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ABSTRAK 
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dan Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Dr. 
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Citra harus dikelola dengan baik melalui hubungan yang harmonis dengan khalayak 

atau publik, mengingat citra lembaga merupakan cerminan identitas lembaga tersebut. Citra 

lembaga pendidikan terbentuk berdasarkan berbagai komponen antara lain reputasi akademis 

atau mutu akademik dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja profesionalitas 

kepala madrasah, guru serta staf yang terkait di madrasah, memiliki jaringan organisasi yang 

baik untuk guru dan orang tua murid, serta kurikulum yang jelas agar tercipta lulusan yang 

baik pula. Agar masyarakat mengetahui baik buruknya lembaga tersebut maka dibutuhkan 

peran Komite Madrasah sebagai penghubung dari lembaga tersebut. 

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dua dari empat peran Komite 

Madrasah yang berkaitan dengan peningkatan citra madrasah beserta implikasinya yaitu: 

Peran Komite Madrasah sebagai (1) Badan pertimbangan (2) mediator, guna meningkatkan 

citra madrasah di MTs Ma’arif Munggung. 

Peneitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan deskriptif kualitatif, 

Lokasi penelitian di MTs Ma’arif Munggung .Pengumpulan data penelitian ini dilakukan 

melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun yang menjadi informan dalam 

penelitian ini adalah Kepala Madrasah, Ketua Komite Madrasah, Sekertaris Komite 

Madrasah, Anggota Komite Madrasah, Staff Guru, Staff Tata Usaha, dan masyarakat. 

Berdasarkan proses pengumpulan data dan analisis data, penelitian ini menghasilkan 

temuan: (1) Peran Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan: pertimbangan dalam 

publikasi madrasah dan pertimbangan dalam meningkatkan mutu madrasah (2) Peran Komite 

Madrasah sebagai mediator: menjembatani antara madrasah dan masyarakat, Komite 

Madrasah siap menampug keluhan kritik saran dari masyarakat dan disampaikan kepada 

madrasah, serta mengadakan musyawarah dengan masyarakat khususnya orang tua murid. (3) 

Implikasi Komite Madrasah dalam meningkatkan citra madrasah: peran Komite Madrasah 

dalam meningkatkan citra madrasah sudah berjalan dengan maksimal. Selain itu dampak 

yang diberikan dari peran Komite Madrasah sangat positif dan sangat membantu kinerja 

madrasah. Dilihat dari jumlah siswa yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, Hal 

ini membuktikan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah kembali terbangun. Dengan 

demikian mempermudah madasah berkontribusi kepada masyarakat dalam meningkatkan 

kualitas pendidikan di masyarakat. 

 
  



BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pedidikan merupakan salah satu hal yang terpenting dalam kehidupan manusia. 

Pendidikan lah yang menuntun dan menentukan masa depan arah hidup seseorang. Meskipun 

tidak semua orang berfikiran demikian akan tetapi pendidikan menjadi kebutuhan manusia 

nomor satu pada era sekarang ini. Definisi mengenai pendidikan sangatlah banyak sekali, 

tergantung dari sudut pandang, paradigma, dan disiplin ilmu yang dipakai untuk 

mendefinisikan. Menurut bapak pendidikan Indonesia Ki Hadjar Dewantara pendidikan 

adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intellect), dan 

jasmani anak-anak, selaras dengan alam masyarakatnya. 

Perubahan paradigma pemerintah dari sentralisasi ke desentralisasi telah membuka 

peluang masyarakat untuk meningkatkan peran sertanya dalam mengelola pendidikan. Salah 

satu upaya untuk meningkatkan peluang berpartisipasi tersebut melalui Dewan Pendidikan 

dan Komite Madrasah yang mengacu pada Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional, yang menyatakan bahwa komite sekolah/madrasah adalah 

partisipasi yang berlaku pada masyarakat selama ini belum diartikan secara universal.1 

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah 

rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan pendidikan. Berbagai usaha 

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan Nasional, misalnya dengan 

mengembangkan kurikulum, peningkatan mutu guru, serta peningkatan mutu manajemen 

sekolah. Sebagian madrasah memang telah menunjukkan peningkatan mutu pendidikan yang 

                                                           
1Departemen Agama RI, Pedoman Komite Madrasah, (Direktorat Kelembagaan Agama Islam, 2003) hlm.9 



cukup menggembirakan, namun pada umumnya sebagian besar lainnya masih 

memprihatinkan. 

Salah satu upaya penting sebagai tindak lanjut peningkatan kontribusi, kepedulian, 

dan peran masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah adalah pembentukan 

komite madrasah pada tiap-tiap satuan pendidikan. Dengan motivasi untuk meningkatkan 

kualitas efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan, pendidikan madrasah, komite madrasah 

perlu dan harus di bentuk pada setiap satuan pendidikan. Karena pembentukan komite 

madrasah dapat mendorong akuntabilitas publik (public accountability) terhadap pendidikan 

di madrasah menjadi lebih baik. Hal ini disebabkan karena madrasah harus secara moral 

memiliki tanggung jawab secara langsung terhadap masyarakat sekitarnya. 

Komite madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggota orang tua/wali, peserta 

didik, komunitas sekolah serta tokoh masyarakat yang berfungsi memberikan pertimbangan 

dalam rangka membudayakan dan menjamin kualitas pendidikan ditingkat pusat, provinsi 

dan kabupaten/kota. Hal ini didukung oleh undang-undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 

2003.2 

Sedangkan peran yang diajarkan komite madrasah adalah pertama, sebagai badan 

pertimbangan. Kedua,sebagai badan pendukung. Ketiga, sebagai badan pengontrol atau 

pengawas dan yang keempat¸sebagai mediator antara madrasah dengan pemerintah dan 

masyarakat disatuan pendidikan.3 

                                                           
2Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2007), 92. 
3Mukhibat, Manajemen Berbasis Sekolah. (Ponorogo: STAIN PRESS, 2012), 114-132. 



Peran-peran tersebut dinyatakan pula dalam Lampiran II: Keputusan Menteri 

Pendidikan Nasional No. 044/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Acuan Pembentukan 

Komite Sekolah.4 

Dilihat dari tujuan di bentuknya komite madrasah sebagai suatu organisasi 

masyarakat madrasah yang mewadahi dan menyalurkan aspirasi dari masyarakat yang 

melahirkan kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan, 

meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat juga menciptakan suasanan dan 

kondisi yang transparan sehingga dapat meningkatkan citra madrasah di mata masyarakat.  

Citra dibutuhkan madrasah agar masyarakat memberikan apresiasi sekaligus 

merupakan reputasi dan prestasi yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat. Oleh 

karena itu citra madrasah penting dan harus dijaga agar tetap baik di mata publik baik 

internal maupun eksternal. 

Secara garis besar citra adalah seperangkat keyakinan, ide, dan kesan seseorang 

terhadap suatu objek tertentu. Sikap dan tindakan seseorang terhadapsuatu objek akan 

ditentukan oleh citra objek tersebut yang menampilkan kondisi terbaiknya.5 

Citra harus dikelola dengan baik melalui hubungan yang harmonis dengan khalayak 

atau publik, mengingat citra madrasah merupakan cerminan identitas madrasah tersebut. 

Citra lembaga pendidikan dapat terbentuk berdasarkan berbagai komponen antara lain 

reputasi akademis atau mutu akademik dapat dilakukan dengan cara meningkatkan kinerja 

profesionalitas kepala madrasah, guru, staf serta seluruh jajaran komite madrasah, memiliki 

jaringan organisasi yang baik untuk guru dan orang tua murid, serta kurikulum yang jelas 

agar tercipta lulusan yang baik pula. Agar masyarakat mengetahui baik buruknya lembaga 

                                                           
4Kepmendiknas SK No. 044/U/2002,Acuan Pembentukan Komite Sekolah (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), 

122. 
5Rosady Ruslan, Public Relation dan Komunikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), 80. 



tersebut maka dibutuhkan kerja keras semua pihak yang terkait dengan madrasah termasuk 

komite madrasah sebagai corong dari madrasah tersebut. 

Berdasarkan observasi awal pada tanggal 11 Mei 2018 dan dilanjutkan wawancara 

dengan Bapak Haris selaku Tata Usaha di MTs Munggung diperoleh informasi bahwa Peran 

Komite madrasah MTs Ma’arif Munggung telah melaksanakan tugas sebagai fungsinya 

dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari berbagai progam kerja Komite Madrasah yang 

sudah terealisasi dan telah berjalan dengan baik hingga saat ini. Hal ini dapat dibuktikan dari 

ide-ide komite madrasah antara lain mengkoordinir pendanaan madrasah, mengusulkan 

dibukanya sekolah lanjutan atau madrasah aliyah, serta memberikan pertimbangan terhadap 

kebijakan pendidikan MTs  Ma’arif Munggung agar sesuai dengan kondisi siswa, orang tua 

dan masyarakat. Selain itu juga bereperan sebagai mediator antara pihak madrasah dengan 

masyarakat seperti ketika mnegadakan bakti sosial dan pendidikan ekstrakulikuler 

(karawitan).6 

Dari uraian tersebut di atas, untuk mengetahui bagaimana upaya Komite Sekolah 

dalam meningkatkan citra pendidikan pada suatu madrasah, maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Citra 

Pendidikan di MTs Ma’arif Munggung Ponorogo. 

 

B. Fokus Penelitian 

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi fokus masalah atau 

kajian utama yang hendak ditelaah secara mendalam pada penelitian ini adalah tentang 

bagaimana peran Komite Madrasah dalam keterkaitannya dengan upaya peningkatan citra 

MTs Ma’arif Munggung Ponorogo. 

                                                           
6 Kharis, Kinerja Komite Madrasah di MTs Ma’arif Munggung, 11 Mei 2018 



 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, peneliti akan mengemukakan rumusan 

sebagai berikut: 

1. Bagaimana Peran Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan di MTs Ma’arif 

Munggung Ponorogo? 

2. Bagaimana Peran Komite Madrasah sebagai Mediator dengan masyarakat  di MTs 

Ma’arif Munggung Ponorogo? 

3. Bagaimana Implikasi Komite Madrasah dalam meningkatkan citra madrasah di MTs 

Ma’arif Munggung Ponorogo? 

 

D. Tujuan Penelitian 

1. Mendeskripsikan peran Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan di MTs Ma’arif 

Munggung Ponorogo. 

2. Mendeskripsikan peran Komite Madrasah sebagai mediator dengan mayarakat di MTs 

Ma’arif Munggung Ponorogo. 

3. Menganalisis implikasi Komite Madrasah dalam meningkatkan citra madrasah dalam 

masyarakat di MTs Ma’arif Munggung Ponorogo. 

 

E. Manfaat Penelitian 

1. Secara Teorotis 

a. Memeperkaya teori-teori tentang peran Komite Madrasah sebagai badan 

pertimbangan sehingga dapat mengembangkan progam-progam Komite Madrasah. 



b. Dapat menjadi kajian teoritis lebih lanjut bagi Komite madrasah dalam 

menejembatani antara madrasah dengan masyarakat. 

c. Dapat menjadi bahan kajian teoritis lebih lanjut dikalangan lembaga pendidikan 

tentang pentingnya partisispasi Komite Madrasah dalam meningkatkan citra 

madrasah dalam pandangan masyarakat. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengetahuan dan wawasan mengenai 

pentingnya peran Komite madrasah dalam meningkatkan citra madrasah dalam 

pandangan masyarakat. 

b. Bagi Komite Madrasah 

mengungkapkan beberapa kendala atau hambatan terhadap peran dan fungsi 

Komite Madrasah yang dapat digunakan oleh pengurus Komite sebagai tataran 

pelaksanaannya, serta keberadaannya dalam meningkatkan kualitas pendidikan. 

c. Bagi Pendidik dan Pegawai Non Kependidikan 

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan kajian untuk lebih 

meningkatkan kinerja dan mengoptimalkan kompetensi yang berkaitan dengan 

pendidikan agar dapat mencapai tujuan pendidikan yang diharapkan. 

d. Bagi Pembaca 

Penelitian ini dapat memberikan informasi secara tertulis maupun sebagai 

referensi dan acuan bagi Komite Sekolah dalam meningkatkan citra madrasah. 

 

F. Sistematika Pembahasan 



Agar penelitian ini menghasilkan bentuk tulisan yang ilmiah dan baik, untuk 

mempermudah penulis dalam menyusun skripsi, maka susunan skripsi ini dalam 

pembahasannya dibagi dalam beberapa bab, yang akan dijelaskan di bawah ini: 

Bab pertama berupa pendahuluan, bab ini bertujuan untuk memaparkan pola dasar 

dari keseluruhan isi yang terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab kedua berupa telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, bab ini bertujuan 

untuk mengetengahkan acuan teori yang digunakan sebagai landasan untuk melakukan 

penelitian. Pada bab ini dijelaskan mengenai teori-teori tentang Komite Madrasah dan teori-

teori tentang citra. 

Bab ketiga berupa metode penelitian, berisi tentang pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, 

teknik analisis data dan tahap-tahap penelitian. 

Bab keempat berupa deskripsi data, meliputi segala data yang telah didapatkan dari 

penelitian, antara lain deskripsi data secara umum mengenai MTs Ma’arif Munggung 

Ponorogo dan deskripsi khusus  dari pembahasan yaitu pembahasan mengenai segala hal 

yang berkaitan dengan peran Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo terhadap 

citra MTs Ma’arif Munggung Ponorogo. 

Bab kelima berupa analisis data, yaitu analisis terhadap semua data yang telah 

diperoleh dalam penelitian yang berkaitan dengan fokus masalah. 

Bab keenam berupa penutup. Bab ini menyajikan kesimpulan yang diambil dari 

rumusan masalah, serta berfungsi untuk mempermudah pembaca dalam mengambil inti dari 



isi. Selain itu juga berisi saran-saran terhadap subjek dan objek penelitian, serta sebagai 

acuan untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan fokus penelitian. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN KAJIAN TEORI 

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Di samping menggunakan buku-buku atau referensi yang relevan, peneliti juga 

melihat hasil penelitian terdahulu agar nantinya dapat dilihat persamaan dan perbedaannya. 

Dalam telaah penelitian terdahulu ini peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu.  

1. Penelitian oleh Khusna Ariyatul yang berjudul “ Upaya Komite Madrasah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar” 

Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwa MAN Tlogo merupakan sekolah 

yang maju dengan dibuktikan selalu mendapatkan prestasi dengan selalu masuk lima 

besar nilai UAN terbaik se SMA-MA se Jawa Timur. Dalam peningkatan Mutu 

Pendidikan Agama islam Komite Madrasah menyusun berbagai macam kegiatan yang 

menunjang Mutu Pendidikan agama islam seperti mengadakan sholat dhuha berjama’ah, 

mengaji Al-Qur’an bersama-sama sebelum dimulainya kegiatan belajar mengajar dan 

sholat dhuhur berjamaah. Sedangkan kendala yang dialami Komite Madrasah Kendala 

apa yang dihadapi oleh komite sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan agama 

Islam. Rendahnya SDM, kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan komite, 

tidak adanya tempat khusus untuk ruang komite. keberadaan komite sekolah  sangatlah di 

perlukan oleh pihak sekolah karena komite sekolah juga berperan penting dalam 

mengelola manajamen sekolah agar bisa menjadi sekolah yang unggul dalam prestasi, 



tetapi komite sekolah kurang berkomunikasi kepada sekolah tentang perkembangan 

sekolah.7 

Dalam penelitian skripsi saya yang berjudul Peran Komite Madrasah dalam 

Meningkatkan Citra Pendidikan di MTs Ma’arif Munggung Ponorogo membahas tentang 

Peran Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan dan mediator serta implikasinya 

dalam meningkatkan citra pendidikan  di MTs Ma’arif Munggung Ponorogo. Sedangkan 

skripsi yang ditulis Khusna Ariyatul yang berjudul Upaya Komite Madrasah Dalam 

Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar 

membahas tentang Peran Komite Madrasah serta dengan hambatan-hambatan Komite 

madrasah dalam meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di Madrasah Aliyah 

Negeri Tlogo Blitar. 

2. Penelitian yang dilakukanoleh Eka Yuni Purwanti yang berjudul “ Strategi Jasa Penidikan 

dalam Upaya Meningkatkan Citra Madrasah Swasta (Studi Kasus di MTs Sudirman 

Jatisrono, Wonogiri). 

Berdasarkan temuan data, MTs Sudirman Jatisrno, Wonogiri melaksanakan tiga 

hal yang menjadi dasar strategi pemasaran. Pertama, segmentation (segmentasi pasar), 

targeting (menetapkan pasar sasaran), positioning (menentukan posisi pasar). Kedua, ada 

tujuhunsur yang sangat diperhatikan oleh MTs Sudirman Jatisrono, wonogiri guna 

mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu: product (produk), produk yang diberikan adalah 

berbagai kegiatan intra kulikuler dan kegiatan ekstra kulikuler serta member pelayanan 

yang baik bagi pengguna jasa. Price (harga),biaya yang ditawarkan sangat terjangkau 

oleh semua lapisan masyarakat. Place (tempat), letaknya dekat dengan jalan raya dan 

                                                           
7 Khusna Ariyatul, Upaya Komite Madrasah Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan Agama Islam di 

Madrasah Aliyah Negeri Tlogo Blitar (skripsi, IAIN, Tulungagung, 2014)78 



jalannya mudah diakses. Promotion (promosi), promosi yang dilakukanmeallui berbagai 

media dan kegiatan. People (orang atau / partisipan) tenaga pendidik yang profesional 

dan sesuai dengan bidangnya. Physical Evidence (sarana fisik), menyediakan gedung dan 

sarana prasarana untuk menyalurkan jasa. Process (proses), proses dilaksanakan dengan 

metode dan strategi yang bervariasi. Ketiga, hubungan yang baik menumbuhkan citra 

yang baikpula, sehingga dengan adanya bauran pemasaran (marketing mix) yang 

dilakukan, mendapatkan respon positif dari masyarakat. Banyak faktor yang 

mempengaruhi pengguna jasabaik calon siswa maupun masyarakat. Ada yang menurut 

keinginan internal dan ada pula yang menurut keinginan eksternal. Dari beberapa factor 

sosial budaya dan psikologis, maka akan mempengaruhi calon pengguna jasa atau calon 

siswa yang akan masuk di MTs Sudirman Jatisrono, Wonogiri. 8 

Dalam penelitian skripsi saya yang berjudul Peran Komite Madrasah dalam 

Meningkatkan Citra Pendidikan di MTs Ma’arif Munggung Ponorogo membahas tentang 

Peran Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan dan mediator serta implikasinya 

dalam meningkatkan citra pendidikan  di MTs Ma’arif Munggung Ponorogo. Sedangkan 

penelitian yang dilakukan oleh Eka Yuni Purwanti yang berjudul Strategi Jasa Penidikan 

dalam Upaya Meningkatkan Citra Madrasah Swasta (Studi Kasus di MTs Sudirman 

Jatisrono, Wonogiri) membahas tentang dasar strategi pemasaran madrasah dan faktor 

yang mempengaruhi pengguna jasa baik itu siswa maupun masyarakat.  

 

B. Kajian Teori 

1. Komite Madrasah 

                                                           
8Eka Yunu Purwanti yang berjudul “ Strategi Jasa Penidikan dalam Upaya Meningkatkan Citra Madrasah 

Swasta (Studi Kasus di MTs Sudirman Jatisrono, Wonogiri)(Skripsi, IAIN, Ponorogo, 2015)68 



a. Sejarah Komite Madrasah 

Secara historis, usaha membantu penyelenggaraan sekolah (negeri) dan 

mengoptimalakan partisispasi masyarakat dalam pendidikan (pada tahun 1950-an 

sampai awal tahun 1970-an) pernah dientuk suatu organisasi yang dikenal dengan 

Persatuan Orang tua Murid dan Guru (POMG). Dan kemudian pada tahun 1970-an 

juga muncul apa yang disebut dengan BP3 (Badan Pembantu Penyelenggara 

Pendidikan). Perubahan dari POMG ke BP3 dan yang terakhir Komite 

Sekolah/Madrasah pada waktu itu untuk menghindarkan para guru terlibat dalam soal 

pungutan-pungutan dari wali murid, sehingga para guru tidak kehilangan wibawa 

dihadapan peerta didik dan orang tua peserta didik.  

Namun demikian, baik POMG dan BP3 esensi keberadaanya belum 

sepenuhnya hilang. Hal ini disebaban sebagian sekolah yang membentuk Komite 

Sekolah/Madrasah diawali dengan memasukan aggota POMG atau BP3 sebagai 

panitia pembentukan. Setelah panitia berhasil membentuk Komite Sekolah/Madrasah 

maka POMG atau BP3 dibubarkan. Sekolah atau madrasah yang belum membentuk 

kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah tentu saja POMG atau BP3 belum 

dibubarkan dan masih berjalan seperti semula. 

Berdasarkan Keputusan Mendiknas pasal 3 Nomor 044/U/2002 itu pula 

memunculkan dua model dalam pembentukan Komite Sekolah/Madrasah. Pertama, 

mengaitkan dengan pembubaran POMG atau Bp3 dengan pembentukan kepala 

sekolah, kedua, tidak mengaitkan antara pembentukan Komite Sekilah/Madrasah 

dengan pembubaran POMG atau BP3 , dengan alasan karena dengan ptusan tersebut 

secara otomatis POMG atau BP3 dimyatakan tidak berlaku lagi, sehingga sekolah 



maupun madrasah dalam pemebentukan Komite Madrasah tidak lagi melibatkan 

POMG atau BP3.9 

b. Pengertian Komite Madrasah 

Dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia nomor 

044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Madrasah/sekolah dijelaskan 

bahwa Komite Madrasah/sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta 

masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan 

pendidikan disatuan pendidikan, baik pada pendidikan pra-sekolah, jalur pendidikan 

sekolah maupun jalur pendidikan luar sekolah. Sedangkan nama badan disesuaikan 

dengan kondisi dan kebutuhan daerah masing-masing. Satuan pendidikan, seperti 

Komite Madrasah/Sekolah, Komite Pendidkan, Komite Pendidikan Luar Sekolah, 

Dewan Sekolah, Majelis Sekolah, Majelis Madrsah, Komite Tk, atau nama lain yang 

disepakati. Sedangkan badan seperti BP3, Komite Madrasah/Sekolah dan/atau 

Majelis Sekolah yang sudah ada dapat memperluas fungsi, peran, dan keanggotaan 

sesuai dengan acuan ini.10 

Sedangkan di dalam peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 kedudukan 

ini tidak berubah, artinya bahwa Komite Madrasah/Sekolah tetap sebagai lembaga 

yang mandiri dan dibentuk guna mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka 

meningkatkan mutu pendidikan, perbedaannya dalam peraturan pemerintah nomor 17 

Tahun 2010 ini disebutkan bahwa Komite Madrasah/sekolah selain mandiri juga 
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harus profesional, artinya Komite Madrasah/Sekolah harus benar-benar dapat 

menjalankan peran dn fungsinya.11 

 Sebagai konsekuensi perluasan makna partisipasi masyarakat dalam 

penyelenggaraan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan maka diperlukan suatu 

wadah yang dapat menampung dan menyalurkan pikiran, gagasan dalam 

mengupayakan kemajuan pendidikan yang diberi nama Komite Madrasah. Dalam hal 

ini, komite madrasah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat 

dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan 

di satuan pendidikan madrasah, baik pada pendidikan prasekolah maupun pendidikan 

dasar dan menengah.12 

c. Kedudukan dan Sifat Komite Madrasah 

Berdasarkan buku pedoman kerja komite sekolah BAB II Pasal 4 (empat) 

telah dijelaskan bahwasanya kedudukan komite sekolah adalah sebagai lembaga 

mandiri atau organisasi diluar struktur organisasi sekolah yang lazim disebut 

organisasi nonstruktural, akan tetapi merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan 

sekolah sebagai mitra kerja sekolah.13 

Komite madrasah berkedudukan pada satuan pendidikan madrsah, pada 

seluruh jenjang pendidikan dari pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah 

Tsanawiyah), hingga pendidikan menengah (Madrasah Aliyah), baik negeri maupun 

swasta.14 
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Satuan pendidikan dalam berbagai jalur ,jenjang dan jenis pendidikan 

memiliki penyebaran lokasi yang beragam. Ada madrasah tunggal, dan ada pula 

madrasah yang menyatu dalam satu kompleks. Oleh karena itu maka Komite 

Madrasah dapat di bentuk dengan beberapa alternatif sebagai berikut:15 

1) Komite Madrasah yang di bentuk di satu satuan pendidikan. 

2) Terdapat beberapa madrasah pada satu lokasi atau beberapa madrasah yang 

berbeda jenjang tetapi berada pada lokasi yang berdekatan,atau beberapa 

madrasah yang di kelola oleh suatu penyelenggara pendidikan, atau pertimbangan 

lainnya, dapat dibentuk koordinator Komite Madrasah. 

Komite Madrasah merupakan badan yang bersifat mandiri dan tidak 

mempunyai hubungan hirarkis dengan madrasah maupun lembaga pemerintah 

lainnya. Komite Madrasah memiliki kemandirian masing-masing, tetapi tetap sebagai 

mitra yang harus saling bekerja sama sejalan dengan konsep Manajemen Berbasis 

Madrasah (MBM). 

d. Tujuan Komite Madrasah 

Komite Sekolah dibentuk dengan maksud agar ada suatu organisasi 

masyarakat sekolah yang konsen, komit, dan mempunyai loyalitas serta peduli 

terhadap peningkatan kualitas sekolah. Organisasi yang dibentuk ini dapat 

dikembangkan secara khas dan berakar dari budaya, demografis, ekologis, nilai 

kesepakatan, serta kepercayaan yang dibangun sesuai potensi masyarakat setempat. 

Oleh karena itu, Komite Sekolah yang dibangun di manapun adanya harus merupakan 

pengembangan kekayaan filosofis masyarakat secara kolektif. Hal ini mengandung 

pengertian bahwa Komite Sekolah harus mengembangkan konsep yang berorientasi 
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pada pengguna (client model) dalam istilah ekonomi adalah pelanggan (customer) 

berbagai kewenangan (power sharing and advocacy model) dan kemitraan 

(partnership model) yang difokuskan pada peningkatan mutu pelayanan pendidikan.16 

Pengembangan konsep yang berorientasi kepada pelanggan (customer) 

menekankan pada Komite Sekolah agar secara konsisten melakukan suatu perbaikan 

yang berkelanjutan untuk mencapai kebutuhan dan kepuasan pengguna/pelanggan. 

Oleh karena itu, institusi pendidikan memosisikan dirinya sebagai institusi jasa atau 

dengan kata lain menjadi industri jasa, yakni institusi yang memberikan pelayanan 

(service) sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pengguna atau pelanggan.17 

Berdasarkan buku pedoman Komite Sekolah tujuan dibentuknya Komite 

Sekolah sebagai suatu organisasi masyarakat sekolah adalah sebagai berikut: 

1) Mewadahi dan menyalurkan inspirasi dan prakarsa masyarakat dalam melahirkan 

kebijakan operasional dan program pendidikan di satuan pendidikan. 

2) Meningkatkan tanggung jawab dan peran serta masyarakat dalam 

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan di satuan pendidikan 

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

penyelenggaraan dan pelayanan pendidikan yang bermutu di satuan pendidikan.18 

Dengan demikian tujuan dibentuknya komite sekolah adalah untuk mewadahi 

partisipasi para stakeholder agar turut serta dalam operasional manajemen sekolah 

sesuai dengan peran dan fungsinya, berkenaan dengan perencanaan, pelaksanaan dan 

evaluasi program sekolah secara proposional, sehingga komite sekolah dapat 

meningkatkan pengelolaan pendidikan yang transparan dan akuntabel. Hal ini juga 
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dimaksudkan agar adanya suatu organisasi masyarakat sekolah yang mempunyai 

komitmen dan loyalitas serta peduli terhadap peningkatan kualitas sekolah. 

e. Peran dan Fungsi Komite Madrasah 

Dalam Kepmendiknas nomor 044/U/2002, Komite Madrasah/ Sekolah 

berperan: 19 

a) Pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan 

kebijakan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan di satuan pendidikan. 

b) Pendukung (suporting agency), baik yang berwujud financial, pikiran maupun 

tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan disatuan pendidikan. 

c) Pengontrol (controlling agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas 

penyelenggaraan dan keluaran pendidikan di satuan pendidikan. 

d) Mediator antara pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan. 

Lebih lanjut dalam Kepmendiknas nomor 044/U/ 2002 dijelaskan bahwa 

Komite madrasah/sekolah dalam menjalankan perannya berfungsi sebagai berikut: 

a) Mendorong tumbuhnya perhatian dan komitmen masyarakat terhadap 

penyelenggaraan penddikan yang bermutu. 

b) Melakukan kerjasama dengan masyarakat (peorangan/ organisasi/ dunia usaha/ 

dunia industri) dan pemerintah berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan 

yang bermutu 

c) Menampung dan menganalisis aspirasi, ide, tuntunan, dan berbagai kebutuhan 

pendidikan yang diajukan oleh masyarakat.  

d) Memberikan masukan, pertambangan, dan rekomendasi kepada satuan pendidikan 

mengenai: kebijakan dan progam pendidikan, Rencana Anggaran Pendidikan dan 
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Belanja Madrasah/Sekolah (RAPBM/S), kkriteria kinerja satuan pendidikan, 

kriteria tenaga pendidikan, kriteria fasilitas pendidikan, dan hal-hal lain yang 

terkait dengan pedndidikan. 

e) Mendorong orang tua dan masyarakat berpartisipasi dalam pendidikan guan 

mendukung peningkatan mutu dan pemerataan pendidikan. 

f) Menggalang dana masyarakat dalam rangka pembiyaan penyelenggaraan 

pendidikan disatuan pendidikan. 

g) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap kebijakan, progam, 

penyelenggaraan, dan keluaran pendidikan disatuan pendidikan.20 

 

2. Citra 

a. Pengertian Citra 

Citra merupakan impresi, perasaan atau konsepsi yang ada pada public 

mengenai perusahaan, suatu subjek, orang atau lembaga. Citra terbentuk dari 

bagaimana perusahaan melaksanakan kegiatan operasionalnya, yang mempunyau 

landasan utama pada segi layanan.21 Citra mempunyai pengaruh penting bagi 

manajemen, dengan kata lain citra mempunyai dampak internal bagi lembaga, karena 

citra yang positif maupun negative sangat berpengaruh terhadap kinerja karyawan. 

Citra merupakan realitas, ketidak puasan akan muncul dan akhirnya konsumen 

mempunyai persepsi yang buruk terhadap citra organisasi. 22 

Citra adalah tujuan utama dan sekaligus merupakan reputasi dan prestasi 

yang hendak dicapai bagi dunia hubungan masyarakat (kehumasan) atau public 
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relations. Citra adalah nilai-nilai kepercayaan yang telah diberikan individu-individu 

atau masyarakat tersebut.23 

Citra merupakan suatu yang abstrak dan tidak dapat diukur secara matematis 

tetapi dapat dirasakan dari hasil penilaian yang positif dan negatif yang datang dari 

khalayak sasaran (publik) dan masyarakat luas. Penilaiaan masyarakat dapat 

berhubungan dengan rasa hormat, kesan yang baik dan menguntungkan terhadap 

citra suatu lembaga atau suatu produk barang dan jasa pelayaananya yang diwakili 

oleh humas.  

Citra (Image) yaitu suatu gambaran yang ada di dalam benak seseorang. 

Sehingga citra dapat berubah menjadi buruk atau negatif, apabila kemudian ternyata 

tidak didukung oleh kemampuan atau keadaan yang sebenarnya. Maka dalam 

kaitannya dengan tugas dan fungsi humas sebagai wakil dari lembaga yang 

mengkomunikasikan informasi kepada publik dituntut untuk mampu menjadikan 

masyarakat memahami suatu pesan, demi menjaga reputasi atau citra lembaganya.24 

Citra dengan sengaja diciptakan agar bernilai positif terhadap suatu organisasi atau 

lembaga. Citra merupakan aset terpenting dari suatu organisasi. secara garis besar 

citra adalah perangkat keyakinan, ide, dan kesan seseorang terhadap suatu objek 

tertentu.25 

Dari pengertian diatas disimpulkan citra adalah gambaran atau kesan yang 

diperoleh dari seseorang yang tepat tentang kenyataan yang sebenarnya dari 

organisasi tersebut.  
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Manajemen strategis public relations merupakan bagian dari upaya organisasi 

untuk menyelaraskan diri dengan lingkungannya dari sisi penjagaan citra dan 

reputasi organisasi. Manajemen strategis public relations tidak lagi berbicara 

bagaimana informasi dari organisasi bisa tersebar luas kepada publik organisasi 

tersebut, melainkan juga bagaimana mengelola umpan balik (Feedback) dari publik 

lingkungan organisasi sehingga keselarasan antara organisasi dan lingkungan terus 

terjaga.26 

Menjaga citra dan reputasi madrasah itu merupakan bagian yang penting dari 

madrasah itu sendiri, menginggat cukup banyak contoh bagaimana satu madrasah 

tenggelam lalu mati karena citra dan reputasinya yang buruk, atau bagaimana satu 

madrasah merangkak naik dan akhirnya sampai dipuncak karena citranya yang baik 

dimata para stakeholder atau publik madrasah tersebut. 

Manajemen atau reputasi itu merupakan operasionalisasi dari visi-misi dan 

objektif yang ditetapkan madrasah dengan memperhatikan nilai-nilai dasar dan 

kultur organisasi (madrasah), yang antara lain diungkapkan dalam rencana strategis 

organisasi. Dengan begitu, manajemen public relations bukan lagi sekedar 

“Manajemen by feeling” melainkan kegiatan komunikasi yang terencana, terukur, 

dan bertujuan.27 

b. Jenis-jenis Citra 

Ada beberapa jenis Citra, antara lain adalah: 28 

1) Mirror Image (Citra Bayangan) 
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Citra ini melekat pada orang dalam atau anggota-anggota organisasi 

biasanya adalah pemimpinnya, mengenai anggapan pihak luar tentang 

organisasinya. Dalam kalimat lain, citra bayangan adalah citra yang dianut oleh 

orang dalam mengenai pandangan luar, terhadap organisasinya. Citra ini 

seringkali tidak tepat, bahkan hanya sekedar ilusi, sebagai akibat dari tidak 

memadainya informasi, pengetahuan ataupun pemahaman yang dimiliki oleh 

kalangan dalam organisasi itu mengenai pendapat atau pandangan pihak-pihak 

luar. Dalam situasi yang biasa, sering muncul fantasi semua orang menyukai kita.  

2) Current Image (Citra yang Berlaku) 

Citra yang berlaku adalah suatu citra atau pandangan yang dianut oleh 

pihak-pihak luar mengenai suatu organisasi. Citra ini sepenuhnya ditentukan oleh 

banyak-sedikitnya informasi yang dimiliki oleh mereka yang mempercayainya.  

3) Multiple Image (Citra Majemuk) 

Yaitu adanya image yang bermacam-macam dari publiknya terhadap 

organisasi tertentu yang ditimbulkan oleh mereka yang mewakili organisasi kita 

dengan tingkahlaku yang berbeda-beda atau tidak seirama dengan tujuan atau asas 

organisasi.  

4) Corporate Image (Citra Perusahaan) 

Citra perusahaan adalah citra dari suatu organisasi secara keseluruhan, jadi 

bukan sekedar citra atas produk dan pelayanannya. 

5) Wish Image (Citra Yang Diharapkan) 

Citra harapan adalah suatu citra yang diinginkan oleh pihak manajemen 

atau suatu organisasi. Citra yang diharapkan biasanya dirumuskan dan diterapkan 



untuk sesuatu yang relatif baru, ketika khalayak belum memiliki informasi yang 

memadai mengenainya.  

6) Performance Image (Citra Penampilan) 

Citra penampilan ini lebih ditujukan kepada subjeknya, bagaimana kinerja 

atau penampilan diri (performance image) para professional pada perusahaan 

yang bersangkutan. Misalnya dalam member berbagai bentuk dan kualitas 

pelayanan, menyambut telpon, tamu, dan pelanggan serta publiknya, harus serba 

menyenangkan serta memberikan kesan yang selalu baik. 

c. Proses Pembentukan Citra 

Menurut Soleh Sumirat dan Elvinaro Ardianto, terdapat empat komponen 

pembentukan citra: 29 

1) Persepsi, diartikan sebagai hasil pengamatan unsur lingkungan yang dikaitkan 

dengan suatu proses pemaknaan. Dengan kata lain. Individu akan memberikan 

makna terhadap rangsang berdasarkan pengalamannya mengenai rangsang. 

Kemampuan mempersepsi inilah yang dapat melanjutkan proses pembentukan 

citra. Persepsi atau pandangan individu akan positif apabila informasi yang 

diberikan oleh rangsang dapat memenuhi kognisi individu.  

2) Kognisi, yaitu suatu keyakinan diri dari individu terhadap stimulus. Keyakinan ini 

akan timbul apabila individu harus diberikan informasi-informasi yang cukup 

dapat mempengaruhi perkembangan kognisinya.  

3) Motivasi yang ada akan menggerakan respon seperti yang diinginkan oleh 

pemberi rangsang. Motif adalah keadaan dalam pribadi seseorang yang 
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mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu guna 

mencapai tujuan.  

4) Sikap adalah kecenderungan bertindak, berpersepsi, berfikir, dan merasa dalam 

menghadapi obyek, ide, situasi atau nilai. Sikap bukan prilaku tetapi merupakan 

kecenderungan untuk berprilaku dengan prilaku tetapi merupakan kecendrungan 

untuk berprilaku dengan cara-cara tertentu, sikap mempunyai daya pendorong 

atau motivasi sikap menentukan apakah orang harus pro atau kontra terhadap 

sesuatu, menentukan apa yang disukai, diharapkan dan diinginkan. Sikap 

mengandung aspek evaluatif, artinya mengandung nilai menyenangkan atau tidak 

menyenangkan. Sikap juga diperhitungkan atau diubah. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, tepatnya deskriptif kualitatif. 

Dimana pada penelitian ini, penulis melakukan dialog dengan subjek yang diteliti untuk 

memperoleh masukan berupa data- data lisan untuk kemudian melakukan pencatatan secara 

lengkap semua masukan yang diperoleh dari subjek tersebut. Data-data tersebut selanjutnya 

dideskripsi.30  

Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian yang bertujuan 

untuk mempelajari secara intensif mengenai unit sosial tertentu yang meliputi individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat. Dalam penelitian kasus ini akan dilakukan penggalian 

data secara mendalam dan  menganalisis intensif faktor-faktor yang terlibat di dalamnya.31 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini sangat penting, peneliti dilokasi sebagai 

human instrument berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber 

data melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan 

membuat kesimpulan atas temuannya.32 

Penelitian ini berlangsung dengan kehadiran di lapangan, pertama menemui salah 

satu staff madrasah untuk melakukan penjajakan awal, kemudian dilanjutkan observasi dan 
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wawancara dengan bapak kepala sekolah, dewan guru, staff madrasah dan juga komite 

madrasah. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di dukuh Tosari Desa 

Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten Ponrogo. Peneliti mengambil lokasi penelitian di 

sini karena ingin mengetahui sejauh mana peran Komite Madrasah dalam meningkatkan citra 

Pendidikan di MTs Ma’arif Munggung. 

 

D. Sumber Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ini adalah kata- kata dan tindakan, 

selebihnya adalah tambahan seperti data tertulis,  foto, dan sejenisnya. Yang dimaksud kata- 

kata dan tindakan adalah kata- kata dan tindakan orang- orang yang diamati atau 

diwawancarai. Data ini direkam melalui catatan tertulis dan pengambilan foto. Sedangkan 

dokumen tertulis merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.33 

Dalam penelitian ini penulis mendapatkan data-data penelitian yang diperoleh dari 

beberapa informan yaitu kepala MTs Ma’arif Munggung, ketua Komite Madrasah, sekertaris 

Komite Madrasah, Divisi Sarana Prasarana, Perwakilan staf Guru, Perwakilan Tokoh 

Masyarakat dan sebagian dari masyarakat desa munggung. 

 

E. Teknik Pengumpulan Data 
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Teknik pengumpulan data pada penelitian ini meliputi wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. 

1. Teknik Wawancara 

Wawancara adalah pemberian sejumlah pertanyaan yang dipersiapkan oleh 

peneliti dan diajukan kepada seseorang mengenai topik penelitian secara tatap muka, dan 

peneliti merekam jawaban-jawabannya sendiri. Tehnik yang digunakan dalam 

wawancara/interview ini adalah interview bebas terpimpin., yaitu pewawancara 

membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan 

ditanyakan dan selanjutnya dikembangkan dalam proses wawancara tersebut. Informan 

yang dibutuhkan untuk mengetahui peran Komite Sekolah terhadap peningkatan mutu 

pendidikan adalah kepala sekolah, pengurus Komite Sekolah, dan guru, masyarakat. 34 

2. Teknik Observasi 

Observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data dengan jalan 

mengadakan kegiatan pengamatan terhadap kegiatan yang sedang berlangsung. Dalam 

penelitian ini teknik observasi digunakan untuk melihat sejauh mana peran Komite 

Madrasah dalam meningkatkan citra Pendidikan di MTs Ma’arif Munggung. Dalam 

observasi ini tehnik yang digunakan adalah observasi non sistematika, yaitu observasi 

tanpa menggunakan instrumen pengamatan. Hal-hal yang perlu diobservasi dalam 

penelitian ini berupa tempat, kegiatan, dan manusia. 35 

3. Teknik Dokumentasi  

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun 

dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, gambar maupun elektronik. 
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35 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan  (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), 
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Dokumen-dokumen yang dihimpun dipilih yang sesuai dengan tujuan dan fokus masalah. 

Teknik dokumentasi ini digunakan untuk memperoleh data lapangan tentang profil 

Madrasah maupun kegiatan para peserta didik dimadrasah. 36 Teknik Dokumentasi ini 

digunakan untuk memperoleh data tentang visi, misi, tijuan, letak geografis, identitas 

Madrasah, susunan pengurus Madrasah, truktur organisasi komite Madrasah, dan data 

siswa. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualiatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data 

yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan lain- lain, sehingga dapat mudah 

dipahami dan diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data pada penelitian ini mengikuti konsep yang dikemukakan oleh Miles dan 

Hubermen (1992) bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif 

dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. Aktivitas dalam analisis data tersebut 

yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (verifikasi). 
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Gambar 3.1 

1. Reduksi data dalam konteks penelitian yang dimaksud adalah merangkum, memilih hal-

hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya 

sehingga  mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. 

2. Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah mendisplay data atau 

menyajikan data ke dalam pola yang dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, 

grafik dan lainnya. Bila pola yang ditemukan telah didukung oleh data selama penelitian, 

maka pola tersebut sudah menjadi pola yang baku yang selanjutnya akan didisplay pada 

laporan akhir penelitian. 

 

3. Langkah kertiga dalam analisis data kualitatif  adalah penarikan kesimpulan (verifikasi).37 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Untuk lebih meyakinkan bahwa temuan dan interpretasi yang dilakukan abash, maka 

peneliti perlu menjelaskan kredibilitasnya dengan menggunakan teknik-teknik yang 

digunakan oleh peneliti, yaitu diantaranya ketekunan pengamatan, triangulasi, diskusi teman 

sejawat (pengecekan sejawat), kecakupan referensial dan pengecekan anggota. Dalam 

penelitian ini untuk membuktikan derajat kepercayaan keabsahan data (kredibilitas data) 

peneliti menggunakan ketekunan pengamatan dan triangulasi.  

Teknik ketekunan pengamatan merupakan pengadaan pengamatan dengan teliti dan 

rinci secara berkesinambungan terhadap factor-faktor yang menonjol, kemudian menelaah 

secara rinci sampai pada suatu titik sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu 

atau seluruh factor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. Karena hal itu, 
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teknik ini menuntut agar peneliti mampu menguraikan secara rinci bagaimana proses 

penemuan secara tentatif dan penelaahan secara rinci tersebut dilakukan.38 Dalam hal ini 

peneliti melakukan pengamatan secara tekun dengan cara mengadakan pengamatan dengan 

teliti dan rinci secara berkesinambungan terhadap peran Komite Madrasah dalam 

meningkatkan citra Madrasah di MTs Ma’arif Munggung Ponorogo.  

Teknik triangulasi yaitu teknik keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain 

di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. 

Ada 4 macam teknik triangulasi sebagai pemeriksaan, yaitu: sumber, metode, penyidik dan 

teori. 

Dalam penelitian ini digunakan teknik triangulasi sumber.39 Berarti membandingkan 

dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan 

latar yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini data dicapai peneliti dengan jalan: 

1. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara. 

2. Membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan 

secara pribadi. 

3. Membandingkan apa yang dikatakan orang- orang tentang situasi penelitian dengan apa 

yang dikatakannya sepanjang waktu. 

4. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan 

pandangan orang yang berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang 

pemerintahan. 

5. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. 
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39  39 Lexy J. Meleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2009),171. 



 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Adapun tahapan-tahapan dalam melakukan penelitian ada 3 tahapan antara lain : 40 

1. Tahap Pra Lapangan  

  Tahap pra lapangan meliputi: menyususun rancangan penelitian, memilih 

lapangan penelitian, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan lapangan, 

memilih dan memenfaatkn informan, menyiapkan perlengkapan dan yang menyangkut 

etika penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

  Tahap pekerjaan lapangan meliputi: memahami latar penelitian dan persiapan diri, 

memasuki lapangan dan berperan serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisa Data 

  Tahap analisa data meliputi: analisa selama dan pengumpulan data. Dalam tahap 

ini, penulis melakukan analisis terhadap data- data yang telah dikumpulkan dari hasil 

wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan 

  Pada tahap ini, penulis menuangkan hasil penelitian yang sistematis sehingga 

dapat dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 
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BAB IV 

DESKRIPSI DATA 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

Pada tahun 1962 para tokoh Nahdlatul Ulama kecamatan Pulung mendirikan 

sebuah lembaga pendidikan yang bersifat kursus keagamaan yang bertujuan untuk 

membina kader-kader Agama Islam yang berhaluan Ahlussunnah wal jama’ah. 

Pendidikan yang bersifat kursus tersebut diikuti oleh seluruh rangting NU se-Wilayah 

Kecamatan Pulung 

Setelah empat tahun berjalan, pada tahun 1967 melalui sebuah forum rapat 

pengurus MWC NU kecamatan Pulung sepakat untuk merubah kursus tersebut menjadi 

sebuah lembaga pendidikan formal setingkat SLTP, dengan tujuan untuk mempersiapkan 

kader-kader da’wah keagamaan yang terdidik dan ikut serta dalam mencerdaskan 

bangsa. Akhirnya kesepakatan tersebut melahirkan sebuah SLTP yang bernama “SMP 

AL-HIDAYAH” yang bertempat di kecamatan Pulung. 

Pada tahun 1969, SMP Al- Hidayah telah memiliki siswa sampai pada kelas III, 

pada saat inilah muncul permasalahan, yakni ketika akan melaksanakan Ujian Akhir 

siswa kelas III, ternyata di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, SMP Al-Hidayah 

belum terdaftar sehingga kesulitan untuk ikut dalam pelaksanaan Ujian Akhir. Karena 

kesulitan yang dialami tersebut maka para tokoh Ulama yang bertanggungjawab terhadap 

kelangsungan pendidikan di SMP AL-HIDAYAH tersebut memutuskan untuk merubah 

SMP Al-Hidayah menjadi MU’ALLIMIN NU 4 TAHUN dengan kurikulum mengacu 

pada Mu’allimin tingkat Cabang Ponorogo yang berada di Durisawo. 



Pada tahun 1971 situasi social politik sangat tidak menguntungkan karena NU 

pada saat itu adalah sebuah Organisasi Politik, hal ini berimbas kepada MU’ALLIMIN 

NU, yang mana masyarakat mempunyai pandangan bahwa MU’ALLIMIN NU adalah 

sekolah Politik, sehingga masyarakat enggan untuk menyekolahkan anaknya di 

Mu’allimin NU selain berbagai tekanan-tekanan dari instansi-instansi lain yang tidak 

ingin Mu’allimin NU bisa berkembang di masa yang akan datang. 

Sadar akan kondisi yang tidak menguntungkan tersebut para tokoh NU 

Kecamatan Pulung memutuskan untuk merubah kembali MU’ALLIMIN NU MENJADI 

MU’ALLIMIN MA’ARIF, dan yang semula bertempat di kecamatan Pulung 

dipindahkan di Desa Munggung dengan pertimbangan bahwa di Pulung penanggung 

jawab operasionalnya sudah tidak aktif lagi bahkan nyaris tidak ada. Dengan 

dipindahkannya Mu’allimin Ma’arif dari Pulung ke Desa Munggung maka sudah 

menjadi suatu keharusan kalau para tokoh agama NU ranting Munggung harus berusaha 

sekuat tenaga untuk memikirkan bagaimana Madrasah yang didirikan dengan perjuangan 

berat tersebut dapat tetap berdiri dengan kokoh berkualitas dan dapat bersaing dengan 

pendidikan lain di Pulung khususnya dan secara Nasional pada umumnya, maka untuk 

menunjang hal tersebut atas prakarsa para tokoh NU akhirnya dapat berdiri gedung 

Mu’allimin Ma’arif diatas tanah wakaf seluas 2360 M2. 

Pada tahun 1978 keluar SKB Tiga menteri nomor: Lm/3/B/1978, yang membawa 

secercah harapan untuk dapat mengembangkan pendidikan agama dengan pengakuan 

penuh dari Pemerintah. Sejalan dengan SKB tiga Menteri tersebut, dan untuk 

meningkatkan mutu dan persamaan nilai ijazah maka MU’ALLIMIN MA’ARIF dilebur 

dan berubah nama menjadi MTs MA’ARIF MUNGGUNG, dan kurikulum disesuaikan 



dengan kurikulum Departemen Agama. Pada masa inilah masyarakat mulai mau melirik 

kembali Muallmin Ma’arif yang telah berubah nama menjadi MTs Ma’arif dan dari 

tahun ke tahun  

MTs Ma’arif Munggung ini terletak di tengah Dukuh Tosari Desa Munggung 

Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo.Dengan diwakili 24 guru dan 4 karyawan setiap 

tahun mengalami peningkatan dalam penerimaan murid baru. Meskipun pada tahun 

2009-2011 sempat mengalami penurunan akan tetapi setelah tahun itu Mts Ma’arif 

Munggung kembali mendapat kepercayaan masyarakat Ponorogo.  

MTs Ma’arif Munggung Ponorogo, merupakan salah satu lembaga di bawah 

naungan Ma’arif NU Cabang Ponorogo yang telah terakreditasi A dengan kegiatan 

pembelajaran di pagi hari. Disamping pembelajaran berbasis Pendidikan Nasional MTs 

Ma’arif juga memberikan pendidikan keagamaan yang berbasis ke NU-an. MTs Ma’arif 

beralamat di Dukuh Tosari Kelurahan Munggung Kecamatan Pulung Kabupaten 

Ponorogo Jawa Timur.Pada tahun ajaran 2017/2018 ini dipimpin oleh Bpk. Annas 

Hidayana, S. Pd yang menjabat sebagai Kepala Sekolah.41 

2. Visi, Misi dan Tujuan MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

a. Visi MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

Visi dari MTs Ma’arif Munggung Ponorogo antara lain adalah: 

1)  Religius; 

2)  Saintis; 

3)  Kompetitif; dan 

4)  Berbudaya. 
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Visi tersebut mencerminkan profil dan cita-cita MTs Ma’arif Munggung 

antara lain: 

1)  Berorentasi pada keunggulan dengan memperhatikan potensi kekinian. 

2)  Sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. 

3)  Ingin mencapai keunggulan. 

4)  Semangat dan komitmen seluruh warga madrasah. 

5)  Mendorong adanya perubahan yang lebih baik. 

6)  Mengarahkan langkah-langkah yang strategis (misi) madrasah. 

b. Misi MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

Misi dari MTs Munggung Ponorogo antara lain adalah: 

1)  Menumbuhkan kembangkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT 

sesuai ajaran Islam Ahlussunnah wal jama’ah. 

2)  Pembiasaan berakhlakul karimah. 

3)  Menciptakan suasana yang kondusif dan keefektifan seluruh kegiatan 

sekolah. 

4)  Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secra efektif untuk 

mengoptimalkan potensi. 

5)  Mengembangkan budaya kompetitif bagi peningkatan prestasi siswa. 

6)  Mengutamakan kerja sama dalam menyelesaikan tugas kependidikan dan 

keguruan. 

7)  Melestarikan dan mengembangkan pribadi yang cinta tanah air dan 

bangsa. 

c. Tujuan MTs Ma’arif Munggung 



MTs Ma’arif Munggung memiliki tujuan dasar agar seluruh siswanya 

minimal dapat menguasai beberapa kurikulum dasar, antara lain adalah: 

1)  Mampu dan aktif melaksanakan ibadah yaumiyah dengan benar dan tertib. 

2)  Khataman Al-Qur’an dan tartil, meliputi: 

a) Hafalan Juz ‘Amma; 

b) Berakhlaq mulia; 

c) Mampu berbicara bahasa Arab dan Inggris; dan 

d) Dapat bersaing dengan sekolah lain dalam bidan ilmu pengetahuan.42 

3. Letak Geografis MTs Ma’arif Munggung 

MTs MA’arif terletak di Dusun Tosari Desa Munggung Kecamatan Pulung 

Kabupaten Ponorogo Jawa Timur. Sedangkan letaknya berada di  pinggir desa Tosari 

yang berbatasan dengan kecamatan Wotan, lebih tepatnya di sebelah timur puskesmas 

Desa Munggung.43 

4. Identitas Madrasah44 

a. Nama Madrasah :  MTs Ma’arif Munggung 

b. NSM/NSS :  121235020042 

c. NPSM :  20584902 

d. Tanggal Berdiri Madrasah :  01 Januari 1962 

e. Akreditasi Madrasah :  A ( pada tanggal 03 November 2011) 

f. Propinsi :  Jawa Timur 

g. Kabupaten :  Ponorogo 

h. Kecamatan :  Pulung 
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i. Desa/ Kelurahan :  Munggung 

j. Telepon :  (0352) 571415 

k. Alamat  Email : mtsmunggung@gmail.com 

l. NPWP Madrasah :  023023344647000 

m. Nama Kepala Madrasah :  ANNAS HIDAYANA, S.Pd 

n. No. Telp/ HP  :  085235227330 

o. Nama Yayasan (swasta) :  Lembaga Pendidikan Ma’arif  NU Cabang 

Ponorogo 

p. Alamat Lengkap Yayasan :  Jl. Sultan Agung No.83 Ponorogo 

q. No. Telp Yayasan :  (0352) 496713 

r. No. Akte Pendirian yayasan :  07/1972 

s. Sertifikat Tanah Madrasah : (SHM) Sertifikat Hak Milik – Wakaf (Keterangan : 

Hak Milik No 92 “wakaf” 

t. Luas Tanah  :  4348 m  

u. Status Madrasah :  Milik Sendiri 

v. Luas Bangunan Madrasah :  2360 m  

w. Geographic Information System (GIS) 

1) Latitude  :  -7.8605459 

2) Longitude :  111.6321355 

 

5.  Susunan Pengurus Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Munggung Ponorogo 

mailto:mtsmunggung@gmail.com


Susunan Pengurus Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo adalah sebagai 

berikut:45 

 

 

Tabel 4.1 

Susunan Pengurus Madrasah Tsanawiyah Ma’arif Munggung Ponorogo 

NO NAMA JABATAN ALAMAT 

1 Ismail Ketua 1 Ponorogo 

2 Drs Mujahidin Ketua 2 Wotan Pulung PO 

3 Hanif Musholihin Sekretaris 1 Munggung, Pulung PO 

4 Kardadi, S.pd Sekretaris 2 Bareng, Pudak PO 

5 Suwarno Bendahara 1 Munggung Pulung PO 

6 Takim Bendahara 2 Banaran Pulung PO 

7 Haryono, S.pd Seksi Sarpras Munggung Pulung PO 

8 Habib Seksi Sarpras Munggung Pulung PO 

9 Yusuf huda Sekbid. Usaha Munggung Pulung PO 

10 Sutrisno Sekbid. Usaha Wagir kidul Pulung PO 

11 Seni Wibowo Seksi Humas Pudak Wetan Po 

12 Muhrojin Seksi Humas Munggung Pulung PO 

 

6.  Struktur Organisasi Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

Periode Tahun 2015 Sampai Tahun 2018 

Struktur Organisasi Komite Madrasah Mts Ma’arif Munggung Ponorogo periode 

tahun 2015 sampai dengan tahun 2018 adalah sebagai berikut:46 

Tabel 4.2 

Struktur Organisasi Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo Periode 

2015 S/D 2018 

 

NO NAMA JABATAN ALAMAT UNSUR 

1 Suwanto, SH. Ketua Pudak , Ponorogo 
Tokoh 

Masyarakat 

2 Suwito, S.Pd. Sekretaris 
Munggung, 

Ponorogo 
Wali Murid 

3 Qomarudin Bendahara 
Wagir Kidul, 

Ponorogo 
Alumni 
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4 Sugianto Anggota Pudak ,Ponorogo 
Tokoh 

Masyarakat 

5 Arianto Anggota Pudak, Ponorogo 
Tokoh 

Masyarakat 

6 Sadikan Anggota 
Munggung, 

Ponorogo 
Guru 

7 Imam Supandi Anggota 
Munggung, 

Ponorogo 

Tokoh 

Agama 

8 Meseno Anggota 
Wagir Kidul, 

Ponorogo 

Tokoh 

Masyarakat 

9 Juremi, S.Pd Anggota 
Munggung, 

Ponorogo 

Tokoh 

Pendidikan 

10 
Ribut 

Yudianto 
Anggota Pulung, Ponorogo Pengusaha 

11 Mahmudin Anggota 
Munggung, 

Ponorogo 
Wali Murid 

 

7. Program Kerja Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

a. Program Kerja Jangka pendek 

1) Rapat  Pengurus Komite Madrasah secara periodik. 

2) Membantu mempromosikan MTs Munggung Ponorogo. 

3) Kerjasama dalam peningkatan mutu pendidikan. 

4) Membantu mengusahakan dana untuk pembangunan fisik sekolah. 

b. Program Kerja Jangka Menengah 

1) Terlibat langsung dengan pertemuan orang tua siswa. 

2) Ikut mempromosikan MTs Munggung Ponorogo. 

3) Mendukung program peningkatan mutu pendidikan. 

4) Mendukung program peningkatan sarana prasarana MTs Munggung Ponorogo 

dengan mencari dana untuk pembangunan sekolah, misal dengan orang tua siswa. 

5) Mengevaluasi prestasi sekolah yang telah dicapai. 

c. Program Kerja Jangka Panjang 

1) Memonitor peningkatan mutu pendidikan. 



2) Meningkatkan mutu guru dan karyawan. 

3) Membantu mengusahakan dana untuk pemeliharaan sarana fisik madrasah. 

4) Pencitraan publik sekolah di mata masyarakat.47 

 

B. Paparan Data Khusus 

1. Peran Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan dalam meningkatkan citra 

pendidikan di MTs Ma’arif Munggung 

Berdasarkan hasil observasi, dalam penyusunan setiap program MTs Ma’arif 

Munggung Ponorogo termasuk yang berhubungan dengan citra madrasah tidak lepas dari 

adanya peran penting komite madrasah. Sehingga madrasah tidak semata-mata 

memutuskan ataupun bertindak sendiri dalam usahanya untuk meningkatkan citra 

madrasah. Peran-peran tersebut dapat berupa pemberian pertimbangan, pemberian 

dukungan fisik dan non fisik, pengawasan dan pengontrolan terhadap setiap program 

madrasah dan sebagai mediator antara pemerintah, madrasah dan juga masyarakat. 

Dalam usaha membangun citra madrasah ini yang pertama dilakukan oleh Komite 

Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo adalah memahami keadaan internal dan 

eksternal madrasah. Dengan memahami keadaan internal dan eksternal madrasah akan 

lebih mudah mengetahui kekuatan maupun kelemahan dari madrasah itu sendiri. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Suwanto, S.H. selaku Ketua Komite 

Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo dalam membangun citra madrasah sebagai 

berikut:  

“Dalam membangun citra madrasah yang saya lakukan sebagai pemimpin ialah 

saya memahami dahulu keadaan madrasah ini dan keadaan masyarakat sekitar 

seperti apa dan setelah dipahami betul maka saya dapat mengambil langkah-
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langkah yang tepat untuk memaksimalkan dalam membangun citra madrasah 

yang lebih baik lagi serta berjalan sesuai dengan yang diharapkan” 48 

 

Dari hasil wawancara tersebut dapat dilihat bahwa yang pertama dilakukan oleh 

Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo dalam membangun citra madrasah 

ialah dengan cara mengindentifikasikan kelemahan maupun kekuatan madrasah untuk 

dapat mengambil keputusan langkah-langkah yang akan dilakukan untuk perbaikan 

madrasah tersebut. 

Setelah memahami mengenai mengenai keadaan internal dan eksternal dari 

madrasah, kemudian Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung mulai melakukan 

langkah-langkah tertentu dalam meningkatkan citra madrasah. Langkah-langkah tersebut 

sebagian besar adalah tindakan-tindakan dalam bentuk pemberian pertimbangan 

(advisory Agency).  

Adapun peran Komite Madrasah sebagai Badan Pertimbangan dalam 

meningkatkan Citra Madrasah di MTs Ma’arif Munggung adalah sebagaimana 

disampaikan oleh Bapak Suwanto, S.H. berikut ini: 

“Ada beberapa hal yang kami lakukan sebagai komite madrasah, salah satu 

diantaranya adalah ketika pengambilan keputusan. Jadi pihak madrasah selalu 

melibatkan kami dalam pengambilan keputusan, seperti halnya dalam 

perencanaan sekolah, apalagi saya pribadi merupakan tokoh masyarakat sehingga 

saya itu diberikan tugas untuk berbaur dengan masyarakat. mengidentifikasi 

sumber daya pendidikan di masyarakat. Selain itu kami juga memberikan 

masukan terkait dengan penyusunan RAPBS, dalam hal ini kami 

menyelenggarakan rapat bersama dengan sekolah, orang tua siswa dan juga 

madrasah. dari rapat tersebut kami juga ikut serta memberikan pertimbangan dan 

juga ikut mengesahkan RAPBS.”49 

 

Komite madrasah MTs Ma’arif Munggung selalu dilibatkan dalam setiap 

keputusan yang diambil oleh madrasah. Keterlibatan ini antara lain berupa pemberian 
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saran terhadap setiap pengelolaan pendidikan dan pengelolaan madrasah, terlibat dalam 

setiap musyawarah madrasah dan juga turut serta mengesahkan hasil keputusan yang 

telah dimusyawarahkan. Hal senada juga dismpaikan oleh bapak Suwito, S. Pd selaku 

sekertaris madrasah yang juga merupakan perwakilan wali murid, sebagai berikut: 

”Selain sebagai bagian dari komite madrsah saya juga merupakan perwakilan dari 

wali murid, yang sedikit banyak juga mengetahui hampir setiap hari 

perkembangan yang ada di madrasah. Sebagai badan pertimbangan atau penasehat 

kami sebagai komite madrasah juga memberikan masukan terkait dengan proses 

pengelolaan pendidikan di madrasah dan juga memberikan masukan terhadap 

proses pembalajaran kepada para guru.”50 

 

Berdasarkan hasil wawancara, komite madrasah MTs Munggung Ponorogo 

berpendapat bahwa untuk meningkatkan citra madrasah, madrasah harus lebih dulu 

meningkatkan kualitas madrasah. Menurut Bapak Suwanto, madrasah yang bermutu 

adalah madrasah yang efisien dan efektif dalam proses belajar-mengajar artinya dimana 

hasil dari peserta didik telah mampu mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan 

oleh madrasah. Usaha dalam meningkatkan mutu madrasah bukan hanya merupakan 

tugas guru ataupun staf madrasah, melainkan seluruh jajaran warga madrasah, termasuk 

pula komite madrasah. 

Ada beberapa aspek yang dapat paparkan untuk mendeskipsikan tentang bentuk-

bentuk pertimbangan Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo dalam usaha 

peningkatan kualitas madrasah, antara lain adalah: 

a. Pertimbangan dalam Meningkatkan Mutu Pendidik 

Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo turut memberikan 

pertimbangan saat terdapat kekurangan guru ataupun recruitment guru berdasarkan 

kualitasnya. Hal ini sebagai bentuk pelaksanaan program kerjanya yaitu dengan 
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memberikan masukan dan pertimbangan baik secara materil maupun non materil 

seperti ide dan gagasan demi tercapainya tujuan madrasah.. Seperti yang dipaparkan 

oleh bapak Suwito selaku Sekertaris Komite Madrasah: 

“Komite Madrasah selalu dilibatkan dalam urusan apapun oleh pihak 

madrasah. Baik dalam bentuk materil dan non materil. Seperti halnya jika akan 

mengadakan recruitment tenaga pendidik baru maka kami juga diminta 

memberikan saran terkait hal tersebut. Akan tetapi saran yang kami berikan 

akan kembali kepada pihak madrasah, apakah akan diterima atau tidak 

diterima. Karena yang mengetahui kebutuhan itu pihak madrasah. Dan apapun 

keputusan nantinya dari pihak madrasah Komite Madrasah akan tetap 

mendukung penuh.”51 

 

Hal ini selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Haryono, S. Pd. yaitu 

sebagai berikut: 

“Kami juga bekerja sama dengan masyarakat terkait dengan tenaga 

kependidikan. Jadi seperti halnya madrasah membutuhkan tenaga pendidik 

baru, kami dari pihak Komite Madrasah juga ikut serta menyeleksi calon 

pendidik. Kesempatan ini tidak hanya bisa dimasuki oleh alumni akan tetapi 

siapapun yang ingin menjadi tenaga pendidik asalkan ia berkompeten maka 

dapat bergabung dengan madrasah ini, akan tetapi melihat basik dari madrasah 

ini adalah agama jadi kualifikasi pertama adalah bagi yang memiliki ilmu 

agama yang lebih mendalam.”52 

 

Mengingat guru adalah faktor terpenting dalam madrasah, maka guru menjadi 

sorotan Komite Madrasah dalam memberikan pertimbangan sesuai batasannya. Yang 

dimaksudkan adalah pertimbangan yang diberikan dari komite madrasah wewenang 

sepenuhnya akan dikembalikan kepada madrasah. Mengingat yang lebih mengetahui 

kebutuhan itu madrasah maka Komite Madrasah hanya memberikan pertimbangan 

saja sesuai dengan batasnya. 

Bapak Suwanto S.H menuturkan sebagai berikut: 

“Kami pihak Komite Madrasah tidak hanya melakukan pengawsan terkait 

dengan pendanaan maupun progam kerja madrasah saja. Kami juga melakukan 
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pengawasan terhadap pendidik dan staff madrasah. Sekarang ini pihak 

madrasah sudah memasang beberapa cctv yang dipasang diarea madrasah. 

Salah satunya di bagian kantor yang tentunya akan mengawasi pendidik di 

madrasah.”53 

 

Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo selalu memperhatikan 

kualitas dari para guru dan staf MTs Ma’arif Munggung Ponorogo. Dengan adanya 

tindakan pencegahan awal maka diharapkan para guru dan staf akan lebih 

bertanggung jawab dalam menjalankan tugasnya masing-masing. 

b. Pertimbangan dalam Memperbaiki Sarana dan Prasarana 

Sarana prasana adalah faktor yang sangat diutamakan oleh MTs Ma’arif 

Munggung Ponorogo dalam menunjang pelaksanaan pembelajaran dan meningkatkan 

potensi belajar peserta didik, sehingga peserta didik akan dapat belajar secara optimal. 

Dalam hal ini pertimbangan Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

merupakan faktor penting dalam pengambilan keputusan pengadaan sarana dan 

prasarana tersebut, sebagaimana yang ungkapkan juga oleh Bapak Suwito: 

“Kami juga menyarankan untuk melakukan pengadaan tambahan meja dan 

kursi, selain itu juga memberikan masukan agar diadakan pengecatan ulang 

pada bangunan yang dirasa sudah mulai mengelupas catnya agar lebih menarik 

dan menjadikan suasana lebih nyaman sehingga pembelajaran lebih 

kondusif.”54 

 

Beliau juga menambahkan: 

“Komite Sekolah juga merencanakan pembangunan gedung untuk dijadikan 

sekolah lanjutan bagi tamatan MTs Ma’arif Munggung maupun yang 

lainnya.”55 

 

                                                           
53 Bapak Suwanto S. H, Hasil Wawancara, 28 Mei 2018 
54 Bapak Suwito S. Pd, Hasil Wawancara, 23 Mei 2018 
55 Ibid., 



Komite Madrasah juga bekerja sama dengan para alumni dan juga tokoh 

masyarakat dalam mengelola madrasah di daerah Munggung Ponorogo ini, seperti 

yang diungkapkan oleh Bapak Haryono, S. Pd. sebagai berikut: 

“Hal yang tak luput dari perhatian kami adalah sarana prasarana, karena sarana 

prasarana merupakan hal intens bagi madrasah karena berdampak kepada 

proses pembelajaran. Selain itu kami juga meminta bantuan masyarakat untuk 

sukarela bekerja bakti jika ada kerusakan kecil di madrasah. Disamping itu 

juga kami juga bekerjasama dengan masyarakat terkait dengan tenaga 

kependidikan. Jadi seperti halnya madrasah membutuhkan tenaga pendidik 

baru, kami dari pihak Komite Madrasah juga ikut serta menyeleksi calon 

pendidik. Kesempatan ini tidak hanya bisa dimasuki oleh alumni akan tetapi 

siapapun yang ingin menjadi tenaga pendidik asalkan ia berkompeten maka 

dapat bergabung dengan madrasah ini, akan tetapi melihat basic dari madrasah 

ini adalah agama jadi kualifikasi pertama adalah bagi yang memiliki ilmu 

agama yang lebih mendalam.”56 

 

c. Pertimbangan dalam Pengelolaan Kegiatan Pendidikan 

Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo selalu dilibatkan dalam 

musyawarah pertimbangan terhadap setiap pengadaan kegiatan di madrasah. Kegiatan 

yang dilakukan di MTs Ma’arif Munggung ini sangatlah banyak dan padat. Maka 

dalam rapat bersama Komite Madrasah juga ikut serta memberikan pertimbangan 

agar kegiatan yang ada di madrasah dan di pondok tidak saling mengganggu. Seperti 

yang dipaparkan oleh Bapak Annas Hidayana selaku kepala madrasah di MTs Ma’arif 

Munggung: 

“Kegiatan di MTs Ma’arif munggung ini sangatlah padat. Jam masuk siswa 

dimulai pada pukul 07.00 WIB dan diakhiri pada pukul 14.00. Selama 7 jam 

pelajaran tersebut diisi dengan sholat dhuha berjamaah pada pukul 09.30 dan 

sholat dhuhur berjamaah pada pukul 13.00. Selain itu juga terdapat banyak 

kegiatan ekstrakulikuler seperti hadroh, pramuka, drumb band, karawitan, 

qira’dan lain-lain. Juga diadakan istighosah setiap jumat pagi dan pada setiap 

sebulan sekali istighosah di pimpin oleh ketua yayasan Bapak Kyai Ismail 

tepatnya setiap jum’at wage.”57 
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Bapak Zainul Farid selaku Staf Tata Usaha menuturkan: 

“Di sini terdapat banyak program ekstrakurikuler yang banyak diminati para 

siswa, di antaranya adalah qiro’ah, hadroh al banjari, kaligrafi, muhadloroh, 

pramuka, drumb band, menjahit, karawitan, bola voly, computer design dan 

masih banyak lainnya. Setiap siswa diwajibkan mengikuti ekstra tersebut 

dengan batasan tidak boleh lebih dari tiga. Sehingga mereka bisa 

mengembangkan bakat-bakat mereka sesuai kemampuan mereka. Dan 

program- program ekstrakurikuler inilah yang menjadi program unggulan 

kami dan menjadi kebanggaan para wali murid. Apalagi setiap akhir tahun 

kami mengadakan Haflah Akhirus Sanah yang mana semua bakat dari siswa-

siswi kami tampilkan di sana.”58 

 

Dalam hal peran komite dalam pengadaan kegiatan ini Bapak Suwanto, S.H 

selaku ketua Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo mengungkapkan: 

 “Ada beberapa hal yang kami lakukan sebagai komite madrasah, salah satu 

diantaranya adalah ketika pengambilan keputusan. jadi pihak madrasah selalu 

melibatkan kami dalam pengambilan keputusan, seperti halnya dalam 

perencanaan setiap kegiatan-kegiatan sekolah.”59 

 

Seperti halnya yang diungkapkan oleh bapak Suwito S. Pd selaku sekertaris 

Komite Madrasah dan juga tokoh masyarakat yaitu: 

“Sebagai salah satu bagian tugas dari Komite Madrasah kami juga melakukan 

pengawasan terhadap kinerja madrasah, mulai dari kebijakan madrasah, 

alokasi dana progam madrasah, dan perencanaan pendidikan di madrasah. 

Kami mengawasi apapun kegiatan di madrasah, sehingga jika nanti terdapat 

kekurangan kami bisa langsung dengan tanggap memberi kritik saran dan 

masukan. seperti contohnya seperti yang sudah-sudah setiap akan pengadaan 

sebuah acara istighosah kubro pihak madrasah selalu memberi tahu pihak 

komite, sehingga kami bisa memberikan pengawasan terkait berjalannya acara 

dan juga pengawasan setiap keluar masuknya dana. Jadi semacam adanya 

laporan terkait semua kegiatan kepada kami.”60 

 

Dalam setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh madrasah, komite madrasah 

selalu aktif memantau kemudian memberikan kritik dan saran setelah kegiatan 

tersebut selesai diselenggarrakan. Kritik dan saran ini oleh pihak madrasah nantinya 
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akan dijadikan acuan dalam kegiatan-kegiatan serupa yang akan dilaksanakan di 

kemudian hari. 

Bapak Annas Hidayana S. Pd membahkan: 

“Kami selalu melibatkan komite madrasah mempertimbangkan kegiatan 

apakah kegiatan itu bernialai positif dan tidak mengganggu pembelajaran 

formal atau tidak. Untuk menyelaraskan kegiatan madrasah yang padat dengan 

kegiatan pondok tentunya bisa diatasi dikarenakan sebagian pendidik yang di 

MTs Ma’arif Munggung juga menjadi pendidik di pondok. Sehingga beliau 

bisa menyesuaikan dengan jadwal yang ada. Rapat komite diadakan tiga bulan 

sekali, jika ada hal-hal yang penting dalam kelancaran kegiatan belajar 

mengajar maka pertemuan antara madrasah dan komite diadakan secara 

mendadak.”61 

 

Komite Madrasah selalu dilibatkan dalam setiap pengadaan kegiatan belajar 

mengajar di madrasah. Komite Madrasah sangat memperhatikan kegiatan siswa di 

MTs Ma’arif Munggung agar tercapai kualitas siswa yang cerdas dan disiplin. 

Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suwanto, S.H. sebagai berikut: 

“Selain dipasang di kantor, cctv juga di pasang di teras madrasah yang akan 

mengawasi peserta didik yang menyeleweng atau bolos sekolah. Kami juga 

memantau hasil ujian akhir anak didik kami agar dapat kami mengevaluasi apa 

yang kurang pada proses pembelajaran sehingga bisa diperbaiki dimasa 

mendatang.”62 

 

Dari data tersebut dapat diketahui bahwa peran Komite Madrasah sebagai 

badan pertimbangan di MTs Ma’arif Munggung sudah berjalan cukup baik. Dilihat 

dari berbagai upaya peningkatan citra pendidikan di MTs Ma’arif Munggung bahwa 

keterlibatan komite sekolah bersifat menyeluruh, mulai dari pemberian masukan dan 

petimbangan dalam menetapkan RAPBS, pemberi pertimbangan dalam pelaksanaan 

proses pengelolaan pendidikan di sekolah dan mengidentifikasi sumber daya 
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pendidikan yang ada dalam masyarakat untuk dipertimbangkan dan diperbantukan di 

sekolah. 

 

2. Peran Komite Madrasah sebagai mediator dalam meningkatkan citra pendidikan di 

MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

Peran Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung selanjutnya yang cukup vital 

adalah sebagai mediator. Dalam menunjang usaha peningkatan citra madrasah, komite 

madrasah bertindak sebagai pihak perantara antara pemerintah, madrasah dan 

masyarakat, antara lain dapat dideskripsikan sebagai berikut: 

a. Mediator antara Madrasah dan Masyarakat 

Ada beberapa hal yang dilakukan oleh Komite Madrasah MTs Ma’arif 

Munggung Ponorogo dalam perannya sebagai perantara antara madrasah dan 

masyarakat, antara lain sebagai berikut: 

1) Publikasi Madrasah 

Dalam penyusunan dan pelaksanaan setiap program peningkatan citra MTs 

Munggung Ponorogo, setiap pihak harus turut serta dalam perannya masing-masing. 

Pihak-pihak tersebut terdiri dari unsur pimpinan madrasah yaitu kepala madrasah, 

tatausaha, wakil kepala madrasah, guru dan komite. 

Pengurus Komite Madrasah MTs Munggung Ponorogo terdiri dari tokoh-

tokoh masyarakat dengan berbagai latar belakang, meliputi tokoh masyarakat, tokoh 

agama, tokoh pendidikan, wali murid dan alumni. Sebagaimana yang diungkapkan 

oleh Bapak Suwanto selaku Ketua Komite Madrasah di MTs Munggung Ponorogo: 

“Anggota Komite Madrasah terdiri dari orang-orang dari berbagai macam 

pekerjaan, salah satunya adalah guru madrasah. Ada juga tokoh masyarakat yang 



disegani oleh masyakat, pengurus pondok, perwakilan wali murid dan juga 

perwakilan alumni madrasah.”63 

 

Disampaikan pula oleh Bapak Jalaludin selaku pendidik mata pelajaran 

Qur’an Hadist sebagai berikut: 

 “Memang pada dasarnya pemilihan anggota Komite Madrasah di sini 

adalah orang yang memiliki pengaruh penting terhadap masyarakat, sehingga 

dalam hal publikasi atau promosi saya rasa itu cukup membantu. Ketua 

Komite Madrasah sendiri merupakan Kepala Desa yang sangat disegani 

didaerah Pudak, hal ini tentunya berpengaruh besar dalam publikasi madrasah. 

Tidakhanya itu ketua yayasan kami pun juga seorang mubalek yang aktif 

mengisi pengajian di berbagai daerah dan dengan itu beliau menyisipkan 

promosi tentang madrasah kami.”64 

 

Perbedaan latar belakang ini sangat membantu dalam proses mediasi antara 

madrasah dan masyarakat. Dengan begitu, dalam bentuk-bentuk usaha 

memublikasikan madrasah kepada masyarakat ada banyak cara yang dapat dilakukan 

oleh Komite Madrasah, di antaranya adalah: 

a) Melalui Ceramah 

Beberapa di antara pengurus Komite Madrasah berlatar belakang sebagai 

tokoh agama, meliputi modin, mubaligh dan takmir masjid. Profesi mereka 

sebagai tokoh agama mempermudah usaha publikasi madrasah terhadap 

masyarakat. Bapak Zainul Farid mengatakan: 

“Kami mengenalkan madrasah ini kepada masyarakat melalui banyak 

cara. Kebetulan Bapak Suwanto adalah seorang mubaligh. Beliau sering 

sekali menyisipkan pengenalan-pengenalan dan anjuran-anjuran untuk 

menyekolahkan anak-anak di MTs Munggung dalam materi ceramahnya 

kepada masyarakat, lebih baik lagi jika sekalian memondokkan anak-anak 

mereka di Pondok Pesantren Ma’arif Munggung.”65 

 

Beliau menambahkan: 
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“Bapak Meseno juga adalah modin desa. Sebagai tokoh masyarakat yang 

disegani beliau juga sering mengajak masyarakat yang lain untuk 

menyekolahkan anak-anak mereka di MTs ini.”66 

 

Melalui Penyebaran Pamflet 

Usaha publikasi MTs Ma’arif Munggung juga dilakukan melalui pamflet-

pamflet yang disebarkan di lingkungan masyarakat. Pamflet ini berisi tentang 

gambaran sekilas mengenai MTs Ma’arif Munggung, fasilitas dan program 

pendidikan yang ditawarkan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zainul 

Farid: 

“Ketika tahun ajaran baru tiba kami selalu menyebarkan pamflet-pamflet 

mengenai madrasah ini kepada masyarakat. Yang bertugas menyebarkan 

pamflet ini bukan hanya komite sekolah, melainkan semua pihak 

madrasah yang mempunyai waktu luang untuk sekalian menyebarkan 

pamflet ini di sela kesibukannya masing-masing.”67 

 

b) Pendekatan Personal 

Setiap pihak-pihak yang terkait dengan madrasah termasuk guru, staf dan 

komite madrasah mempunyai tugas untuk mengenalkan madrasah kepada 

masyarakat. Pendekatan yang paling mudah dilakukan adalah dengan pendekatan 

personal. Anggota komite madrasah yang notabene berasal dari latar belakang 

yang berbeda akan memiliki lingkungan yang berbeda pula. Strategi pendekatan 

personal ini dianggap merupakan strategi yang paling efisien untuk mengenalkan 

madrasah kepada masyarakat. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak 

Suwanto sebagai berikut: 

“Anggota komite dipilih dari berbagai profesi yang berbeda tujuannya 

adalah agar dapat menjadi perwakilan dari berbagai golongan 

masyarakat. Selain itu dengan begini kita akan mudah dalam 

mengenalkan madrasah kita kepada masyarakat. Komite yang dari wali 
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murid melakukan promosi kepada calon wali murid yang lain. Modin 

promosi kepada masyarakatnya. Pengusaha promosi kepada teman 

bisnisnya. Sehingga kita sistemnya getok tular, menyampaikan dari 

mulut ke mulut.”68 

 

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Haryono, S. Pd. selaku seksi sarana 

prasarana sebagai berikut:69 

“Keanggotaan Komite madrasah ini pada dasarnya tempat tinggal kami 

berjauhan, tidak hanya dari munggung saja akan tetapi ada yang dari 

Wotan, Bareng, Pulung bahkan Pudak. Dan kebetulan saya pribadi 

merupakan asli dari daerah sini yaitu Munggung, sehingga saya juga aktif 

berkomunikasi di masyarakat sekitar madrasah ini.” 

 

Ditambahkan pula Bapak Jalaludin selaku pendidik mata pelajaran Qur’an 

Hadist yaitu sebagai berikut: 

“Memang pada dasarnya pemilihan anggota Komite Madrasah di sini 

adalah orang yang memiliki pengaruh penting terhadap masyarakat, 

sehingga dalam hal publikasi atau promosi saya rasa itu cukup membantu. 

Ketua Komite Madrasah sendiri merupakan Kepala Desa yang sangat 

disegani didaerah Pudak, hal ini tentunya berpengaruh besar dalam 

publikasi madrasah. Tidakhanya itu ketua yayasan kami pun juga seorang 

mubalek yang aktif mengisi pengajian di berbagai daerah dan dengan itu 

beliau menyisipkan promosi tentang madrasah kami.”70 

 

c) Melalui Kegiatan Kemasyarakatan dan Perayaan Hari Besar 

Sering MTs Ma’arif Munggung turut serta dalam menyelenggarakan 

kegiatan untuk menyambut event-event ataupun perayaan hari besar. Kegiatan ini 

tentu saja dapat digunakan untuk sekalian mempromosikan madrasah. 

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zainul Farid: 

“Seringkali pihak madrasah menyelenggarakan kegiatan untuk 

menyambut hari besar, misalnya kegiatan menyambut tujuhbelasan dan 

qurban saat Idul Adha.”71 
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Beliau juga menambahkan: 

“Selain itu kita juga sering melakukan kegiatan-kegiatan yang tujuannya 

adalah dari kita ke masyarakat, misalnya dalam bentuk kerja bakti, 

takziah bersama ketika ada yang meninggal, menghadiri kegiatan yang 

diadakan oleh masyarakat. Pokoknya sebisa mungkin kita harus 

berpartisipasi dalam masyarakat. Sebisa mungkin menjaga hubungan baik 

dengan masyarakat. Nah, yang berperan dalam kegiatan-kegiatan ini 

bukan hanya kami, melainkan komite madrasah juga, baik dalam 

menyebarkan berita, mengisi acara ataupun berpartisipasi sebagai 

peserta.”72 

 

Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Suwito S. Pd sebagai berikut: 

“Dalam menjalin hubungan madrasah dan masyarakat yang baik, pihak 

madrasah sering melibatkan masyarakat dalam kegiatan madrasah seperti 

halnya istighosah, pengajian, akhirussanah, kerja bakti, bakti sosial dan 

lain sebagainya. Begitu pula pihak masyarakat sering melibatkan pihak 

madrasah, seperti halnya acara pernikahan  atau acara kegiatan desa 

banyak dari masyarakat yang mengundang grup marawis dari madrasah, 

dumb band dan karawitan. Dari sini kami juga memanfaatkan untuk 

publikasi madrasah sehingga dapat menarik minat masyarakat terhadap 

madrasah ini.”73 

 

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat dilihat bahwa komite 

madrasah turut berperan penting dalam jalannya kegiatan tersebut. Peran tersebut 

berupa penyebaran berita, mengisi kegiatan tersebut maupun sebagai peserta 

kegiatan. Kegiatan-kegiatan ini menurut komite madrasah dapat dimanfaatkan 

sebagai sarana untuk menarik minat madrasah terhadap madrasah. 

d) Melalui Website Resmi Madrasah 

MTs Ma’arif Munggung memiliki website resmi yang di dalamnya berisi 

segala sesuatu tentang MTs Ma’arif Munggung. Website ini dapat diakses oleh 

seluruh masyarakat secara umum. Untuk informasi yang bersifat sensitif dan 
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rahasia, diperlukan username dan password untuk mengaksesnya. Bapak Zainul 

Farid menuturkan: 

“Kita juga punya website resmi, kok. Profil madrasah, sejarah, program 

kerja, program layanan pendidikan semuanya ada di sana. Dengan adanya 

website ini kita akan lebih mudah mengenalkan madrasah kita kepada 

masyarakat luas. Tidak hanya terbatas pada masyarakat sini saja, tetapi 

masyarakat seluruh dunia yang bisa mengakses internet. Tetapi ada juga 

informasi yang bersifat rahasia yang hanya bisa diakses oleh yang punya 

username dan password.”74 

 

2) Pembentukan Opini Publik 

Dengan mempelajari opini publik, MTs Ma’arif Munggung Ponorogo dapat 

menentukan atau memperkirakan tindakan apa yang perlu dilakukan. Dengan opini 

publik pula, madrasah dapat membawa dirinya menjadi madrasah yang sesuai dengan 

kondisi terbaik yang diinginkan oleh masyarakat. Hal ini diungkapkan oleh Bapak 

Suwanto, S.H. sebagai berikut: 

“Seperti halnya ketika di manapun saya bisa bertemu dengan masyarakat, 

entah itu dalam acara formal, di masjid, di warung kopi, tahlilan, dan di mana 

ada kesempatan untuk bercengkrama dengan masyarakat saya sedikit 

berdiskusi atau pun mendengarkan kritik dan saran dari mereka yang nantinya 

dapat dijadikan masukan kepada madrasah atau dapat pula dijadikan sebagai 

kebijakan madrasah demi menciptakan hubungan baik antara masyarakat dan 

lingkungan madrasah.”75 

 

Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo ini berfungsi sebagai 

tempat menampung segala aspirasi dan ide-ide baru dari semua kalangan baik dari 

orang tua murid, masyarakat sekitar maupun dari pihak sekolah. Semua ide-ide baru 

yang dapat menjadikan madrasah lebih baik akan dianalisis dan di musyawarahkan 

bersama dengan pihak-pihak yang terkait yaitu antara madrasah dan anggota komite 

madrasah itu sendiri. 
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Bapak Annas Hidayana S. Pd juga menjelaskan: 

“Dalam mengatur pertemuan madrasah, komite dan orang tua siswa,pihak 

madrasah  mengadakan  rapat dengan  ketua serta pengurus komite dan rukun  

kelas yang telah  dimiliki oleh masing-masing kelas. Rukun kelas adalah 

setiap tingkatan kelas yang memiliki wakil dari orang tua siswa yang akan 

ditunjuk sebagai anggota dari komite. Rapat komite diadakan tiga bulan 

sekali, jika ada hal-hal yang penting dalam kelancaran kegiatan belajar 

mengajar maka pertemuan antara madrasah dan komite diadakan secara 

mendadak. Sedangkan rapat orang tua siswa diadakan setahun dua kali yaitu 

pada rapat Ujian Madrasah atau Ujian Nasional dan Penerimaan Peserta 

Didik Baru.”76 

  

Pembentukan opini baik ini tidak hanya dipelihara pada kalangan masyarakat 

umum saja namun juga dipelihara pada lingkungan para alumni. Hubungan baik 

selalu berusaha dijaga melalui kegiatan-kegiatan yang melibatkan alumni MTs 

Ma’arif Munggung Ponorogo. Output kegiatan ini selain untuk manfaat bagi pribadi 

para alumni, juga bertujuan untuk kemanfaatan masyarakat sekitar. Sebagaimana 

yang diungkapkan oleh Bapak Jalaludin selaku pendidik mata pelajaran Qur’an 

Hadist yaitu sebagai berikut: 

“Adanya forum alumni dapat membantu hubungan antara madrasah dengan 

masyarakat. Di era yang sekarang ini tidak lah begitu susah untuk membuat 

wadah forum alumni. Dan ini merupakan kesempatan para alumni untuk 

kembali berkomunikasi dengan pihak madrasah mesikupun sudah 

meninggalkan almamater madrasah. Forum alumni ini dipupuk oleh pihak 

madrasah yang mana akan lebih sering dilibatkan dalam beberapa kegiatan 

ekstern madrasah, seperti halnya temu kangen alumni, buka puasa bareng, 

istighosah bersama masyarakat dan madrasah, penggalangan dana dan juga 

publikasi atau promosi madrasah.”77 

 

Untuk menjaga hubungan yang baik dengan masyarakat, pihak MTs 

Munggung Ponorogo sering melibatkan masyarakat dalam kegiatan-kegiatan yang 

diselenggarakan oleh madrasah. Begitu pula setiap masyarakat mengadakan kegiatan 
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tertentu, pihak madrasah selalu berusaha berpartisipasi dalam kegiatan tersebut. 

Bapak Suwito S. Pd mengatakan: 

“Dalam menjalin hubungan madrasah dan masyarakat yang baik, pihak 

madrasah sering melibatkan masyarakat dalam kegiatan madrasah seperti 

halnya istighosah, pengajian, akhirussanah, kerja bakti, bakti sosial dan lain 

sebagainya. Begitu pula pihak masyarakat sering melibatkan pihak madrasah, 

seperti halnya acara pernikahan  atau acara kegiatan desa banyak dari 

masyarakat yang mengundang grup marawis dari madrasah, drumband dan 

karawitan. Dari sini kami juga memanfaatkan untuk publikasi madrasah 

sehingga dapat menarik minat masyarakat terhadap madrasah ini.”78 

 

Kegiatan-kegiatan tersebut oleh komite madrasah selain bertujuan untuk 

sarana promosi dan publikasi diharapkan juga akan dapat meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap madrasah. 

b. Mediator antara Madrasah dengan Pemerintah 

Dalam mendukung perannya sebagai mediator, selain bekerja sama dengan 

madrasah dan masyarakat, Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo juga 

bekerja sama dengan pemerintah atau Dewan Pendidikan. Kerja sama ini dapat dilihat 

dari usaha komite madrasah dalam mengusahakan dana dari pemerintah untuk 

kesejahteraan madrasah, sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Suwanto, S.H. 

sebagai berikut: 

“Madrasah kami adalah madrasah swasta, jadi sedikit lebih bekerja keras 

dalam mengusaahakan dana. Pendanaan kami sifatnya mandiri, yang pertama 

dari yayasan, selain itu diambil dari pungutan wali murid dalam bentuk uang 

SPP, dan pungutan dari kegiatan-kegiatan lainnya. Maka dari itu setiap 

tahunnya kami harus mengusahakan untuk mendapatkan dana BOS dari 

pemerintah. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan madrasah ini. 

Karena jika kesejahteraan madrasah baik, berarti, kan, mensejahterakan 

pendidikan juga.”79 
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Pada dasarnya, segala pendanaan dari MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

bersifat mandiri. Madrasah memperoleh dana dari Yayasan Ma’arif Munggung, 

kemudian juga diambil dari pungutan wali murid dan sumbangan masyarakat. Dalam 

hal ini Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo bekerja sama dengan 

pemerintah dalam usahanya memperoleh pendanaan untuk madrasah, yaitu dengan 

mengusahakan dana BOS dari pemerintah untuk menunjang kesejahteraan madrasah. 

Terkait masalah pendanaan, diketahui bahwa pendanaan dirinci secara detail 

baik pemasukan maupun pengeluaran yang ditulis dalam pembukuan madrasah. Hal 

didukung oleh pernyataan Bapak Annas Hidayana S.Pd selaku kepala madrasah di 

MTs Ma’arif Munggung: 

“Jadi setiap ada pendapatan masuk maupun keluar dirapatkan bersama dengan 

komite madrasah dan pihak terkait lainnya kemudian ditulis oleh notulen 

secara langsung dan di akhir rapat kemudian dibacakan dan disetujui oleh 

pihak madrasah dan komite madrasah sehingga dapat dipertanggung jawabkan 

bersama.”80 

 

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa peran yang telah dilakukan 

komite sekolah sebagai mediator di MTs Ma’arif Munggung cukup baik. Hal tersebut 

dibuktikan dengan kepedulian komite madrasah dalam upayanya menjembatani 

antara madrasah dnegan masyarakat maupun pemerintah. Dengan melakukan 

berbagai cara publikasi entah melalui ceramah, penyebaran pamflet, pelibatan 

masyarakat dalam berbagai kegiatan social maupun pendekatan personal dilakukan 

untuk lebih mengenalkan MTs Ma’arif Munggung kepada masyarakat luas. Tidak 

berhenti disitu saja Komite Madrasah di MTs Munggung juga sangat bereparan aktif 

dalam pendanaan madrasah. Karena pada dasarnya MTs Munggung merupakan 
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madrasah swasta, selain dari SPP siswa Komite Madrasah bekerja sama dengan 

pemerintah dalam mengusahakan dana dari pemerintah dmei kesejahteraan Madrasah. 

3. Implikasi Peran Komite Madrasah dalam meningkatkan citra pendidikan di MTs 

Ma’arif Munggung 

Dalam setiap tindakan yang diambil tentu akan memunculkan hasil dari tindakan 

tersebut. Begitu pula dengan hasil dari usaha komite madrasah MTs Ma’arif Munggung 

Ponorogo yang diambil untuk membangun citra madrasah. Selanjutnya upaya pencitraan 

yang telah dilakukan oleh madrasah dan komite madrasah telah perlahan menunjukkan 

hasilnya, di antaranya adalah: 

a. Jumlah Siswa 

Salah satu indikator sederhana untuk melihat bagaimana perkembangan citra 

suatu sekolah adalah dengan melihat perkembangan jumlah siswanya. Dengan 

melihat perkembangan ini, akan dapat diduga apakah citra sekolah tersebut semakin 

bertambah baik ataukah mengalami penurunan. Berikut akan dipaparkan data 

mengenai jumlah siswa MTs Ma’arif Munggung Ponorogo dari tahun 2010 sampai 

tahun 2018:81 

Tabel 4.3 

Data jumlah siswa MTs Ma’arif Munggung Ponorogo Tahun 2010 sampai 

dengan Tahun 2018 

Tahun Kelas VII Kelas VIII Kelas IX Jumlah 

2010 45 68 81 194 

2011 57 45 68 170 

2012 69 57 45 171 

2013 74 69 57 200 

2014 87 74 69 230 

2015 86 87 74 247 

2016 89 86 87 262 

2017 90 89 86 265 
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2018 95 90 89 274 

 

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa jumlah siswa dari tahun ke tahun 

relatif bertambah, meskipun peningkatannya tidak tergolong signifikan. Hal ini 

selaras dengan yang disampaikan oleh Bapak Zainul Farid: 

“Saya rasa siswa kami semakin tahun semakin bertambah. Bahkan dulu kami 

sempat bingung untuk membagi siswa kami per kelasnya. Jika kami jadikan 

satu kelas, maka jumlahnya terlalu banyak. Jika kami jadikan dua kelas, maka 

jumlah per kelasnya terlalu sedikit. Kalau sekarang malahan bisa kami jadikan 

tiga kelas.”82 

 

b. Kepercayaan Masyarakat 

Dengan latar belakang sekolah yang merupakan lembaga pendidikan Islam 

yang juga berbasis pondok pesantren, masyarakat cenderung memilih menyekolahkan 

anak-anak mereka di madrasah ini di banding madrasah yang lainnya. Hal ini selaras 

dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Ninik Winarni yang merupakan salah satu 

wali murid, yaitu sebagai berikut: 

“Daripada MTs yang lainnya, MTs Munggung ini tentu saja yang lebih bagus, 

guru-gurunya juga pintar-pintar dan sopan-sopan. Lagian, kan, MTs ini dalam 

naungan pondok pesantren, guru-gurunya juga kebanyakan ustad di pondok, 

pasti pendidikan agamanya lebih baik dari pada pendidikan agama di MTs 

lain. Anak-anak jaman sekarang kalau tidak belajar agama dengan baik bisa 

kebablasan nanti pergaulannya.”83 

 

Hal ini senada juga diungkapkan oleh Bapak Sutrisno yang sebagai salah satu 

pedagang kaki lima yang berjualan di sekitar lingkungan madrasah: 

“Wah sekarang MTs ini jadi tambah bagus, bangunannya tambah besar, 

siswanya menurut saya juga tambah banyak saja.”84 

 

Ibu Ninik Winarni menambahkan: 
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“Siswa sini, tuh, banyak yang pintar qiro’ah, sering tampil hadroh, kadang 

juga karawitan. Kadang kalau ada acara pernikahan mereka juga sering 

diundang untuk qiro’ atau hadroh-an.”85 

 

Banyak masyarakat yang mempercayakan tugas-tugas kemasyarakatan kepada 

warga MTs Ma’arif Munggung Ponorogo, misalnya mengisi acara penting atau 

sekedar diundang berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Bahkan banyak kegiatan 

tersebut dapat menemukan potensi-potensi siswa yang terpendam. Menurut Bapak 

Suwito sendiri tidak sedikit yang meminta siswa MTs MA’arif Munggung untuk 

mengisi acara pernikahan atau kegiatan-kegiatan penting di desa Munggung selama 

tidak mengganggu kegiatan belajar siswa tersebut. Dari kegiatan yang sering 

dilakukan di luar ini maka menjadi daya tarik madrasah terhadap masyarakat di desa 

Munggung maupun sekitarnya. 

 

 

c. Kualitas Pendidikan Masyarakat 

Dengan upaya peningkatan kualitas madrasah, hal ini juga meningkatkan 

kualitas pendidikan masyarakat sekitar dimana para peserta didik telah memiliki 

semangat untuk berprestasi dan memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang 

selanjutnya untuk kehidupan yang lebih baik. Hal ini didukung oleh penyampaian 

Bapak Zainul Farid tentang peningkatan minat siswa untuk melanjutkan jenjang 

pendidikan mereka ke jenjang berikutnya, yaitu sebagai berikut:  

“Dibandingkan dengan tahun-tahun sebelunya, siswa kami semakin banyak 

yang tertarik untuk melanjutkan pendidikan mereka ke jenjang selanjutnya. 

Oleh karena itu maka kami pun selalu mendorong dan membekali mereka 

dengan semangat untuk selalu menjadi lebih baik dari hari ke hari. Dan ketika 
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ini kami komunikasikan pada wali murid, mereka memberikan respon 

positif”86  

 

MTs Ma’arif Munggung Ponorogo adalah sekolah yang berlatar belakang 

pondok pesantren. Pendidikan agama Islam merupakan salah satu kurikulum utama di 

madrasah ini. Dengan adanya pendidikan agama Islam di madrasah ini, secara 

berangsur dapat semakin meningkatkan pemahaman masyarakat sekitar mengenai 

ilmu agama. Alumni dari madrasah ini juga menjadi warga masyarakat yang paham 

terhadap ilmu agama dan penerapannya dalam bermasyarakat. Sebagaimana yang 

diungkapkan oleh Ibu Ninik Winarni: 

“MTs ini sering sekali mengadakan kegiatan-kegiatan bersama masyarakat. 

Nah, yang istimewa adalah setiap ada kegiatan apapun selalu ada sesi 

dakwahnya. Dengan begitu kan dapat semakin menambah wawasan kita-kita 

ini sebagai masyarakat awam.”87 
 

Beliau menambahkan: 

“Lulusan MTs sini kebanyakan pintar-pintar, pada rajin ke masjid, aktif di 

kegiatan masyarakat, jadi orang bener deh pokoknya. Kadang anak saya saja 

malah lebih paham kalau ditanya masalah ilmu agama dibanding saya.”88 

 

Dari paparan di atas, dapat diketahui bahwa upaya bimbingan dan pendidikan 

yang dilakukan dapat menunjukkan bahwa madrasah mampu meningkatkan kualitas 

pendidikan masyarakat melalui peningkatan prestasi anak didik dan mampu 

memotivasi mereka untuk menjadi pribadi yang berilmu dan berakhlak mulia.  
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BAB V 

ANALISIS DATA 

 

Memperhatikan dan menelaah hasil paparan dan temuan penelitian, yang dipaparkan dan 

dideskripsikan sebelumnya yang berkaitan dengan peran Komite Madrasah dalam meningkatkan 

citra madrasah di MTs Ma’arif  Munggung Ponorogo, yang meliputi peran Komite Madrasah 

sebagai badan pertimbangan dan sebagai badan mediator. Kedua peran tersebut memuat strategi 

yang dilakukan oleh Komite Madrsah dalam tujuannya untuk melaksanakan setiap tugas dan 

fungsi komite madrasah, khususnya dalam penelitian ini yaitu tentang tujuaannya untuk 

meningkatkan citra madrasah. Analisis ini dilakukan dengan melihat fakta-fakta temuan di 

lapangan sebagaimana yang telah dipaparkan pada Bab IV, yang dapat dijelaskan sebagai 

berikut: 

A. Analisis terhadap Peran Komite Madrasah Sebagai Badan Pertimbangan dalam 

Meningkatkan Citra MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

Pemberian pertimbangan yang dilakukan oleh komite madrasah sangat penting karena 

komite madrasah adalah wakil dari masyarakat yang menjadi partner madrasah dalam meniti 

masa depan madrasah tersebut. Pemberian pertimbangan ini dimaksudkan agar apapun yang 

ditentukan oleh madrasah tidak keluar dari apa yang dikehendaki oleh masyarakat, yaitu 

madrasah yang mampu merealisasikan aspirasi masyarakat dan berusaha untuk menciptakan 

generasi yang bermanfaat kembali kepada masyarakat. 

Komite madrasah memberi pertimbangan terhadap kebijakan-kebiajkan apa yang 

akan diambil oleh madrasah, misalnya saja dalam merumuskan setiap program-progam dan 

kegiatan madrasah. Sehingga MTs Ma’arif Munggung ponorogo mengupayakan dan 



mengkondisikan serta memberi ruang gerak seluas-luasnya kepada komite untuk masuk ke 

lingkup madrasah untuk membantu meningkatkan citra madrasah. 

Perencanaan program kerja Komite Sekolah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

dalam meringkatkan citra madrasah harus berkiblat pada keempat perannya. Identifikasi 

masalah adalah proses penentuan tujuan atau sasaran yang hendak dicapai dan menetapkan 

jalan dan sumber yang diperlukan untuk mencapai tujuan itu, seefektif dan seefisien 

mungkin. Perencanaan merupakan tindakan menetapkan terlebih dahulu apa yang akan 

dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa harus dikerjakan dan dan siapa yang 

mengerjakannya.89 

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa dalam usaha membangun citra 

madrasah ini yang pertama dilakukan oleh Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung 

Ponorogo adalah memahami keadaan internal dan eksternal madrasah. Dengan memahami 

keadaan internal dan eksternal madrasah akan lebih mudah mengetahui kekuatan maupun 

kelemahan dari madrasah itu sendiri. Kemudian setelah mengidentifikasi setiap kekurangan 

dan kelemahan madrasah baik secara internal maupun eksternal, komite madrasah akan dapat 

memberikan pertimbangan-pertimbangan terkait usaha madrasah untuk meningkatkan 

citranya di mata masyarakat. 

Pertimbangan yang diberikan oleh Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung 

memang bukanlah hal yang wajib dilaksanakan oleh madrasah.  Karena tata hubungan antara 

komite madrasah dengan satuan pendidikan, Dewan Pendidikan, dan institusi lain yang 

bertanggungjawab dalam pengelolaan pendidikan dengan komite-komite sekolah pada satuan 

pendidikan lain bersifat koordinatif. Komite madrasah bukan lembaga birokrasi baru. 

Kedudukan komite madrasah sama sekali tidak berada di bawah atau di atas kepala sekolah, 
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melainkan sejajar.90 Meskipun begitu, pertimbangan yang diberikan oleh komite madrasah 

adalah tolok acuan di mana pertimbangan tersebut diyakini merupakan pilihan terbaik yang 

dapat diambil oleh madrasah untuk mencapai tujuannya untuk meningkatkan citra madrasah.  

Untuk meningkatkan citra madrasah, madrasah harus lebih dulu meningkatkan mutu 

madrasah, begitu pula yang telah dilakukan olen MTs Ma’arif Munggung Ponorogo. 

Madrasah yang berkualitas adalah madrasah yang efisien dan efektif dalam proses belajar-

mengajar, artinya adalah ketika peserta didik telah mampu mencapai tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan oleh madrasah. Usaha dalam meningkatkan mutu madrasah bukan hanya 

merupakan tugas guru ataupun staf madrasah, melainkan seluruh jajaran warga madrasah, 

termasuk pula komite madrasah dan masyarakat.  

Menurut Ace Suryadi, mutu pendidikan adalah kemampuan lembaga pendidikan 

dalam mendayagunakan sumber-sumber pendidikan untuk meningkatkan kemampuan belajar 

seoptimal mungkin.91 Sedangkan peran komite madrasah dalam perannya meningkatkan 

mutu pendidikan diatur dalam Keputusan menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia 

No. 044/U/2002 Tahun 2002, tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Komite 

sekolah merupakan suatu badan atau lembaga non-profit dan non-politis, yang dibentuk 

berdasarkan musyawarah demokratis para stakeholder pendidikan sekolah, sebagai 

representasi dari berbagai unsur yang bertanggung jawab terhadap peningkatan kualitas 

proses dan hasil pendidikan.92 

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam Bab IV, pertimbangan yang diberikan oleh 

Komite Madrasah MTs Munggung mempunyai peranan penting dalam meningkatkan 
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kualitas MTs Ma’arif Munggung Ponorogo, yaitu pertama, peranan dalam peningkatan 

kualitas pendidik. Guru di dalam kegiatan kelas merupakan inti program pendidikan dan guru 

kelas memegang peran penting dalam bimbingan. Guru adalah orang yang paling berarti bagi 

membantu proses belajar siswa. Hubungan siswa dengan guru merupakan lingkungan 

manusiawi yang penting. Guru lah yang menolong siswa untuk mempergunakan 

kemampuanya secara efektif, untuk belajar mengenal diri sendiri, keberhasilan guru 

melaksanakan peran mengajar siswa bergantung pada kemampuannya untuk menciptakan 

suasana belajar yang baik di kelas.93 

Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung memberikan pertimbangan terkait siapa 

dan bagaimana MTs Ma’arif Munggung akan memilih tenaga pendidik dalam madrasahnya. 

Pertimbangan ini oleh komite madrasah didasarkan pada kualitas calon guru tersebut. Karena 

kemampuan guru akan mempengaruhi kemampuan belajar siswanya. Penyeleksian calon 

guru ini juga diutamakan bagi yang memiliki kualifikasi ilmu agama yang mendalam. 

Dengan latar belakang madrasah yang bediri di bawah naungan pondok pesantren, 

pendidikan agama Islam merupakan aspek paling penting yang harus diperhitungkan dalam 

mencapai salah satu tujuan dari madrasah, yaitu untuk mencetak siswa yang cerdas dan 

berakhlak Islami nantinya.  

Selain itu, recruitment calon guru juga tidak terbatas untuk kalangan-kalangan 

tertentu saja, melainkan kesempatan ini juga diberitakan kepada kalangan alumni dan 

masyarakat yang memiliki kompetensi. Hal ini merupakan strategi yang cukup bagus untuk 

mendorong masyarakat sekitar untuk turut serta dalam mengelola dan memajukan madrasah. 

dengan adanya guru yang berkualitas, maka akan tercipta murid-murid yang berkualitas pula. 
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Ketika suatu madrasah berhasil mencetak murid-murid yang berkualitas, maka hal tersebut 

akan meningkatkan citra madrasah di mata masyarakat. 

Kedua, peranan Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung dalam meningkatkan 

kualitas sarana dan prasarana. Pengadaan sarana dan prasarana pendidikan merupakna segala 

kegiatan yang dilakukan dengan cara menyediakan semua keperluan barang dan jasa 

berdasarkan hasil perencanaan dengan maksud untuk menunjang kegiatan pembelajaran agar 

kegiatan pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan tujuan yang 

diinginkan.94 

Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung menjalankan perannya dengan baik dalam 

memberi pertimbangan terkait pengelolaan sarana dan prasarana madrasah. Sebagaimana 

telah dipaparkan sebelumnya bahwa Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung berperan 

aktif dan secara rutin meninjau keadaan sarana dan prasarana yang ada di madrasah. Keadaan 

bangunan, meja dan kursi, fasilitas kelas dan ekstrakurikuler, serta sarana lain berupa alat dan 

fasilitas kantor tidak luput dari perhatian komite madrasah. Kemudian memberikan masukan 

kepada madrasah ketika terdapat sarana dan prasarana yang kurang memadai atau kurang 

layak untuk digunakan. Masukan-masukan ini kemudian didiskusikan dalam rapat bersama 

untuk selanjutnya dicari solusinya terkait keputusan dan pendanaannya. 

Sarana dan prasarana madrasah merupakan faktor pendukung terlaksananya program 

sekolah, khususnya kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan siswanya. 

Keberadaan sarana dan prasarana mutlak dibutuhkan dibutuhkan pada proses pendidikan. 

tanpa sarana dan prasarana pendidikan, proses pendidikan akan mengalami kesulitan yang 

serius, bahkan bisa mengalami kegagalan. Karena itulah keberadaan sarana dan prasarana 
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madrasah harus dikelola dengan baik. Dengan adanya sarana dan prasarana yang berkualitas, 

tentunya masyarakat akan berpendapat bahwa madrasah tersebut berkualitas pula. 

Ketiga, peranan Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung dalam pengelolaan 

kegiatan pendidikan. Segenap jajaran pejabat sekolah, guru dan tenaga fungsional lainnya 

harus menyadari bahwa titik pusat tujuan sekolah adalah menyediakan program pendidikan 

yang direncanakan untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan pendidikan, pribadi 

dan kebutuhan kemasyarakatan, serta kebutuhan individu para siswa. Para siswa merupakan 

klien utama yang harus dilayani, oleh sebab itu para siswa harus dilibatkan secara aktif dan 

tepat, tidak hanya dalam proses belajar mengajar, melainkan juga di dalam kegiatan 

sekolah.95 Maka di sinilah pentingnya keberadaan kegiatan-kegiatan pendidikan, baik itu 

peningkatan kualitan kegiatan di dalam kelas maupun kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler. 

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa MTs Ma’arif Munggung memiliki 

jadwal kegiatan yang padat bagi siswa-siswanya. Peran komite madrasah di sini adalah 

sebagai pemberi pertimbangan, baik itu dalam bentuk pertimbangan perencanaan kegiatan, 

alokasi dana serta pengawasan dalam setiap kegiatan untuk kemudian memberi kritik dan 

saran dalam setiap evaluasi di akhir kegiatan tersebut untuk dapat diperbaiki nantinya. 

Komite madrasah juga memberikan pertimbangan terkait apakah kegiatan tersebut akan 

mengganggu kegiatan belajar siswa di kelas maupun di pesantren, serta apakah kegiatan 

tersebut cukup baik dalam tujuannya untuk mengembangkan akhlak Islami dan kreatifitas 

siswa. 

Terkait hal ini, pandangan mendasar yang perlu menjadi kerangka pikir madrasah 

maupun komite madrasah adalah bahwa pada prinsipnya anak-anak adalah makhluk yang 

aktif. Individu merupakan manusia belajar yang aktif dan selalu ingin tahu. Daya keaktifan 
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yang dimiliki anak secara kodrati itu akan dapat berkembang kearah yang positif bilamana 

lingkungannya memberikan ruang yang baik untuk tumbuh suburnya keaktifan itu. Keadaan 

ini menyebabkan pihak madrasah perlu menggali potensi-potensi keberagamaan siswa 

melalui keaktifan yang mereka aktualisasi dan selanjutnya mengarahkan aktifitas mereka ke 

arah tujuan positif atau tujuan pembelajaran. Hal ini pula yang mendasari pemikiran bahwa 

kegiatan pembelajaran harus dapat memberikan dan mendorong seluas luasnya keaktifan. 

Karena ketidak tepatan pemilihan pendekatan pembelajaran sangat memungkinkan keaktifan 

siswa menjadi tidak tumbuh subur bahkan mungkin justru menjadi kehilangan 

keaktifannya.96 

Dengan begitu, pelaksanaan setiap kegiatan-kegiatan pendidikan di MTs Ma’arif 

Munggung ini merupakan keputusan yang tergolong vital. Maka dari itu baik madrasah 

maupun komite madrasah selalu berhati-hati dan mempertimbangkan secara mendalam 

terhadap pengadaan dan pelaksanaan setiap kegiatan tersebut, baik kegiatan di dalam kelas 

maupun di luar kelas agar maksud dan tujuan dari masing-masing kegiatan dapat tercapai 

dengan baik, yaitu menciptakan suatu program pendidikan yang bermutu untuk 

menghasilkan pendidikan yang bermutu pula.  

Pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang dapat menghaslkan lulusan yang 

berkulitas yaitu lulusan yang memiliki prestasi akademik yang mampu menjadi pelopor 

pembaharuan dan perubahan sehingga mampu menjawab berbagai tantangan dan 

permasalahan yang dihadapinya, baik itu di masa sekarang atau masa yang akan datang. 
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Karena mutu pendidikan bukanlah suatu konsep yang berdiri sendiri akan tetapi terkait erat 

dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat.97 

Berangkat dari pengertian tersebut, maka dalam mendefinisikan mutu pendidikan 

khususnya pendidikan agama Islam di MTs Ma’arif Munggung adalah pendidikan yang 

dapat menghasilkan dan membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia serta mampu menanamkan dan 

menumbuhkembangkan ajaran Islam dan nilai-nilainya untuk dijadikan pandangan hidupnya, 

yang diwujudkan dalam sikap hidup dan dikembangkan dalam keterampilan hidupnya sehari-

hari. Jika pendidikan yang bermutu telah tercapai, maka tentunya pencapaian citra madrasah 

akan mengikuti pencapaian mutunya. 

B. Analisis terhadap Peran Komite Madrasah Sebagai Mediator dalam Meningkatkan 

Citra Pendidikan MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

Dalam perannya sebagai mediator, komite madrasah berfungsi sebagai mediator dan 

menjadi penghubung madrasah dan masyarakat, atau antara sekolah dengan Dinas 

Pendidikan. Komite madrasah sebagai mediator dalam pelaksanaan program sekolah, 

sehingga kebijakan dan program yang telah ditetapkan madrasah dapat akuntabel kepada 

masyarakat. Bagi komite madrasah fungsi yang harus dijalankan dalam kaitannya dengan 

perannya sebagai mediator adalah memberdayakan sumber daya yang ada pada orang tua dan 

masyarakat serta pemerintah bagi pelaksanaan pendidikan di madrasah. 

Dalam kaitannya dengan pencitraan madrasah di mata masyarakat, peran mediator ini 

merupakan ujung tombak dalam setiap program-program peningkatan citra yang dimiliki 

oleh madrasah. Pencitraan adalah semua aktivitas yang diwujudkan untuk menciptakan kerja 
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sama yang harmonis antara madrasah dan masyarakat melalui usaha memperkenalkan 

madrasah dan seluruh kegiatannya kepada masyarakat agar madrasah memperoleh simpati 

dan pengertian masyarakat.98  

Adapun upaya Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung untuk memperoleh citra 

yang positif atas produk pendidikan yang dihasilkan, yaitu mempublikasikan madrasah dan 

membentuk opini publik tentang keberadaan madrasah.  

Publikasi madrasah bertujuan untuk menngenalkan madrasah ke khalayak umum 

sehingga madrasah dapat diminati dan menarik bagi pelanggan maupun konsumen 

pendidikan atas kualitas jasa yang ditawarkan. Sebagaimana yang telah dijelaskan 

sebelumnya bahwa MTs Ma’arif Munggung mempunyai beberapa strategi dalam upayanya 

untuk mempublikasikan madrasah kepada masyarakat, antara lain adalah publikasi melalui 

ceramah, melalui penyebaran pamflet, melalui pendekatan personal, melalui kegiatan 

kemasyarakatan dan melalui website resmi madrasah. Upaya pengenalan madrasah kepada 

masyarakat ini adalah tugas setiap pihak-pihak yang terkait dengan madrasah termasuk guru, 

staf dan khususnya komite madrasah. 

Melalui ceramah, masyarakat akan sadar tentang pentingnya pendidikan khususnya 

pendidikan Islam bagi anak-anak mereka. Mengingat bahwa beberapa anggota Komite 

Madrasah MTs Ma’arif Munggung merupakan tokoh agama yang cukup disegani oleh 

masyarakat, maka pendekatan ini akan cukup memberikan dampak positif bagi citra 

madrasah.  

Publikasi melalui penyebaran pamflet dan media internet akan mampu melewati batas 

ruang, waktu serta jangkauan yang lebih luas. Oleh karena itu, madrasah dapat 
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memanfaatkan media ini untuk kepentingan publikasi. Beberapa hal  penting, seperti waktu 

pendaftaran siswa baru, kegiatan pendidikan yang  dilakukan, atau data madrasah dapat di 

informasikan kepada masyarakat luas melalui pamflet maupun media internet tersebut. 

Sehingga madrasah akan lebih akuntabel di mata masyarakat. 

Dengan melibatkan masyarakat dalam setiap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang 

diselenggarakan oleh madrasah, maka akan terjalin hubungan baik antara masyarakat dan 

madrasah. ketika telah terjalin hubungan baik antara madrasah dan masyarakat, maka 

kepercayaan masyarakat terhadap madrasah akan meningkat. 

Pendekatan personal oleh para anggota Komite Madrasah Mts Ma’arif Munggung 

mempunyai andil yang cukup besar dalam upaya publikasi madrasah tersebut. Komite 

madrasah yang beranggotakan orang-orang dari berbagai latar belakang yang meliputi tokoh 

masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, wali murid dan alumni membuat mereka lebih 

fleksibel dan mempunyai pangsa pasar yang lebih luas dalam usahanya mempromosikan dan 

menarik minat masyarakat terhadap MTs Ma’arif Munggung. Strategi ini juga tergolong 

lebih efektif dan efisien dibanding strategi-strategi yang lainnya.  

Diungkapkan oleh Khaerudin bahwa keanggotaan komite madrasah harus berasal dari 

unsur-unsur yang ada dalam masyarakat. Di samping itu unsur dewan guru, yayasan atau 

lembaga penyelenggara pendidikan, Badan pertimbangan desa dapat pula dilibatkan sebagai 

anggota.99 Begitu pula dengan Pengurus Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung. Komite 

madrasah tersebut beranggotakan orang-orang dari berbagai latar belakang yang meliputi 

tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, wali murid dan alumni, sebagaimana 

yang telah disebutkan sebelumnya. 
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 Perbedaan latar belakang yang ditampung dalam satu organisasi ini menggambarkan 

bahwa Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung lebih leluasa untuk merangkul dan 

mengidentifikasi segala hal yang berkaitan dengan masyarakat, menampung aspirasi 

pendidikan masyarakat, mempelajari opini publik, untuk kemudian memberikan 

pertimbangan kepada madrasah tentang kebijakan-kebijakan yang harus diambil. Proses 

pembentukan ini oleh Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung dilakukan baik dengan 

terjun langsung ke masyarakat, melalui rapat bersama antara komite, madrasah dan 

masyarakat, maupun dengan diadakannya forum-forum alumni. 

Akar dari proses pembentukan opini adalah sikap (attitude). Sikap adalah perasaan 

atau suasana hati seseorang mengenai orang, organisasi, persoalan atau objek. Secara singkat, 

sikap adalah suatu cara untuk melihat situasi. Sikap yang diungkapkan itulah yang disebut 

opini.100 

Dengan memahami opini masyarakat atau publik terhadap  madrasah maka dapat 

diperoleh informasi secara menyeluruh, yang kemudian dapat difungsikan untuk 

merencanakan program hubungan madrasah dengan masyarakat. Selain itu, sekolah juga bisa 

mengetahui data-data secara objektif tentang kebaikan dan kelemahan suatu komponen 

madrasah yang dimaksud. Dengan adanya pemahaman terhadap opini publik, akan ada 

beberapa manfaat yang dapat diambil oleh MTs Ma’arif Munggung, di antaranya:101 

a. Madrasah mengetahui tentang apa yang sedang dipikirkan masyarakat tentang 

penyelenggaraan madrasah. Hal ini perlu untuk perencanaan kegiatan program madrasah. 
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b. Madrasah dapat merencanakan bagaimana membentuk pengertian masyarakat terhadap 

program madrasah; atau perilaku siswa atau perilaku guru dan sebagainya.  

c. Madrasah mengetahui tentang hal-hal yang memuaskan dan hal-hal yang kurang 

memuaskan tentang penyelenggaraan madrasah. 

d. Madrasah dapat menerjemahkan kebiasaan penduduk. 

e. Madrasah dapat merencanakan program pengajaran yang efektif atau yang dibutuhkan 

oleh masyarakat. 

f. Madrasah dapat mendudukan opini masyarakat secara proporsional dan objektif. 

g. Madrasah dapat menentukan masalah-masalah yang harus dipecahkan sebelum 

ditindaklanjuti  melalui rapat dengan orang tua murid, dewan guru dan komite madrasah. 

Dengan mempelajari opini publik, Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung dapat 

menentukan atau memperkirakan tindakan apa yang perlu dilakukan oleh madrasah, sehingga 

kehati-hatian perlu dipertimbangkan. Maka apapun program ataupun kebijakan yang diambil 

oleh madrasah jika dilakukan dengan berpijak pada kepentingan madrasah dalam hubungan 

baiknya dengan masyarakat, maka opini yang dikeluarkan masyarakat akan 

mengapresiasinya dengan baik. Ini berarti bahwa opini publik yang dihasilkan masyarakat 

akan mempunyai kekuatan yang penting bagi madrasah. 

 

C. Analisis Terhadap Implikasi Peran Komite Madrasah dalam Meningkatkan Citra 

Pendidikan di MTs Ma’arif Munggung Ponorogo 

Sebagaimana telah disebutkan bahwa dalam setiap tindakan yang diambil tentu akan 

memunculkan hasil dari tindakan tersebut. Begitu pula dengan hasil dari strategi madrasah 

maupun Komite Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo yang diambil untuk 



membangun citra madrasah. Hasil dari pencitraan ini bukan semata untuk membawa nama 

komite madrasah sebagai komite madrasah yang tangguh namun jauh dari hal itu strategi 

yang beliau ambil ini adalah semata ingin mencapai tujuan untuk membawa madrasah 

menjadi semangkin baik dan menjadi madrasah yang dapat berada di hati masyarakat yang 

mampu memenuhi kebutuhan masayarakat akan pendidikan yang bernuansa Islami. 

Selanjutnya upaya pencitraan yang telah dilakukan oleh kehumasan telah perlahan 

menunjukkan hasilnya yaitu sebagai berikut: 

1. Peningkatan Jumlah Siswa 

Siswa dan sekolah merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Tujuan pokok 

dari adanya sekolah tidak lain adalah untuk mendidik siswanya menjadi generasi terdidik 

sesuai dengan tujuan pendidikan.  

Berdasarkan data yang telah dipaparkan sebelumnya diketahui bahwa jumlah 

siswa dari tahun ke tahun relatif mengalami peningkatan. Pada tahun 2016 berjumlah 262 

siswa, di tahun 2017 berjumlah 265, di tahun 2018 berjumlah 274 siswa. Dengan 

demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa citra madrasah di masyarakat sudah baik. 

Madrasah telah kembali mendapat kepercayaan masyarakat dalam mendidik anak 

putrinya, meskipun sempat mengalami penurunan karena beberapa kendala namun hal 

tersebut tidak berlangsung lama karena usaha keras pihak madrasah dan Komite 

Madrasah.  

2. Meningkatnya kepercayaan masyarakat 

Adanya peningkatan jumlah siswa mengindikasikan bahwa masyarakat semakin 

percaya untuk menyekolahkan anak-anak mereka di MTs Ma’arif Munggung Ponorogo. 

Kepercayaan masyarakat merupakan indikator penting dalam mengukur seberapa baik 

citra suatu madrasah. citra baik di mata orang tua dan peserta didik sangat diperlukan 



oleh suatu madrasah. citra madrasah yang baik akan menjadi suatu pertimbangan 

terjadinya pengambilan keputusan oleh orang tua untuk menentukan pilihan sekolah 

anaknya di sekolah tersebut.  

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan orang tua murid terkait citra 

tersebut, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal, yaitu: 

a. Melalui pengelolaan sarana dan prasarana yang baik, MTs Ma’arif Munggung telah 

berhasil membentuk opini masyarakat bahwa madrasah tersebut merupakan 

madrasah yang memiliki lingkungan yang cukup nyaman untuk kegiatan belajar 

anak-anak mereka.  

b. Melalui pengelolaan tenaga pendidik yang berkompeten, MTs Ma’arif Munggung 

telah berhasil meningkatkan kepercayaan wali murid untuk menitipkan anak-anak 

mereka dalam didikan guru-guru di madrasah tersebut. 

c. Melalui peningkatan aspek kognitif siswa, wali murid merasa yakin bahwa MTs 

Ma’arif Munggung merupakan madrasah yang dapat mencetak siswa-siswa yang 

berkualitas. 

d. Latar belakang madrasah yang berada di bawah naungan pondok pesantren menjadi 

nilai tambah kepercayaan masyarakat yang ingin anaknya belajar ilmu agama dengan 

baik dan benar. 

e. Melalui mediasi antara madrasah dan masyarakat, serta dengan kegiatan-kegiatan 

kemasyarakatan yang turut serta melibatkan partisipasi masyarakat, telah terjalin 

hubungan baik antara madrasah dan masyarakat. Bentuk pengabdian madrasah pada 

masyarakat semakin terlihat dan dapat meraih hati masyarakat untuk menjadi 

madrasah yang sesuai dengan harapan masyarakat. 



Maka secara garis besar peneliti dapat menyimpulkan bahwa MTs Ma’arif 

Munggung telah berhasil meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap madrasah 

tersebut. 

3. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat 

Dengan upaya peningkatan kualitas madrasah, hal ini juga meningkatkan kualitas 

pendidikan masyarakat sekitar, di mana para peserta didik telah memiliki semangat untuk 

berprestasi dan memiliki kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya untuk 

kehidupan yang lebih baik.  

Telah diketahui bahwa sebagian besar siswa MTs Ma’arif Munggung merupakan 

siswa yang pintar dalam akademis dan juga mempunyai kemampuan tambahan misalnya 

qira’ah, karawitan, marawis dan lain sebagainya. Hal ini mengindikasikan bahwa 

madrasah tersebut telah cukup berhasil dalam membina dan mendidik siswa-siswanya 

menjadi siswa yang yang berkualitas dalam pendidikan formal maupun non formal. 

Ketika madrasah telah berhasil mencetak lulusan yang berkualitas, diharapkan nantinya 

ilmu yang mereka peroleh dapat berguna nantinya ketika telah terjun dalam masyarakat. 

Kegiatan kemasyarakatan yang diselenggarakan oleh madrasah juga mempunyai 

pengaruh besar dalam pendidikan rohani masyarakat. Dalam setiap kegiatan-kegiatan 

tersebut, madrasah selalu menyisipkan konten-konten dakwah Islami di dalamnya. Hal ini 

cukup memberikan sedikit tambahan wawasan agama kepada masyarakat sekitar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

1. Peran Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan dalam membangun citra penidikan 

di Madrasah MTs Ma’arif Munggung Ponorogo adalah memahami keadaan internal dan 

eksternal madrasah. Dengan memahami keadaan internal dan eksternal madrasah akan 

lebih mudah mengetahui kekuatan maupun kelemahan dari madrasah itu sendiri. 

Kemudian setelah mengidentifikasi setiap kekurangan dan kelemahan madrasah baik 

secara internal maupun eksternal, komite madrasah akan dapat memberikan 

pertimbangan-pertimbangan terkait usaha madrasah untuk meningkatkan citranya di mata 

masyarakat. Peran Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan di MTs Ma’arif 

Munggung diantaranya adalah: 

a. Memberi pertimbangan dalam meningkatkan mutu pendidik 

b. Memberi pertimbangan memperbaiki sarana dan prasarana 

c. Memberi pertimbangan terkait pengelolaan kegiatan pendidikan 

2. Dalam peranananya sebagai mediator, Komite Madrasah sebagai penghubung madrasah 

dan masyarakat, atau antara sekolah dengan Kementrian Agama. Dalam kaitannya 

dengan pencitraan madrasah peran Komite Madrasah sebagai mediator merupakan ujung 

tombak dalam setiap progam-progam peningkatan citra yang dimiliki madrasah. Adapun 

beberapa upaya Komite Madrasah untuk memperoleh citra yang positif atas pendidikan 

yang dihasilkan yaitu dengan adanya publikasi madrasah dan membentuk opini publik. 

Publikasi madrasah bertujuan untuk mengenalkan madrasah pada khalayak umum dengan 



melalui ceramah, penyebaran pamphlet, pendekatan personal, melalui kegiatan 

masyarakat dan juga website remsi madrasah. Sedangkan proses pembentukan opini 

publik dengan memahami opini masyarakat terhadap madrasah maka dapat diperoleh 

informasi secara menyeluruh, yang kemudian dapat difungsikan untuk merencanakan 

progam hubungan madrasah dengan masyarakat.  

3. Implikasi peran Komite Madrasah sebagai badan pertimbangan dan mediator 

memberikan dampak yang positif bagi madrasah dan juga masyarakat, diantaranya 

adalah: 

a. Peningkatan Jumlah Siswa. Siswa dan sekolah merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan. Tujuan pokok dari adanya sekolah tidak lain adalah untuk mendidik 

siswanya menjadi generasi terdidik sesuai dengan tujuan pendidikan 

b. Meningkatnya kepercayaan masyarakat. Adanya peningkatan jumlah siswa 

mengindikasikan bahwa masyarakat semakin percaya untuk menyekolahkan anak-

anak mereka di MTs Ma’arif Munggung Ponorogo. Kepercayaan masyarakat 

merupakan indikator penting dalam mengukur seberapa baik citra suatu madrasah 

c. Meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat. Dengan upaya peningkatan kualitas 

madrasah, hal ini juga meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat sekitar, di mana 

para peserta didik telah memiliki semangat untuk berprestasi dan memiliki 

kemampuan untuk melanjutkan ke jenjang selanjutnya untuk kehidupan yang lebih 

baik. 

 

B. Saran-Saran 



1. Seharusnya pihak Komite Madrasah dan madrasah lebih memperhatikan forum alumni 

dan mengadakan sosialisasi secara langsung dengan pihak alumni dan masyarakat sekitar 

untuk publikasi agar jangkauan promosi MTs Ma’arif Munggung lebih luas lagi.  

2. Seharusnya adminisrasi Komite madrasah lebih diperhaikan lagi agar untuk 

mempermudah kepengurusan selanjutnya dalam melaksanakan progam kerja Komite 

yang belum maksimal 

3. Segarusnya Pihak Komite harus lebih ekstra dalam melakukan pembinaan terhadap 

madrasah dan juga masyarakat sehingga kedepannya dapat memajukan madrasah dengan 

baik 
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