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            PENDAHULUAN 

 

 

1.1 Latar Belakang 

 

Madrasah Tsanawiyah adalah  lembaga pendidikan yang sederajat dengan sekolah 

lanjutan menengah pertama yang memiliki ciri Islam yang dikelola dan 

dikembangkan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Sebagai lembaga pendidikan yang mempunyai ciri khas Islam, madrasah 

memegang peranan penting dalam proses pembentukan kepribadian anak didik, 

karena melalui pendidikan madrasah ini para orang tua berharap anak-anaknya 

memiliki dua kemampuan sekaligus, tidak hanya pengetahuan umum (IPTEK) 

tetapi juga memiliki kepribadian dan komitmen yang tinggi terhadap agamanya 

(IMTAQ).  

Kondisi   tersebut    tentu     menuntut    perubahan   dalam pengelolaan madrasah.  

Madrasah selain harus menyiapkan berbagai sumber daya untuk menyiapkan 

siswanya pandai agama, memiliki perilaku yang agamis, namun juga harus 

menyiapkan sumber daya untuk membuat siswanya menjadi pandai dalam 

berbagai  ilmu  pengetahuan,  teknologi,  olahraga  dan  seni.  Perubahan  ini tentu  

saja  tidak  akan  cukup jika hanya mengubah kurikulum, tetapi yang lebih penting    

adalah   mengubah  cara  berpikir  seluruh komponen madrasah tentang paradigma   

baru   madrasah.   Perubahan   cara   berpikir   ini   kemudian  akan mempengaruhi 

perubahan tentang berbagai nilai-nilai di madrasah tersebut yang akhirnya juga 

akan mempengaruhi terhadap perubahan budaya madrasah. Dengan kemampuan 
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untuk melaksanakan perubahan itulah madrasah akan memiliki kemampuan yang 

cukup untuk menjadi madrasah yang unggul. 

 

Upaya meningkatkan mutu pendidikan, tidak bisa terlepas dari upaya perbaikan 

manajemen madrasah. Oleh karena itu sistem pendidikan di madrasah saat ini 

harus diperbaiki, minimal  pada aspek perbaikan kurikulum dan perbaikan kualitas 

pembelajaran, kualitas SDM baik tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan,  

perbaikan sarana prasarana, dan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan. 

 

Langkah-langkah strategis  harus dikembangkan oleh madrasah untuk  menjadi 

madrasah  yang  efektif   dalam  membangun  citra positif  sehingga ada akselerasi  

peningkatan kualitas madrasah. Madrasah harus mempunyai visi dan misi yang 

jelas,  kepala madrasah yang profesional,  guru yang profesional,  lingkungan 

yang kondusif,  ramah siswa, manajemen yang kuat, kurikulum yang luas tapi 

seimbang,  penilaian dan pelaporan prestasi siswa yang bermakna, serta  pelibatan 

orang tua/masyarakat. 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Kotaagung adalah salah satu lembaga 

pendidikan di Kotaagung Kabupaten Tanggamus yang berkomitmen terhadap 

mutu agar mampu menjadi sekolah yang unggul. Visi madrasah adalah menjadi 

madrasah unggulan , kompetitif dan berakhlakul karimah. Dalam memenuhi visi 

tersebut madrasah terus mencari sesuatu yang baru yang mampu menjadikan 

madrasah sebagai lembaga pendidikan pilihan masyarakat di Kotaagung. Kepala 

madrasah selalu berinovasi dan mengembangkan ide-ide baru baik dalam pola/ 

metode pembelajaran untuk murid dan juga pola manajemen yang tepat bagi guru 
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dan staf. Karena kualitas suatu lembaga pendidikan tak hanya ditentukan oleh 

kualitas pembelajaran semata namun juga dipengaruhi bagaimana lembaga 

pendidikan tersebut mampu mengelola pegawainya dengan baik sehingga 

memunculkan motivasi dan potensi pegawainya untuk mampu mengupayakan 

yang terbaik dalam melakukan tugasnya.  

Penelitian awal yang dilakukan peneliti menunjukkan bahwa madrasah masih 

terus menambah dan memperbaiki fasilitas pendidikan yang dimiliki. Penambahan 

dan perbaikan tersebut bertujuan  untuk meningkatkan kualitas pelayanan 

terhadap para siswa dan guru. Sarana prasarana yang lengkap bagi seluruh warga 

madrasah akan menunjang teraktualisasinya kemampuan profesional guru dan staf 

dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di sekolah dan meningkatkan hasil 

pembelajaran bagi peserta didik.   

MTsN Kotaagung menggunakan manajemen mutu terpadu dimana fokusnya 

adalah perbaikan terus menerus dan kepuasan pelanggan menjadi hal yang utama.  

Guna mencapai kepuasan pelanggan dan menjadi madrasah unggulan,   madrasah   

memiliki tiga langkah yang strategis  antara lain :  Pertama, be Inovative, 

menciptakan suatu produk terobosan yang baru. Inovasi bisa diolah pada materi 

kurikulumnya, fasilitas, atau pengajarannya. Kedua, be different, bila inovasi sulit 

dicapai, maka membuat yang berbeda dari sekolah lain juga merupakan jembatan 

yang tidak rumit. Seperti membuat program kelas unggulan yang berbeda dengan 

sekolah lain. Ketiga be the best, bila ingin menciptakan produk yang sama 

setidaknya kita bisa melayani dengan cara yang terbaik, dari fasilitas dan 

pengajaran yang terbaik.  
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Penerimaan siswa baru di MTsN Kotaagung melalui proses rekrutmen dan seleksi 

yang berbeda dengan sekolah lain. Dari proses tersebut madrasah dapat  

menjaring siswa-siswi yang terbaik dari sekolah-sekolah yang ada di Kotaagung 

dan sekitarnya. Data MTsN Kotaagung dalam 4 tahun terakhir ini menunjukkan 

ada peningkatan jumlah siswa baru yang mendaftar setiap tahunnya. 

Tabel 1.1 Data Penerimaan Siswa Baru MTsN Kotaagung 4 Tahun terakhir. 

No Tahun 

 

Pendaftar Jumlah Yang diterima 

1 2010/2011 732 367 

2 2011/2012 735 365 

3 2012/2013 755 373 

4 2013/2014 760 328 

                 Sumber : Data MTs Negeri Kotaagung Tahun 2013/2014 

 

 

Data tersebut menunjukkan tingginya minat siswa baru untuk bersekolah di MTsN 

Kotaagung. Salah satu faktor yang membuat masyarakat tertarik untuk 

menyekolahkan anak mereka di madrasah adalah adanya  program kelas 

unggulan. Program kelas unggulan adalah salah satu strategi pengembangan 

madrasah untuk memenuhi keinginan masyarakat atau pelanggan. Program Kelas 

Unggulan ini diharapkan  menjadi pilot program MTsN Kotaagung yang lebih 

unggul dimasa depan dan menjadi nilai jual di masyarakat, dimana kepuasan 

pelanggan terhadap pelayanan yang diberikan madrasah menjadi hal utama bagi 

mereka untuk memilih MTsN Kotaagung  sebagai lembaga pendidikan bagi putra 

dan putri  mereka. Hal yang membanggakan adalah bahwa peringkat 1 sampai 5 

umum di SMA Negeri I Kotaagung berturut-turut diraih oleh  alumni kelas 

unggulan madrasah.  
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Kepala madrasah memiliki peran penting dalam mengembangkan Sumber Daya 

Manusia (SDM)  madrasah. Pengembangan SDM dapat dilakukan melalui  

melalui pendidikan dan pelatihan.  Kepala madrasah memberikan kesempatan dan 

memotivasi guru untuk menambah ilmu dan pengalamannya untuk studi lanjut ke 

jenjang yang lebih tinggi. Guru MTsN Kotaagung yang telah melanjutkan 

pendidikan ke  Pasca Sarjana UNILA, IAIN, UBL,  dan STKIP berjumlah  11 

orang dan  guru yang sudah mendapatkan sertifikat guru profesional berjumlah 42 

orang. Hal ini menunjukkan bagaimana guru-guru di madrasah berusaha untuk 

mengembangkan keilmuan dan keprofesionalan mereka yang berguna untuk 

peningkatan kualitas mereka dalam pembelajaran dan peningkatan prestasi belajar 

peserta didik.  

 

Pengelolaan keuangan yang berkaitan dengan pembiayaan pendidikan di 

madrasah dilakukan secara efektif dan efisien melalui serangkaian prosedur 

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, 

pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan evaluasi keuangan 

Pemerintah Pusat. 

 

Kepala madrasah tidak hanya  menciptakan hubungan baik dengan masyarakat 

dengan mengikut sertakan mereka dalam berbagai kegiatan madrasah seperti 

program pengajian ortu siswa, pagelaran kreativitas bahasa dan seni, ibadah 

kurban,  tetapi juga turut serta dalam kegiatan bakti sosial di masyarakat. Budaya 

madrasah  juga berpengaruh terhadap peningkatan prestasi dan motivasi siswa 

untuk berprestasi, sikap dan motivasi guru serta produktivitas dan kepuasan kerja 

guru. Nilai-nilai karakter positif dikembangkan sehingga  memiliki kekuatan 
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untuk terus menerus mempengaruhi perilaku seluruh warga madrasah . Guru harus 

mampu memberikan motivasi dan inspirasi bagi siswa seperti : datang tepat 

waktu, jujur, dan disiplin dalam melaksanakan tugas merupakan  nilai dan teladan 

yang harus senantiasa dijaga dalam kehidupan sekolah.  

 

Berdasarkan uraian di atas,  peneliti merasa tertarik untuk meneliti  Manajemen 

Pengembangan madrasah di MTsN Kotaagung mulai dari penerimaan peserta 

didik baru, KTSP, pengembangan sumber daya manusia, pengelolaan sarana 

prasarana pendidikan, pengelolaan keuangan dan budaya madrasah.   

1.2   Fokus Penelitian 

 

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka fokus utama 

penelitian ini adalah  pada manajemen pengembangan madrasah di MTsN 

Kotaagung. Adapun sub fokus penelitian ini  :  

1.2.1 Pengembangan Penerimaan Peserta Didik Baru  di MTsN Kotaagung 

1.2.2 Pengembangan KTSP   di MTsN Kotaagung 

1.2.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia  di MTsN Kotaagung 

1.2.4 Pengembangan  Sarana prasarana di MTsN Kotaagung  

1.2.5 Pengembangan Pengelolaan Keuangan di MTsN Kotaagung 

1.2.6 Pengembangan Hubungan Masyarakat di MTsN Kotaagung 

1.2.7 Pengembangan Budaya Madrasah di MTsN Kotaagung 
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1.3 Pertanyaan Penelitian 

 

Berdasarkan  fokus  penelitian mengenai manajemen pengembangan Madrasah 

Tsanawiyah (MTs) Negeri di Kotaagung, maka disusun pertanyaan penelitian 

sebagai berikut:  

1.3.1 Bagaimanakan Pengembangan Penerimaan Peserta Didik Baru  di MTsN 

Kotaagung? 

1.3.2 Bagaimanakah Pengembangan KTSP   di MTsN Kotaagung? 

1.3.3 Bagaimanakah Pengembangan Sumber Daya Manusia  di MTsN 

Kotaagung? 

1.3.4 Bagaimanakah Pengembangan  Sarana prasarana di MTsN Kotaagung?  

1.3.5 Bagaimanakah Pengembangan Pengelolaan Keuangan di MTsN 

Kotaagung? 

1.3.6 Bagaimanakah Pengembangan Hubungan Masyarakat di MTsN Kotaagung? 

1.3.7 Bagaimanakah Pengembangan Budaya Madrasah di MTsN Kotaagung? 

 

1.4  Tujuan Penelitian 

 

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mendeskripsikan : 

1.4.1 Pengembangan Penerimaan Peserta Didik Baru  di MTsN Kotaagung 

1.4.2 Pengembangan KTSP   di MTsN Kotaagung 

1.4.3 Pengembangan Sumber Daya Manusia  di MTsN Kotaagung 

1.4.4 Pengembangan  Sarana prasarana di MTsN Kotaagung  

1.4.5 Pengembangan Pengelolaan Keuangan di MTsN Kotaagung 

1.4.6 Pengembangan Hubungan Masyarakat di MTsN Kotaagung 

1.4.7 Pengembangan Budaya Madrasah di MTsN Kotaagung 
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1.5 Kegunaan  Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna dan bermanfaat secara  teoritis 

maupun praktis dalam mengelola pendidikan.  

1.5.1 Kegunaan Secara Teoritis  

Menambah khasanah dan mengembangkan wasasan keilmuan tentang manajemen 

pendidikan, khususnya manajemen madrasah dalam  meningkatkan mutu 

madrasah. 

 

1.5.2  Kegunaan Secara Praktis 

1.5.2.1 Bagi Kepala MTsN Kotaagung dapat dijadikan sebagai bahan masukan 

dan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan untuk meningkatkan 

kualitas dan pengembangan madrasah. 

1.5.2.2 Bagi warga madrasah sebagai masukan tentang manajemen 

pengembangan madrasah   di MTsN Kotaagung. 

1.5.2.3 Bagi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus dapat dijadikan 

sebagai kajian dan bahan masukan dalam merumuskan kebijakan 

menyangkut pengembangan madrasah di sekolah negeri maupun swasta 

untuk meningkatkan mutu pendidikan. 

 

1.6   Definisi Istilah 

    

Guna memberikan penjelasan pengertian yang digunakan dalam penelitian ini, 

maka dikemukakan beberapa pengertian istilah yang terkandung dalam kalimat 

judul. Adapun beberapa istilah tersebut adalah: 
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1.6.1 Manajemen Pendidikan adalah rangkaian segala kegiatan yang berupa 

proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergolong 

dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien.  

1.6.2 Manajemen madrasah  adalah proses pendayagunaan sumber daya sekolah 

melalui kegiatan fungsi perencanaan, pengorganisasian,  penggerakan, dan 

pengendalian agar tercapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien. 

1.6.3 Pengembangan Madrasah adalah  upaya kepala madrasah  yang terencana 

dalam bentuk pembaruan organisasi dan modernisasi yang terus menerus 

terjadi dan mempunyai pengaruh yang sangat dominan dalam masyarakat 

dalam meningkatkan efektivitas organisasi. 

1.6.4 Budaya madrasah diartikan sebagai sekumpulan nilai yang melandasi 

perilaku, tradisi, kebiasaan keseharian, dan simbol-simbol yang 

dipraktikkan oleh kepala madrasah, guru, petugas administrasi, siswa, dan 

masyarakat sekitar sekolah.  

1.6.5 Penerimaan peserta didik baru adalah sebuah tahapan awal yang dilakukan 

oleh sekolah untuk mendapatkan input siswa/i baru yang akan menjadi 

bagian dari manajemen sekolah melalui program tes.  

1.6.6 Kurikulum adalah semua aktivitas sekolah baik didalam kelas maupun 

diluar kelas yang direncanakan dan di organisir oleh lembaga pendidikan  

secara sistematis sehingga terjadi perubahan dan perkembangan tingkah 

laku siswa. 

1.6.7 Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah pendayagunaan guru dan 

staf secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. 



 

10 

 

1.6.8 Pengelolaan Sarana prasarana  merupakan suatu kegiatan untuk mengatur 

dan mengelola sarana dan prasarana pendidikan secara efektif dan efisien 

dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. 

1.6.9 Hubungan Masyarakat adalah bagaimana madrasah menciptakan 

hubungan yang baik antara madrasah dengan dengan masyarakat secara 

efektif. 

1.6.10 Pengelolaan keuangan adalah bagaimana kiat madrasah dalam 

menghimpun dana dan mengalokasikan dana tersebut sehingga tujuan 

organisasi tercapai secara efektif dan efisien. 

1.6.11 Mutu Pendidikan  adalah hasil kerja sama dari semua pihak yang ada di 

dalam sebuah lembaga mulai  dari input, proses, maupun output yang 

mampu menghasilkan produk yang sesuai dengan harapan dan keinginan 

masyarakat atau pelanggan.  

1.6.12 Madrasah Tsanawiyah adalah  lembaga pendidikan yang sederajat dengan  

Sekolah Menengah Pertama yang berciri khas islam dan di bawah naungan 

Kementerian Agama Republik Indonesia. 

1.6.11 Madrasah Tsanawiyah Negeri Kotaagung adalah penyelenggaraan 

pendidikan formal yang  berlokasi di Jl. Lapangan 02 Kuripan Kotaagung, 

Tanggamus 
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