
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah  

 

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi pada akhir-akhir ini 

ikut mewarnai dunia pendidikan, kontribusi teknologi terhadap perkembangan 

pendidikan dapat kita lihat dalam program Jardiknas, program pendidikan 

jarak jauh (Universitas Terbuka), sistem komputerisasi dalam administrasi, 

teknologi instruksional, network planning, intranet maupun internet dan 

sebagainya merupakan hasil pendidikan yang diwarnai lajunya perkembangan 

ilmu pengetahuan dan teknologi masa kini, oleh karena itu kepala 

sekolah/madrasah dan guru senantiasa harus mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan, teknologi tersebut. 

Pendidikan sampai saat ini masih dipandang sebagai sarana pertama 

dan utama untuk meningkatkan sumber daya manusia yang tangguh. Melalui 

pendidikan diharapkan semua potensi peserta didik bisa berkembang secara 

maksimal sesuai dengan tujuan pembangunan dan falsafah hidup suatu 

bangsa. Hal ini tidak lain karena pendidikan merupakan penggerak utama 

prima mover bagi pembangunan dan diharapkan mampu membentuk watak 

bangsa, nation caracter building yang kuat dan cerdas. Masyarakat yang kuat 

dan cerdas akan memberi nuansa yang kuat dan cerdas pula, dan secara 

progresif  akan membentuk sebuah kemandirian (Mulyasa, 2003; 3). Dari 

proses pendidikan pula diharapkan terjadinya sebuah proses pembudayaan 

inculturation agar manusia mampu hidup dalam suatu budaya tertentu. 
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Dengan demikian pendidikan Islam harus mampu menempatkan dirinya 

sebagai suplemen dan komplemen bagi pendidikan nasional (Mastuhu, 1999; 

34). 

Menurut (Malik Fadjar 1998; 76), bahwa di dalam masyarakat akhir-

akhir ini terjadi pergeseran pandangan terhadap pendidikan seiring dengan 

tuntutan masyarakat (social demand). Masyarakat melihat pendidikan tidak 

hanya sebatas sebagai pemenuhan kebutuhan dan ketrampilan saja, tapi juga 

dipandang sebagai investasi untuk meningkatkan ketrampilan dan 

pengetahuan sekaligus mempunyai pengetahuan produktif di masa depan. 

Masyarakat juga semakin kritis, pragmatis, terbuka dan berpikir jauh 

ke depan, maka pendidikan yang dikelola dengan sistem manejemen 

profesional, mampu memahami dan merespon tuntutan dan aspirasi 

masyarakat, tentu akan memperoleh peluang lebih besar untuk menjadi pilihan 

utama dan pertama bagi masyarakat. Sedangkan pendidikan yang kurang atau 

tidak berkualitas akan berada dalam posisi marginal yang hanya akan diminati 

masyarakat kelas bawah. Dengan semakin rasionalitas cara berpkir masyarakat 

dalam memilih lembaga pendidikan, tentu ini sebuah tantangan sekaligus 

ancaman terhadap eksistensi lembaga pendidikan Islam.  

Apabila dilihat dari potensi yang dimiliki lembaga pendidikan Islam, 

sebenarnya memiliki kekuatan (Strength) yang cukup besar untuk bisa 

memenuhi harapan masyarakat tersebut apabila dikelola secara profesional 

dengan manajerial yang baik. Adapun potensi tersebut antara lain; pertama: 

lembaga pendidikan Islam memiliki akar budaya yang kuat karena lahir dan 
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berkembang dari masyarakat dan juga telah menjadi milik rakyat. Kedua: 

potensi mayoritas masyarakat Indonesia muslim. Ketiga: secara politis 

pendidikan Islam juga memiliki peluang besar karena para birokrat dan elit 

politik yang kebanyakan santri masih memiliki sense dan kepedulian terhadap 

lembaga pendidika Islam (Marno, 2003; 8). 

Apalagi pada saat ini lembaga pendidikan khususnya yang berlabel 

Islam sedang dihadapkan dengan persoalan yang sangat pelik dan mendasar, 

baik dari intern maupun ekstern yang sedang mengitarinya. Fadjar menilai 

kelemahan lembaga pendidikan Islam selama ini telah meliputi seluruh sistem 

pendidikan, baik manajemen, etos kerja, kuantitas dan kualitas guru, 

kurikulum, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai (Malik 

Fadjar,1998; 41). Problem seperti ini menurut Suprayogo karena posisi 

lembaga pendidikan Islam berada dalam lingkaran setan. Sebuah problem 

yang bersifat Causal Relationship; mulai dari persoalan dana yang kurang 

memadai, fasilitas kurang, pendidikan apa adanya, kualitas rendah, semangat 

mundur, inovasi rendah dan peminat kurang, demikian seterusnya berputar 

bagai lingkaran setan. Para pengelola juga belum memahami dan 

mengaktualisasikan manajemen yang benar, sehingga pengelolaannya masih 

cenderung apa adanya, stagnan, statis dan tidak berusaha melakukan inovasi-

inovasi pengembangan. 

Sedangkan dari luar pendidikan selalu berbenturan dengan 

masyarakat yang semakin rasional, kritis praktis, terbuka dan berpikir jauh ke 

depan. Hal ini ditandai dimana masyarakat hanya akan menerima sesuatu 
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dengan pertimbangan-pertimbangan yang rasional dan buka emosional 

termasuk dalam memilih lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan yang 

berkualitas tentu akan menjadi primadona dan pilihan walaupun kadang 

dengan biaya yang cukup mahal. 

Melihat kecenderungan di atas, lembaga pendidika Islam sebenarnya 

memiliki peluang yang cukup besar untuk menjadi alternatif pilihan 

pendidikan masa depan, apabila mampu merespon kecenderungan tersebut dan 

secara internal mampu mengembangkan sistem manajemen yang profesional. 

Sebab jika kita amati perkembangan yang ada secara seksama, ternyata ada 

kecenderungan bahwa antara tingkat kemajuan masyarakat dan kualitas 

pendidikan bersifat korelasional. 

Masyarakat yang maju menghendaki pendidikan yang maju pula. 

Kesadaran dan kecenderungan seperti ini harus ditangkap moleh lembaga 

pendidikan Islam jika ingin tetap eksis dan mampu bersaing dengan lembaga 

pendidikan yang lain di tengah-tengah  masyarakat yang mulai cerdas dalam 

memilih lembaga pendidikan. Cara paling baik yang perlu ditempuh menurut 

Suprayogo ialah dengan segera memulai, bangkit, cepat bergerak dan harus 

berani melakukan kegiatan secara simultan, dengan melihat dua arah 

sekaligus.yaitu in-world looking dan uot-world looking. Artinya ke dalam 

harus menata sedangkan keluar harus segera menyambung kekuatan luar yang 

bisa diajak kerja sama baik itu pemerintah maupun swasta. 

Dengan semakin obyektifnya masyarakat dalam melihat dan memilih 

lembaga pendidikan, lembaga pendidikan yang hanya memberikan kepuasan-
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kepuasan formal dan simbolis seperti ijazah dan juga pertimbangan primordial 

seperti sama-sama sealiran rupanya sudah semakin ditinggalkan masyarakat. 

Tampaknya masyarakan sudah semakin menuntut akan hal-hal yang lebih 

substansial dan bukan lagi simbol-simbol formal serta mengacu kepada 

pertimbangan-pertimbangan rasional. Lembaga pendidikan yang bergengsi 

sekalipun akan diprioritaskan dari pada lembaga pendidikan yang berharga 

murah yang ditawarkan tapi kualitasnya rendah. 

Bila itu benar, lembaga pendidikan Islam harus bisa menangkap 

kecenderungan di atas secara komprehensif. Selanjutnya melakukan 

pembenahan baik ke dalam maupun ke luar, sehingga tetap bisa survive dan 

memiliki kewibawaan dan martabat di tengah-tengan persaingan yang begitu 

ketat saat ini. Apalagi dalam era globalisasi saat ini, kepala sekolah/madrasah 

harus bisa mengembangkan lembaga pendidikan yang lebih adaptif, kompetitif 

dan inovatif, sehingga lembaga pendidikan tersebut tetap bisa eksis di tengah-

tengah masyarakat global saat ini. Bila tidak demikian, maka lembaga 

pendidikan itu akan ditinggalkan masyarakat. 

Dalam mewujudkan lembaga pendidikan yang adaptif, kompetitif 

dan inovatif tentu dibutuhkan kemauan dan kemampuan seorang kepala 

sekolah/madrasah yang handal, profesional yang mampu mengelola dan 

menggerakkan semua potensi yang ada secara komprehensif, serta mampu 

melakukan pengamatan dan penelitian yang baik, mulai dari kekuatan, 

kelemahan, sampai pada kesempatan dan ancaman yang mungkin akan terjadi. 
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Dengan melihat kompleksitas yang dihadapi sekolah atau madrasah 

sekarang ini baik secara intern maupun ekstern, menurut Gutre dan Reed 

dibutuhkan seorang kepala sekolah yang mempunyai kepemimpinan strategis 

yang visioner dan transformatif. Bahkan menurut (Own dalam Rasmiyanto, 

2003; 15) dibutuhkan seorang kepala sekolah yang mempunyai kemampuan 

baik dan handal, mulai kemampuan konseptual, humanistik maupun dalam hal 

tekniknya. 

Dalam pelaksanaan kurikulum berbasis kompetensi (KBK) yang 

kemudian dikembangkan dengan kurikulum satuan pendidikan (KTSP) sebuah 

lembaga pendidikan memerlukan sosok kepala sekolah/madrasah yang 

memiliki kemampuan manajerial dan integritas profesional yang tinggi, serta 

demokratis dalam proses pengambilan keputusan-keputusan mendasar. Pada 

umumnya, kepala sekolah/madrasah di Indonesia belum dapat dikatakan 

sebagai “manajer professional“ karena sistem pengangkatannya selama ini 

tidak didasarkan pada kemampuan atau pendidikan profesional, tetapi lebih 

pada pengalaman lamanya menjadi guru, kepangkatan yang lebih tinggi, 

kadang-kadang juga unsur hubungan kedekatan dengan pejabat yang 

mengangkat kepala sekolah/madrasah tersebut.  

Hal ini sebagaimana disinyalir oleh laporan Bank Dunia bahwa salah 

satu penyebab makin menurunnya mutu pendidikan persekolahan di Indonesia 

adalah “kurang profesionalnya” para kepala sekolah sebagai manajer 

pendidikan di tingkat lapangan (laporan Word Bank Tahun 1999).  
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Dengan demikian, dalam pelaksanaannya KBK dan KTSP pada 

sebuah lembaga pendidikan memerlukan perubahan sistem pengangkatan 

kepala sekolah/madrasah dari pengangkatan karena kepangkatan atau 

pengalaman kerja sebagai guru kepada pengangkatan berdasarkan kemampuan 

dan keterampilan profesional bidang manajemen pendidikan serta dengan 

indikator-indikator yang harus dipenuhi sebagai kepala sekolah/madrasah pada 

lembaga pendidikan yang akan dipimpinnya. 

Kepala sekolah/madrasah adalah “the key person” dalam 

keberhasilan pelaksanaan kurikulum pada suatu lembaga pendidikan. Ia adalah 

orang yang diberi tanggung jawab untuk mengelola dan memberdayakan 

berbagai sumber yang tersedia dan dapat digali dari masyarakat serta orang tua 

untuk mewujudkan visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah. Oleh karena itu, 

dalam implementasinya, kepala sekolah/madrasah dituntut untuk memiliki 

visi, misi dan wawasan yang luas tentang sekolah/madrasah yang efektif serta 

kemampuan profesional yang memadai dalam bidang perencanaan, 

kepemimpinan, manajerial, dan supervisi pendidikan. Ia juga harus memiliki 

kemampuan untuk membangun kerjasama yang harmonis dengan berbagai 

pihak yang terkait dengan program pendidikan di sekolah/madrasah. 

Singkatnya, dalam implementasi kurikulum berbasis kompetensi kepala 

madrasah harus mampu berperan sebagai educator, manager, administrator, 

supervisor, leader, innovator, dan motivator pendidikan (EMASLIM). (E. 

Mulyasa, 2003 :24). 
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Hal itu tidak lain karena kepala sekolah/madrasah baik sebagai 

educator, manager, administrator, supervisor, leader, innovator, dan motivator 

pendidikan dalam lembaga pendidikan merupakan orang pertama dan utama 

yang paling bertanggung jawab terhadap eksistensi serta kualitas lembaga 

pendidikan yang dipimpinanya. Untuk itu ia dituntut untuk pandai-pandai baik 

dalam motivasi, komunikasi, menggerakkan semua potensi yang ada agar 

tujuan dan cita-cita dapat terlaksana dengan baik. 

Dengan demikian. kepala sekolah/madrasah pada lembaga 

pendidikan dengan berbagai fungsi dan peranya adalah orang yang paling 

bertanggung jawab atas segala aktifitas serta maju-mundur, baik-buruk 

kualitas-tidaknya sebuah lembaga pendidikan yang dipimpinya. Maka tidak 

mengherankan bila dia disebut sebagai orang pertama dan utama dalam 

meningkatkan mutu pendidikan yang dipimpinnya melaui inovasi-inovasi 

pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman.  

Apalagi sampai kini kita masih kesulitan untuk menghilangkan 

kesan, anggapan dan image masyarakat, bahwa sekolah yang berlabel Islam 

atau madrasah disebut sebagai lembaga pendidikan kelas dua (second class) 

bukan dianggap sebagai lembaga pendidikan pilihan (first class) atau lembaga 

unggulan yang benar-benar dibutuhkan masyarakat. Apalagi menghadapi 

kompetisi yang begitu ketat, baik antara lembaga pendidikan maupun dari out 

put dan out comenya, maka langkah inovasi pendidikan yang di dalamnya 

terdapat inovasi kurikulum merupakan suatu hal yang tidak bisa ditawar lagi. 
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Kurikulum Madrasah Aliyah sendiri telah mengalami beberapa kali 

perubahan. Sejalan dengan perkembangan kurikulum pendidikan sejak tahun 

1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004. hingga sekarang 

yakni KBK dan KTSP. Masing-masing kurikulum Madrasah Aliyah tersebut 

mempunyai karakteristik. Karakteristik kurikulum tahun 1975 dan 1984  lebih 

pada content based curriculum, sedangkan kurikulum 1994 bersifat objective 

based curriculum, dan kurikulum 2004 bersifat competency based curriculum 

atau lebih di kenal dengan kurikulum berbasis kompetensi (KBK), kemudian 

dikembangkan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan tau dikenal 

dengan (KTSP). 

Dalam implementasinya Inovasi atau pembaharuan kurikulum 1975 

menegaskan bahwa madrasah berkewajiban menyelenggarakan minimal 70 % 

pengetahuan umum moderen dan 30 % pengetahuan agama. Dengan 

pembaharuan ini, secara yuridis para peserta didik madrasah mempunyai 

status yang sama dengan peserta didik sekolah di bawah naungan Departemen 

Pendidikan dan Kebudayaan (Depdikbud) waktu itu atau sekarang berubah 

nama menjadi Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Hal ini 

ditandai oleh lahirnya Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri, yaitu 

Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Menteri 

Agama tahun 1975. Pokok-pokok keputusan bersama tersebut menyebutkan 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) disederajatkan dengan Sekolah Dasar (SD), 

Madrasah Tsanawiyah (MTs) dengan Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan 

Madrasah Aliyah (MA) dengan Sekolah Menengah Atas (SMA). Para peserta 
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didik madrasah diperbolehkan pindah ke sekolah setingkat yang berada di 

bawah departemen pendidikan dan kebudayaan. Tidak hanya itu, peserta didik 

madrasah juga diberi kesempatan melanjutkan ke perguruan tinggi umum di 

bawah departemen pendidikan dan kebudayaan juga. 

Setelah hampir 12 tahun menerapkan SKB Tiga Menteri madrasah 

belum banyak berubah, khususnya dalam berkompetisi dengan sekolah umum. 

Kurikulum 1984 tidak jauh berbeda dengan kurikulum 1975 untuk 

komposisinya 30 % dan 70 %.   Berdasarkan perkembangan seperti itu 

Departemen Agama (Depag) sebagai instansi yang membawahi perkembangan 

madrasah memberlakukan kurikulum baru pada tahun 1994, yang dikenal 

dengan “kurikulum 1994”. Dalam rangka meningkatkan daya saing peserta 

didik madrasah dengan peserta didik sekolah umum, tidak ada pilihan lain, 

kecuali menyamakan kurikulum madrasah dengan kurikulum sekolah umum 

di bawah Depdikbud. Oleh karena itu dalam kurikulum 1994 ini, madrasah 

menerapkan 100 % kurikulum sekolah Departemen Pendidikan dan 

Kebudayaan (Depdikbud) atau sekarang di kenal dengan Kementerian 

Pendidikan Nasional (Kemendiknas). 

Penerapan kurikulum baru ini memang bisa dinilai cukup radikal, 

khususnya jika dibanding isi kurikulum sebelumnya baik kurikulum 1975 dan 

kurikulum 1984. Kebijakan di atas dalam beberapa segi bisa dikatakan sebagai 

langkah modernisasi madrasah untuk menghasilkan out put yang mampu 

bersaing dengan rekannya dari sekolah umum. Jauh sebelum penerapan 

kurikulum 1994, pemerintah, termasuk dalam hal ini departemen agama, 
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sebenarnya telah mengubah struktur kelembagaan madrasah. Melalui Undang-

undang  Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) nomor 2 tahun 1989, bahwa 

madrasah mengalami perubahan defenisi dari sekolah agama menjadi sekolah 

umum berciri khas Islam. Perubahan defenisi ini penting artinya madrasah 

mendapat legitimasi sepenuhnya sebagai bagian dari sistem pendidikan 

nasional dan telah menjadi lembaga pendidikan yang sama dengan lembaga 

pendidikan yang lainya. 

 Kurikulum Madrasah Aliyah sekarang ini pada dasarnya 

menggunakan kurikulum 2004 atau kurikulum berbasis kompetensi (KBK), 

yang kemudian dikembangkan menjadi kurikulum tingkat satuan pendidikan 

(KTSP). Kurikulum ini merupakan refleksi pemikiran atau pengkajian ulang 

penilaian terhadap kurikulum 1994 beserta pelaksanaannya. Hal ini diperjelas 

oleh Siskandar kepala pusat kurikulum Diknas   dalam Dede Rosyada (2004: 

47) mengemukakan, bahwa kurikulum berbasis kompetensi tiada lain 

pengembangan kurikulum yang bertitik tolak dari kompetensi yang 

seharusnya dimiliki peserta didik setelah menyelesaikan pendidikan, yang 

meliputi pengetahuan, ketrampilan, nilai dan pola berpikir serta bertindak 

sebagai refleksi dari pemahaman dan penghayatan dari apa yang telah 

dipelajari peserta didik. Dengan kata lain KBK adalah seperangkat program 

pendidikan yang dapat mengantarkan siswa untuk menjadi kompeten dalam 

berbagai bidang kehidupan yang dipelajarinya.  

Selain inovasi kurikulum di antara kebijakan-kebijakan untuk 

meningkatkan mutu pendidikan madrasah adalah pembenahan manajemen dan 
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upaya-upaya inovasi dalam pendidikan. Dengan manajemen madrasah 

diharapkan kepala madrasah dan seluruh komponen madrasah dituntut 

memiliki visi, tanggung jawab, wawasan dan ketrampilan mengelola yang 

tangguh menuju terciptanya madrasah yang berkualitas. Kenyataan 

menunjukkan penyelenggaraan sekolah yang maju adalah sekolah yang 

berhasil menerapkan fungsi-fungsi manajemen modern. Fungsi manajemen 

antara lain: (1) Planning (Perencanaan), (2) Organizing (Pengorganisasian), 

(3)  Actuating (Penggerakan), dan (4) Controlling (Pengawasan).  

Dalam penelitian ini lebih menekankan kepada implementasi 

kepemimpinan kepala madrasah dalam inovasi kurikulum. Inovasi pendidikan 

termasuk di dalamnya inovasi kurikulum merupakan topik yang selalu hangat 

untuk dibicarakan dari masa ke masa. Isu ini selalu muncul ketika orang 

membicarakan tentang hal-hal yang berkaitan dengan pendidikan. Dalam 

kaitan ini Ibrahim (1989) mengatakan bahwa inovasi adalah penemuan yang 

dapat berupa sesuatu ide, barang, kejadian, metode yang diamati sebagai 

sesuatu hal yang baru bagi seseorang atau sekelompok orang (masyarakat). 

Inovasi dapat berupa hasil dari invention atau discovery. Inovasi dilakukan 

dengan tujuan tertentu atau untuk memecahkan masalah. Di antara inovasi 

pendidikan adalah inovasi kurikulum, sebagai suatu gagasan atau praktek 

kurikulum baru dengan mengadopsi bagian-bagian potensial dari kurikulum 

tersebut dengan tujuan untuk memecahkan masalah atau mencapai tujuan 

tertentu (Subandiyah, 1992:  80). 
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Perkembangan zaman dan daya saing pendidikan, antara lain yang 

mendorong munculnya pemikiran-pemikiran pembaharuan tentang 

pemberdayaan sistem pendidikan madrasah terwujud dalam bentuk madrasah-

madrasah model dengan berbagai inovasi dan modifikasi kurikulum. 

Kebijakan madrasah Model ini nantinya diharapkan menjadi teladan dan 

merupakan pilot project bagi madrasah-madrasah lainnya. Salah satu 

madrasah yang menjadi madrasah model adalah MAN 3 Malang. 

Kurikulum yang ditawarkan MAN 3 Malang adalah kurikulum 

nasional baik dari Kementerian Agama maupun dari  Kementerian Pendidikan 

Nasional yang telah dimodifikasi dengan pemikiran-pemikiran inovatif yang 

disesuaikan dengan perubahan zaman dan tuntutan masyarakat termasuk 

kurikulum muatan lokal. Bentuk-bentuk inovasi kurikulum di MAN 3 Malang 

mempunyai keunikan yang tidak dimilki oleh sekolah lain, antara lain adalah: 

1. Terbentuknya kelas atau jurusan MAKBI (Madrasah Aliyah Keagamaan 

Bertaraf Internasional), kurikulumnya berbasis kurikulum pendidikan agama 

perguruan tinggi negara-negara Timur Tengah;  

2. Adanya program Akselerasi, yaitu program percepatan yang pelaksanaan 

pembelajaranya selama dua tahun; 

3. Pendampingan pakar, yaitu setiap rumpun mata pelajaran mendapat 

pendampingan dari para profesor atau doktor dari perguruan tinggi sesuai 

dengan bidang yang ampu; 

4. Adanya GEMMASEMI, yaitu gerakan menjadikan MAN 3 Malang sebagai 

etalase madrasah-madrasah di Indonesia; 
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5. Bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam dan luar negeri seperti UI, 

ITB, IPB, UGM, UNAIR, Aquinas College, Gold Coast Australia, Aoyama 

School of Japanese, Tokyo-Japan, I.C, Nagoya Japan, University of The 

Holy Quran and Islamic Science, Sudan, Omdurman University, Sudan, 

International University of Africa, Sudan, dan Al Azar University Mesir. 

Berbagai program unggulan yang ditawarkan oleh MAN 3 Malang 

tersebut, merupakan sebuah jawaban dari tuntutan masyarakat dan pesaing 

lembaga pendidikan di sekitar kota Malang yang selama ini program unggulan 

banyak didominasi oleh sekolah-sekolah Nasrani. Program yang ditawarkan 

dalam inovasi kurikulum MAN 3 Malang mulai berjalan pada saat MAN 3 

Malang dipimpin oleh Bpk. Drs. H. Abdul Djalil, M. Ag yang namanya sudah 

melegenda di kalangan lembaga pendidikan Islam khususnya lembaga 

pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama atau madrasah seluruh 

Indonesia.  

Kepiawaian beliau dalam memimpin sebuah madrasah baik dalam 

memilih tenaga kependidikan yang profesional maupun dalam memberikan 

kepercayaan terhadap masyarakat dan stekholders seiring dengan digulirkan 

manajemen berbasis sekolah (MBS) beliau membuat terobosan-terobosan baru 

yang berorientasi kepada kualitas pendidikan Islam khususnya madrasah, 

sehingga madrasah mendapat kepercayaan di hati masyarakat. 

Kebijakan MAN 3 Malang dalam inovasi kurikulum bertujuan untuk 

dapat mencetak lulusan yang handal, cerdas baik moral maupun intelektual 

dan mampu memberikan kontribusi bagi masyarakat serta berakhlakul 
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karimah. Sehingga diterapkan inovasi kurikulum MAN 3 Malang yang 

mampu menjadi bekal siswa untuk mempersiapkan diri menyongsong masa 

depan yang dicita-citakan. 

Berdasarkan uraian di atas, maka lembaga pendidikan tersebut 

merupakan fenomena yang menarik untuk peneliti kaji lebih lanjut dari sudut 

pandang kepemimpinan kepala madrasah dalam inovasi kurikulum. Selain 

peneliti tertarik untuk meneliti lebih mendalam, guna menambah wawasan 

yang berkaitan dengan kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala madrasah 

juga yang menyangkut persoalan yang berhubungan dengan inovasi kurikulum 

di MAN 3 Malang. 

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas, penulis tertarik 

untuk mengangkat judul tesis “Pola Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam 

Inovasi Kurikulum” (Studi Kasus di MAN 3 Malang). Hal ini karena peran 

kepala sekolah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan sangat vital dan 

sentral melalui inovasi-inovasi kurikulum, baik kepala sekolah berfungsi 

sebagai leader, manajer maupun supervisor terhadap lembaga pendidikan yang 

menjadi tanggung jawabnya. 

B. Kajian Penelitian Terdahulu 

Pada dasarnya tulisan mengenai dunia madrasah dan sekolah telah 

banyak dikaji, baik peneliti maupun praktisi pendidikan. Namun penelitian 

yang mencoba mengangkat inovasi pendidikan  masih kurang, terutama yang 

berkaitan dengan inovasi kurikulum madrasah melakukan sebuah bentuk 

inovasi kurikulum. Oleh sebab itu, peneliti mencoba memilah dari sekian 
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banyak literatur dan hasil penelitian mengenai madrasah untuk disesuaikan 

dengan tema penelitian ini. Akhirnya peneliti menentukan tujuh buah literatur 

yang berkaitan dengan tema penelitian yaitu karya Hamid Darmadi, Din 

Atmaja, Zainuddin, Suhadi, Muhammad Rois, Sri Istuti Mamik, Abdul Djalil, 

dan Muhammad Eka Mahmud. Kedelapan buah literatur ini, dipandang 

peneliti cukup memberikan peran dalam memunculkan model penelitian 

tentang kepemimpinan kepala madrasah, kurikulum dan inovasi yang lain dan 

berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. 

Hamid Darmadi (1994), tentang Hubungan antara perilaku 

kepemimpinan kepala sekolah dengan kepuasan kerja guru pada SMA Negeri 

Kotamadya Pontianak. Dalam penelitian ini diisebutkan bahwa terdapat 

hubungan yang signifikan antara perilaku kepimimpinan kepala sekolah 

dengnan kepuasan kerja guru pada SMA Negeri Kotamadya Pontianak. 

Disebutkan pula bahwa kepala SMA Negeri Kotamadya Pontianak pada 

umumnya mempunyai perilaku kepemimpinan yang tinggi, baik perilaku 

perilaku yang berorientasi tugas maupun yang beroirientasi pada hubungan 

dengan sesama manusia. 

Din Atmaja (1999) tentang: Perilaku kepemimpinan kepala 

sekolah/madrasah dalam menciptakan suasana religius (Studi kasus di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang I) Dalam penelitian ini ditemukan 

bahwa perilaku kepala madrasah dalam menciptakan suasana religius di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Malang I dengan melengkapi sarana prasarana 

pendidikan, menata lingkungan madrasah, menigkatkan profesionalisme guru, 
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meningkatkan prestasi belajar siswa baik dalam bidag akademik maupun non 

akademik. 

Zainuddin (2008), tentang Kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru  di SMA I Lombok Barat. Dalam penelitian ini 

penulis mendeskripsikan tentang kepemimpinan kepala sekolah dalam 

meningkatkan kinerja guru dalam menjalankan tugas pependidikanya. 

Suhadi (1999) dalam tesisnya mengkaji masalah Pengembangan 

Kurikulum Muatan Lokal Di MTs Negeri 1 Malang Jalan Bandung yang 

menfokuskan aspek pengembangan dari bahasa. Berangkat dari masalah ini 

ditemukan bahwa pengembangan kurikulum muatan lokal yang dilakukan 

pada pengembangan bahasa memiliki potensi cukup tinggi dalam memperluas 

pendalaman unsur-unsur kebahasaan, sehingga dapat memudahkan 

pemahaman pada pelajaran inti terutama bagi beberapa pelajaran yang 

menggunakan teks asli. 

Muhammad Rois (2002), tentang Pengembangan Kurikulum Muatan 

Lokal Madrasah Aliyah (Studi Kasus di MA Al Fatah Badas-Pare, Kediri). 

Hasil  penelitian tentang gambaran pengembangan kurikulum yang terjadi di 

MA Al Fatah Badas Pare, Kediri dalam aspek muatan lokal yang cenderung ke 

bidang ilmu keagamaan. Penemuan dari tesis ini menunjukkan mata pelajaran 

agama yang dijadikan sebagai mata pelajaran muatan lokal di Madrasah  

Aliyah Al- Fatah Badas, secara umum sesuai dengan kebutuhan masyarakat 

dari sisi pola kehidupan masyarakat. Secara khusus pelajaran agama yang 

dijadikan mata pelajaran muatan lokal tersebut masih perlu dikembangkan 
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lebih lanjut, karena kebutuhan masyarakat yang terus mengalami perubahan. 

Hasil lain menunjukkan masyarakat belum dilibatkan secara optimal oleh 

pihak madrasah dalam menetapkan maupun menyusun kurikulum muatan 

lokal. Hal ini berimplikasi pada Guru dalam proses belajar mengajar hanya 

sekedar menyampaikan materi dan belum menilai lebih lanjut tingkat 

keberhasilan maupun kegagalannya. 

Adapun penelitian yang berkenaan dengan inovasi, antara lain; Sri 

Istuti Mamik (2002) tentang Inovasi Madrasah (Studi tentang Kerjasama 

Kepala Madrasah dengan Majelis Madrasah di MAN 3 Malang) diperoleh 

temuan penelitian mengenai faktor pendukung pelaksanaan inovasi pendidikan 

baik dari dalam maupun luar madrasah. Faktor pendukung dari dalam adalah 

banyak dewan guru yang berusia muda dengan memiliki banyak kreasi, model 

dialog terbuka dan tertulis yang dapat mengasah intelektual siswa. Untuk 

faktor pendukung dari luar adalah masyarakat dalam hal ini orang tua siswa 

yang sangat mendukung inovasi, baik yang telah dilaksanakan maupun yang 

masih dalam tahap rancangan. 

Tesis Abdul Djalil (1999) tentang Kepemimpinan dan Inovasi 

Pendidikan Islam: Studi Kasus pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri Malang I, 

diperoleh temuan bahwa keberhasilan inovasi madrasah sangat tergantung 

pada kepemimpinan sekolah itu sendiri. 

Muhammad Eka Mahmud (2001) tentang Kepemimpinan Kepala 

Madrasah dalam Melaksanakan Inovasi Pendidikan (Studi Kasus Madrasah 

Ibtidaiyah Jenderal Sudirman Malang) diperoleh kesimpulan prilaku 
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kepemimpinan kepala madrasah dan bawahan (guru) dalam menggagas, 

menerima dan melaksanakan inovasi pendidikan di MIJS terakumulasi pada 

panggilan ideologis yang kental dengan nilai ruhul Jihad. Hasil penelitian 

menunjukkan ada dua inovasi yang dilakukan MIJS, yakni pertama, inovasi 

fisik yang meliputi (1) kurikulum dimodifikasi adanya jam tambahan 3 jam 

per minggu, penerapan integrated curriculum, intergrated learning, inovasi 

pembelajaran seperti komputerisasi dan VCD pembelajaran; (2) sarana  dan 

prasarana yang memadai, kondisi gedung yang kokoh, representatif, bersih, 

aman serta sistem tata ruang yang bagus sehingga menciptakan suasana 

belajar yang nyaman, tertib dan disiplin; (3) pengelolaan keuangan yang rapi, 

teratur dan open management; (4) pengelolaan pembelajaran dan penerapan 

strategi pembelajaran seperti team teaching, guru bidang studi, class grouping, 

bimbingan ebtanas, pondok ebtanas dan ISC (Islamic Student Camp). Kedua, 

inovasi non fisik, melalui (1) pengelolaan siswa dengan menerapkan berbagai 

pendekatan dan pembelajaran. Inovasi untuk peningkatan akademik, meliputi 

pendekatan bilingual dalam aspek bahasa dan pengelompokan siswa (class 

grouping, class rotation); (2) pengelolaan tenaga guru masuk melalui seleksi 

yang ketat, pendelegasian dan pelibatan guru dalam forum-forum ilmiah, 

traning, penataran, lokakarya dan seminar. 

Berangkat dari beberapa hasil penelitian tentang kepemimpinan dan 

kurikulum madrasah serta inovasi di atas, maka penelitian ini merupakan 

pengembangan dari model penelitian yang dilakukan oleh peneliti 

sebelumnya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak 
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pada kajiannya, dimana penelitian ini memfokuskan pada kajian pola 

kepemimpinan kepala madrasah dalam inovasi kurikulum yang 

diimplementasikan oleh Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang. Dalam hal 

menelaah aspek kepemimpinan dalam mengembangkan inovasi kurikulum 

pendidikan dari sejak awal tahun 2000 sampai sekarang, kaitannya dengan 

inovasi kurikulum sampai saat ini belum ada satupun penelitian yang mencoba 

mengangkat unsur inovasi kurikulum madrasah di  MAN 3 Malang yang telah 

banyak memberi kontribusi inovasi kurikulum pendidikan di Indonesia. 

C. Fokus Penelitian 

Fokus utama penelitian ini adalah implementasi kepemimpinan kepala 

madrasah dalam inovasi kurikulum yang diselenggarakan MAN 3 Malang. 

Penanganan suatu inovasi apapun membutuhkan suatu proses yang tidak 

mudah, apalagi kurikulum yang merupakan hal mendasar dari suatu 

pelaksanaan pendidikan di suatu Sekolah atau Madrasah. Oleh sebab itu 

fenomena kepemimpinan dalam inovasi kurikulum di MAN 3 Malang sangat 

menarik untuk diteliti lebih mendalam. 

D. Rumusan Masalah 

Berdasarkan fenomena dan latar belakang di atas berikut penulis 

mengambil rumusan masalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana pola kepemimpinan kepala madrasah dalam inovasi kurikulum 

di MAN 3 Malang; 

2. Bagaimana bentuk-bentuk inovasi kurikulum di MAN 3 Malang. 
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E. Tujuan Penelitian 

1. Untuk mendeskripsikan kepemimpinan kepala madrasah dalam inovasi 

kurikulum di MAN 3 Malang: 

2. Untuk mendeskripsikan bentuk-bentuk inovasi kurikulum di MAN 3 

Malang. 

F. Manfaat Penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi: 

1. Bagi kepala madrasah, guru, karyawan, komite madrasah, steakholders 

dan siswa dapat dimanfaatkan sebagai masukan sekaligus bahan evaluasi 

dalam mengelola lembaga pendidikan yang berkaitan dengan inovasi 

kurikulum; 

2. Bagi para pengambil kebijakan diharapkan bisa dijadikan model alternatif  

inovasi kurikulum dalam proses pembelajaran; 

3. Bagi peneliti lainnya, apabila metodologi dan hasil penelitian tentang pola 

kepemimpinan kepala madrasah dalam inovasi kurikulum ini dipandang 

baik dan relevan, maka dapat dimanfaatkan sebagai referensi dalam 

meneliti kasus-kasus yang sejenis pada lembaga pendidikan lain pada 

masa yang akan datang. 

G. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kesalahpahaman dan untuk memperoleh 

gambaran yang jelas mengenai hasil penelitian ini, maka terlebih dahulu 

penulis akan memberikan penegasan istilah terhadap kata yang dianggap 

penting, yaitu: 
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1. Kepemimpinan  Kepala Madrasah  

Kepemimpinan kepala madrasah  adalah kemampuan seorang kepala 

madrasah untuk menggerakkan, mempengaruhi, mendorong, mengajak, 

mengarahkan, menasehati, membimbing, menyuruh, memerintah, 

melarang dan bahkan menghukum (kalau perlu) serta membina dengan 

maksud agar manusia sebagai media manajemen mau bekerja dalam 

rangka mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien.(E. Mulyasa, 

2004; 107) 

2. Inovasi 

Inovasi diartikan sebagai pembaharuan, penemuan dan ada yang 

mengaitkan dengan modernisasi. Menurut Nicholls (1982: 2) penggunaan 

kata perubahan dan inovasi sering tumpang tindih. Pada dasarnya inovasi 

adalah ide, produk, kejadian atau metode yang dianggap baru bagi 

seseorang atau sekelompok orang atau unit adopsi yang lain. Baik itu hasil 

invensi maupun hasil discovery. (Ibrahim, 1998: 1 ; Hanafi, 1986: 26 ; 

Rogers, 1983: 11). 

3. Kurikulum 

Istilah kurikulum berasal dari bahasa latin yaitu “currerre” berupa 

kata kerja (to run) yang berarti lari. Di dalam kamus Webster kata 

kurikulum berasal dari bahasa Yunani “curicula” yang memiliki beberapa 

arti dari kurikulum diantaranya: (1) Tempat perlombaan, jarak yang harus 

ditempuh pelari kereta lomba; (2) Suatu jalan untuk pedati atau 

perlombaan; (3) Perlombaan yang dimulai dari start dan diakhiri dengan 
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finish. Secara terminologi kurikulum dapat diartikan (1) tradisional/sempit 

dan; (2) modern/luas.  Tradisional menyebutkan awalnya kurikulum 

diartikan sebagai subject atau mata pelajaran atau bidang studi yang harus 

dikuasai anak didik secara kognitif untuk lulus mendapat ijazah. Sejumlah 

mata pelajaran atau traning yang diberikan sebagai produk atau pendidikan 

(Wiles & Bondi, 1989) 

Berdasarkan pada uraian dan batasan-batasan di atas, maka maksud 

judul penelitian ini adalah tentang bagaimana pola kepemimpinan kepala 

madrasah dalam inovasi kurikulum di MAN 3 Malang dan bentuk-bentuk 

inovasi kurikulum yang dilakukan di MAN 3 Malang. 

 

H. Sistematika Penulisan 

Dalam usaha menyusun sebuah penelitian tesis yang utuh dan 

memiliki keterkaitan pada setiap bahasan, maka disusun sistimatika penulisan 

tesis yang berjudul Pola Kepemimpinan Kepala Madrasah dalam Inovasi 

Kurikulum (studi kasus di MAN 3 Malang). Adapun secara keseluruhan 

penelitian ini terdiri dari enam bab masing-masing disusun secara rinci dan 

sistematis, sebagai berikut: 

Bab pertama merupakan pendahuluan yang memaparkan latar 

belakang penting penelitian, kajian penelitian terdahulu, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional 

dan diakhiri dengan sistematika penulisan. Pembahasan bab ini dimaksudkan 

untuk mewujudkan suatu koherensi dari penelitian, sehingga dapat dilihat 

sebagai sebuah karya tulis yang komprehensif. 
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 Bab kedua memuat kajian teori dari kepemimpinan, konsep inovasi 

pendidikan, kurikulum dan inovasi. Tentang Kepemimpinan berisi 

pembahasan definisi kepemimpinan, tipe-tipe kepemimpinan, gaya 

kepemimpinan, jenis kepimimpinan, syarat syarat kepemimpina pendidikan, 

fungsi dan peran pemimpin. Tentang konsep Inovasi Pendidikan berisi 

masalah arti dan tujuan inovasi pendidikan, beberapa prinsip dalam inovasi 

pendidikan, macam-macam inovasi dalam pendidikan dan pengajaran, proses 

inovasi pendidikan, faktor pendukung dan penghambat inovasi 

pendidikan.Tentang Kurikulum berisi pembahasan dari pengertian kurikulum, 

teori kurikulum, landasan kurikulum, organisasi kurikulum, komponen 

kurikulum dan perkembangan kurikulum Madrasah Aliyah. Teori-teori di atas 

menjadi dasar pijakan dalam membahas hasil temuan  dan diskusi penelitian. 

Bab ketiga merupakan metodologi penelitian yang mengurai adanya 

rancangan penelitian, pendekatan penelitian, subyek dan obyek penelitian, 

lokasi penelitian, prosedur pengumpulan data, teknik pengumpulan data, 

analisis penelitian, pengecekan keabsahan data dan diakhiri dengan tahapan 

penelitian. 

Bab keempat merupakan bab pemaparan data penelitian mengungkap 

profil MAN 3 Malang, baik sejarah dan perkembangan, letak geografis, visi 

dan misi, keadaan guru dan karyawan, keadaan peserta didik, sarana prasarana 

MAN 3 Malang. Selain profil MAN 3 Malang pemaparan data berisi uraian 

kepemimpinan kepala madrasah dan latar belakang inovasi kurikulum MAN 3 

Malang, bentuk inovasi kurikulum MAN 3 Malang, perencanaan inovasi 
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kurikulum MAN 3 Malang dan beberapa faktor pendukung dan penghambat 

inovasi kurikulum di MAN 3 Malang. 

Bab kelima membahas temuan dan diskusi hasil penelitian. Diskusi 

hasil penelitian dimaksudkan mengurai dari paparan data yang ada kemudian 

diselaraskan dengan kajian teori. Dalam diskusi hasil penelitian ini 

menjelaskan kepemimpinan kepala madrasah dan latar belakang inovasi 

kurikulum MAN 3 Malang, bentuk-bentuk inovasi kurikulum MAN 3 Malang, 

perencanaan inovasi kurikulum MAN 3 Malang serta faktor pendukung dan 

penghambat dari inovasi kurikulum MAN 3 Malang. 

Bab keenam memuat kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran. 

Bab terakhir dari penelitian ini dimaksudkan untuk dapat ditarik benang merah 

sebagai hasil uraian bab-bab sebelumnya. 

 

 


