendorong peran 

serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi 

dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

Dalam rangka mewujudkan visi dan menjalankan misi pendidikan 

nasional, diperlukan suatu acuan dasar (benchmark) oleh setiap penyelenggara 

dan satuan pendidikan, yang antara lain meliputi kriteria dan kriteria minimal 

berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan. Dalam kaitan 

ini, kriteria dan kriteria penyelenggaraan pendidikan dijadikan pedoman untuk 

mewujudkan: (1) pendidikan yang berisi muatan yang seimbang dan holistik; (2) 

proses pembelajaran yang demokratis, mendidik, memotivasi, mendorong 

kreativitas, dan dialogis; (3) hasil pendidikan yang bermutu dan terukur; (4) 

berkembangnya profesionalisme pendidik dan tenaga kependidikan; (5) 

tersedianya sarana dan prasarana belajar yang memungkinkan berkembangnya 

potensi peserta didik secara optimal; (6) berkembangnya pengelolaan pendidikan 

yang memberdayakan satuan pendidikan; dan (7)  terlaksananya evaluasi, 
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akreditasi dan sertifikasi yang berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan  

secara berkelanjutan. 

Acuan dasar tersebut di atas merupakan standar nasional pendidikan yang 

dimaksudkan untuk memacu pengelola, penyelenggara, dan satuan pendidikan 

agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan layanan pendidikan yang 

bermutu dan berkualitas. Mutu dan kualitas layanan penyelenggaraan pendidikan 

akan berakibat pada kepuasan dan loyalitas pelanggan pendidikan berupa murid, 

siswa, dan juga masyarakat umum yang dikenal dengan stakeholders. 

Lembaga pendidikan pada hakikatnya bertujuan memberi layanan 

pembelajaran. Pihak yang dilayani menginginkan kepuasan dari layanan tersebut, 

sebab mereka sudah membayarnya melalui berbagai hal seperti SPP, investasi 

bangunan, dana ujian, bayaran pajak, bantuan pemerintah kepada pihak sekolah 

untuk layanan pendidikan bagi warganya dan lain-lain. Jadi pihak pembelajar 

(siswa) berhak mendapatkan layanan yang bermutu dan memuaskan memuaskan. 

Layanan ini dapat dilihat dari berbagai bidang, mulai dari layanan dalam bentuk 

fisik, sampai layanan berbagai fasilitas dan guru yang bermutu.  

Madrasah sebagai lembaga pendidikan sesungguhnya menghadapi 

tantangan, di satu sisi madrasah harus berupaya meningkatkan mutu dan kualitas 

sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar Nasional Pendidikan sehingga dapat 

memenuhi harapan stakeholders; memenuhi harapan dan kebutuhan orangtua, 

masyarakat, dunia kerja, pemerintah, dan sebagainya. Di sisi lain madrasah masih 

dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas dua, tingkat favorisitas di bawah 

lembaga persekolahan, dan ternyata masih banyak masyarakat yang belum/kurang 
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mengenal lembaga madrasah. Madrasah juga mempunyai beban tertentu yaitu 

harus menyesuaikan diri dengan pola-pola kebudayaan masyarakat yang dapat 

memberikan keutungan ekonomis bagi pribadi siswa, dan keuntungan lain bagi 

masyarakat, misalnya munculnya budaya gemar membaca, gemar meneliti, 

berfikir kritis, munculnya manusia kreatif, dan humanis.  

Agar lembaga madrasah dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan 

pelanggannya yang berakibat pada kepuasan siswa, madrasah setidaknya harus 

terus menerus meningkatkan mutu pembelajaran, di samping harus berusaha 

memenuhi Standar Nasional Pendidikan yang telah ditentukan. Hal penting lain 

yang diyakini dapat menentukan mutu pembelajaran adalah kepemimpinan kepala 

madrasah, kompetensi guru, sarana prasarana, dan budaya madrasah. Kepala 

madrasah adalah orang yang berpengaruh dan menentukan kebijakan-kebijakan 

madrasah dalam usaha peningkatan mutu pembelajaran, Guru adalah tenaga 

profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, 

melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru berperan penting dalam 

proses peningkatan mutu pembelajaran. Sarana prasarana adalah segala sesuatu 

yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung maupun tidak langsung 

digunakan dalam proses pembelajaran. Budaya madrasah adalah merupakan pola 

keyakinan dan nilai-nilai organisasi madrasah yang dipahami, dijiwai dan 

dipraktekkan sehingga pola tersebut memberikan arti tersendiri dan menjadi dasar  

aturan berperilaku lembaga pendidikan madrasah. 

Keempat komponen tersebut akan digunakan untuk mengetahui sejauh 

mana pengaruhnya terhadap penciptaan mutu pembelajaran dan dampaknya 
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terhadap kepuasan siswa madrasah. Hal ini penting sebab eksis dan tidaknya 

lembaga pendidikan madrasah sangat ditentukan oleh kualitas dan mutu 

pembelajaran yang berakibat kepada kepercayaan masyarakat madrasah, dan 

kepercayaan dapat dilihat dari kepuasannya. Oleh karena itulah penelitian tentang 

kontribusi Kepemimpinan Kepala Madrasah, Kompetensi Guru, Sarana Prasarana, 

dan Budaya Madrasah Terhadap Mutu Pembelajaran dan Dampaknya terhadap 

Kepuasan Siswa penting dilakukan.  

 

B. Identifikasi dan Rumusan Masalah 

1. Identifikasi Masalah 

Secara kontekstual masalah dalam penelitian ini dibatasi pada faktor 

Kepemimpinan Kepala Madrasah, Kompetensi Guru, Sarana Prasarana, dan 

Budaya Madrasah Terhadap Mutu Pembelajaran dan Dampaknya terhadap 

Kepuasan Siswa di Madrasah Aliyah Kota Yogyakarta. 

Dasar pertimbangan pemilihan faktor-faktor tersebut adalah adanya 

berbagai persoalan yang dihadapi oleh madrasah yaitu adanya pandangan 

masyarakat bahwa madrasah masih dipandang sebagai lembaga pendidikan kelas 

kedua setelah persekolahan, madrasah masih mengalami kendala terkait dengan 

image “negatif” terkait dengan ketidakmampuannya berkompetisi di era global, 

peningkatan mutu pendidikan madrasah yang masih mengalami kendala terkait 

dengan Standar Nasional Pendidikan, pengelolaan pendidikan madrasah masih 

menggunakan pola manajemen tradisional (apa adanya), pemimpin/kepala 

madrasah masih banyak yang kurang memenuhi kompetensi dan kualifikasi, 



 

 

20 
 

masih rendahnya sumberdaya madrasah yang dimiliki sehingga berpengaruh 

kepada kualitas madrasah, dan madrasah masih belum dikelola secara baik sesuai 

dengan SNP sehingga dapat memuaskan pelanggan madrasah. Oleh karena itu, 

usaha peningkatan mutu pendidikan madrasah melalui mutu proses pembelajaran 

harus terus diupayakan sehingga dapat memuaskan pelanggan madrasah.  

Hal penting yang diyakini menentukan mutu pembelajaran adalah 

kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi guru, sarana prasarana, dan budaya 

madrasah. Kepala madrasah adalah orang yang berpengaruh dan menentukan 

kebijakan-kebijakan madrasah dalam usaha peningkatan mutu pembelajaran, guru 

adalah tenaga profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, 

mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru berperan 

penting dalam proses peningkatan mutu pembelajaran. Sarana prasarana adalah 

segala sesuatu yang meliputi peralatan dan perlengkapan yang langsung maupun 

tidak langsung digunakan dalam proses pembelajaran. Sedangkan budaya 

madrasah adalah merupakan pola keyakinan dan nilai-nilai organisasi madrasah 

yang dipahami, dijiwai dan dipraktekkan sehingga pola tersebut memberikan arti 

tersendiri dan menjadi dasar  aturan berperilaku lembaga pendidikan madrasah. 

Keempat hal tersebut menjadi variabel penting dalam menentukan mutu 

pembelajaran di madrasah yang akhirnya berdampak pada kepuasan siswa 

madrasah. Hal ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: 

1. Lembaga pendidikan yang berorientasi pada mutu adalah lembaga 

yang menjalankan roda organisasinya dengan memfokuskan kepada 

pelanggan dengan melakukan upaya perbaikan secara terus menerus 
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(continous improvement) untuk mencapai tingkat kualitas yang tepat 

dengan cara yang konsisten.  

2. Proses pembelajaran merupakan serangkaian interaksi antara siswa dan 

guru dalam rangka mencapai tujuan. Pelaksanaan pembelajaran yang 

bermutu mensyaratkan metode dan strategi yang sesuai dengan bahan 

ajar sehingga siswa akan terdorong untuk belajar dan berusaha dalam 

suasana kerja sama (Miller, 2008). 

3. Kepemimpinan merupakan faktor kunci dalam menggerakkan lembaga 

pendidikan demi terciptanya mutu pembelajaran madrasah. 

4. Proses belajar mengajar yang bermutu, efektif dan efisien 

mensyaratkan kemampuan pengajar/guru yang kompeten. Guru yang 

kompeten akan mampu menciptakan lingkungan yang fungsional, 

nyaman, dan dapat membangkitkan semangat belajar (Johnson, 2008). 

Kompetensi guru mencakup kompetensi pedagogik, kompetensi 

kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi professional. 

5. Dukungan fasilitas atau sarana dan prasarana pendidikan sangat 

berpengaruh terhadap mutu pembelajaran. Guru dalam menjalankan 

fungsi pembelajarannya secara efektif dan efisien memerlukan sarana 

dan prasarana pendidikan. 

6. Budaya madrasah adalah sekumpulan sistem nilai yang diakui dan 

diciptakan oleh semua anggota madrasah. Proses pembelajaran yang 

bermutu, efektif dan efisien sangat dipengaruhi oleh bagaimana budaya 
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sekolah/madrasah dibentuk dan menjadi dasar dari sistem manajemen 

madrasah. 

7. Kepuasan pelanggan adalah terpenuhinya kebutuhan dan harapan 

pelanggan terhadap nilai yang diterima dari layanan yang mereka 

bayar, dimulai dengan persepsi pelanggan terhadap layanan yang 

diberikan penjual jasa. Nilai diartikan sebagai hubungan antara apa 

yang didapatkan oleh pelanggan dengan untuk apa pelanggan 

membayar (Tenner dan DeToro, 1992). Kepuasan yang dirasakan oleh 

setiap individu dipengaruhi oleh nilai keyakinan individu perorangan, 

sehingga tingkat kepuasan setiap individu akan berbeda-beda.  

 

2. Rumusan Masalah 

Rumusan masalah secara umum dalam penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

“Seberapa besar Kontribusi Kepemimpinan Kepala Madrasah, 

Kompetensi Guru, Sarana Prasarana, dan Budaya Madrasah 

Terhadap Mutu Pembelajaran dan Dampaknya Terhadap Kepuasan 

Siswa di Madrasah Aliyah Swasta Kota Yogyakarta?”.  

Secara spesifik rumusan masalah dalam penelitian ini dijabarkan sebagai 

berikut: 

1. Seberapa besar kontribusi kepemimpinan Kepala Madrasah terhadap mutu 

pembelajaran?. 

2. Seberapa besar kontribusi kompetensi guru terhadap mutu pembelajaran?. 
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3. Seberapa besar kontribusi sarana prasarana terhadap mutu pembelajaran?. 

4. Seberapa besar kontribusi budaya madrasah terhadap mutu pembelajaran?. 

5. Seberapa besar mutu pembelajaran berdampak terhadap kepuasan siswa? 

6. Seberapa besar kontribusi kepemimpinan kepala madrasah terhadap 

kepuasan siswa?. 

7. Seberapa besar kontribusi kompetensi guru terhadap kepuasan siswa?. 

8. Seberapa besar kontribusi sarana prasarana terhadap kepuasan siswa?. 

9. Seberapa besar kontribusi budaya madrasah terhadap kepuasan siswa?. 

10. Seberapa besar kontribusi kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi 

guru, sarana prasarana, dan budaya madrasah terhadap mutu 

pembelajaran? 

11. Seberapa besar kontribusi kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi 

guru, sarana prasarana, dan budaya madrasah terhadap kepuasan siswa? 

 

3. Definisi Operasional Variabel  

Definisi operasional disini dimaksudkan untuk menjelaskan makna 

variabel yang sedang diteliti terdapat enam variabel yaitu kepemimpinan 

madrasah, kompetensi guru, sarana  dan prasarana, budaya madrasah, mutu 

pembelajaran, dan kepuasan siswa. Variaber tersebut dapat didefinisikan sebagai 

berikut. 

Pertama, Kepuasan siswa adalah suatu kondisi dimana siswa merasa apa 

yang diterimanya sama atau melebihi harapannya, atau terpenuhinya harapan dan 

aspirasi siswa. Kedua, mutu pembelajaran adalah sebuah kondisi yang mampu 
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menciptakan suasana belajar dan mendorong proses pembelajaran dalam rangka 

mengembangkan potensi siswa melalui belajar dan membelajarkan siswa. Ketiga, 

kepemimpinan madrasah adalah Kepala madrasah—sama dengan kepala sekolah—yang 

bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan di madrasah. Keempat, 

kompetensi guru adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku 

yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh guru atau dosen dalam 

melaksanakan tugas keprofesionalan.  

Kelima, sarana adalah segala sesuatu yang meliputi peralatan serta 

perlengkapan yang langsung digunakan dalam proses pendidikan di sekolah. 

Sedangkan prasarana adalah semua komponen yang secara tidak langsung 

menunjang jalannya proses belajar-mengajar di suatu lembaga pendidikan. 

Keenam, budaya madrasah merupakan pola nilai-nilai, kepercayaan, asumsi-

asumsi, sikap-sikap dan kebiasaan-kebiasaan seseorang atau kelompok manusia 

yang mempengaruhi perilaku kerja dan cara bekerja dalam organisasi madrasah.  

  

C. Tujuan Penelitian 

Tujuan umum penelitian ini adalah (1) untuk memperoleh gambaran 

empirik tentang variabel  terhadap Y dan Y terhadap Z; (2) menganalisis 

determinan diantara variabel X1-4 terhadap Y dan Y terhadap Z. Sedangkan 

tujuan secara spesifik yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk 

mengetahui dan menganalisis.  

1. kontribusi kepemimpinan kepala madrasah terhadap mutu pembelajaran. 

2. kontribusi kompetensi guru terhadap mutu pembelajaran. 
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3. kontribusi sarana prasarana terhadap mutu pembelajaran. 

4. kontribusi budaya madrasah terhadap mutu pembelajaran. 

5. kontribusi mutu pembelajaran terhadap kepuasan siswa. 

6. kontribusi kepemimpinan kepala madrasah terhadap kepuasan siswa. 

7. kontribusi kompetensi guru terhadap kepuasan siswa. 

8. kontribusi sarana prasarana terhadap kepuasan siswa. 

9. kontribusi budaya madrasah terhadap kepuasan siswa. 

10. kontribusi kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi guru, sarana 

prasarana, dan budaya madrasah terhadap mutu pembelajaran. 

11. kontribusi kepemimpinan kepala madrasah, kompetensi guru, sarana 

prasarana, dan budaya madrasah terhadap kepuasan siswa. 

 

D. Metode Penelitian 

Penelitian ini sesungguhnya dapat didekati dengan  pendekatan kuantitatif 

maupun kualitatif, akan tetapi dalam penelitian ini peneliti memilih menggunakan 

pendekatan kuantitatif metode survei. Maksud dari penelitian dengan 

menggunakan metode survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari suatu 

populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data pokok 

(Singarimbun, 1993: 3). Angket dalam penelitian ini menjadi alat pengumpul data 

dari responden untuk mewakili seluruh populasi. Penelitian survei dapat 

digunakan untuk maksud 1) penjajagan (eksploratif), 2) deskriptif, 3) penjelasan 

(eksplanatory/confirmatory) yakni menjelaskan hubungan kausal dan pengujian 

hipotesis, 4) evaluasi, 5) prediksi atau meramalkan kejadian tertentu di masa yang 
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akan datang, 6) penelitian operasional, dan 7) pengembangan indikator-indikator 

sosial. Studi yang dikembangkan dalam penelitian ini dilakukan dengan studi 

kepustakaan dan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan 

angket. Sebagai data pendukung, penelitian juga akan melakukan interview 

terhadap berbagai sumber atau iinforman yang relevan. 

Lokasi penelitian dilakuan di Madrasah Aliyah Swasta Kota Yogyakarta 

yaitu Madrasah Aliyah Mualimin Muhammadiyah, Madrasah Aliyah Mualimat 

Muhammadiyah, Madrasah Aliyah Nurul Umah, dan Madrasah Aliyah 

Muhammadiyah Gedongtengen. Obyek penelitian adalah guru (pendidik), sebab 

merekalah faktor paling menentukan dalam pencapaian mutu pembelajaran. Selain 

itu, guru dipandang sebagai stakeholder pendidikan paling memahami 

keseluruhan komponen atau variabel penelitian ini yaitu; kepemimpinan kepala 

madrasah, kompetensi guru, sarana dan prasarana, budaya madrasah, dan mutu 

pembelajaran. 

Data yang telah terkumpul akan diolah dengan menggunakan korelasi 

ganda, analisis regresi ganda dan analisis jalur (path analysis). Sebelum 

melakukan analisis statistik, data harus memenuhi persyaratan uju analisis yang 

akan digunakan, yaitu distribusi normal dan uji linieritas. Setelah dianalisis secara 

statistik, kamudian hasil pengolahan data tersebut dibahas dengan mengacu pada 

teori-teori atau pendapat yang mendasari penelitian ini untuk diketahui apakah 

hasilnya mendukung teori atau tidak, sehingga dapat dibuat sebuah kesimpulan 

dan rekomendasinya.  
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E. Signifikansi dan Manfaat Penelitian 

Sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya bahwa image masyarakat 

yang memandang madrasah sebagai lembaga pendidikan kelas dua mengharuskan 

peningakatan mutu dan kualitas madrasah dengan berorientasi pada kepuasan 

pelanggan (siswa). Dengan menggunakan variabel Kepemimpinan Kepala 

Madrasah, Kompetensi Guru, Sarana Prasarana, dan Budaya Organisasi 

diharapkan dapat melihat mutu pembelajaran dan dampaknya terhadap kepuasan 

siswa madrasah. Dengan keberhasilan madrasah meningkatkan mutu dan 

memuaskan pelanggan tersebut, maka image negatif terhadap madrasah akan 

berubah menjadi positif bahkan akan membentuk image baru bagi madrasah 

sebagai pusat unggulan (centre of excellence), dalam konteks inilah letak 

signifikasi penelitian ini. 

Sedangkan manfaat penelitian adalah pertama, secara teoritis, penelitian 

ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan bagi pengembangan ilmu 

administrasi pendidikan, khususnya pada bidang manajemen mutu pembelajaran 

madrasah, melalui pendekatan serta metode-metode yang digunakan terutama 

dalam upaya menggali pendekatan-pendekatan baru dalam aspek Kepemimpinan 

Kepala Madrasah, Kompetensi Guru, Sarana Prasarana, dan Budaya Organisasi 

diharapkan dapat melihat mutu pembelajaran dan dampaknya terhadap kepuasan 

siswa madrasah. 

Kedua, secara praktis, penelitian ini dapat memberikan sumbangan 

pemikiran bagi pengambilan keputusan di madrasah dalam mengembangkan mutu 

pembelajaran yang berorientasi pada kepuasan siswa. Hasil penelitian ini 
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diharapkan dapat menjadi informasi dan acuan bagi penelitian tentang 

administrasi pendidikan khususnya manajemen pengelolaan madrasah. 

F. Sitematika Pembahasan 

Pembahasan dalam penelitian secara umum tersistematisasi menjadi lima 

bab. Bab I berisi pendahuluan menjelaskan tentang latar belakang penelitian baik 

yang berkaitan dengan kepemimpinan, kompetensi guru, sarana prasarana, 

budaya, mutu pembelajaran dan kepuasan siswa, identifikasi dan perumusan 

masalah metode penelitian, manfaat dan signifikansi penelitian dan sistematika 

pembahasan. 

Bab II kajian pustaka yang menjelaskan tentang landasan teori yang 

berkaitan dengan konsep kepemimpinan, kompetensi guru, sarana prasarana, 

budaya, mutu pembelajaran dan kepuasan Siswa. Untuk memperkaya kajian 

pustaka dalam disertasi ini juga dilengkapi dengan beberapa penelitian terdahulu 

yang relevan. 

Bab III metode penelitian yang menjelaskan tentang pendekatan 

penelitian, definisi operasional penelitian, prosedur penelitian, teknik 

pengumpulan data dan instrument penelitian yang dimulai dengan perumusan 

kisi-kisi dan instrument penelitian, pengembangan instrument penelitian sampai 

hasil uji validitas dan reliabilitasnya, serta dilengkapi dengan uji persyaratan 

analisis yaitu uji normalitas dan linieritas, populasi dan sampel penelitian. 

Selanjutnya bab ini juga berisi tentang teknik analisis data penelitian. 

Bab IV hasil penelitian dan pembahasan. Hasil penelitian mendiskripsikan 

tentang hasil penelitian berdasarkan skor rerata tiap-tiap variabel penelitian, 
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berdasarkan dimensi variabel penelitian, berdasarkan kecenderungan umum 

responden tiap-tiap variable, hasil pengujian hipotesis, dan interpretasi hasil 

analisis jalur. Sedangkan pembahasan hasil penelitian mengkaji tentang penelitian 

berdasarkan pertanyaan penelitian yang mencakup kontribusi Kepemimpinan 

Kepala Madrasah, Kompetensi Guru, Sarana Prasarana, dan Budaya Madrasah 

Terhadap Mutu Pembelajaran dan Dampaknya Terhadap Kepuasan Siswa di 

Madrasah Aliyah Swasta di Kota Y ogyakarta. 

Bab V kesimpulan hasil penelitian dan saran dari hasil penelitian. Bagian 

terakhir berisi daftar pustaka dan lampiran data pendukung yang terdiri dari 

instrument penelitian dan hasil uji cobanya, serta data penelitian yang diolah 

melalui perhitungan statistik yang berupa hasil output SPSS, yang kemudian 

dimanfaatkan untuk mendeskripsikan data penelitian dan pengujian hipotesis. 

Terakhir lampiran surat-surat yang berkaitan dengan administratif penelitian. 

 


