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ABSTRAK 

‘Ainurrosida, Zulfa. Partisipasi Berbasis Masyarakat 

Dalam Pengembangan Mutu Madrasah (Studi Pada 

Mi Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo). Tesis, 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing: Iza Hanifuddin, Ph.D. 

 

Kata kunci: Partisipasi Berbasis Masyarakat, Mutu 

Madrasah 

 

Masyarakat memiliki peranan yang sangat penting 

terhadap keberadaan, kelangsungan, bahkan kemajuan 

pendidikan. Setidaknya salah satu parameter penentu nasib 

pendidikan adalah masyarakat. Bila ada pendidikan yang 

maju, hampir bisa dipastikan salah satu faktor keberhasilan 

tersebut adalah keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang 

maksimal. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan 

terhadap pendidikan, mereka akan mendukung penuh 

terhadap jalannya pendidikan itu 

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan 

perencanaan partisipasi berbasis masyarakat dalam 

pengembangan mutu madrasah di MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo. (2) Menjelaskan pengorganisasian 

partisipasi berbasis masyarakat dalam pengembangan mutu 

madrasah di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. (3) 

Menjelaskan pengendalian partisipasi berbasis masyarakat 

dalam pengembangan mutu madrasah di MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, 

dengan rancangan studi kasus. Lokasi penelitian ini adalah 

MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. Pengumpulan 

data penelitian ini dilakukan melalui wawancara, 
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dokumentasi dan observasi non partisipan. Analisis data 

dilakukan dalam empat tahap, yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

Berdasarkan proses pengumpulan dan analisis data, 

penelitian ini menghasilkan tiga temuan. Pertama, 

Perencanaan partisipasi masyarakat di MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo sudah mencapai tahapan aspirasi 

masyarakat. Dimana masyarakat diberi kesempatan yang 

luas untuk memberikan aspirasi terkait program kegiatan 

yang belum ada di sekolah dan masyarakat merasa sekolah 

perlu memprogramkannya. Selain menumbuhkan kesadaran 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi, aspirasi masyarakat 

juga sangat penting untuk kemajuan sekolah. Dengan 

adanya aspirasi masyarakat, pihak sekolah mengetahui 

pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. 

Kedua, pengorganisasian partisipasi masyarakat di MI 

Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo sudah sampai di 

tahapan penetapan relasi antar bagian organisasi. Dimana 

dalam setiap kegiatan diadakan rapat persiapan terlebih 

dahulu untuk menentukan tugas masing-masing divisi. 

Dalam setiap divisi melaksanakan tugasnya sesuai 

kemampuan atau dengan pengajuan diri. Ketiga, 

pengendalian masyarakat di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo sudah melakukan evaluasi dalam 

pengendaliannya. Disetiap akhir kegiatan diadakan rapat 

yang wajib dihadiri oleh semua anggota divisi yang 

bertugas. 
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ABSTRACT 

 

‘Ainurrosida, Zulfa. Participation based Society in 

Developing School Quality Case Study at Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo, Thesis, Department 

of Management of Islamic Education. Graduate 

Program of Ponorogo State Islamic Institution 

(IAIN). Supervisor: Iza Hanifuddin, Ph.D. 

Key words: Participation based Society, School Quality 

Society has an important role towards the existence 

and the development of education. One o the parameters of 

the development of education is the society. If there is a 

good education, one of the factors that influence it is the 

include and the participation of the society. When the 

society believe in the education, they will support fully 

towards the development of the society. 

The objectives of this research are 1) to describe 

the planning of participation based society in developing the 

school quality at MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo, 

2) to describe the organization of participation based society 

in developing the school quality at MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo, 3) to describe the controlling of 

participation based society in developing the school quality 

at MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

 This research uses qualitative approach with 

descriptive research. The location of this research is MI 

Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. Data collection was 

conducted using non participative observation, structured 

and in-depth interviews and documentation. The analysis 

uses data reduction techniques, data presentation and 

conclusions. Checking the validity of the findings is done 

with observational persistence, triangulation and reference 

adequacy. 
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Based on the data collection and data analysing 

process, the researcher can conclude several things. First, 

the planning of society participation at MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo has reached the step of 

society aspiration. Where the society is given the chance to 

give an aspiration about the program that needed at school 

and the society have to make a program related to it. Besides 

to give awareness to the society to participate, the aspiration 

of the society is an important thing to develop the school 

quality. By this aspiration, school understand the education 

that needed by the society, so that school can fulfill the 

education needed of society. Second, the organization of 

participation of society at MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo has reached the step of relation judgement among 

the organization. In every activities, there is a discussion to 

clarify the duty of each division. In every division 

implementing the duty based on their ability.  Third, the 

controlling of society at MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo has implemented the evaluation to control it. At 

the end of every activities, there is a discussion that must be 

attended by all of the division members of the organization. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang latar belakang 

masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, dan sistematika pembahasan. 

A. Latar Belakang 

Pendidikan yang bermutu tinggi telah menjadi 

salah satu preferensi kebutuhan masyarakat pemakai jasa 

pendidikan.1 Mutu merupakan sebuah filosofi dan 

metodologis yang membantu institusi untuk merencanakan 

perubahan dan mengatur agenda dalam menghadapi 

tekanan-tekanan eksternal yang berlebihan.2 Mutu 

pendidikan identik dengan hasil keluaran (output) yang 

diproses secara maksimal oleh lembaga pendidikan. Melalui 

output inilah masyarakat bisa menilai apakah lembaga 

pendidikan tersebut bermutu atau tidak. Mutu dikatakan 

berkualitas apabila memiliki output yang berkualitas unggul 

                                                        
1 H. Moch. Idhoci Anwar, Administrasi Pendidikan Dan Manajemen 

Biaya Pendidikan Edisi Revisi (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013), 15. 
2 Donni Juni Priansa Dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi Dan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah  (Bandung: Alfabeta, 2014), 11. 
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dan mampu bersaing dengan yang lain.3 Mutu pendidikan 

tidak hanya ditentukan oleh sekolah sebagai lembaga 

pengajaran, tetapi disesuaikan dengan apa yang menjadi 

pandangan dan harapan masyarakat yang cenderung selalu 

berkembang seiring dengan kemajuan zaman.4 Oleh karena 

itu untuk memperoleh output yang bermutu dan berkualitas, 

sekolah harus melaksanakan proses pembelajaran dengan 

baik. Tanpa adanya proses yang baik, sekolah yang bermutu 

tidak akan tercapai. 

Mutu ditafsirkan dengan beragam definisi, 

bergantung pada pihak dan dari sudut pandang mana konsep 

itu dipersepsikan. Arti mutu pendidikan berkenaan pula 

dengan apa yang dihasilkan dan siapa pemakai pendidikan.5 

Menurut Sagala, bahwa sekolah yang berhasil ditentukan 

oleh faktor-faktor antara lain: 1) kegiatan belajar-mengajar; 

2) kompetensi guru dan tenaga kependidikan; 3) fasilitas 

dan perlengkapan pembelajaran disiapkan; dan 4) kegiatan 

                                                        
3 Aminatul Zahroh, Total Quality Management (Yogyakarta: Ar-Ruzz 

Media, 2014),27. 
4 Murgatroyd dan Morgan, Total Qualitymanagement And The School 

(Buckingham: Open University Press, 1994), 245. 
5 Sallis, E., Total Quality Manajement In Education  (London: Kogan 

Page Educational Series, 2006). 
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ekstrakurikulernya.6 Proses pendidikan merupakan 

berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. Sesuatu 

berpengaruh terhadap berlangsungnya proses disebut input, 

sedang sesuatu dari hasil proses disebut output.7 Berkaitan 

dengan hal tersebut, mutu pendidikan dapat dilihat dalam 

dua hal, yakni mengacu pada proses pendidikan dan hasil 

pendidikan. Proses pendidikan yang bermutu terjadi apabila 

seluruh komponen pendidikan terlibat dalam proses 

pendidikan itu sendiri. Dengan kata lain mutu pendidikan 

merujuk ke input (jumlah guru, jumlah guru pelatihan, 

jumlah buku teks), proses (jumlah waktu pembelajaran 

langsung, tingkat pembelajaran aktif), output (nilai ujian, 

tingkat kelulusan), dan hasil (kinerja dalam pekerjaan 

berikutnya).8 Dalam konteks pendidikan, apabila seseorang 

mengatakan sekolah itu bermutu maka bisa dimaknai bahwa 

lulusannya baik, gurunya baik, gedungnya baik, dan 

sebagainya. Untuk menandai sesuatu itu bermutu atau tidak 

seseorang memberikan simbol-simbol dengan sebutan 

                                                        
6 Syaiful Sagala, Manajemen Strategik Dalam Peningkatan Mutu 

Pendidikan  (Bandung: Alfabeta,  2009), 124. 
7 H.E. Mulyasa, Manajemen Dan Kepemimpinan Kepala Sekolah  

(Jakarta: Bumi Aksara, 2011), 157. 
8  David Chapman And Don Adams, The Quality Of Education: 

Dimensions And Strategie, Vol.5, No.3, 4. 
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tertentu, misalnya sekolah unggulan, sekolah teladan, 

sekolah percontohan dan lain sebagainya.9 

Pada beberapa dekade terakhir, tepatnya sejak tahun 

1990-an muncul gagasan perlunya model pendidikan yang 

berorientasi pada pemerataan dan kebutuhan riil masyarakat. 

Munculnya gagasan model ini berawal dari hasil evaluasi 

terhadap penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Salah 

satu kelemahan menonjol adalah bahwa sistem 

penyelenggaraan pendidikan dan pembelajaran yang selama 

itu ditempuh belum mengacu pada prinsip pemerataan dan 

relevansi kebutuhan masyarakat sebenarnya.10 H. A. R. 

Tilaar, dalam tulisannya mengkritisi bahwa ternyata 

pendidikan yang sentralistik menghasilkan manusia robot 

tanpa inisiatif sekedar menjadi pengikut serta terhadap 

terhadap suatu struktur kekuasaan (Orde Baru), memasung 

kebebasan berpikir, berinisiatif, dan kebebasan berpendapat 

serta mematikan kebudayaan daerah.11 Kebijakan 

                                                        
9 Muhammad Fathurrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen 

Peningkatan Mutu Pendidikan Islam (Yogyakarta: Teras, 2012), 42. 
10 Nurhattati Fuad, Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat 

(Konsep Dan Strategi Implementasi) (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014), 57. 
11 H. A. Tilaar, Paradigma Baru Pendidikan Nasional (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2000), 62-65. 
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sentralisasi menjadikan pendidikan tidak memiliki daya 

respons yang inklusif terhadap kebutuhan masyarakat yang 

sebenarnya. Pendidikan kurang mampu melihat kebutuhan 

nyata masyarakat serta kurang mampu mencairkan 

pemecahan terhadap apa yang sesungguhnya dihadapai 

masyarakat. 

Pada tataran sosiologik, penerapan sentralisasi 

pendidikan menyebabkan terjadinya jarak sosial (social 

distance) semakin jauh antara sekolah dengan masyarakat. 

penerapan pendekatan sentralisasi, pada gilirannya, 

memposisikan sekolah sebagai pelaksana turunan kebijakan 

“atas” (pemerintah pusat) secara penuh, linear dan 

determinatif dalam penyelenggaraan pendidikan. Sementara 

masyarakat dan pengguna dalam prosesnya tidak dilibatkan 

secara optimal dalam berbagai aspeknya. Kurang optimal 

dalam memaksimalkan pelibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan inilah, 

terutama sekolah-sekolah, berimplikasi melahirkan berbagai 

dampak negatif bagi kemajuan pendidikan itu sendiri, baik 

dampak pada tataran sosio-kultural maupun manajerial.12 

                                                        
12 Nurhattati, Manajemen Pendidikan , 60. 
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Selanjutnya pada tataran psikologik, sentralisasi 

pendidikan menghasilkan keluaran (outcome) pendidikan 

yang terdominasi oleh penguasaan aspek kognitif (cognitive 

and theoretical mastery) yang cenderung bersifat abstrak, 

teoretik, dan tidak aplikatif. Penerapan kurikulum berbasis 

substansi (subject-matter based-curriculum) di sekolah yang 

secara substansial cenderung mengabaikan aspek afeksi dan 

keterampilan praktik (affective and life-skill mastery) serta 

konteks relevansinya, tampak merupakan faktor dominan 

terjadinya produk pendidikan seperti itu.13  

Upaya peningkatan kualitas pendidikan bukan 

merupakan masalah yang sederhana, tetapi memerlukan 

penanganan yang multidimensi dengan melibatkan berbagai 

pihak yang terlibat. Dalam konteks ini kualitas pendidikan 

bukan hanya terpusat pada pencapaian target kurikulum 

semata akan tetapi menyangkut semua aspek yang secara 

langsung maupun tidak, turut menunjang terciptanya 

manusia-manusia seutuhnya. Peran serta masyarakat 

menjadi isu penting dalam Undang-Undang Sisdiknas No. 

20 tahun 2003, sebuah kebijakan yang melibatkan 

masyarakat dalam program pendidikan serta lahirnya sebuah 

                                                        
13 Ibid. 
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tawaran manajemen berbasis sekolah (MBS) yang memberi 

otonomi relatif luas kepada sekolah dan masyarakat. Pada 

Bab III pasal 8 dinyatakan bahwa “masyarakat berhak untuk 

berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, 

pengawasan dan evaluasi program pendidikan”. Ini 

menandakan bahwa eksistensi dan partisipasi masyarakat 

semakin diakui dan dibutuhkan dalam pembangunan dan 

pengembangan pendidikan khususnya pendidikan Islam.14 

Selain jaminan Undang-Undang akan pentingnya 

partisipasi masyarakat, hal lain yang akan memotivasi 

masyarakat untuk secara mandiri ikut menentukan nasib 

pendidikan bangsa adalah kesinambungan pendidikan 

Agama Islam yang berlangsung secara formal di sekolah. 

Sebagaimana diketahui bahwa tugas penanam aqidah adalah 

kewajiban orang tua di rumah, akan tetapi keluarga sebagai 

lembaga non formal terkadang tidak memiliki bekal 

pengetahuan yang cukup untuk menyelenggarakan 

pendidikan secara baik sekalipun lingkup anggotanya 

sendiri. Maka fungsi sekolah sebagai lembaga pendidikan 

formal yang mempunyai manajemen tersendiri dalam 

                                                        
14 Lihat Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 
tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban 

Warganegara 
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pengelolaan pendidikan, menjadi semakin dibutuhkan. 

Kolaborasi antara masyarakat dengan lembaga harus 

dikembangkan secara sinergis, mengingat adanya 

kepentingan dan cita-cita yang sama yakni menyelamatkan 

dan mencerahkan masa depan generasi bangsa. Sekolah 

memfasilitasi masyarakat untuk ikut memberikan 

sumbangsih secara moril maupun materiil dalam rangka 

mendukung tercapainya cita-cita pendidikan Indonesia 

khususnya pendidikan Islam.15 

Ada beberapa alasan utama mengapa partisipasi 

masyarakat penting.16 Pertama, masyarakat adalah fokus 

utama dan tujuan akhir dari pembangunan, karena itu 

partisipasi merupakan akibat logis dari dalil tersebut. 

Memandang masyarakat sebagai subyek dalam 

pembangunan menjadi sangat penting dalam rangka 

memanusiakan masyarakat. Pembangunan yang fokus dan 

sumber utamanya masyarakat akan dapat mengubah peranan 

                                                        
15 Dikutip dari Redaktur Koran Pendidikan, Mendorong Partisipasi Aktif 

Masyarakat dalam Pendidikan, dalam 

http://wacana.koranpendidikan.com/view/750/mendorong-partisipasi-

aktif-masyarakat-dalam-pendidikan.html, diunduh tanggal 10 Februari 

2018. 
16 Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: 

Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 48-51. 
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masyarakat tersebut sebagai penerima pasif menjadi anggota 

masyarakat yang mampu berperan aktif dalam 

pembangunan. Kedua, partisipasi menimbulkan rasa harga 

diri dan meningkatkan harkat dan martabat. Pembangunan 

yang melupakan aspek manusianya (partisipasi)  jelas tidak 

menguntungkan. Hal ini karena akan menumbuhkan sikap 

pasif dari masyarakat baik dalam proses, pelaksanaan, 

maupun penerimaan hasil pembangunan. Sikap merasa tidak 

memiliki membuat mereka acuh tak acuh dan enggan 

terhadap hasil-hasil pembangunan yang pada gilirannya 

dapat menurunkan harkat dan martabat manusia. Ketiga, 

partisipasi menciptakan suatu lingkaran umpan balik arus 

informasi tentang sikap, aspirasi, kebutuhan dan kondisi 

daerah yang tanpa keadaannya akan tidak terungkap. 

Keempat, partisipasi memperluas zona (kawasan) 

penerimaan proyek pembangunan. Masyarakat akan lebih 

mempercayai program-program pembangunan jika mereka 

merasa dilibatkan dalam semua kegatan, baik proses 

persiapan, perencanaan, pelaksanaan, dan menikmati 

hasilnya, karena mereka akan lebih puas mengetahui seluk 

beluk program/proyek tersebut dan akan mempunyai rasa 

memiliki terhadap program/proyek tersebut. Kelima, 
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partisipasi menyediakan lingkungan yang kondusif bagi 

aktualisasi potensi manusia maupun pertumbuhan manusia. 

Pembangunan yang memperluas keterlibatan masayarakat 

menyadari tentang betapa pentingnya kapasitas masyarakat 

untuk meningkatkan kemandirian dan kekuatan internal 

yang ditempuh melalui kesanggupan melakukan kontrol 

internal atas sumber daya materi dan non materi yang 

penting melalui redistribusi modal atau kepemilikan. 

Keenam, partisipasi dipandang sebagai pencerminan hak-

hak demokratis individu untuk dilibatkan dalam 

pembangunan mereka sendiri. Masyarakat memiliki hak 

untuk memberikan saran dalam menentukan jenis 

pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah mereka. 

Hal ini selaras dengan konsep people centered development 

yaitu jenis pembangunan yang lebih diarahkan pada 

perbaikan nasib manusia dan tidak sebagai alat 

pembangunan itu sendiri. Ketujuh, partisipasi merupakan 

cara yang efektif membangun kemampuan masyarakat 

untuk pengelolaan program pembangunan guna memenuhi 

kas daerah. Sistem sosial budaya yang beraneka ragam 

harus dipahami dan disadari sebagai sumber daya atau 

modal sosial yang telah tersedia di masyarakat. Oleh karena 
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itu partisipasi masyarakat menjadi sangat penting dalam 

kaitannya dengan persoalan sosial budaya yang menjadi ciri 

khas setiap daerah. 

Pendidikan berbasis masyarakat secara filosofis 

terlahir sebagai proses terhadap model penyelenggaraan 

pendidikan konvensional yang cenderung berpusat pada 

sekolah, berbasis kelas, juga berbasis pemerintah dengan 

segenap implikasi manajerialnya termasuk  paradigma dan 

asumsi dasar yang dipergunakan, tujuan dan orientasi yang 

hendak dicapai, materi yang diajarkan, metode dan sistem 

evaluasi yang diterapkan, hingga bagaimana peran sekolah, 

guru dan murid yang harus dilakukan.17 Selanjutnya, 

kemunculan paradigma pendidikan berbasis masyarakat 

dipicu oleh arus besar modernisasi yang menghendaki 

terciptanya demokratisasi dalam segala dimensi kehidupan 

manusia, termasuk dibidang pendidikan. mau tak mau 

pendidikan harus dikelola secara desentralisasi dengan 

                                                        
17 Nurhattati Fuad, Manajemen Pendidikan Berbasis Masyarakat 
(Konsep Dan Strategi Implementasi) (Jakarta: PT. Raja Grafindo 

Persada, 2014), 55. 
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memberikan tempat seluas-luasnya bagi partisipasi 

masyarakat.18  

Harus disadari bahwa masyarakat memiliki peranan 

yang sangat penting terhadap keberadaan, kelangsungan, 

bahkan kemajuan pendidikan. Salah satu parameter penentu 

nasib pendidikan adalah masyarakat. Bila ada pendidikan 

yang maju, hampir bisa dipastikan salah satu faktor 

keberhasilan tersebut adalah keterlibatan dan partisipasi 

masyarakat yang maksimal. Begitu pula sebaliknya, bila ada 

pendidikan yang bernasib memprihatinkan, salah satu 

penyebabnya bisa jadi karena masyarakat enggan 

mendukung. Kepercayaan masyarakat salah satu kunci 

kemajuan lembaga pendidikan. Ketika masyarakat memiliki 

kepercayaan terhadap pendidikan, mereka akan mendukung 

penuh terhadap jalannya pendidikan itu.19 Dengan kata lain 

masyarakat tidak dijadikan sebagai obyek pembangunan 

belaka, tetapi dijadikan sebagai subyek yang ikut 

menentukan keberhasilan sebuah program pembangunan 

yang dilaksanakan. Masyarakat diberi kewenangan dan 
                                                        
18 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat (Upaya Menawarkan 

Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial) (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 2005), 130. 
19 Fuad Ihsan, Dasar-dasar Kependidikan  (Jakarta: Rineka Cipta, 

2003), 32. 
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otoritas untuk merencanakan dan menetukan pilihan-pilihan 

secara aktif dalam proses yang dijalankan termasuk terlibat 

dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, hingga 

pemanfaatan hasil.20 Dengan demikian dapat disimpulkan, 

betapa pentignya peran masyarakat terhadap pendidikan 

yang dalam kenyataannya masih banyak pendidikan yang 

kurang atau tidak melibatkan masyarakat dalam proses 

pendidikan di sekolah. 

Sebagaimana gambaran yang ada sekarang, 

lembaga-lembaga pendidikan terutama dalam lingkup 

swasta. Masih kurang mendapatkan perhatian dari 

masyarakat sekitar lembaga tersebut. Dalam artian 

masyarakat kurang berpartisipasi dalam jalannya pendidikan 

di lembaga tersebut. Sehingga masyarakat kurang memiliki 

rasa memiliki lembaga tersebut. Dengan begitu masyarakat 

belum ada rasa memiliki lembaga tersebut. Seperti halnya 

yang ada di salah satu MI yang berada di desa Kauman, 

bahwasannya didalam madrasah tersebut masih sangat 

kurang partisipasi masyarakat terhadap MI tersebut, baik 

                                                        
20 Endriatmo Soetarto, Pemberdayaan Setengah Hati ( Yogyakarta: 

Lapera Pustaka Utama, 2008), 25. 
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partisipasi dalam bentuk materiil maupun non materiil.21 

Sehingga masyarakat lingkungan MI tersebut kurang adanya 

rasa cinta dan rasa memiliki akan madrasah tersebut. Belum 

memiliki rasa ingin mengelola dan memajukan MI 

tersebut.22 Sedangkan dari hasil penjajagan awal di 

lapangan, yakni di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo, madrasah ini merupakan salah satu lembaga 

swasta yang menerapkan sistem desentralisasi. 

Desentralisasi merupakan suatu sistem dimana masyarakat 

diperbolehkan menyalurkan aspirasi maupun harapan untuk 

pihak sekolah. Di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo 

memiliki komunikasi yang sangat baik dengan masyarakat 

sekitar. Hal ini terlihat ketika pembangunan masjid maupun 

gedung sekolah partisipasi masyarakat sangat tinggi. 

Pembuatan proposal, pendanaan dan pelaksanaan 

pembangunan melibatkan masyarakat. Di MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo juga selalu mengadakan rapat 

persiapan yang diikuti oleh pihak sekolah dan anggota 

(masyaraat) sebelum kegiatan dilaksanakan. Pembiasaan 

menghafal surat pendek sebelum pelajaran dimulai dan jam 

                                                        
21 Salasatun, Guru Kelas, Wawancara, Di Ruang Perpustakaan, Sabtu 2 
Desember 2017 Pukul 09.00 WIB. 
22 Ibid. 
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tambahan mengaji setelah pulang sekolah merupakan salah 

satu program dari aspirasi masyarakat.23 Di MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo dalam proses pendidikannya, 

masyarakat ikut serta di dalamnya, ikut serta ketika rapat 

dalam membahas lembaga kedepannya, memberikan 

sumbangan materiil dan non-materiil, masyarakat juga 

berperan sebagai pendidik di dalamnya. Di mana 

masyarakat berperan aktif di dalamnya, bukan hanya 

sebagai obyek akan tetapi juga menjadi subjek dalam proses 

belajar mengajar.24 Sehingga hal ini mampu menunjukkan 

pendidikan berbasis masyarakat yang mengandung makna 

merujuk pada derajat kepemilikan dan partisipasi 

masyarakat yang mengimplikasikan bahwa pengambilan 

keputusan, perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian 

pendidikan merupakan otoritas sepenuhnya masyarakat.25 

Berangkat dari penjajagan awal di atas, maka judul 

tesis ini adalah  “Partisipasi Berrbasis Masyarakat Dalam 

Pengembangkan Mutu Madrasah (Studi Pada MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo)”. 

                                                        
23 Siti Jaenab, Sekretaris, Wawancara, Di Ruang Guru,  Senin 5 Februari 

2018 Pukul 10.00 WIB. 
24 Ibid. 
25 Nurhattati, Manajemen Pendidikan, 87. 
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B. Rumusan Masalah 

Bedasarkan latar belakang masalah diatas, penulis 

merumuskan masalahnya sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan partisipasi berbasis masyarakat 

dalam mengembangkan mutu madrasah  di MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

2. Bagaimana pengorganisasian partisipasi berbasis 

masyarakat dalam mengembangkan mutu madrasah di 

MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

3. Bagaimana pengendalian partisipasi berbasis 

masyarakat dalam mengembangkan mutu madrasah  di 

MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian 

Penelitian ini mempunyai tujuan: 

1. Untuk menjelaskan perencanaan partisipasi berbasis 

masyarakat dalam mengembangkan mutu madrasah di 

MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

2. Untuk menjelaskan pengorganisasian partisipasi 

berbasis masyarakat dalam mengembangkan mutu 

madrasah di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. 
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3. Untuk menjelaskan pengendalian partisipasi berbasis 

masyarakat dalam mengembangkan mutu madrasah di 

MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian 

       Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan 

manfaat sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoretis 

Secara teoretis penelitian ini akan menemukan 

manajemen partisipasi berbasis masyarakat. 

2. Manfaat Praktis 

a) Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

digunakan sebagai pertimbangan dan evaluasi guru 

terhadap mutu madrasah di sekolah. 

b) Bagi Penulis 

Memberikan tambahan khazanah pemikiran 

baru berkaitan dengan partisipasi berbasis 

masyarakat dalam dalam mengembangkan mutu 

madrasah. Serta penulis bisa menjadikan 

pengalaman yang berharga terkait dengan topik 

tersebut. 
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E. Kajian Terdahulu 

Umi Zakiyah, “Pendidikan Partisipatif Di SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah Salatiga”. Hasil penelitiannya 

adalah: 1) Dalam pengelolaan SLTP Alternatif Qaryah 

Thayyibah Salatiga, partisipasi masyarakat setempat (tokoh 

masyarakat, organisasi, atau lembaga kemasyarakatan 

seperti LKMD, RT, RW), lembaga usaha swasta seperti 

perusahaan, pemerintah, dan terkhusus orang tua wali siswa 

telah terwujud secara harmonis dalam semangat 

kebersamaan untuk saling mengisi secara bertanggung 

jawab. 2) Dalam proses pembelajaran  partisipatif, SLTP 

Alternatif Qaryah Thayyibah Salatiga menempatkan siswa 

sebagai subyek pembelajaran dan guru sebagai fasilitator, 

motivator, dan apresiator, sedangkan realitas kehidupan 

masyarakatlah yang menjadi obyek dalam pembelajaran.  

Diana Sufa Rahmawati, “Partisipasi Masyarakat 

Dalam Pelayanan Pendidikan Di SDN Cibeusi dan SDN 

Jatinangor”. Hasil penelitiannya adalah: 1) partisipasi 

masyarakat di SDN Cibeusi sudah bagus. Komite sekolah 

dan orangtua mempunyai kemauan untuk berpartisipasi 

dalam pelayanan pendidikan di sekolah. Untuk partisipasi di 

SDN Jatinangor sudah ada, walau hanya sekedar memenuhi 
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persyaratan harus adanya pengesahan komite sekolah untuk 

pencairan dana BOS. Ada keterlibatan komite sekolah 

dalam pengawasan pelaksanaan pelayanan pendidikan 

berupa masukan dan kritikan. 2) usaha sekolah dalam 

memberdayakan masyarakat di SD Cibeusi  adalah meminta 

masukan, kritikan dari orangtua siswa dan masyarakat 

sekitar, bersama komite sekolah menyusun dan 

mengesahkan RAPBS,  menjalin komunikasi dengan komite 

sekolah dan orangtuas siswa mengenai program sekolah dan 

kemajuan siswa, dan menjalin kerjasama dengan orangtua 

untuk membantu anak dalam proses pembelajaran. Usaha 

yang dilakukan SDN Jatinangor tidak sebagus SDN Cibeusi. 

Kepala sekolah merasa tidak berdaya dalam melibatkan 

masyarakat karena adanya program BOS dengan slogan 

sekolah gratis dan kondisi sosial ekonomi orangtua siswa 

yang lemah. 3) tingkat partisipasi masyarakat dalam 

pelayanan pendidikan di SDN Cibeusi dan SDN Jatinangor 

berada pada level yang berbeda. SDN Cibeusi berada pada 

level yang tinggi sedangkan SDN Jatinangor berada pada 

level yang lebih rendah. Bentuk partisipasi SDN Cibeusi 

berada pada transfomatif partipation. Bentuk partisipasi di 
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SDN Jatinangor berada pada tingkat ke dua, yaitu partisipasi 

instrumental. 

Perbedaan penelitian sekarang dengan yang 

terdahulu adalah Penelitian terdahulu meneliti tentang 

pendidikan partisipasi dan model partisipasi masyarakat. 

Sedangkan pada penelitian ini menitik beratkan pada 

manajemen berbasis partisipasi masyarakat di MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo.   

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk lebih memudahkan pemahaman secara utuh 

mengenai penelitian ini, penulis membagi tesis ini kedalam 

enam bab yang saling berhubungan dan berurutan secara 

sistematis. 

Bab satu pendahuluan, pendahuluan merupakan awal 

dalam pembentukan logika penelitian ini. Pada bab ini berisi 

konteks penelitian yang menjadi pijakan penulis untuk 

melakukan penelitian terhadap manajemen partisipasi 

berbasis masyarakat dalam mengembangkan mutu madrasah 

di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. Konteks 

penelitian ini berisi kronologis secara teori maupun fakta di 

lokasi penelitian yang terkait dengan manajemen partisipasi 

berbasis masyarakat dalam mengembangkan mutu madrasah 
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di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. Dari konteks 

penelitian tersebut memunculkan fokus masalah dan 

rumusan masalah, disusunlah tujuan dan manfaat penelitian 

sebagai titik pencapaian dari penelitian ini disertai kajian 

terdahulu dan sistematika pembahasan. 

Bab dua berisi kajian teori yang akan digunakan 

sebagai pisau analisis dalam penelitian ini, didalamnya 

terdiri dari pengertian manajemen partisipasi berbasis 

masyarakat, tahapan manajemen berbasis masayarakat, 

pengertian mutu pendidikan dan indikator mutu pendidikan. 

Bab tiga metodologi penelitian yang meliputi segala 

hal yang terkait dan digunakan untuk mendapatkan fakta-

fakta temuan penelitian di lokasi penelitian yang 

bersesuaian dengan rumusan masalah untuk kemudian 

dikoneksikan dengan kajian teori. Hal ini meliputi 

pembahasan tentang pendekatan dan jenis penelitian yang 

mana penulis menggunakan penelitian kualitatif studi kasus. 

Kehadiran penulis sebagai instrumen kunci penelitian yang 

kehadirannya tidak dapat diwakilkan dengan sesuatu 

apapun. Lokasi penelitian yaitu MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo dengan berbagai pertimbangannya, 

sumber data yang akan dipilih, prosedur pengumpulan data 



28 

 

dengan berbagai teknik baik wawancara, observasi maupun 

studi dokumen. Jenis analisis data dengan analisis deskriptif 

dan pengecekan keabsahan temuan dengan melalui 

triangulasi sumber data, teknik pengumpulan data, dan 

waktu. 

Bab empat adalah paparan data dan temuan 

penelitian yaitu pemaparan hasil penelitian berupa temuan 

penelitian baik hasil wawancara, observasi, maupun 

dokumen yang berkaitan dan dibutuhkan untuk menjawab 

rumusan masalah yaitu tentang bagaimana perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengendalian partisipasi berbasis 

masyarakat di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

Bab lima pembahasan yaitu mengenai makna dan 

tafsiran terhadap temuan data Penelitian yang diperoleh 

penulis dengan menggunakan kerangka teori pada kajian 

teori untuk kemudian menjawab rumusan masalah yang 

telah ditetapkan yaitu tentang bagaimana perencanaan, 

pengorganisasian, dan pengendalian  partisipasi berbasis 

masyarakat di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

Bab enam kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan 

adalah pemahaman akhir penulis dari seluruh proses 

penelitian mulai konteks penelitian yang melatar belakangi 
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penelitian yang dilakukan hingga terumuskannya rumusan 

masalah dan kegunaan penelitian dengan mendasar pada 

kajian teori yang dikoneksikan dengan temuan-temuan. 
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BAB II 

PARTISIPASI BERBASIS MASYARAKAT  

DAN MUTU MADRASAH 

        

Di dalam bab ini dibahas tentang kajian teori yang 

berisi tentang pengertian partisipasi berbasis masyarakat, 

tahapan manajemen partisipasi msyarakat, tujuan partisipasi 

masyarakat, nilai-nilai, tahapan manajemen partisipasi, 

pengertian mutu madrasah, cirri madrasah bermutu serta 

faktor pendukung dan penghambat mutu madrasah. 

A. Manajemen Partisipasi Berbasis Masyarakat 

1. Pengertian Partisipasi Berbasis Masyarakat 

Dalam kamus Bahasa Indonesia, partisipasi 

adalah perihal turut berperan serta suatu kegiatan atau 

keikutsertaan atau peran serta.26 Menurut Pretty, 

partisipasi adalah proses pemberdayaan masyarakat 

sehingga mampu menyelesaikan sendiri masalah yang 

dihadapinya.27 Secara formal, partisipasi adalah turut 

sertanya seseorang baik secara mental maupun 

                                                        
26 Tim Penyusun KBBI , Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1996), 78. 
27 Moehar Daniel, PRA Partcipatory Rural Appraisal (Jakarta: PT. Bumi 

Aksara: 2006), 59. 

24 
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emosional untuk memberikan sumbangan kepada 

proses pengambilan keputusan mengenai persoalan di 

mana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan 

melaksanakan tanggung jawab untuk melakukannya.28 

Sedangkan Made Pidarta, mendefinisikan partisipasi 

adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam 

suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan 

mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala 

kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam 

segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung 

pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala 

keterlibatan.29 

Mikkelsen membuat daftar atau klasifikasi dari 

praktisi pembangunan mengenai arti dari partisipasi 

yang diuraikan, sebagai berikut:30  

a. Partisipasi diartikan sebagai pemekaan (membuat 

peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan 

kemauan menerima dan kemampuan untuk 

                                                        
28 Rodliyah, Partisipasi Masyarakat Dalam Pengambilan Keputusan 

Dan Perencanaan Di Sekolah (Jember: STAIN Jember Press, 2013), 30. 
29 Siti Irene Astuti Dwiningrum, Desentralisasi Dan Partisipasi 

Masyarakat Dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 50. 
30 Aziz Muslim, Metodologi Pengembangan Masyarakat (Yogyakarta: 

Bidang Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2008), 44-47. 
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menanggapi proyek-proyek pembangunan 

pertemuan (rapat) dengan dalih partisipasi tidak 

lebih sebagai ajang formalitas untuk menjalankan 

sebuah kebijakan yang telah dibuat. Hal demikian 

akan memunculkan partisipasi yang semu karena 

masyarakat tidak diberi hak untuk merancang 

program kecuali hanya sekedar diajak, dibujuk, 

diperintah, dan bahkan dipisahkan oleh 

kelembagaan tertentu untuk ikut serta dalam suatu 

program yang telah dirancang sebelumnya. 

b. Partisipasi diartikan sebagai kontribusi, sukarela 

dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta 

dalam pengambilan keputusan. Akhir capaian dari 

partisipasi jenis ini adalah penghematan biaya. Di 

sini partisipasi diartikan sebagai besarnya dana 

yang dapat dihemat atau dana yang dapat 

disediakan sebagai sumbangan atau kontribusi 

masyarakat kepada proyek-proyek pemerintah. 

c. Partisipasi adalah suatu proses keterlibatan secara 

aktif dalam pengambilan keputusan bersama 

dengan pemerintah.  
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d. Partisipasi diartikan sebagai keterlibatan sukarela 

oleh masyarakat dalam perubahan yang 

ditentukannya sendiri. Inti dari partisipasi ini 

adalah sikap sukarela masyarakat untuk membantu 

keberhasilan program pembangunan yang telah 

ditentukan sendiri. 

e. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam 

pembangunan diri, kehidupan dan lingkungan 

mereka. Partisipasi dalam pengertian ini sesuai 

dengan konsep  pemberdayaan masyarakat, 

masyarakat secara bersama-sama mengupayakan 

jalan keluarnya dengan jalan memobilisasikan 

segala sumber daya yang diperlukan serta secara 

bersma-sama merencanakan dan melaksanakan 

kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. 

Dari beberapa definisi di atas, maka partisipasi 

bisa diartikan sebagai keterlibatan mental dan emosi 

dalam suatu kelompok sehingga dapat dimanfaatkan 

sebagai motivasi dalam usaha mencapai tujuan 

organisasi. Selain itu, partisipasi juga diartikan sebagai 

kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program 

sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa 
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mengorbankan kepentingan diri sendiri. Partisipasi juga 

ditentukan oelh tingkat kemampuan masing-masing 

individu, di mana tingkat kemampuan seseorang dapat 

dilihat dari aspek pendidikan yang mencakup 

pengetahuan dan keterampilan. 

Partisipasi masyarakat menurut Bintoro adalah 

keterlibatan dalam memikul beban dan tanggung jawab 

dalam pelaksanaan program pembangunan. Dengan 

kata lain partisipasi masyarakat diartikan sebagai 

keikutsertaan masyarakat baik secara aktif maupun 

pasif dalam peningkatan mutu pendidikan berupa 

pikiran, tenaga, dana serta mempunyai rasa tanggung 

jawab guna mencapai tujuan.31 Gaventa dab Valderma 

menegaskan bahwa partisipasi masyarakat telah 

mengalihkan konsep partisipasi menuju suatu 

kepedulian dengan berbagai bentuk keikutsertaan warga 

dalam pembuatan kebijaksanaan dan pengambilan 

keputusan di berbagai gelanggang kunci yang 

mempengaruhi kehidupan warga masyarakat.32 

                                                        
31 Rodliyah, Partisipasi Masyarakat, 33. 
32 Siti Irene, Desentralisasi dan Partisipasi , 54. 
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Pendidikan berbasis masyarakat merupakan 

perwujudan dari demokratisasi pendidikan melalui 

perluasan pelayanan pendidikan untuk kepentingan 

masyarakat. Pendidikan berbasis masyarakat menjadi 

sebuah gerakan penyelenggara tantangan kehidupan 

yang berubah-ubah dan semakin berat.33 Pendidikan 

berbasis masyarakat memiliki pengertian yang beragam, 

namun sesungguhnya memiliki esensi yang sama, yaitu 

merupakan model pendidikan yang berorientasi pada 

pengembangan masyarakat (community development). 

Yang memiliki pengertian memfokus pada upaya 

perekayasa sosial. Pendidikan berbasis masyarakat 

menekankan pada pelibatan siswa/peserta didik (student 

engagement) dalam aktivitas di dalam dan di luar 

kelas.34 

Menurut Hafid Abbas Pendidikan berbasis 

masyarakat sebagai pendekatan baru pendidikan yang 

dapat mengatasi berbagai persoalan pendidikan. Secara 

gamblang ditegaskan bahwa pendidikan berbasis 

                                                        
33 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat (Upaya Menawarkan 

Solusi Terhadap Berbagai Problem Sosial) (Yogyakarta: Pustaka 
Pelajar, 2005), 131. 
34 Nurhattati, Manajemen Pendidikan,  85. 
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masyarakat merupakan salah satu pendekatan inovatif 

untuk mengatasi masalah drop out untuk meningkatkan 

tingkat transisi, dan meningkatkan tingkat partisipasi 

pendidikan untuk semua jenjang dari tingkat dasar 

hingga pendidikan tinggi untuk jenis pendidikan umum 

hingga pendidikan kejuruan melalui jalur pendidikan 

termasuk pendidikan formal dan luar sekolah.35 

Menurut Michael W. Galbraith, pendidikan berbasis 

masyarakat dapat diartikan sebagai proses pendidikan di 

mana individu-individu atau orang dewasa menjadi 

lebih berkompeten menangani ketrampilan, sikap dan 

konsep mereka dalam hidup di dalam dan mengontrol 

aspek-aspek lokal dari masyarakatnya melalui 

partisipasi demokratis.36  

Pendapat lebih luas tentang pendidikan berbasis 

masyarakat dikemukakan oleh Mark K. Smith yang 

mendefinisikan pendidikan berbasis masyarakat sebagai 

sebuah proses yang didesain untuk memperkaya 

kehidupan individual dan kelompok dengan 

mengikutsertakan orang-orang dalam wilayah geografi, 

                                                        
35 Zubaedi, Pendidikan Berbasis Masyarakat, 132. 
36 Ibid. 
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atau berbagai mengenai kepentingan umum, untuk 

mengembangkan dengan sukarela tempat pembelajaran, 

tindakan, dan kesempatan refleksi yang ditentukan oleh 

pribadi, sosial, ekonomi, dan kebutuhan politik 

mereka.37 Pendidikan berbasis masyarakat berada di 

masyarakat, untuk menjawab kebutuhan belajar 

masyarakat, dikelola oleh masyarakat dengan 

memanfaatkan fasilitas yang ada di masyarakat, dan 

menekankan pentingnya partisipasi masyarakat pada 

setiap kegiatan belajar maupun bermasyarakat.38 

Dari pernyataan diatas dapat diambil 

kesimpulan, bahwa pendidikan berbasis masyarakat 

adalah proses kesadaran dari hubungan sosial yang 

diarahkan untuk pengembangan pendidikan dari, oleh 

dan untuk masyarakat dengan memperhatikan kondisi 

sosial, ekonomi, dan faktor lainnya. Untuk 

melaksanakan program pendidikan berbasis 

masyarakat, perlu adanya kesadaran, kepercayaan dan 

keterlibatan penuh anggota dengan memperhatikan 

kebebasan, kemampuan dana, dan kesediaan untuk 

                                                        
37 Ibid., 133. 
38 Nurhattati, Manajemen Pendidikan, 87. 
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mengambil peranan. Dengan kata lain pendidikan 

berbasis masyarakat  merupakan keikutsertaan 

masyarakat dalam merencanakan, melaksanakan, 

mengendalikan, dan mengevaluasi serta mampu untuk 

meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan 

untuk menanggapi, baik secara langsung maupun tidak 

langsung sejak dari gagasan, perumusan kebijakan 

hingga pelaksanaan program. 

 

2. Tujuan Partisipasi Berbasis Masyarakat 

Pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya 

merupakan model pendekatan pendidikan yang 

menekankan pada pelibatan masyarakat. Pendidikan 

berbasis masyarakat terjadi dengan sesungguhnya 

manakala komunitas lokal (masyarakat setempat) 

menentukan arah dan kebutuhan dalam konteks mereka 

sendiri dan merumuskan program-programnya. Dapat 

diuraikan bahwa sejumlah tujuan yang ingin dicapai 

dalam penerapan pendidikan berbasis masyarakat, 

sebagai berikut:39 

                                                        
39 Nurhattati, Manajemen Pendidikan, 88. 
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a. Penerapan pendidikan berbasis masyarakat di 

masyarakat kini dan mendatang terutama bertujuan 

ingin meningkatkan proses dan kualitas pendidikan. 

Beberapa Penelitian yang dilakukan menyimpulkan 

bahwa proses dan kualitas pendidikan di indonesia 

masih memprihatinkan. Partisipasi pendidikan 

belum merata. Pendidikan unggul didominasi kelas 

sosial-ekonomi menengah-atas. Sementara kelas 

“bawah” umumnya belajar di sekolah-sekolah 

berkualitas biasa. Karena itulah, penerapan 

pendidikan berbasis masyarakat pada dasarnya 

bertujuan mengembangkan penyelenggaraan 

pendidikan yang merata, efisien, dan relevan 

dengan kebutuhan masyrakat. 

b. Penerapan pendidikan berbasis masyarakat 

bertujuan mengubah suasana, tradisi, atau 

pendekatan penyelenggaraan pendidikan yang 

bersifat sentralistik (sentralisasi) ke sistem 

penyelenggaraan yang bersifat desentralistik 

(desentralisasi). 

Penerapan pendidikan berbasis masyarakat 

bertujuan menumbuhkan sikap kemandirian dalam 
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penyelanggaraan pendidikan termasuk 

mengembangkan dan juga mendayagunakan 

segenap potensi sumber daya masyarakat. Dengan 

begitu, desentralisasi meningkatkan kebebasan, 

ekualitas (persamaan), dan kesejahteraan sosial. 

c. Dinamika keterlibatan masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan dapat menghasilkan 

proses dan hasil pendidikan yang merata, efisien, 

bermakna, dan relevan dengan aspirasi masyarakat 

dalam suasana penyelenggaraan yang demokratik, 

dialogik, transparan, akuntabel, serta penuh 

kebersamaan. 

d. Penerapan pendidikan berbasis masyarakat 

memosisikan lembaga pendidikan (yang berbasis 

masyarakat) sebagai agen perubahan masyarakat 

(agent of social change) sesuai kekhasannya. 

Lembaga pendidikan dituntut terus-menerus 

melakukan reposisi dan refungsionalisasi perannya 

agar mampu beradaptasi dan mengelola fenomena 

perubahan sosial yang terjadi. 
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3. Prinsip-Prinsip Manajemen Partisipasi Berbasis 

Masyarakat 

Pendidikan berbasis masyarakat sebagai 

program harus berlandaskan pada keyakinan dasar 

bahwa partisipasi aktif dari warga masyarakat adalah 

hal yang pokok. Untuk memenuhi kebutuhan 

pendidikan masyarakat maka partisipasi harus didasari 

kebebasan atau tanpa tekanan. Prinsip-prinsip dasar 

yang dijadikan alasan mengapa pendidikan masyarakat 

menjadi penting untuk dikembangkan, diantaranya:40 

 

 

a. Self determination (menentukan sendiri) 

Semua anggota masyarakat memiliki hak dan 

tanggung jawab untuk terlibat dalam menentukan 

kebutuhan masyarakat dan mengidentifikasi 

sumber-sumber masyarakat yang bisa digunakan 

untuk merumuskan kebutuhan tersebut. 

b. Self help (menolong diri sendiri) 

                                                        
40 Imam Machali dan Ara Hidayat, The Hand Book Of Education 
Managemen (Teori dan Praktik Pengelolaan Sekolah/Madrasah Di 

Indonesia) (Jakarta: Prenada Media Group, 2018), 356-357. 
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Anggota masyarakat dilayani dengan baik ketika 

kemampuan mereka untuk menolong diri mereka 

sendiri telah didorong dan dikembangkan. Mereka 

menjadi bagian dari solusi dan membangun 

kemandirian lebih baik bukan tergantung karena 

mereka beranggapan bahwa tanggung jawab adalah 

untuk kesejahteraan mereka sendiri. 

c. Leadership development (pengembangan 

kepemimpinan) 

Para pemimpin lokal harus dilatih dalam berbagai 

ketrampilan untuk memecahkan masalah, membuat 

keputusan, dan proses kelompok sebagai cara untuk 

menolong diri sendiri secara terus-menerus dan 

sebagai upaya mengembangkan masyarakat. 

d. Localization (lokalisasi) 

Potensi terbesar untuk tingkat partisipasi 

masyarakat tinggi terdapat ketika masyarakat diberi 

kesempatan dalam pelayanan, program, dan 

kesempatan terlibat dekat dengan kehidupan tempat 

masyarakat hidup. 

e. Integrated delivery of service (keterpaduan 

pemberian pelayanan) 



43 

 

Ada hubungan antar generasi diantara masyarakat 

dan agen-agen yang menjalankan pelayanan publik 

dalam memenuhi tujuan dan pelayanan publik yang 

lebih baik 

f. Reduce duplication of service (mengurangi 

duplikasi pelayanan) 

Masyarakat seharusnya memanfaatkan secara 

penuh sumber-sumber fisik, keuangan, dan sumber 

daya manusia dalam lokalitas mereka dan 

mengkoordinir usaha mereka tanpa duplikasi 

pelayanan 

g. Accept diversity (menerima perbedaan) 

Menghindari pemisahan masyarakat berdasarkan 

usia, pendapatan, kelas sosial, jenis kelamin, ras, 

etnis, agama, atau keadaan yang menghalangi 

pengembangan masyarakat secara menyeluruh. 

Termasuk perwakilan warga masyarakat seluas 

mungkin dituntut dalam pengembangan, 

perencanaan, dan pelaksanaan program pelayanan 

dan aktifitas-aktifitas kemasyarakatan. 

h. Institutional responsivenes (tanggung jawab 

kelembagaan) 
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Pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat yang 

berubah secara terus-menerus adalah sebuah 

kewajiban dari lembaga publik sejak mereka 

terbentuk untuk melayani masyarakat. 

i. Life long learning (pembelajaran seumur hidup) 

Kesempatan pembelajaran formal dan informal 

harus tersedia bagi anggota masyarakat untuk 

semua umur dalam berbagai jenis latar belakang 

masyarakat. 

 

4. Tahapan Manajemen Partisipasi Berbasis 

Masyarakat 

Partisipasi berbasis masyarakat menekankan 

pentingnya partisipasi atau keterlibatan aktif 

masyarakat. Beberapa tahapan partisipasi berbasis 

masyarakat sebagai berikut:  

 

a. Perencanaan pendidikan berbasis masyarakat 

Perencanaan menjadi “pijakan” yang memberikan 

arah dalam pelaksanaan kegiatan untuk mencapai 

tujuan atau sasaran yang dikehendaki. Dengan 

demikian,baik dan buruknya perencanaan akan 
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berpengaruh terhadap baik dan buruknya (tingkat 

efektivitas) implementasi programnya.41 Menurut 

Giffin, secara singkat mendefinisikan perencanaan 

sebagai penetapan tujuan organisasi dan pemutusan 

bagaimana cara terbaik untuk mencapainya.42 

Perencanaan merupakan proses memutuskan tujuan 

apa yang akan dicapai selama periode mendatang 

dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai 

tujuan tersebut. Dengan demikian, perencanaan 

merupakan rangkaian proses kegiatan menyiapkan 

keputusan mengenai apa yang diharapkan terjadi 

(peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya) dan 

apa yang akan dilakukan (intensifikasi, 

ekstensifikasi, revisi,substansi kreasi) dalam rangka 

mewujudkan harapan dalam jangka waktu tertentu 

di masa yang akan datang. Oleh karena itu 

perencanaan berfungsi sebagai pedoman kegiatan. 

       Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 

pendidikan berbasis masyarakat, terdapat beberapa 

                                                        
41 Nurhattati, Manajemen Pendidikan, 182. 
42 Ibid. 
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langkah dasar penyelenggaraan pendidikan sebagai 

berikut:43 

1) Pertama adalah menumbuhkan kesadaran 

bahwa pendidikan pada dasarnya milik dan 

tanggung jawab masyarakat. 

Pendidikan bukan semata tanggung jawab 

pemerintah. Oleh karena itu, masyarakat harus 

disadarkan agar proaktif, progresif, dan 

dinamik dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Kesadaran kultural tentang bagaimana 

pendidikan sebagai kebutuhan masyarakat 

serta kesadaran bagaimana posisi masyarakat 

seharusnya dalam pendidikan akan melahirkan 

sikap dan tindakan kreatif dan partisipatif 

dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Penumbuhan kesadaran ini dapat dilakukan 

oleh pemerintah lokal dan tokoh masyarakat 

(tokoh agama, tokoh pendidikan, aparat 

setempat, sesepuh, serta stakeholder lainnya). 

Penumbuhan kesadaran ini bisa melalui 

berbagai forum, seperti dengan memberikan 

                                                        
43 Nurhattati, Manajemen Pendidikan,  187-192. 
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melalui penjelasan tentang: pendidikan sebagai 

“investasi modal manusia”, “investasi modal 

sosial”, dan sebagainya; penting dan 

determinatifnya peran pendidikan bagi 

perubahan atau kemajuan masyarakat, 

strategisnya pendidikan bagi generasi masa 

depan masyarakat, atau penjelasan pentingnya 

masyarakat terlibat dalam penyelenggaraan 

pendidikan, yang dilakukan melalui berbagai 

forum pertemuan, interaksi personal, pengajian 

dan lain sebagainya. 

2) Kedua, setelah tumbuh kesadaran masyarakat 

tentang keharusan (keniscayaan) keterlibatan 

masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan, maka langkah berikutnya adalah 

memobilisasi dan memotivasi masyarakat agar 

tergerak dan terstimulasi (terdorong, 

terangsang) untuk berkiprah konkret dalam 

penyelenggaraan pendidikan. 

Pemerintah bersama tokoh masyarakat secara 

kuat menggugah dan membangkitkan 

semangat partisipasi masyarakat untuk terlibat 
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langsung dalam penyelenggaraan, sesuai 

kemampuannya. Kelompok masyarakat “kaya” 

dapat berkontribusi dalam pembiayaan. 

Masyarakat “idealis” dapat menyumbangkan 

gagasan tentang visi, misi, dan program-

program yang harus diwujudkan dalam 

pendidikan untuk kemajuan masyarakat di 

lingkungannya. 

3) Ketiga, melaksanakan tahapan kerja konkret 

berkenaan dengan implementasi dan prosedur 

penyelenggaraan pendidikan berbasis 

masyarakat. Langkah ini, diantaranya meliputi: 

a) Formulasi/Perumusan Dan Penyusunan 

Visi Misi 

Langkah ini dilakukan terlebih dahulu 

mengingat visi dan misi merupakan dasar 

cita-cita masyarakat tentang pendidikan 

yang seperti apa yang akan 

diselenggarakan. Dalam konteks 

perumusan visi dan misi pendidikan 

berbasis masyarakat ini, pelibatan 

masyarakat sangat penting. Tokoh yang 
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dilibatkan mulai dari tokoh masyarakat, 

tokoh agama, LSM, perusahaan, dan 

sebagainya. Beberapa tokoh tersebut 

diharapkan dapat terrumuskan sebuah visi 

dan misi yang merefleksikan kebutuhan 

riil masyarakat yang harus dipenuhi kini 

dan masa mendatang. Selanjutnya 

penyelenggaraan pendidikan benar-benar 

mampu menjadi instrumen efektif untuk 

meningkatkan kualitas kehidupan 

masyarakat yang sesungguhnya. 

b) Identifikasi dan analisis kebutuhan 

pendidikan masyarakat 

Langkah ini dilakukan untuk 

menggambarkan, memetakan, dan 

memahami kebutuhan yang dirasakan 

masyarakat dalam berbagai aspeknya, 

termasuk mengidentifikasi potensi sumber 

daya masyarakat yang dapat dieksplorasi 

dan dimanfaatkan dalam penyelenggaraan 

pendidikan. Berbagai pendekatan atau cara 

dapat ditempuh, seperti: Penelitian 
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mendalam, diskusi kelompok,rapat-rapat 

lengkap, pertemuan formal, dan non 

formal. Hal teroenting adalah bagaimana 

dapat memperoleh masukan, gagasan 

tentang apa kebutuhan riil masyarakat 

yang harus atau perlu diakomodasikan 

untuk dipenuhi melalui pendidikan. 

c) Kategorisasi hasil analisis kebutuhan 

(masalah) masyarakat 

Langkah ini merupakan proses pemilahan 

atau klasifikasi kebutuhan yang sudah 

diidentifikasi sebelumnya. Dalam konteks 

ini, hasil identifikasi dan analisis 

kebutuhan dipilah-pilah (diklasifikasikan) 

berdasarkan aspek-aspeknya, misalnya 

kebutuhan sosial, ekonomi, budaya, 

kewargaan, moralitas/keagamaan, dan 

lain-lain, sehingga klasifikasi tersebut 

mempresentasikan atau menggambarkan 

kebutuhan yang menjadi prioritas 

masyarakat penggunanya. Langkah 

kategorisasi dilakukan dalam upayanya 
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memahami kebutuhan apa saja yang harus 

diprioritaskan, ditekankan,diberi perhatian 

serius sebagai isi pendidikan berbasis 

masyarakat itu sendiri. 

d) Determinasi prioritas kebutuhan 

pendidikan 

Langkah ini merupakan proses pemilihan 

dan penentuan jenis kebutuhan mana yang 

harus diutamakan untuk dituangkan dalam 

program pendidikan sesuia visi dan 

misinya. Hasil dari analisis kebutuhan 

yang sudah terkategorikan secara akurat, 

kemudian dipilih mana yang paling 

penting dan relevan dengan kebutuhan 

masyarakat sebenarnya. Bersama dengan 

hal ini, masyarakat membuat pula kriteria 

penyeleksian agar prioritas kebutuhan 

yang ditentukan benar-benar mengacu 

pada relevansi kebutuhan nyata yang 

sebenarnya serta dapat dilaksanakan. 

e) Penyusunan kebijakan pendidikan 

menyangkut output, input, dan proses 
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Penyusunan kebijakan pendidikan sebagai 

tahap terakhir ini dilakukan setelah upaya 

perumusan visi dan misi pengembangan 

pendidikan, identifikasi dan analisis 

potensi dan kebutuhan pendidikan. 

 

b. Pengorganisasian Pendidikan Berbasis 

Masyarakat 

Pengorganisasian merupakan proses 

pengalokasian keseluruhan sumber daya organisasi 

sesuai rencana yang telah dibuat berdasarkan suatu 

kerangka kerja organisasi tertentu. Dalam 

pengorganisasian dilakukan aktivitas penyusunan 

dan pembentukan hubungan-hubungan kerja antara 

orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan 

usaha dalam mencapai tujuan yang telah 

ditetapkan. Pengorganisasian dalam pendidikan 

berbasis masyarakat, sama dengan 

pengorganisasian bidang lain. Hal yang 

membedakan adalah substansi dan pendekatannya. 

Langkah-langkah pengorganisasian dalam 

pendidikan berbasis masyarakat juga sama dengan 



53 

 

pengorganisasian bidang lain, yaitu pembagian 

tugas, penetapan relasi antar bagian organisasi, 

penetapan struktur organisasi, pendelegasian 

wewenang, dan pengorganisasian (penataan 

organisasi).44  

1) Pembagian tugas 

Pembagian tugas berkaitan dengan penentuan 

alokasi wilayah tugas orang atau jabatan dalam 

organisasi. Pembagian tugas dapat dilakukan 

bila sudah ditetapkan lingkup pekerjaan 

organisasi. Lingkup pekerjaan pendidikan 

berbasis masyarakat utamanya terkait dengan: 

kegiatan pendidikan/pembelajaran. Oleh 

karena itu, pembagian tugas terkait dengan: 

mengurus peserta didik, mengurus sarana 

pendukung pelaksana pembelajaran, menata 

lembaga, dan lain-lain. Terdapat beberapa 

pendekatan dalam pembagian tugas: 

(a) Pendekatan fungsional (function-

approach), yaitu pengelompokan kegiatan 

yang dilakukan berdasarkan fungsi yang 

                                                        
44 Nurhattati, Manajemen Pendidikan,  207. 
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terkait dengan kegiatan khas organisasi. 

Misalnya: bagian peserta didik, kurikulum 

dan pembelajaran, kelembagaan. 

(b) Pendekatan produk (product-approach), 

yaitu pengelompokan pekerjaan yang 

dilakukan berdasarkan pada produk yang 

dibuat organisasi. Pendekatan produk 

sangat sulit dipraktikkan dalam lembaga 

pendidikan, karena lembaga pendidikan 

pada dasarnya memproduksi lulusan yang 

notabene manusia bukan barang. 

(c) Pendekatan pelanggan (customer-

approach), yaitu pengelompokkan 

kegiatan yang didasarkan pada 

karakteristik pelanggan yang menjadi 

sasaran pelanggan organisasi. Karena 

pelanggan pendidikan berbasis masyarakat 

memiliki pelanggan yang pada dasarnya 

relatif sama, maka pendekatan ini sulit 

digunakan dalam penyusunan organisasi 

pada lembaga pendidikan. 
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(d) Pendekatan matrik (matrix-approach), 

yaitu pengelompokkan kegiatan yang 

dilakukan berdasarkan fungsi-fungsi yang 

harus dilakukan organisasi. 

2) Penentuan relasi antar bagian organisasi 

Setelah melakukan kegiatan penetapan jumlah 

pekerjaan yang perlu dikelompokkan untuk 

setiap bagian. Kegiatan selanjutnya penentuan 

jumlah orang atau kelompok yang diperlukan 

untuk menempati setiap bagian yang sudah 

disusun. Langkah selanjutnya dilakukan 

penentuan relasi antar bagian. Penentuan 

hierarki pada dasarnya adalah kegiatan: 

(a) Menentukan jumlah orang di bawah suatu 

bidang yang bertanggung jawab pada 

bidang tertentu. Misalnya: penerimaan 

peserta didik baru, di atasnya ada bagian 

peserta didik, di bawahnya ada bagian 

pendaftaran. 

(b) Menentukan batas kewenangan, terkait 

dengan siapa dan bagian mana serta harus 

bertanggung jawab pada siapa dalam 
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bekerja, yang menunjukkan garis perintah 

dari hierarki yang paling rendah. 

Misalnya: pimpinan lembaga pendidikan, 

membawahi 3 orang, yaitu: 1orang bidang 

peserta didik dan pembelajaran, 1 orang 

bidang sarana, pendanaan dan 

kelembagaan, serta 1 bidang kerjasama. 

Dalam penentuan hirearki organisasi 

lembaga bersifat horizontal, yaitu struktur 

organisasi menyamping, yang meminimalkan 

jumlah subbagian, atau penggunaan hirearki 

yang vertikal, yang meminimkan bagian 

organisasi kesamping namun memperbanyak 

subbagian yang bersifat vertikal. 

3) Penetapan struktur organisasi 

       Struktur organisasi merupakan kerangka 

kerja formal yang mengatur pengelompokkan, 

pengoordinasian, dan pembagian tugas. Dalam 

suatu struktur tergambar pola interaksi, standar 

perilaku, sistem komunikasidan imbalan serta 

mekanisme sanksi kelompok. Struktur 

organisasi disusun berdasarkan hasil 
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departementalisasi dengan menggunakan salah 

satu pendekatan yang dipergunakan dalam 

departementalisasi. 

4) Pendelegasian wewenang 

Pendelegasian wewenang merupakan 

usaha untuk memberdayakan orang lain 

melalui penguasaan individual dengan 

melakukan pengalihan tugas-tugas organisasi 

yang membantu pencapaian organisasi. 

Pendelegasian perlu dilakukan agar pemimpin 

mampu menyelesaikan pekerjaan lebih banyak. 

Dalam pelaksanaan pendelegasian memerlukan 

suatu proses yang cukup lama, antara lain 

dapat dilakukan kedalam tahapan berikut: 

(a) Pemberian penjelasan tentang hasil yang 

diinginkan dari aktivitas pendelegasian 

(b) Menggali penjelasan tentang asumsi 

dilakukannya pendelegasian 

(c) Memberi penjelasan tentang asumsi 

dilakukannya pendelegasian 

(d) Menyediakan waktu dan sarana untuk 

pengoprasian pendelegasian 
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(e) Menetapkan waktu dan tempat untuk 

mempresentasikan hasil pendelegasian 

5) Pengoordinasian 

Pengoordinasian adalah kegiatan 

menyelaraskan antar bagian agar terjadi 

keharmonisan bekerja dalam suatu organisasi. 

Pengoordinasian digunakan sebagai alat untuk 

mengkomunikasikan arah dan membimbing 

agar anggota organisasi berperilaku sesuai arah 

yang ditetapkan. Jadi fungsi koordinasi bukan 

pengawasan (kontrol), melainkan 

membimbing, mengarahkan. Dengan kata lain, 

tujuan koordinasi adalah melakukan 

sinkronisasi dan pengaturan proses pengerjaan 

agar pelaksanaan pekerjaan menjadi terarah, 

tepat, selaras, padu sesuai sasaran (tujuan) 

yang ditetapkan. Terdapat tiga bentuk 

ketergantungan antar bagian dalam organisasi: 

(a) Ketergantungan terpusat (pooled 

interdependence), bila diantara satuan-

satuan (unit) organisasi tidak saling 

tergantung satu dengan yang lainnya 
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dalam melaksanakan kegiatan harian, 

tetapi tergantung pada pelaksanaan kerja 

setiap satuan yang memuaskan untuk 

sebuah hasil akhir. Jadi, jenis 

ketergantungan terpusat memiliki tingkat 

ketergantungan yang paling rendah. 

(b) Ketergantungan berurutan (sequential 

interdependence), dimana satuan (unit) 

organisasi harus melakukan pekerjaan 

lebih dahulu sebelum satuan yang lain 

bekerja, atau satuan menjadi input dari 

satuan lain secara berurutan. 

(c) Ketergantungan timbal balik (reciprocal 

interdependence) merupakan hubungan 

memberi dan menerima antar satuan (unit) 

organisasi. Jenis ini yang muncul ketika 

aktivitas mengalir serasa dua arah 

Koordinasi dilakukan terutama berkaitan 

dengan penggunaan waktu, tempat, pelaku, 

pendanaan, penggunaan sarana. Tanpa 

pengoordinasian hal-hal tersebut, bisa terjadi 

tumpang tindih kegiatan, bentrokan waktu, rebutan 
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pelaku, sarana, bahkan terjadi ketidak cukupan 

dana untuk pelaksanaan kegiatan. Koordinasi 

hendaknya dilakukan dengan antar bagian. Dengan 

atasan, dengan bawahan, bahkan dengan pihak lain 

yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan. 

c. Pengendalian dalam penyelenggaraan pendidikan 

berbasis masyarakat 

Pengendalian adalah proses memantau 

kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan yang 

dilaksanakan dikerjakan dan diselesaikan seperti 

yang telah direncanakan. Dengan pengendalian 

dapat dilakukan koreksi atas penyimpangan yang 

terjadi, selain dapat memastikan terpenuhinya 

tujuan organisasi. Dengan demikian pengendalian 

merupakan proses pengamatan atau pemantauan 

terhadap pelaksanaan organisasi untuk menjamin 

agar supaya semua pekerjaan yang tengah 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang 

telah ditentukan sebelumnya.45 Perencanaan dan 

pengendalian merupakan hal yang saling 

berhubungan erat. Tanpa rencana, pengendalian 

                                                        
45 Nurhattati, Manajemen Pendidikan,  251. 
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tidak mungkin dilakukan karena proses 

pengendalian merupakan upaya membandingkan 

capaian kinerja dan kriteris kinerja yang ditetapkan, 

untuk memastikan bahwa kegiatan berjalan sesuai 

dengan yang direncanakan. 

Menurut Koontz dan Weihrich proses 

pengendalian terdiri dari tiga tahapan, sebagai 

berikut:46 

1) Penetapan standar 

Penetapan standar merupakan aktivitas 

menentukan kriteria atau ukuran kinerja dibuat 

ideal yang akan digunakan untuk melakukan 

pengukuran kinerja personel, sehingga manajer 

dapat menerima signal tentang bagaimana 

sesuatu berjalan dan tidak perlu melihat setiap 

tahapan hasil. 

2) Pengukuran kinerja 

Pengukuran kinerja berdasar kinerja 

seharusnya dilakukan berdasar forward looking 

sehingga penyimpangan dapat dideteksi saat ia 

                                                        
46 Ibid., 252. 
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terjadi dan dapat dihilangkan dengan tindakan 

yang tepat. 

3) Koreksi penyimpangan 

Koreksi penyimpangan adalah titik di mana 

kontrol dapat dilihat sebagai bagian dari 

keseluruhan sistem manajemen dan dapat 

dihubungkan pada fungsi  manajemen yang 

lain. 

Dalam pengendalian, juga terdapat tindakan 

atau kegiatan monitoring dan evaluasi. Evaluasi 

sebagai fungsi dari administrasi pendidikan 

merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui 

sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan di 

dalam proses keseluruhan ketercapaian program 

organisasi.47 untuk mengukur hasil kesesuaian 

dengan rencana atau program yang telah ditetapkan 

dalam rangka pencapai tujuan pendidikan berbasis 

masyarakat tersebut, atau untuk melihat bagaimana 

tingkat efektivitas penyelenggaraan program 

sejauhmana proses mampu melaksanakan kegiatan 

atau programnya sesuai dengan tujuan, target yang 

                                                        
47 Nurhattati, Manajemen Pendidikan, 253. 



63 

 

ditetapkan serta sejauh mana pelaksanaan mampu 

menjembati, mendukung, dan mengakselerasi visi-

misi organsisasi itu sendiri.48 

Evaluasi mencakup input, proses dan 

produk, penilaian input memfokuskan pada 

kemampuan sistem dan strategi pencapaian tujuan. 

Penilaian proses memiliki fokus yaitu pada 

penyediaan informasi untuk pembuatan keputusan 

dalam melaksanakan program. Sedangkan 

penilaian produk berfokus pada mengukur 

pencapaian proses dan akhir program.49 Dalam 

penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, 

yang notabene merupakan pendidikan dari, oleh 

masyarakat dan untuk masyarakat, maka dalam 

proses pengendalian dilakukan secara bersama-

sama antara pemimpin, pengurus, pengelola, dan 

masyarakat. Pada tataran implementasi pendidikan 

berbasis masyarakat, menjadi keharusan 

masayarakat untuk berpartisipasi melakukan 

pengendalian dan pengawasan dalam pengambilan 

                                                        
48 Ibid. 
49 Ibid.,  254. 
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keputusan yang meyangkut pendayagunaan dan 

pengelolaan pendidikan.50 

 

B. Mutu Madrasah 

1. Pengertian mutu madrasah 

Mutu merupakan sebuah filosofis dan 

metodologis yang membantu institusi untuk 

merencanakan perubahan dan mengatur agenda dalam 

menghadapi tekanan-tekanan eksternal yang 

berlebihan.51 Dalam Bahasa Indonesia, mutu adalah 

ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat 

(kepandaian, kecerdasan, dan sebagainya), kualitas.52 

Dalam Bahasa Inggris, mutu diistilahkan dengan 

“quality”, sedangkan dalam Bahasa Arab disebut 

dengan “jaudah”.53 

                                                        
50 Nurhattati, Manajemen Pendidikan, 253. 
51 Donni Juni Priansa dan Rismi Somad, Manajemen Supervisi Dan 

Kepemimpinan Kepala Sekolah (Bandung: Alfabeta, 2014), 11. 
52 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia 

(Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 768. 
53  Muhammad Fathurrohman dan Sulistiyorini, Implementasi 

Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam: Peningkatan 
Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik, Praktek., dan Teoritik 

(Yogyakarta: Teras, 2012), 40. 
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Mutu dalam percakapan sehari-hari sebagian 

besar dipahami sebagai sesuatu yang absolut, misalnya 

restoran yang mahal dan mobil-mobil yang mewah. 

Sebagai suatu konsep yang absolut, mutu sama halnya 

dengan sifat baik,cantik, dan benar; merupakan 

idealisme yang tidak dapat dikompromikan. Dalam 

definisi yang absolut, sesuatu yang bermutu merupakan 

bagian dari standar yang sangat tinggi dan tidak dapat 

diungguli.54 Mutu yang relatif, dipandang sebagai suatu 

yang melekat pada sebuah produk yang sesuai dengan 

kebutuhan pelanggannya. Untuk itu dalam definisi 

relatif ini produk atau layanan akan dianggap bermutu, 

bukan karena ia mahal dan eksklusif, tetapi ia memiliki 

nilai misalnya keaslian produk, wajar, dan familiar.55 

Madrasah yang bermutu adalah suatu lembaga 

pendidikan islam yang mempunyai kurikulum, strategi, 

belajar mengajar yang bermutu dan ada interaksi 

dengan pihak yang berkepentingan (siswa, guru, 

orangtua, lingkungan, dan pejabat yang terkait) dengan 

                                                        
54 Edward Sallis, Manajemen Mutu Terpadu Pendidikan (Jogjakarta: 
IRCisod, 2011), 51-52. 
55 Faturrohman dan Sulistiyo, Implementasi Manajemen, 54. 
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tujuan menghasilkan keluaran yang dapat diandalkan.56 

Oleh karena itu, madrasah dapat dikatakan bermutu jika 

lembaga pendidikan islam tersebut mempunyai tujuan, 

misi dan sasaran, mulai dari rekrutmen (input) baik 

guru, tenaga kependidikan maupun siswa, 

memperhatikan dan melakukan perbaikan yang nyata 

pada kegiatan belajar dan mengajar yang berorientasi 

pada perbaikan yang berkelanjutan dengan 

memperhatikan kondisi dan keadaan serta melakukan 

tindak lanjut pada keluaran dengan tujuan mendapatkan 

lulusan yang bermutu dikemudian hari secara 

berkelanjutan. 

Ukuran mutu sulit diterapkan dalam dunia 

pendidikan dengan penilaian dari berbagai arah dan 

semua arah atau aspek yang memiliki ukuran-ukuran 

mutu tertentu. Oleh karena itu ukuran mutu harus 

diterapkan secara relatif,yaitu diterapkan berdasarkan 

pelanggan. Mutu sekolah atau madrasah akan baik jika 

sekolah atau madrasah tersebut menyajikan jasa yang 

sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya.57 

                                                        
56  Syukur, Manajemen Pendidikan, 146. 
57 Fathurrohman dan Sulistiyorini, Implementasi Manajemen, 44. 
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2. Ciri Madrasah Bermutu 

Mutu sebuah madrasah dapat dilihat dari tertib 

atau tidaknya administrasinya, seperti adanya 

mekanisme kerja yang efektif dan efisien. Jika dilihat 

dari prespektif operasionalnya, madrasah dikatakan 

bermutu jika sumber daya manusianya secara bersama-

sama bekerja dengan efektif dan efisien. Mereka 

bekerja dikarenakan memiliki rasa tanggungjawab akan 

tugas pokok dan fungsinya dan sikap mental (mindset) 

tenaga yang ada di sekolah menjadi syarat utama bagi 

upaya meningkatkan mutu madrasah.58 Menurut 

Edward Saliis, sekolah yang bermutu bercirikan sebagai 

berikut:59 

a. Sekolah berfokus pada pelanggan, baik pelanggan 

internal maupun pelanggan eksternal. 

b. Sekolah berfokus pada upaya untuk mencegah 

masalah yang muncul, dalam makna ada komitmen 

untuk bekerja secara benar. 

c. Sekolah mempunyai investasi pada sumber 

dayanya. 

                                                        
58 Widdah et, al., Kepemimpinan Berbasis Nilai, 53. 
59  Danim, Visi Baru Manajemen Sekolah, 54-55. 
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d. Sekolah mempunyai strategi untuk mencapai 

kualitas, baik ditingkat pemimpin, tenaga 

akademik, maupun tenaga administratif. 

e. Sekolah mengelola atau memperlakukan keluhan 

sebagai umpan balik untuk mencapai kualitas dan 

memposisikan kesalahan sebagai instrumen untuk 

berbuat benar pada peristiwa atau kejadian 

berikutnya. 

f. Sekolah memiliki kebijakann dalam perencanaan 

untuk mencapai kualitas, baik perencanaan jangka 

pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. 

g. Sekolah mengupayakan proses perbaikan dengan 

melibatkan semua orang sesuai dengan tugas 

pokok, fungsi, dan tanggungjawabnya. 

h. Sekolah mendorong orang yang memiliki 

kreativitas, mampu menciptakan kualitas, dan 

merangsang yang lainnya agar dapat bekerja secara 

berkualitas. 

i. Sekolah memperjelas peran dan tanggungjawab 

setiap orang termasuk kejelasan arah kerja secara 

vertikal dan horizontal. 
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j. Sekolah memiliki strategi dan kriteria evaluasi 

yang jelas. 

k. Sekolah memandang atau menempatkan kualitas 

yang telah dicapai sebagai jalan untuk memperbaiki 

kualitas layanan lebih lanjut. 

l. Sekolah memandang kualitas sebagai bagian 

integral dari budaya kerja. 

m. Sekolah menempatkan peningkatan kualitas secara 

terus menerus sebagai suatu keharusan. 

 

 

 

3. Faktor-Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam 

Pengembangan Mutu Madrasah 

Keberhasilan program peningkatan mutu 

madrasah tidak bias dilepaskan dari dukungan faktor-

faktor yang mempengaruhinya. Diantara factor-faktor 

tersebut ada yang memiliki daya dukung yang tinggi, 

dan ada yang memiliki daya dukung sedang dan bahkan 

rendah terhadap keberhasilan peningkatan mutu 
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pendidikan. Adapun faktor-faktor pendukung 

peningkatan mutu madrasah adalah sebagai berikut:60 

a. Kurikulum dan pembelajaran 

Dalam aspek kurikulum dan pembelajaran ini 

memiliki peranan yang sangat penting dalam 

keberhasilan program peningkatan mutu madrasah. 

Dalam kurikulum juga dirumuskan strategi/metode 

dan teknik-teknik pembelajaran, sumber-sumber, 

alat dan media yang dibutuhkan bahkan pendekatan 

penilaian terhadap keberhasilan pembelajaran 

tersebut. Penerapan kurikulum berbasis kompetensi 

menuntut para guru untuk melakukan kegiatan 

pembelajaran siswa diarahkan untuk penguasaan 

kompetensi-kompetensi tertentu. 

b. Administrasi/Manajemen 

Administrasi pelayanan pendidikan juga 

merupakan salah satu faktor penting yang 

mempengaruhi peningkatan mutu madrasah. Oleh 

karena itu, dalam pelaksanaan program tersebut 

harus dilakukan dengan pendekatan manajemen 

                                                        
60  Minnah El Widdah, Dkk., Kepemimpinan Berbasis Nilai Dan 

Pengembangan Mutu Madrasah  (Bandung: Alfabeta, 2012), 104-109. 
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yang transparan, kepemimpinan yang demokratis, 

dan dengan melibatkan semua pihak dalam 

program peningkatan mutu madrasah. 

c. Organisasi kelembagaan madrasah 

Faktor-faktor ini meliputi mulai dari kepemilikan 

akte pendirian/kelembagaan, memiliki hubungan 

kelembagaan dengan komite sekolah atau 

organisasi sejenis, struktur organisasi yang 

lengkap, struktur organisasi madrasah disusun 

sesuai dengan beban kerja dan kebutuhan, dan lain-

lain. 

d. Sarana dan prasarana 

Kelayakan fasilitas madrasah, baik kuantitas 

maupun kualitasnya, merupakan faktor penting 

yang mempengaruhi keberhasilan upaya 

peningkatan mutu madrasah.  

e. Ketenagaan (guru dan staff TU) 

Kemampuan guru dan personil madrasah juga tidak 

kalah pentingnya dalam pencapaian mutu madrasah 

sesuai dengan yang diharapkan. Sebagai guru yang 

profesional, ia harus mampu melakukan tugas-

tugas keguruan terutama dalam merencanakan, 
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melaksanakan, dan menilai keberhasilan 

pembelajaran. Selain itu, guru juga dituntut harus 

memiliki kompetensi personil dan sosial yang 

relevan dengan profesinya sebagai tenaga edukatif. 

f. Pembiayaan 

Operasional kegiatan peningkatan mutu madrasah 

tidak bisa lepas dari dukungan faktor biaya. 

Karenanya madrasah sebagai suatu organisasi 

kependidikan harus mencari dana tanbahan untuk 

mengembangkan program-program dalam rangka 

peningkatan mutu madrasah. Adapun sumber-

sumber dana yang dapat diharapkan adalah dari 

pemerintah dna donator/simpatisan. 

 

 

g. Siswa 

Siswa sebagai salah satu komponen input pada 

sistem madrasah, maka keadaan siswa harus 

dipertimbangkan sedemikian rupa sehingga dapat 

diproses untuk meningkatkan kompetensinya. 

Perbedaan individu antara siswa ini sesuai dengan 

latar belakangnya, harus dipertimbangkan dalam 
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setiap proses pemberdayaan melalui kegiatan-

kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan. 

h. Partisipasi masyarakat 

Partisipasi masyarakat dalam program peningkatan 

mutu madrasah juga ditandai dengan berfungsinya 

komite madrasah. Komite madrasah ini memiliki 

peranan yang sangat penting pada peningkatan 

mutu madrasah dan pihak-pihak eksternal 

(masyarakat termasuk tokoh-tokoh agama, 

Departemen Agama, Dinas Pendidikan dan 

pemerintah), dan memberi pertimbangan dalam 

pengambilan keputusan-keputusan penting untuk 

peningkatan mutu pendidikan. Komite sekolah juga 

memiliki penting dalam kontrol mutu madrasah ini. 

i. Lingkungan budaya madrasah 

Lingkungan dan budaya madrasah terhadap 

pencapaian tujuan bagi peningkatan mutu 

pendidikan, dalam hal ini ditandai dengan adanya 

program keamanan dengan prosedur dan jadwal 

tertentu, adanya program keindahan lingkungan, 

ketertiban, disiplin dalam berpakaian, 

penyelenggaraan kelompok belajar seperti 
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kelompok bahasa inggris, kelompok ilmiah remaja, 

penerapan budaya madrasah yang mejadi cirri khas 

madrasah yang bersangkutan. 

Adapun sejumlah faktor yang cenderung 

menghambat keberhasilan program peningkatan mutu 

madrasah, antara lain yaitu: rendahnya dukungan 

msyarakat terhadap lembaga pendidikan masyarakat, 

lemahnya kepemimpinan madrasah, rendahnya 

profesionalitas guru, kurang optimalnya sarana dan 

prasarana madrasah termasuk kurangnya ketersediaan 

perpustakaan, alat, media, dan buku-buku sumber untuk 

pembelajaran, serta kurang berdayanya komite 

madrasah.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
61 Minnah, dkk., Kepemimpinan, 104-105. 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang pendekatan dan 

jenis Penelitian, kehadiran penulis, lokasi Penelitian, 

prosedur pengumpulan data, jenis analisis data dan 

pengecekan keabsahan temuan dengan melalui triangulasi 

sumber data, teknik pengumpulan data, dan waktu. 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Dalam Penelitian ini digunakan metodologi 

penelitian kualitatif, yaitu Penelitian yang digunakan untuk 

meneliti pada kondisi objek alamiah, di mana penulis 

sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel, sumber data 

dilakukan secara purposive dan snowball, teknik 

pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan) analisis 

data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari ada generalisasi.62 Dalam 

penelitian kualitatif, data yang dikumpulkan bukan angka-

angka, akan tetapi berupa kata-kata atau gambaran. Data 

                                                        
62 Sugiono, Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R & D 

(Bandung: Alfabeta, 2009), 15 

67 
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yang dimaksud berasal dari wawancara, catatan lapangan, 

dokumen pribadi dan lainnya. 

Penelitian kualitatif memiliki karakteristik alami 

sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih 

penting dari pada hasil. Dalam hal ini jenis penelitian yang 

digunakan adalah studi kasus. Di mana penelitian studi 

kasus merupakan suatu deskripsi intensif dan analisis 

fenomena tertentu atau suatu sosial seperti individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat.63 Penulis mencoba 

menggambarkan subjek  Penelitian di dalam keseluruhan 

tingkah laku beserta hal-hal yang melingkupinnya. Peneliti 

juga mencoba untuk mencermati individu atau sebuah unit 

secara mendalam.64 Studi kasus memaparkan sesuatu yang 

nyata atau sesuatu yang terjadi dan dialami sekarang. 

Kualitatif diskriptif adalah penelitian tentang gejala dan 

keadaan yang dialami sekarang oleh subjek yang akan 

diteliti. Penelitian jenis ini digunakan karena data yang akan 

dikumpulkan adalah proses bukan produk.65  

B. Kehadiran Penulis 
                                                        
63 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan (Jakarta: 

Rineka Cipta, 1998), 314. 
64 Suharsimi, Prosedur Penelitian, 314. 
65 Subana, Dasar-Dasar Penelitian Ilmiah (Bandung: CV Pustaka Setia, 

2005), 27. 



77 

 

Penulis dalam penelitian kualitatif merupakan orang 

yang membuka kunci, menelaah, dan mengeksplorasi 

seluruh ruang secara cermat, tertib dan leluasa, sehingga 

penulis disebut sebagai key instrument. Ciri khas Penelitian 

kualitatif  tidak dapat dipisahkan dari pengamatan berperan 

serta, sebab peranan penulislah yang menentukan 

keseluruhan skenarionya.66 Untuk itu dalam Penelitian ini, 

penulis bertindak sebagai instrumen kunci, dimana penulis 

merencanakan penelitian, meliputi tentang penyusunan 

proposal, surat penelitian, dan transkrip wawancara. 

Kemudian mencari data yang meliputi data profil sekolah, 

data tentang upaya pengembangan nilai kedisiplinan, dan 

pelaksanaannya. Selanjutnya mengumpulkan data, 

menganalisa data, dan yang terakhir menulis hasil 

penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini mengambil lokasi di MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo, yang terletak di Desa 

                                                        
66 Pengamatan berperan serta adalah sebagai Penelitian yang bercirikan 

interaksi-sosial yang memakan  waktu cukup lama antara penulis dengan 

subyek dalam lingkungan subyek. Dan selama itu data dalam bentuk 

catatan lapangan dikumpulkan secara sistematis dan catatan tersebut 
berlaku tanpa gangguan. Lihat dalam Moleong, Metodologi Penelitian 

Kualitatif, 117. 



78 

 

Lengkong Kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo. 

Adapun pertimbangan memilih lokasi ini diantaranya adalah 

MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo salah satu 

lembaga dengan prestasi yang banyak diraihnya dengan 

kategori sekolah swasta.  Prestasi tersebut tidak hanya yang 

diraih oleh para gurunya, akan tetapi dari peserta didiknya. 

Selain itu juga perhatian dari orang tua maupun masyarakat 

sekitarterhadap kelangsungan pendidikan MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo tersebut, serta keterlibatan 

masyarakat dalam operasional pendidikan di MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

D. Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data dapat 

diperoleh. Berdasarkan pengertian tersebut dapat dimengerti 

bahwa yang dimaksud dengan sumber data adalah dari mana 

penulis akan mengedepankan dan menggali informasiyang 

berupa data-data yang diperlukan. Sumber data secara garis 

besar terdiri orang (person), tempat (place) dan kertas atau 

dokumen (paper).67 

                                                        
67 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka Cipta, 

2005),  99. 
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Sumber data dari Penelitian kualitatif ini terdiri dari 

sumber data manusia dan non manusia. Dari sumber data 

manusia datanya berupa kata-kata dan tindakan. Untuk 

sumber data non manusia, datanya adalah selebihnya adalah 

berupa data tambahan seperti dokumen, foto dan lainnya.68 

Kata-kata dan tindakan informan pada Penelitian ini berasal 

dari kepala sekolah dan guru MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo. Dengan demikian, dalam penelitian ini 

kata-kata dan tindakan yang menjadi sumber data utama. 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian kualitatif 

adalah wawancara, observasi dan dokumentasi. Disamping 

itu untuk melengkapi data diperlukan dokumentasi tentang 

bahan-bahan yang ditulis oleh atau tentang subjek.69 

1. Teknik wawancara 

Wawancara adalah percakapan dengan maksud 

tertentu yang dilakukan oleh dua pihak yaitu 

pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan 

terwawancara yang memberikan jawaban atas 

                                                        
68 Ibid., 112. 
69 Sugiyono, Metodologi Penelitian Pendidikan : Pendekatan 

Kuantitatif, Kualitatif dan RD (Bandung: Alfabeta, 2005), 38. 
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pertanyaan itu.70 Penggunaan metode ini didasarkan 

pada dua alasan. Pertama, dengan wawancara, 

penelitian dapat menggali tidak hanya apa yang 

diketahui dan dialami subjek yang diteliti, tetapi apa 

yang tesebunyi jauh di dalam diri subyek penelitian. 

Kedua, penulis lebih bebas dan leluasa mengajukan 

pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya.71 

Wawancara yang penulis lakukan yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tak struktur. 

Wawancara terstrukturnya penulis lakukan, karena 

wawancara dilakukan dengan berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Selain 

menggunakan wawancara terstruktur, penulis juga 

menggunakan wawancara tak terstruktur yang sering 

juga disebut wawancara mendalam. Wawancara tak 

terstruktur lebih bersifat luwes, susunan pertanyaananya 

dan susunan kata-kata dalam setriap pertanyaan dapat 

diubah pada saat wawancara, termasuk karakteristik 

sosial budaya (agama, suku, gender, usia, tingkat 

                                                        
70 S. Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif (Bandung: 
Tarsito, 2003), 55. 
71 Ghony dan Fauzham Almansyur, Metode Penelitian Kualitatif, 177. 
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pendidikan, pekerjaan, dan sebagainya) yang informan 

hadapi. 

Teknik wawancara baik terstruktur maupun tak 

terstruktur ini untuk memperoleh data tentang 

peningkatan mutu pendidikan madrasah berbasis 

program kementrian pesantren. Data diperoleh dari 

wawancara dengan kepala sekolah, waka-waka, dan 

dari guru untuk mengetahui terkait dengan bagaimana 

peran kepala sekolah dalam mengembangkan mutu 

budaya organisasi di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo.  

Dalam Penelitian ini, penulis melakukan 

pengambilan informan melalui teknik purposive 

sampling dan snowball sampling. Penjelasannya adalah 

sebagai berikut: 

a. Purposive Sampling, adalah teknik penentuan 

sampel dengan pertimbangan tertentu.72 Dengan 

kata lain, informan merupakan pihak yang benar-

benar memahami informasi yang menjadi fokus 

penelitian serta credible. Dengan demikian, sumber 

data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, 

                                                        
72 Sugiyono, Metodologi Penelitian, 221. 
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waka humas, segenap dewan guru dan komite 

sekolah. 

b. Snowball Sampling, yaitu teknik penentuan sampel 

yang mula-mula jumlahnya kecil, kemudian 

membesar. Ibarat bola salju yang menggelinding 

semakin lama menjadi besar.73 Dalam penentuan 

informan, mula-mula penulis memilih satu atau dua 

orang, namun apabila data yang diperoleh belum 

lengkap, maka penulis mencari pihak lain yang 

dipandang lebih mengetahui dan dapat melengkapi 

data yang telah diberikan oleh informan 

sebelumnya.  

2. Teknik observasi 

Observasi sebagai teknik pengumpulan data 

mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan 

teknik yang lain, yaitu wawancara dan kuesioner. Jika 

wawancara dan kuesioner selalu berkomunikasi dengan 

orang, maka observasi tidak terbatas pada orang, tetapi 

juga objek-objek alam yang lain.74 Misal dalam proses 

belajar mengajar yang berkaitan dengan pengenalan 

                                                        
73 Ibid., 85. 
74 Sugiyono, Metode Penelitian, 145. 
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tumbuhan atau cara menanam tumbuhan, maka 

pembelajaran tidak bisa hanya menyampaikan materi 

dengan teori saja akan tetapi praktik di lapangan 

langsung, sehingga akan lebih mengena dan langsung 

paham bagaimana cara menanam tumbuhan dengan 

baik dan benar. 

Dalam menggunakan metode observasi cara 

yang digunakan paling efektif adalah melengkapi 

dengan format atau blangko pengamatan sebagai 

instrumen. Format yang disusun berisi item-item 

tentang kejadian atau tingkah laku yang digambarkan 

akan terjadi.75 Pelaksanaan observasi dapat dilakukan 

dengan tiga cara, yaitu observasi langsung, observasi 

tidak langsung, dan observasi non partisipasi.76 

3. Teknik dokumentasi 

Teknik dokumentasi merupakan sarana 

pembantu  penulis dalam mengumpulkan data atau 

informasi dengan cara surat-surat, pengumuman, iktisar 

rapat, peryataan tertulis kebijakan tertentu dan bahan-

                                                        
75 Suharsimi, Proses Penelitian, 232. 
76 Andhita Dessy Wulansari, Penelitian Pendidikan Suatu Pendekatan 
Praktik dengan Menggunakan SPSS (Ponorogo: STAIN Po Press, 2012), 

64. 



84 

 

bahan tulisan lainnya. Metode pencarian data ini sangat 

bermanfaat karena dapat dilakukan dengan tanpa 

menggangu obyek atau suasana penulis.77 

Dalam pembahasan di sini diarahkan pada 

dokumentasi dalam arti jika penulis menemukan  

record, tentu saja perlu dimanfaatkan. Dokumen 

biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen 

resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam 

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal 

dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk 

menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.78 

F. Teknik Analisis Data 

Setelah data diperoleh dengan berbagai macam 

teknik pengumpulan data, maka diperlukan analisis data. 

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara 

sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan 

lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah 

dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada 

orang lain. Analisis data dilakukan dengan 

mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-

                                                        
77 Jonatan Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif, 225. 
78 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 217. 
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unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih 

mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat 

kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.79 

       

 

 

 

Langkah-langkah analisis data ditunjukkan pada gambar 

berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

       Gambar: 1.1 Analisis Data Model Interaktif  Miles 

dan Huberman 

                                                        
79 Dalam hal analisis data kualitatif menurut Bogdan sebagaimana 

dikutip oleh Sugiyono, menyatakan bahwa “data analysis is the process 

of systematically searching ang arranging the interview transcript, field 

note, and other mateials that you accumulate to increase your own 
understanding of them and to enable you to present what you have 

discovered to others”. Lihat dalam Sugiyono, Metode, 334. 

Pengumpulan data Penyajian data 

Reduksi data 

Kesimpulan 
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Penjelasan teknik analisis data model interaktif Mile 

dan Haberman adalah sebagai berikut:  

1. Pengumpulan Data 

Pada tahap ini penulis bekerja untuk 

memperoleh data sebanyak-banyaknya dari subjek 

penelitian dengan wawancara, observasi dan 

dokumentasi. 

2. Reduksi Data (Data Reduction) 

Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. Reduksi data bukan hanya sekedar membuang 

data yang tidak diperlukan, melainkan merupakan 

upaya yang dilakukan oleh penulis selama analisis data 

dilakukan dan merupakan langkah yang tak terpisahkan 

dari analisis data. Berkaitan dengan hal ini, setelah data-

data terkumpul yakni yang berkaitan dengan masalah 

pengembangan nilai kedisiplinan siswa, selanjutnya 

dipilih yang penting dan difokuskan pada pokok 

permasalahan. 

Langkah reduksi data melibatkan beberapa 

tahap. Tahap pertama, melibatkan langkah-langkah 

editing, pengelompokan, dan meringkas data. Pada 
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tahap kedua, penulis menyusun kode-kode dan catatan-

catatan mengenai berbagai hal, termasuk yang 

berkenaan dengan aktivitas serta proses-proses sehingga 

penulis dapat menemukan tema-tema, kelompok-

kelompok dan pola-pola data. Kemudian pada tahap 

terakhir dari reduksi data, penulis menyusun rancangan 

konsep-konsep (mengupayakan konseptualisasi).80 

Dalam Penelitian ini, reduksi data reduksi data 

bermanfaat untuk memilah dan memilih data-data yang 

sesuai dengan penelitian terkait peran kepala sekolah 

dalam mengembangkan mutu budaya organisasi di MI 

Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

3. Penyajian data (data display)  

Penyajian data adalah proses penyusunan 

informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang 

sistematis. Penyajian data(data display) melibatkan 

langkah-langkah mengorganisasikan data, yakni 

menjalin (kelompok) data yang satu dengan (kelompok) 

data yang lain sehingga seluruh data yang dianalisis 

benar-benar dilibatkan dalam satu kesatuan penelitian 

                                                        
80 Pawito, Penelitian Komunikasi Kualitatif  (Yogyakarta: LKIS 

Yogyakarta, 2008), 104. 
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kualitatif data biasanya beraneka ragam perspektif dan 

terasa bertumpuk maka membantu proses analisis. 

Dalam hubungan ini, data yang tersaji berupa 

kelompok-kelompok gugusan-gugusan yang kemudian 

saling dikait-kaitkan sesuai dengan kerangka teori yang 

digunakan. 

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya 

adalah menyajikan data.Penyajian data menguraikan 

data dengan teks yang bersifat deskriptif. Tujuan 

penyajian data ini adalah memudahkan pemahaman 

terhadap apa yang diteliti dan bisa segera dilanjutkan 

penelitian ini berdasarkan penyajian yang telah di 

pahami. Dengan menyajikan data, akan memudahkan 

penulis untuk memahami apa yang terjadi.81 

4. Pengujian Kesimpulan (Drawing and Verifying 

Conclusions). 

Drawing and Verifying Conclusions adalah 

penarikan kesimpulan dan verifikasi, yakni penarikan 

dan pengujian kesimpulan, penulis pada dasarnya 

mengimplementasikan prinsip induktif dengan 

mempertimbangkan pola-pola data yang ada dan atau 

                                                        
81 Pawito, Penelitian Komunikasi, 105. 
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kecenderungan dari display data yang telah dibuat.82 

Kesimpulan dalam penelitian ini mengungkap temuan 

berupa hasil deskripsi atau gambaran suatu objek yang 

sebelumnya masih kurang jelas dan apa adanya 

kemudian diteliti menjadi lebih jelas dan diambil 

kesimpulan. Kesimpulan ini untuk menjawab rumusan 

masalah yang dirumuskan di awal. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk lebih meyakinkan bahwa temuan dan 

interpretasi yang dilakukan absah, maka penulis perlu 

menjelaskan kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-

teknik yang digunakan oleh penulis, diantaranya: 

perpanjangan keikutsertaan penulis, ketekunan pengamatan, 

triangulasi diskusi teman sejawat (pengecekan sejawat), 

kecukupan referensial, analisis kasus negatif dan 

pengecekan anggota.83 Dalam penelitian ini untuk 

membuktikan derajat kepercayaan keabsahan data 

(kredibilitas data) dilakukan dengan tringulasi. 

Triangulasi merupakan teknik yang mencari 

pertemuan pada satu titik tengah informasi dari data yang 

                                                        
82 Ibid., 104-106. 
83 Lexy J. Meleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 327. 
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terkumpul guna pengecekan dan pembanding terhadap data 

yang telah ada. Ada empat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, 

metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini 

menggunakan triangulasi sumber, yang berarti 

membandingkan dan mengecek kembali derajat 

kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu 

dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.84 

Hal ini dapat dicapai dengan jalan: a) 

membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil 

wawancara; b) membandingkan apa yang dikatakan orang di 

depan umum dengan apa yang apa dikatakannya secara 

pribadi; c) membandingkan apa yang dikatakan orang-orang 

tentang situasi Penelitian dengan apa yang dikatannya 

sepanjang waktu; d) membandingkan keadaan dan 

perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang; e) membandingkan hasil wawancara 

dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.85 Dengan kata 

lain, triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data 

dilakukan dengan caramengecek data yang telah diperoleh 

                                                        
84 Ibid., 178. 
85 Ibid., 330-331. 
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melalui beberapa sumber. Data yang diperoleh kemudian 

dideskripsikan dan dikategorikan sesuai dengan apa yang 

diperoleh dari berbagai sumber tersebut. Penulis akan 

melakukan pemilahan data yang sama dan data yang 

berbeda untuk dianalisis lebih lanjut. 
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BAB IV 

MI MA’ARIF LENGKONG SUKOREJO PONOROGO 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang deskripsi data yang 

berisi tentang gambaran umum lokasi Penelitian yang 

meliputi: Sejarah berdirinya, letak geografis, visi, misi dan 

tujuan, struktur organisasi, keadaan tenaga pendidik, 

pegawai dan siswa MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo. Dan deskripsi data yang berisi tentang gambaran 

khusus lokasi Penelitian yang meliputi: deskripsi data 

tentang perencanaan partisipasi berbasis masyarakat dalam 

mengembangkan mutu Madrasah Ibtidaiyah Lengkong 

Sukorejo Ponorogo, data tentang pengorganisasian 

partisipasi berbasis masyarakat dalam mengembangkan 

mutu Madrasah Ibtidaiyah Lengkong Sukorejo Ponorogo 

dan data tentang pengendalian partisipasi berbasis 

masyarakat dalam mengembangkan mutu Madrasah 

Ibtidaiyah Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

A. Data Umum 

1. Sejarah Berdirinya MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo 
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Lembaga pendidikan MI  Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo terletak lebih kurang 5 km sebelah 

barat kota Ponorogo. Tepatnya di desa Lengkong, 

Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa 

Timur. Madrasah MI  Ma’arif Lengkong Sukorjeo 

Ponorogo berdiri pada tanggal 1 Juli 1956 dengan 

nomor seri pengesahan K/4/CII/7360. Semula namanya 

Madrasah Da’watul Khoiriyah. Pada tanggal 1 Juli 1957 

berubah nama menjadi Madrasah Ibtidaiyah NU. 

Berubah lagi menjadi Madrasah Wadjib Belajar di 

bawah naungan lembaga pendidikan Ma’arif NU 

Ponorogo. Pada tanggal 18 Juli 1973 nomor PP/202/A-

8/VII/1973 mengesahkan berdirinya Madrasah dengan 

nama lengkap Madrasah Ibtidaiyah Ma’arif dari 

lembaga pendidikan Ma’arif cabang Ponorogo. Dan 

piagam PW LP Ma’arif Jawa Timur yang terbaru 

nomor. B-02130008 tertanggal 10 November 2003. Dan 

telah diakreditasi nomor B/KK.13.4/M/1678/2005 

tertanggal 12 Oktober 2006 dengan hasil B (Baik). 

MI  Ma’arif Lengkong Sukorjeo Ponorogo 

didirikan di atas tanah wakaf seluas 2180 meter persegi 

dari almarhum Bpk. H. Kusen Lengkong Sukorejo 

83 
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Ponorogo. Pada awal perkembangannya kegiatan 

belajar mengajar dilaksanakan pada sore hari 

dikarenakan pengaruh negara pada saat itu akhirnya 

dimasukkan pagi hari. 

Menjawab tantangan dan tuntutan zaman yang 

semakin komplek sehingga masyarakat terdorong untuk 

berperan aktif melaksanakan program pemerintah 

terutama dalam rangka meningkatkan kualitas dumber 

daya manusia Indonesia melalui program wajib belajar 

9 tahun, maka MI  Ma’arif Lengkong Sukorjeo 

Ponorogo bekerja keras dalam langkahnya dan 

senantiasa dilakukan sebagai upaya peningkatan mutu 

menuju suatu lembaga pendidikan yang profesional. 

Hal yang selalu dilakukan adalah nenumbuhkan 

gairah belajar siswa, mempermudah dalam bertanya 

langsung kepada guru tentang pelajaran yang belum 

dimengerti, memberikan motivasi dalam hal kewajiban 

bagi seorang muslim, mempererat hubungan lahir dan 

batin antara guru dan murid dengan bertatap muka 

secara langsung dalam suasana formal maupun non 

formal. Disamping itu ada program tambahan bagi mata 

pelajaran yang dianggap sulit khususnya bagi siswa-



95 

 

siswi kelas VI. Hal ini dimaksudkan untuk 

memperdalam materi penyeragaman pemahaman dan 

penyampaian. Pengontrolan kelas-kelas oleh guru piket 

dan kepala sekolah adalah langkah yang cukup efektif 

dalam menggiatkan disiplin tepat waktu dan sebagai 

langkah pencegahan dari hal-hal yang negatif yang 

sering terjadi disuatu lembaga pendidikan. Sementara 

peran wali kelas dalam mengawasi dan membimbing 

para siswa cukup banyak membantu dalam 

meningkatkan prestasi yang maksimal, menumbuhkan 

minat belajar dan membangun jiwa kompetitif 

dikalangan para siswa. Sebagai upaya peningkatan 

belajar para siswa diberikan tambahan materi pada sore 

dan malam hari. Ternyata sambutan masyarakat cukup 

baik, terbukti dengan banyak orangtua yang 

menyekolahkan putra-putrinya di MI  Ma’arif 

Lengkong Sukorjeo Ponorogo. Disamping itu sejak 

tahun 1980 telah dibuka taman pendidikan Al-Qur’an 

sampai sekarang. 

Tantangan yang dihadapi adalah kurangnya 

sarana-prasarana penunjang. Minimnya biaya 

operasional manajemen madrasah. Di sisi lain 
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pendidikan MI  Ma’arif Lengkong Sukorjeo Ponorogo 

mengalami kemajuan baikm dari segi kuantitas maupun 

kualitas murid. Meskipun sarana dan prasarana 

penunjang belajar mengajar masih jauh dari 

kesempurnaan.86 

2. Visi, Misi, dan Tujuan MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo 

a. Visi MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo 

MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo 

memiliki visi dan misi madrasah yang dapat dijadikan 

arah kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan yang 

dicita-citakan. Maka visi MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo adalah “Terwujudnya generasi 

muslim berprestasi dan berakhlakul karimah ala ahlu 

sunnah wal jamaah”.87 

b. Misi MI M’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo 

Adapun untuk misi dari MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo ada tiga: 

1) Melaksanakan pembelajaran secara efektif 

                                                        
86 Syahri, Dokumentasi, Ruang kepala sekolah MI Ma’arif Lengkong 
Sukorejo, 30 Mei 2018. 
87 Syahri, Dokumentasi, Ponorogo, 30 Mei 2018. 
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2) Menumbuhkan semangat belajar mengajar murid 

dan guru 

3) Memperdalam ilmu agama (imtaq) dan ilmu 

pengetahuan (iptek)88 

c. Tujuan Pendidikan MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo 

Berdasarkan Visi dan Misi tersebut di atas, 

maka tujuan pendidikan yang ingin dicapai MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo adalah: 

1) Mensukseskan program pendidikan dasar 9 tahun. 

2) Meningkatkan prestasi siswa dalam iptek dan imtaq 

serta membina siswa-siswi yang sportif, 

berakhlakul karimah dan berwawasan ahlu sunnah 

wal jamaah secara berkesinambungan. 

3) Membantu siswa dalam mengenali dan 

mengembangkan potensi dirinya secara optimal. 

4) Meningkatkan kemampuan berfikir dan 

ketrampilan siswa. 

5) Meningkatkan professionalitas dan kualitas 

karyawan serta tenaga pendidik. 

                                                        
88 Ibid. 
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6) Mewujudkan pola kehidupan islami yang 

berwawasan aswaja dilingkungan sekolah. 

7) Menjalin hubungan dengan instansi lain dalam 

rangka mengembangkan potensi dan penungkatan 

kualitas sekolah.89 

 

3. Keadaan Pendidik dan Peserta Didik MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo 

Berdasarkan data dokumentasi yang telah diperoleh 

oleh penulis secara keseluruhan, data jumlah siswa 

keseluruhan MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo 

adalah 109 siswa. Dan data guru MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo seluruhnya adalah 11, dengan memiliki 

jenjang pendidikan S1 11 orang.90 

4. Struktur Organisasi MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo 

Struktur organisasi dalam suatu lembaga sangat 

penting keberadaannya. Hal ini karena dengan adanya 

struktur organisasi akan mempermudah pelaksanaan 

program yang telah direncanakan, juga untuk menghindari 

                                                        
89 Syahri, Dokumentasi, Ponorogo 30 Mei 2018. 
90 Siti Jaenab, Dokumentasi, Ponorogo, 31 Mei 2018. 



99 

 

kesimpangsiuran dalam pelaksanaan tugas antar personil 

sekolah, sehingga tugas yang dibebankan kepada masing-

masing personil dapat berjalan dengan lancar serta 

mekanisme kerja dapat diketahui dengan mudah. Agar 

dalam menyelenggarakan kegiatan-kegiatan tersebut 

berjalan dengan baik dan lancar, dibentuklah suatu 

organisasi sekolah sebagai motor penggerak keseluruhan 

penyelenggara sekolah.91 

Adapun struktur organisasi di MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo  adalah sebagai berikut: 

a. Kepala Sekolah      : Syahri, S.Ag 

b. Kepala Tata Usaha     : Nanang Farid Bahtiar 

                                               Rifa’I, S.Sos 

c. Kepala Unit Perpustakaan   : Yulies Eka Fitriana, S.Pd 

d. Sekretaris                   : Siti Jaenab, S.Ag 

5. Sarana dan Prasarana MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo 

Sarana pendidikan bagi guru adalah sebagai 

peralatan atau alat yang digunakan untuk memudahkan 

penyampaian materi pelajaran kepada murid atau siswa, 

sedangkan sarana pendidikan bagi siswa adalah sebagai 

                                                        
91 Siti Jaenab, Dokumentasi, Ponorogo, 31 Mei 2018. 
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peralatan atau alat untuk memudahkan mempelajari mata 

pelajaran yang disampaikan oleh guru. 

Prasarana pendidikan adalah segala macam 

peralatan, kelengkapan, dan benda-benda yang digunakan 

guru dan siswa untuk memudahkan penyelenggaraan 

pendidikan, adapun sarana dan prasarana MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo, meliputi: ruang kelas, ruang 

perpustakaan, ruang komputer, laboratorium IPA, ruang 

pimpinan, ruang guru, ruang UKS, masjid, meja kursi, 

papan tulis dan sebagainya.92 

 

B. Data Khusus 

1. Data Tentang Perencanaan Partisipasi Berbasis 

Masyarakat Dalam Mengembangkan Mutu 

Madrasah Di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo. 

Di MI Ma’arif  Lengkong  sejak mulai berdirinya 

sekolah sudah melibatkan masyarakat di dalamnya, 

berdirinya sekolah ini juga karena dorongan masyarakat 

sekitar. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahri 

selaku Kepala Sekolah dalam wawancaranya dengan penulis 

                                                        
92 Siti Jaenab, Wawancara, Ponorogo, 10April 2018. 
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sebagai berikut: “Sudah dari sejak awal berdiri sekolah ini 

melibatkan masyarakat dalam sarana dan prasarana sekolah 

ini. Berdirinya sekolah ini salah satunya juga dikarenakan 

dukungan dari masyarakat”.93 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Siti Jaenab 

dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut: 

“Dalam hal ini, sekolah sangat mengutamakan partisipasi 

masyarakat di dalamnya. Hal ini dikarenakan dalam 

mendirikan sekolah, pihak masyarakat lah yang membantu 

mendirikan sekolah ini. Sehingga sampai detik ini 

partisipasi masyarakat sangat berperan di sekolah ini”.94 

Maju tidaknya suatu sekolah salah satunya 

tergantung pada masyarakat, MI Lengkong sangat 

mengutamakan keterlibatan masyarakat dalam proses 

pembelajaran maupun pembangunan sarana prasarana 

sekolah. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahri 

selaku Kepala Sekolah dalam wawancaranya dengan penulis 

sebagai berikut: “Masyarakat merupakan salah satu faktor 

pendukung maju tidaknya suatu sekolah. Pihak sekolah 

sangat mengutamakan pelibatan masyarakat di dalam 

                                                        
93 Syahri, Wawancara, Ponorogo, 09 April 2018. 
94 Siti Jaenab, Wawancara, Ponorogo, 10April 2018. 
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berjalannya proses pendidikan di sekolah ini. Tanpa 

dukungan dari masyarakat belum tentu sekolah ini bisa 

berdiri dan maju seperti ini”.95 

Visi dan misi merupakan pondasi suatu sekolah, 

untuk penyusunan visi dan misi MI Lengkong tidak lepas 

dari partisipasi masyarakat di dalamnya. Dalam penyusunan 

visi dan misi selain melibatkan komite sekolah, masyarakat 

juga ikut dalam merumuskan visi misi tersebut. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahri selaku 

Kepala Sekolah dalam wawancaranya dengan penulis 

sebagai berikut: “Dalam penyusunan visi dan misi sekolah 

ini melibatkan komite sekolah dalam penyusunannya, 

setelah setengah jadi kemudian hasil penyusunan sementara 

visi dan misi disampaikan dalam suatu rapat terbatas 

bersama masyarakat sekitar sekolah. Dan kesepakatan hasil 

akhir dari rapat merupakan visi dan misi sekolah ini”.96 

Harus disadari bahwa masyarakat memiliki peranan 

yang sangat penting terhadap keberadaan, kelangsungan, 

bahkan kemajuan pendidikan. Setidaknya salah satu 

parameter penentu nasib pendidikan adalah masyarakat. Bila 

                                                        
95 Siti Jaenab, Wawancara, Ponorogo, 10April 2018. 
96 Ibid. 
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ada pendidikan yang maju, hampir bisa dipastikan salah satu 

faktor keberhasilan tersebut adalah keterlibatan dan 

partisipasi masyarakat yang maksimal. Begitu pula 

sebaliknya, bila ada pendidikan yang bernasib 

memprihatinkan, salah satu penyebabnya bisa jadi karena 

masyarakat enggan mendukung. Hal ini senada dengan yang 

disampaikan oleh Ibu Sri Suweni dalam wawancaranya 

dengan penulis sebagai berikut: “Dalam hal partisipasi, Ibu 

Sri Suweni  sudah ikut berpartisipasi didalamnya. Terutama 

partisipasi dalam pengembangan madrasah”.97 

Serta sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu 

Handayani dalam wawancaranya dengan penulis sebagai 

berikut: “Ibu Handayani sudah ikut partisipasi di dalamnya, 

selain dikarenakan  anak saya sekolah disini, tempat tinggal 

saya juga masih dilingkungan sekolah ini”.98 

Pembangunan yang melupakan aspek manusianya 

(partisipasi)  jelas tidak menguntungkan. Hal ini karena 

akan menumbuhkan sikap pasif dari masyarakat baik dalam 

proses, pelaksanaan, maupun penerimaan hasil 

pembangunan. Sikap merasa tidak memiliki membuat 

                                                        
97 Sri Suweni , Wawancara, Ponorogo, 11 April 2018. 
98 Handayani , Wawancara, Ponorogo, 12 April 2018. 
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mereka acuh tak acuh dan enggan terhadap hasil-hasil 

pembangunan yang pada gilirannya dapat menurunkan 

harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu pihak sekolah 

perlu merencanakan suatu program agar masyarakat 

berkenan ikut serta dalam berlangsungnya kegiatan sekolah. 

Dalam hal ini pihak sekolah perlu menumbuhkan kesadaran 

masyarakat bahwa sekolah yang sudah mereka dirikan 

merupakan milik mereka, yang perlu dikelola tidak hanya 

didirikan begitu saja tanpa dikelola kedepannya. Jika 

sekolah itu hanya didirikan tanpa dikelola oleh masyarakat, 

sekolah tidak akan bertahan lama.  Pihak sekolah mengajak 

masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, meskipun tidak 

semua masyarakat merespon dengan baik. Sehingga secara 

tidak langsung pihak sekolah menyadarkan masyarakat 

bahwa sekolah ini juga milik kalian. Selanjutnya pihak 

sekolah memotivasi masyarakat agar tergerak dn terangsang 

untuk berpartisipasi. Pihak sekolah memberikan kesempatan 

untuk masyarakat menjalankan suatu kegiatan, dimana 

masyarakat yang mengelolanya dan pihak sekolah sekedar 

mendampingi dan memberikan saran. Setelah masyarakat 

diberi motivasi dari pihak sekolah, masyarakat diminta 

mengeluarkan aspirasi mereka, tentang kebutuhan 
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masyarakat atau harapan kepada sekolah untuk kedepannya. 

Misalnya: masyarakat menginginkan adanya program 

tambahan hafalan surat pendek sebelum masuk sekolah, 

dengan begitu pihak sekolah berusaha agar sekolahnya 

mampu memenuhi aspirasi masyarakat tersebut, dengan 

begitu partisipasi masyarakat pun semakin tinggi karena 

mereka merasa ada dalam sekolahan tersebut.  Sebagaimana 

yang disampaikan oleh Ibu Siti Jaenab dalam wawancaranya 

dengan penulis sebagai berikut:   

“Dalam hal ini ada tiga tahapan untuk awal dari 

partisipasi masyarakat. Pertama yaitu menumbuhkan 

kesadaran akan rasa memiliki dan rasa tanggung 

jawab masyarakat untuk sekolahan ini. Jika sekolah 

itu hanya didirikan tanpa dikelola oleh masyarakat, 

sekolah tidak akan bertahan lama.  Karena dalam hal 

ini, peran masyarakat sangatlah berpengaruh dalam 

perkembangan sekolah kedepannya. Pihak sekolah 

mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah, 

meskipun tidak semua masyarakat merespon dengan 

baik. Sehingga secara tidak langsung pihak sekolah 

menyadarkan masyarakat bahwa sekolah ini juga 

milik kalian. Kedua memberikan kesadaran bahwa 
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peran masyarakat dalam sekolah sangatlah penting, 

dengan cara memberikan motivasi  masyarakat agar 

tergerak dan terangsang untuk berpartisipasi dalam 

sekolah ini. Dalam beberapa kesempatan kegiatan, 

pihak sekolah memberikan kesempatan untuk 

masyarakat menjalankan suatu kegiatan, dimana 

masyarakat yang mengelolanya dan pihak sekolah 

sekedar mendampingi dan memberikan saran. Ketiga 

yaitu aspirasi dari masyarakat yang berisi  tentang 

kebutuhan masyarakat, ini bertujuan pendidikan yang 

dilakukan sekolah ini agar sesuai dengan kebutuhan 

pendidikan masyarakat sekitar. Sehingga kebutuhan 

pendidikan masyarakat terpenuhi oleh sekolah ini. 

Misalnya: masyarakat menginginkan adanya program 

tambahan hafalan surat pendek sebelum masuk 

sekolah, dengan begitu pihak sekolah berusaha agar 

sekolahnya mampu memenuhi aspirasi masyarakat 

tersebut, dengan begitu partisipasi masyarakat pun 

semakin tinggi karena mereka merasa ada dalam 

sekolahan tersebut”.99 

 

                                                        
99 Siti Jaenab, Wawancara, Ponorogo, 10 April 2018. 
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       Serta sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

Syahri selaku Kepala Sekolah dalam wawancaranya dengan 

penulis sebagai berikut: 

“Dalam partisipasi masyarakat yang pertama kami 

lakukan yaitu menumbuhkan kesadaran akan rasa 

cinta/rasa memiliki dan rasa tanggung jawab terhadap 

sekolah ini yaitu dengan cara memberikan pengertian 

bahwa pendidikan bukan semata tanggung jawab 

pemerintah, akan tetapi juga tanggung jawab bersama. 

Kedua, memberikan kesadaran akan pentingnya 

partisipasi masyarakat dalam sekolah. Yaitu dengan 

cara memotivasi masyarakat agar tergerak dan 

terangsang untuk berpartisipasi dalam sekolah ini. 

Ketiga yaitu aspirasi masyarakat yang berisi  tentang 

kebutuhan masyarakat, ini bertujuan pendidikan yang 

dilakukan sekolah ini agar sesuai dengan kebutuhan 

pendidikan masyarakat sekitar. Sehingga kebutuhan 

pendidikan masyarakat terpenuhi oleh sekolah ini. 

Misalnya: masyarakat menginginkan adanya program 

tambahan mengaji setelah pulang sekolah, dengan 
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begitu pihak sekolah berusaha agar sekolahnya 

mampu memenuhi aspirasi masyarakat tersebut”.100 

Pihak sekolah mengajak warga masyarakat untuk 

terlibat langsung di dalam kegiatan yang diadakan sekolah. 

Sehingga masyarakat secara tidak langsung sudah memiliki 

rasa memiliki akan sekolah ini dan terlebih memiliki rasa 

ingin memajukan sekolah ini kedepannya. Karena mereka 

merasa di dalam sekolah ini ada perjuangan mereka, 

perjuangan dalam bentuk materiil/non materiil. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Sri Suweni dalam 

wawancaranya dengan penulis sebagai berikut 

“Pihak sekolah mengajak warga masyarakat untuk 

terlibat langsung di dalam kegiatan tersebut. Misalnya 

dalam kegiatan pembangunan sarana/prasarana, ada 

pihak yang bertugas membuat proposal, mengajukan 

proposal ke masyarakat, penerima dana proposal dan 

pelaksana pembangunan. Masyarakat ikut terlibat di 

dalamnya, sehingga masyarakat secara tidak langsung 

sudah memiliki rasa memiliki akan sekolah ini dan 

terlebih memiliki rasa ingin memajukan sekolah ini 

                                                        
100 Syahri, Wawancara, Ponorogo, 09 April 2018. 
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kedepannya. Karena mereka merasa di dalam sekolah ini 

ada perjuangan mereka, perjuangan materiil/non materiil. 

Selanjutnya pihak sekolah meminta warga masyarakat 

menyalurkan aspirasi untuk kemajuan sekolah, misalnya: 

warga menginginkan ada program ngaji setelah pulang 

sekolah, menanggapi hal tersebut pihak sekolah berupaya 

mengadakan ngaji setelah pulang sekolah. Sehingga 

kebutuhan masyarakat terpenuhi dan kualitas sekolah 

juga meningkat”.101 

 

 

 

2. Data Tentang Pengorganisasian Partisipasi Berbasis 

Masyarakat Dalam Mengembangkan Mutu 

Madrasah Di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo 

Untuk melaksanakan program pendidikan berbasis 

masyarakat, perlu adanya kesadaran, kepercayaan dan 

keterlibatan penuh anggota dengan memperhatikan 

kebebasan, kemampuan dana, dan kesediaan untuk 

mengambil peranan. Dengan kata lain pendidikan berbasis 

                                                        
101 Sri Suweni, Wawancara, Ponorogo, 11 April 2018. 
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masyarakat  merupakan keikutsertaan masyarakat dalam 

merencanakan, melaksanakan, mengendalikan, dan 

mengevaluasi serta mampu untuk meningkatkan kemauan 

menerima dan kemampuan untuk menanggapi, baik secara 

langsung maupun tidak langsung sejak dari gagasan, 

perumusan kebijaksanaan hingga pelaksanaan program. 

Pembagian tugas dalam partisipasi masyarakat 

sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan 

sikap kemandirian dalam penyelanggaraan pendidikan 

termasuk mengembangkan dan juga mendayagunakan 

segenap potensi sumber daya masyarakat. Hal ini senada 

dengan yang disampaikan oleh Ibu Siti Jaenab dalam 

wawancaranya dengan penulis sebagai berikut:  

“Agar partisipasi masyarakat tertata dan berjalan dengan 

baik dan lancar harus dikelola. Adapun 

pengorganisasiannya yaitu dengan pembagian tugas 

sesuai dengan kualifikasi dan penunjukan diri sendiri. 

Misalnya dalam hal pembangunan sarana/prasarana 

sekolah, Yaitu yang pertama bagian pendanaan, dimana 

tugasnya yaitu mencari dana, dengan cara mengajukan 

proposal pembangunan kepada masyarakat. Yang kedua 

yaitu bertugas dalam penerimaan dana, masyarakat yang 
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diberi tugas ini bertugas sebagai administrasi penuh 

dalam pembangunan sekolah. Selanjutnya bertugas 

sebagai pelaksana pembangunan, dimana tugas yang ini 

harus benar-benar sesuai dengan target dan sesuai dengan 

dana yang didapatkan dari masyarakt. Karena ini 

menyangkut uot put pembangunan, dimana dana yang 

didapat harus sesuai dengan hasil yang dibangun”.102 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Syahri 

dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut:  

“Partisipasi masyarakat perlu pengelolaan yang baik agar 

partisipasi tersebut berjalan dengan lancar. Adapaun 

pengorganisasiannya yaitu dengan pembagian tugas 

sesuai dengan kualifikasi dan penunjukan diri sendiri. Di 

sekolah ini ada beberapa bagian tugas. Misalnya untuk 

kegiatan tahun ajaran baru dalam hal penerimaan murid 

baru, Yaitu pertama bagian pemasaran, dimana tugasnya 

yaitu pemasangan banner atau penyebaran pamflet 

sekolah untuk masyarakat. Selain itu juga ditugaskan 

menyarankan kepada sanak saudara agar menyekolahkan 

anaknya ke sekolah tersebut. Kedua yaitu bertugas dalam 
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penerimaan/pendaftaran murid baru, penyeleksian siswa 

baru, dan sebagainya, masyarakat yang diberi tugas ini 

bertugas sebagai administrasi penuh dalam penerimaan 

siswa baru. Selanjutnya bertugas sebagai pengajar, 

dimana tugas yang ini harus benar-benar sesuai dengan 

kualifikasi yang sekolah inginkan, karena ini menyangkut 

uot put sekolah kedepannya”.103 

 

Partisipasi berbasis masyarakat merupakan proses 

kesadaran dari hubungan sosial yang diarahkan untuk 

pengembangan pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat 

dengan memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan faktor 

lainnya. Untuk melaksanakannya perlu adanya kesadaran, 

kepercayaan dan keterlibatan penuh anggota dengan 

memperhatikan kebebasan, kemampuan dana, dan kesediaan 

untuk mengambil peranan. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Ibu Handayani dalam wawancaranya dengan penulis 

sebagai berikut: “Dari pihak sekolah mengadakan rapat 

bersama warga, dalam rapat tersebut setiap anggota 

ditugaskan/dibagi oleh pihak sekolah/ketua panitia, selain 

itu juga diperbolehkan setiap anggota mengajukan diri untuk 
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menempati posisi yang sekiranya dia mampu mengelola 

sesuai dengan kemampuannya masing-masing”.104 

Partisipasi berbasis masyarakat menumbuhkan sikap 

kemandirian dalam penyelanggaraan pendidikan termasuk 

mengembangkan dan juga mendayagunakan segenap 

potensi sumber daya masyarakat. Sebagaiamana yang 

disampaikan oleh Ibu Sri Suweni dalam wawancaranya 

dengan penulis sebagai berikut: “Untuk partisipasi, saya 

masih sebatas membantu sebisa saya. Seperti sumbangan 

materiil/non materiil, atau saya menyarankan saudara saya 

agar anaknya di sekolahkan di sekolah tersebut. Selain itu 

saya juga pernah menjadi panitia dalam sebuah kegiatan 

yang diadakan oleh sekolah”.105 

Hal senada juga disampaikan oleh ibu Handayani 

dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut: 

“Partisipasi yang saya lakukan selama ini yaitu ikut dalam 

pembangunan sarana/prasarana sekolah, baik materiil 

maupun non materiil”.106 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Jaenab 

dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut: 

                                                        
104 Handayani, Wawancara, Ponorogo, 12 April 2018. 
105 Sri Suweni, Wawancara, Ponorogo, 11 April 2018. 
106 Handayani, Wawancara, Ponorogo, 12 April 2018. 
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“Pelibatan masyarakat untuk sekolah ini yaitu 

masyarakat terlibat dalam pendanaan sarana/prasaranan 

belajar mengajar baik dalam materiil maupun non 

materiil. Selain pendanaan, msyarakat juga terlibat dalam 

setiap kegiatan yang diadakan oleh pihak sekolah. 

Masyarakat juga terlibat dalam pemasaran sekolah, 

seperti halnya menyarankan sanak saudaranya untuk 

meyekolahkan putra-putrinya ke sekolah tersebut. 

Alhamdulillah masyarakat sudah memiliki kesadaran 

akan pastisipasinya dalam sekolah”.107 

 

Serta sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

Syahri dalam wawancaranya dengan penulis sebagai 

berikut: 

“Pelibatan masyarakat dalam sekolah ini adalah yang 

pertama masyarakat terlibat dalam pendanaan 

sarana/prasaranan belajar mengajar baik dalam materiil 

maupun non materiil. Materiil yaitu dengan memberikan 

sumbangan berupa uang/bahan bangunan terhadap 

sekolah ini. Adapun yang non materiil yaitu masyarakat 

yang memiliki kualifikasi sesuai ikut berpartisipasi dalam 
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proses belajar mengajar. Untuk saat ini dana 

pembangunan maupun honor guru lebih kurang dana dari 

masyarakat, misalnya: dalam setiap panen mereka 

memberikan gabah (padi kering) seikhlas mereka kepada 

sekolah ini, tanpa kami meminta. Jadi dalam hal ini 

Alhamdulillah masyarakat sudah memiliki kesadaran 

akan pastisipasinya dalam sekolah”.108 

3. Data Tentang Pengendalian Partisipasi Berbasis 

Masyarakat Dalam Mengembangkan Mutu 

Madrasah Di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo 

Pengendalian merupakan proses untuk meneliti dan 

mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang dilakukan di 

dalam proses keseluruhan ketercapaian program sekolah. 

Dalam proses evaluasi, melibatkan seluruh anggota atau 

seluruh panitia dalam suatu kegiatan tersebut. Dalam hal ini 

diharapkan evaluasi mampu memberikan saran yang 

membangun untuk sekolah kedepannya dalam 

melaksanakan kegiatan. Sebagaimana yang disampaikan 

oleh Bapak Syahri dalam wawancaranya dengan penulis 

sebagai berikut: “Untuk evaluasinya sudah pasti ada, agar 
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kegiatan partisipasi berjalan lancar dan sesuai keinginan 

bersama. Karena semua kegiatan ataupun planning harus 

ada evaluasi untuk mengetahui kekurangan, agar 

kedepannya lebih baik lagi dari yang kemarin”.109 

Serta sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti 

Jaenab dalam wawancaranya dengan penulis sebagai 

berikut: “Dalam setiap kegiatan sudah pasti ada evaluasi, 

agar pihak pelaksana mengetahui kekurangan kegiatan yang 

sudah dilaksanakan dan memperbaiki kekurangan tersebut 

untuk kegiatan selnjutnya agar lebih baik lagi.”110 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Handayani 

dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut: 

“Evaluasi diadakan setiap selesai acara, acara berakhir 

langsung diadakan evaluasi. Jadi langsung tahu apa 

kekurangan acara tadi, dan agar lebih baik untuk 

kedepannya atau acara selanjutnya”.111 

Pengendalian dilakukan untuk mengamati atau 

memantau terhadap pelaksanaan organisasi untuk menjamin 

agar supaya semua pekerjaan yang tengah dilakukan 

berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan 
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sebelumnya. pengendalian dilakukan secara bersama-sama 

pihak sekolah dan masyarakat daam satu ruangan rapat 

diakhir acara. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

Syahri dalam wawancaranya dengan penulis sebagai 

berikut: “Evaluasi wajib diikuti semua anggota dalam setiap 

divisi masing-masing, agar dalam evaluasi sekolah 

mengetahui keluhan ataupun masukan dari setiap divisi 

yang bertugas. Adapun untuk waktu kapan dilakukannya 

evaluasi yaitu evaluasi dilaksanakan setiap akhir 

acara/kegiatan yang sudah dilaksanakan”.112 

Serta sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu 

Handayani dalam wawancaranya dengan penulis sebagai 

berikut:  

“Evaluasi diadakan setiap selesai acara, acara berakhir 

langsung diadakan evaluasi. Jadi langsung tahu apa 

kekurangan acara tadi, dan agar lebih baik untuk 

kedepannya atau acara selanjutnya. Seluruh anggota yang 

terlibat dalam acara tersebut wajib ikut serta dalam 

evaluasi, dan wajib menyalurkan satu aspirasi kritik 
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maupun sarannya untuk kegiatan tersebut, dan harapan 

untuk kegiatan selanjutnya”.113 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Jaenab 

dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut: 

“Untuk evaluasi, pihak sekolah melaksanakan evaluasi 

setiap selesai kegiatan, apapun itu kegiatannya. Meskipun 

kegiatan kecil sekalipun juga diadakan evaluasi setelah 

acaranya selesai”.114 

Adapun proses evaluasi di MI Ma’arif Lengkong 

dilakukan rapat terbatas antar seluruh anggota/panitia 

kegiatan. Dimana setiap anggota divisi diwajibkan 

menyalurkan satu kritik/saran mengenai kegiatan tersebut. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Siti Jaenab dalam 

wawancaranya dengan penulis sebagai berikut: “Untuk hal 

ini semua panitia wajib menyalurkan satu suara saran 

maupun kritik dalam kegiatan evaluasi tersebut. Dengan 

begitu, kritik dan saran dari para anggota evaluasi bisa untuk 

memperbaiki kegiatan selanjutnya”.115  

Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Handayani 

dalam wawancaranya dengan penulis sebagai berikut: 
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“Seluruh anggota yang terlibat dalam acara tersebut wajib 

ikut serta dalam evaluasi, dan wajib menyalurkan satu 

aspirasi kritik maupun sarannya untuk kegiatan tersebut, dan 

harapan untuk kegiatan selanjutnya”.116 

Serta sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

Syahri dalam wawancaranya dengan penulis sebagai 

berikut: “Dalam setiap evaluasi diwajibkan semua anggota 

rapat harus menyampaikan paling sedikit satu evaluasi, 

sehingga dengan begitu proses evaluasi berjalan 

sebagaimana mestinya dan dapat diketahui kekurangan 

ataupun apa yang harus diperbaiki kedepannya”. 
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BAB V 

PARTISIPASI BERBASIS MASYARAKAT DALAM 

PENGEMBANGAN MUTU MADRASAH DI MI 

MA’ARIF LENGKONG SUKOREJO PONOROGO 

 

Di dalam bab ini dibahas tentang analisis data 

analisis data tentang perencanaan partisipasi berbasis 

masyarat dalam pengembangan mutu madrasah di MI 

Lengkong Sukorejo Ponorogo, pengorganisasian partisipasi 

berbasis masyarakat dalam pengembangan mutu madrasah 

di MI Lengkong Sukorejo Ponorogo dan pengendalian 

partisipasi berbasis masyarakat dalam pengembangan mutu 

madrasah di MI Lengkong Sukorejo Ponorogo. 

A. Analisis Data Tentang Perencanaan Partisipasi 

Berbasis Masyarakat Dalam Pengembangan Mutu 

Madrasah Di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo 

Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan 

pendidikan berbasis masyarakat, terdapat beberapa prinsip 

dasar penyelenggaraan pendidikan, terutama yang berkaitan 

dengan apa dan bagaimana peran yang seharusnya 

dilakukan oleh ketiga unsur utama dalam upayanya 

110 
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mencapai produktivitas, efisiensi, dan efektivitas proses 

penyelenggaraan sesuai kehendak masyarakatnya.117 

Langkah-langkah tersebut diantaranya pertama 

menumbuhkan kesadaran bahwa pendidikan pada dasarnya 

milik dan tanggung jawab masyarakat. Kedua memobilisasi 

serta memotivasi masyarakat agar tergerak dan terstimulasi 

(terdorong, terangsang) untuk berkiprah konkret dalam 

penyelenggaraan pendidikan. Ketiga melaksanakan tahapan 

kerja konkret berkenaan dengan implementasi. prosedur 

penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Beberapa 

langkah dalam tahapan kerja konkret meliputi 

formulasi/perumusan dan penyusunan visi, misi, identifikasi 

dan analisis kebutuhan pendidikan masyarakat, kategorisasi 

hasil analisis kebutuhan (masalah) masyarakat, determinasi 

prioritas kebutuhan pendidikan, penyusunan kebijakan 

pendidikan menyangkut output, input, dan proses.118 

Berdasarkan uraian perencanaan partisipasi berbasis 

masyarakat di atas, MI Ma’arif  Lengkong  sejak mulai 

berdirinya sekolah sudah melibatkan masyarakat di 

dalamnya, berdirinya sekolah ini juga karena dorongan 

                                                        
117 Nurhattati, Manajemen Pendidikan, 187-192. 
118 Ibid., 187-192. 
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masyarakat sekitar. Harus disadari bahwa masyarakat 

memiliki peranan yang sangat penting terhadap keberadaan, 

kelangsungan, bahkan kemajuan pendidikan. Setidaknya 

salah satu parameter penentu nasib pendidikan adalah 

masyarakat. Bila ada pendidikan yang maju, hampir bisa 

dipastikan salah satu faktor keberhasilan tersebut adalah 

keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang maksimal. 

Begitu pula sebaliknya, bila ada pendidikan yang bernasib 

memprihatinkan, salah satu penyebabnya bisa jadi karena 

masyarakat enggan mendukung. 

Berkaitan dengan hal ini, terdapat tiga tahapan 

partisipasi masyarakat di sekolah MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo. Pertama yaitu menumbuhkan kesadaran akan rasa 

memiliki dan rasa tanggung jawab masyarakat untuk 

sekolahan ini. Jika sekolah itu hanya didirikan tanpa 

dikelola oleh masyarakat, sekolah tidak akan bertahan lama.  

Peran masyarakat sangatlah berpengaruh dalam 

perkembangan sekolah kedepannya. Pihak sekolah 

mengajak masyarakat terlibat dalam kegiatan sekolah. 

Sehingga secara tidak langsung pihak sekolah menyadarkan 

masyarakat bahwa sekolah ini juga milik kalian. Kedua 

memberikan kesadaran bahwa peran masyarakat dalam 
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sekolah sangatlah penting, dengan cara memberikan 

motivasi  masyarakat agar tergerak dan terangsang untuk 

berpartisipasi dalam sekolah ini. Pihak sekolah memberikan 

kesempatan untuk masyarakat menjalankan suatu kegiatan, 

dimana masyarakat yang mengelolanya dan pihak sekolah 

sekedar mendampingi dan memberikan saran. Ketiga yaitu 

aspirasi dari masyarakat yang berisi  tentang kebutuhan 

masyarakat, ini bertujuan pendidikan yang dilakukan 

sekolah ini agar sesuai dengan kebutuhan pendidikan 

masyarakat sekitar. Sehingga kebutuhan pendidikan 

masyarakat terpenuhi oleh sekolah ini, misalnyamasyarakat 

menginginkan adanya program tambahan hafalan surat 

pendek sebelum masuk sekolah.Pihak sekolah berusaha agar 

sekolahnya mampu memenuhi aspirasi masyarakat tersebut, 

sehingga partisipasi masyarakat pun semakin tinggi karena 

mereka merasa ada dalam sekolahan tersebut. 

Pihak sekolah mengajak warga masyarakat untuk 

terlibat langsung di dalam kegiatan tersebut. Misalnya 

dalam kegiatan pembangunan sarana/prasarana, ada pihak 

yang bertugas membuat proposal, mengajukan proposal ke 

masyarakat, penerima dana proposal dan pelaksana 

pembangunan. Masyarakat secara tidak langsung sudah 
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memiliki rasa memiliki akan sekolah ini dan terlebih 

memiliki rasa ingin memajukan sekolah ini kedepannya. 

Karena mereka merasa di dalam sekolah ini ada perjuangan 

mereka, perjuangan materiil/non materiil. Selanjutnya pihak 

sekolah meminta warga masyarakat menyalurkan aspirasi 

untuk kemajuan sekolah. Salah satu aspirasi warga yaitu 

menginginkan ada program ngaji setelah pulang sekolah. 

Menanggapi hal tersebut pihak sekolah berupaya 

mengadakan ngaji setelah pulang sekolah dengan tujuan 

kebutuhan masyarakat terpenuhi dan kualitas sekolah juga 

meningkat. 

Menganalisis lebih jauh mengenai hasil penelitian 

pada Bab IV tentang perencanaan partisipasi berbasis 

masyarakat dalam mengembangkan mutu madrasah di MI 

Ma’arif Lengkong Ponorogo, tidak bisa dipungkiri bahwa 

partisipasi masyarakat sangatlah penting dalam suatu 

sekolah, maju tidaknya suatu sekolah tergantung pada 

partisipasi masyarakatnya terhadap sekolah tersebut.Temuan 

ini memperkuat teori Nurhattati Fuad perencanaan 

partisipasi berbasis masyarakat dalam bukunya Manajemen 

Pendidikan Berbasis Masyarakat(Konsep Dan Strategi 

Implementasi). Tahapan perencanaan partisipasi berbasis 
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masyarakat di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo sudah dalam 

tahapan aspirasi masyarakat atau kebutuhan masyarakat. 

Dimana dalam tahapan perencanaan ada tiga tahapan, 

yaitu:menumbuhkan kesadaran, memotivasi, dan yang 

terakhir kerja konkret atau dengan kata lain masyarakat 

diminta menyampaikan aspirasi mereka, mengenai 

kebutuhan mereka dalam pendidikan. 

Pihak sekolah MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

meminta warga masyarakat menyalurkan aspirasi untuk 

kemajuan sekolah. Menanggapi hal tersebut pihak sekolah 

berupaya mengadakan pembiasaan mengaji setelah pulang 

sekolah serta menghafal surat pendek sebelum pelajaran 

dimulai. Sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi dan 

kualitas sekolah juga meningkat. Ini membuktikan bahwa 

tahap perencanaan partisipasi masyarakat sudah dalam tahap 

aspirasi kebutuhan. Dikarenakan masyarakat menyampaikan 

harapan atau aspirasi apa yang mereka butuhkan untuk 

pendidikan, agar sekolah memiliki kualitas dan sesuai 

dengan harapan masyarakat. 

Dari hasil di atas disimpulkan bahwa dalam 

perencanaan partisipasi masyarakat di MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo sudah mencapai tahapan aspirasi 
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masyarakat. Dimana masyarakat diberi kesempatan yang 

luas untuk memberikan aspirasi terkait program kegiatan 

yang belum ada di sekolah dan masyarakat merasa sekolah 

perlu memprogramkannya. Selain menumbuhkan kesadaran 

masyarakat untuk ikut berpartisipasi, aspirasi masyarakat 

juga sangat penting untuk kemajuan sekolah. Dengan 

adanya aspirasi masyarakat, pihak sekolah mengetahui 

pendidikan yang dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga 

mampu memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. 

 

B. Analisis Data Tentang Pengorganisasian Partisipasi 

Berbasis Masyarakat Dalam Pengembangan Mutu 

Madrasah Di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo 

Pendidikan berbasis masyarakat  merupakan 

keikutsertaan masyarakat dalam merencanakan, 

melaksanakan, mengendalikan, dan mengevaluasi serta 

mampu untuk meningkatkan kemauan menerima dan 

kemampuan untuk menanggapi, baik secara langsung 

maupun tidak langsung sejak dari gagasan, perumusan 

kebijaksanaan hingga pelaksanaan program.Langkah-

langkah pengorganisasian dalam pendidikan berbasis 
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masyarakat juga tak berbeda dengan pengorganisasian 

bidang lain.119 Beberapa langkah-langkahnya yaitu 

pembagian tugas, penentuan relasi antar bagian organisasi, 

penetapan struktur organisasi, pendelegasian wewenang, 

dan pengoordinasian.120 

Pembagian tugas dalam partisipasi masyarakat 

sangat diperlukan, hal ini bertujuan untuk menumbuhkan 

sikap kemandirian dalam penyelanggaraan pendidikan 

termasuk mengembangkan dan juga mendayagunakan 

segenap potensi sumber daya masyarakat. Partisipasi 

berbasis masyarakat merupakan proses kesadaran dari 

hubungan sosial yang diarahkan untuk pengembangan 

pendidikan dari, oleh dan untuk masyarakat dengan 

memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan faktor lainnya. 

Untuk melaksanakannya perlu adanya kesadaran, 

kepercayaan dan keterlibatan penuh anggota dengan 

memperhatikan kebebasan, kemampuan dana, dan kesediaan 

untuk mengambil peranan. 

Partisipasi masyarakat perlu pengelolaan yang baik 

agar partisipasi tersebut berjalan dengan lancar. Adapun 

                                                        
119 Nurhattati, Manajemen Pendidikan, 207. 
120 Nurhattati, Manajemen Pendidikan,207. 
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pengorganisasiannya yaitu dengan pembagian tugas sesuai 

dengan kualifikasi dan penunjukan diri sendiri, misalnya 

untuk kegiatan tahun ajaran baru dalam hal penerimaan 

murid baru, Pertama bagian pemasaran dimana tugasnya 

yaitu pemasangan banner atau penyebaran pamflet sekolah 

untuk masyarakat. Selain itu juga ditugaskan menyarankan 

kepada sanak saudara agar menyekolahkan anaknya ke 

sekolah tersebut. Kedua bertugas dalam 

penerimaan/pendaftaran murid baru, penyeleksian siswa 

baru, dan sebagainya. Masyarakat yang diberi tugas ini 

bertugas sebagai administrasi penuh dalam penerimaan 

siswa baru. Ketiga bertugas sebagai pengajar, dimana tugas 

yang ini harus benar-benar sesuai dengan kualifikasi yang 

sekolah inginkan, karena ini menyangkut uot put sekolah 

kedepannya.Selain itu dari pihak sekolah juga mengadakan 

rapat bersama warga. Rapat tersebut setiap anggota 

ditugaskan/dibagi oleh pihak sekolah/ketua panitia.Setiap 

anggota juga diperbolehkan untuk mengajukan diri 

menempati posisi yang sekiranya dia mampu mengelola 

sesuai dengan kemampuannya masing-masing. 

Menganalisis lebih jauh mengenai hasil penelitian 

pada Bab IV tentang pengorganisasian partisipasi berbasis 
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masyarakat dalam pengembangan mutu madrasah di MI 

Ma’arif Lengkong Ponorogo,pengorganisasian dilakukan 

aktivitas penyusunan dan pembentukan hubungan-hubungan 

kerja antara orang-orang sehingga terwujud suatu kesatuan 

usaha dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.Temuan 

ini memperkuat teori Nurhattati Fuad pengorganisasian 

partisipasi berbasis masyarakat dalam bukunya Manajemen 

Pendidikan Berbasis Masyarakat(Konsep Dan Strategi 

Implementasi). Tahapan pengorganisasian partisipasi 

berbasis masyarakat di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

sudah dalam tahapan penentuan relasi antarbagian 

organisasi. Dimana dalam tahapan pengorganisasian ada 

lima tahapan, yaitu: a) pembagian tugas, b) penetapan relasi 

antar bagian organisasi, c) penetapan struktur organisasi, d) 

pendelegasian wewenang, dan pengorganisasian (penataan 

organisasi).121 

Pengorganisasian partisipasi masyarakat di MI 

Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo sudah melaksanakan 

tugasnya sesuai dengan divisi mereka masing-masing. Ini 

membuktikan pengorganisasian partisipasi masyarakat 

masih dalam tahapan penentuan relasi antar bagian. Hal ini 

                                                        
121 Nurhattati, Manajemen Pendidikan, 187-192. 
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dikarenakan masyarakat hanya melaksanakan sesuai 

tugasnya belum sampai melakukan sinkronisasi dan 

pengaturan proses pengerjaan agar pelaksanaan pekerjaan 

menjadi terarah, tepat, selaras, padu sesuai sasaran (tujuan) 

yang ditetapkan. 

Dari hasil di atas disimpulkan bahwa 

pengorganisasian partisipasi masyarakat di MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo sudah sampai di tahapan 

penetapan relasi antar bagian organisasi. Dimana dalam 

setiap kegiatan diadakan rapat persiapan terlebih dahulu 

untuk menentukan tugas masing-masing divisi. Dalam 

setiap divisi melaksanakan tugasnya sesuai kemampuan atau 

dengan pengajuan diri. 

 

C. Analisis Data Tentang Pengendalian Partisipasi 

Berbasis Masyarakat Dalam Pengembangan Mutu 

Madrasah Di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo 

Ponorogo 

Dalam pengendalian, juga terdapat tindakan atau 

kegiatan monitoring dan evaluasi. Evaluasi sebagai fungsi 

dari administrasi pendidikan merupakan aktivitas untuk 

meneliti dan mengetahui sampai dimana pelaksanaan yang 
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dilakukan di dalam proses keseluruhan ketercapaian 

program organisasi.122 Pengendalian merupakan proses 

memantau kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan yang 

dilaksanakan dikerjakan dan diselesaikan seperti yang telah 

direncanakan. Dengan pengendalian dapat dilakukan koreksi 

atas penyimpangan yang terjadi, selai dapat memastikan 

terpenuhinya tujuan organisasi. Dengan demikian, 

pengendalian merupakan proses pengamatan atau 

pemantauan terhadap pelaksanaan organisasi untuk 

menjamin agar supaya semua pekerjaan yang tengah 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya.123 

Evaluasi di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo diadakan 

secara bersama-sama pihak sekolah dan masyarakat dalam 

satu ruangan disetiap akhir acara. Hal ini bertujuan agar 

kegiatan partisipasi berjalan lancar dan sesuai keinginan 

bersama serta untuk mengetahui kekurangan dari sebuah 

kegiatan, agar kedepannya lebih baik lagi. Evaluasi wajib 

diikuti oleh semua anggota dalam setiap divisi. Anggota 

juga diwajibkan menyalurkan satu aspirasi kritik maupun 

                                                        
122 Nurhattati, Manajemen Pendidikan, 253. 
123 Nurhattati, Manajemen Pendidikan, 253. 
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sarannya untuk kegiatan tersebut serta harapan untuk 

kegiatan selanjutnya. Dalam hal ini pengendalian dilakukan 

untuk mengamati atau memantau terhadap pelaksanaan 

organisasi serta menjamin semua pekerjaan yang tengah 

dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah 

ditentukan sebelumnya. 

Menganalisis lebih jauh mengenai hasil penelitian 

pada Bab IV tentang pengorganisasian partisipasi berbasis 

masyarakat dalam mengembangkan mutu madrasah di MI 

Ma’arif Lengkong Ponorogo dalam pengendalian 

didalamnya ada suatu kegiatan evaluasi. Dimana evaluasi 

sebagai fungsi dari administrasi pendidikan. Evaluasi 

merupakan aktivitas untuk meneliti dan mengetahui sampai 

dimana pelaksanaan yang dilakukan di dalam proses 

keseluruhan ketercapaian program organisasi.Temuan ini 

memperkuat teori Nurhattati Fuad pengendalian partisipasi 

berbasis masyarakat dalam bukunya Manajemen Pendidikan 

Berbasis Masyarakat(Konsep Dan Strategi Implementasi). 

Tahapan pengendalian partisipasi berbasis masyarakat di MI 

Ma’arif Lengkong Sukorejo sudah dalam tahapan evaluasi. 

Pengendalian partisipasi masyarakat di MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo sudah melaksanakan evaluasi 
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disetiap akhir acara secara bersama-sama seluruh anggota 

dan pihak sekolah. Ini membuktikan pihak sekolah sudah 

melaksanakan pengendalian dengan melaksanakan evaluasi 

untuk mengetahui kekurangan dan perbaikan kedepannya. 

      Dari hasil di atas disimpulkan bahwa pengendalian 

masyarakat di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo Ponorogo 

sudah melakukan evaluasi dalam pengendaliannya. Disetiap 

akhir kegiatan diadakan rapat yang wajib dihadiri oleh 

semua anggota divisi yang bertugas. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang kontribusi 

partisipasi berbasis masyarakat dalam pengembangan mutu 

madrasah di MI Ma’arif Lengkong Sukorejo, dapat 

disimpulkan bahwa: 

1. Perencanaan partisipasi masyarakat di MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo sudah mencapai tahapan 

aspirasi masyarakat. Dimana masyarakat diberi 

kesempatan yang luas untuk memberikan aspirasi 

terkait program kegiatan yang belum ada di sekolah dan 

masyarakat merasa sekolah perlu memprogramkannya. 

Selain menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk ikut 

berpartisipasi, aspirasi masyarakat juga sangat penting 

untuk kemajuan sekolah. Dengan adanya aspirasi 

masyarakat, pihak sekolah mengetahui pendidikan yang 

dibutuhkan oleh masyarakat, sehingga mampu 

memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat. 

2. Pengorganisasian partisipasi masyarakat di MI Ma’arif 

Lengkong Sukorejo Ponorogo sudah sampai di tahapan 

123 
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penetapan relasi antar bagian organisasi. Dimana dalam 

setiap kegiatan diadakan rapat persiapan terlebih dahulu 

untuk menentukan tugas masing-masing divisi. Dalam 

setiap divisi melaksanakan tugasnya sesuai kemampuan 

atau dengan pengajuan diri. 

3. pengendalian masyarakat di MI Ma’arif Lengkong 

Sukorejo Ponorogo sudah melakukan evaluasi dalam 

pengendaliannya. Disetiap akhir kegiatan diadakan 

rapat yang wajib dihadiri oleh semua anggota divisi 

yang bertugas. 

 

B. Saran 

Pihak sekolah MI Ma’arif Lengkong Sukorejo lebih 

meningkatkan partisipasi masyarakat khususnya 

pengorganisasian yang saat ini pada struktur organisasi 

ditingkatkan menjadi pendelegasian wewenang. Sehingga 

masyarakat merasa semakin dipercaya sekolah untuk 

selanjutnya masyarakat bisa memberikan dukungan 

pendidikan terhadap kemajuan sekolah. 
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