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A. Latar Belakang Masalah 

Madrasah secara institusional diberikan kepercayaan dan mandat oleh masyarakat 

untuk melayani kebutuhan pendidikan yang berkembang dalam masyarakat. mandat dan 

kepercayaan ini memberikan tantangan tersendiri bagi madrasah karena harus berpacu untuk 

mewujudkan pendidikan yang bermutu dan perluasan akses. Tantangan perluasan akses dan 

peningkatan mutu pendidikan tersebut menghajatkan kepedulian dan partisipasi berbagai 

pihak, termasuk orang tua murid serta kekuatan-kekuatan lainnya yang ada di masyarakat. 

Karena itu, untuk mewujudkan kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap pendidikan, 

perlu upaya  yang maksimal. Seperti pengelolaan dalam aspek manajemennya  dan program 

inovatif lainnya yang membuka ruang gerak partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan 

pendidikan di era otonomi daerah ini. 

Otonomi daerah dibidang pendidikan menurut Budi Iswanto (1999:2) antara lain 

didasarkan pada permasalahan-permasalahan pendidikan yang terjadi selama ini, yaitu : 

pertama, kurang terkoordinasinya pendidikan antara instansi (Depag, Diknas, Pemda). 

Kedua, kebijakan pendidikan (isi, misi, dst.)  yang tersentralisasi, perencanaan top-down. 

Ketiga, manajemen sekolah tidak efektif, kepala sekolah kurang otonom.menurut temuan 

Mantja dalam Budi Iswanto (1999:2) kemampuan manajerial dan kepemimpinan kepala 

sekolah dianggap kurang memadahi, kepala sekolah tidak memiliki kewenangan yang cukup 

dalam mengelola keuangan sekolah, kemampuan manajemen kepala sekolah pada umumnya 

rendah, terutama di sekolah negeri, pola anggaran tidak memungkinkan guru yang mengajar 

dapat memperoleh tambahan insentif, peran serta masyarakat sangat kecil dalam dalam 



pengelolaan sekolah. Keempat, tanggung jawab pendidikan oleh pemerintah, keluarga dan 

masyarakat baru dipahami secara tehnis-ekonomis, untuk menarik dana dari orang tua dan 

masyarakat, bukannya partisipasi dalam aspek tujuan, isi, proses, evaluasi  dan sebagainya.  

Sementara pelaksanaan otonomi daerah sedang dalam proses penataan, bidang 

pendidikan perlu melangkah secara proaktif untuk melakukan penjajakan potensi yang ada. 

Tanpa mengabaikan dukungan pemerintah, penjajakan dukungan masyarakat agaknya perlu 

didahulukan. Hal ini menyangkut upaya kepala sekolah menjalin dan meningkatkan 

hubungan sekolah-masyarakat dalam rangka menyelenggarakan pendidikan sekaligus 

meningkatkan mutunya.    

Untuk merespon permasalahan-permasalahan di atas, maka lembaga pendidikan dapat 

mengembangkan “School Based Management” (SBM) sebagai salah satu alternatif sekolah 

dalam program otonomi di bidang pendidikan. Konsep dasar school based management 

(SBM) adalah mengalihkan pengambilan keputusan dari pusat/kanwil/kandep ke level 

sekolah.. Oleh karena itu, ada beberapa pakar yang memberi istilah school based decision 

making and management. Dengan pengalihan wewenang pengambilan keputusan ke level 

sekolah diharapkan sekolah akan lebih mandiri dan mampu menentukan arah pengembangan 

yang sesuai dengan kondisi dan tuntutan lingkungan masyarakat. Dalam bahasa lain sekolah 

mampu mengembangkan program yang relevan dengan kebutuhan masyarakat  (Marno,Triyo 

Supriyatno,  2008:108). 

Dengan program yang relevan, diharapkan sekolah akan mampu menggali partisipasi 

masyarakat untuk berperan serta dalam mengembangkan sekolah. Oleh karena itu konsep 

Komite Madrasah, perlu dikembangkan dalam arti keanggotaan maupun perannya. 

Keanggotaan Komite Madrasah hendaknya mencakup masyarakat di luar orang tua murid. Di 



masa datang diprediksi bahwa orang tua yang sudah tidak memiliki anak di sekolah, tetapi 

diharapkan memiliki potensi kepedulian terhadap pendidikan. Peran Komite Madrasah, 

hendaknya tidak hanya menyumbang dana, tetapi sampai dengan pemikiran bahkan dalam 

penyusun rencana pengembangan sekolah dan pemeriksaan akuntabilitas pelaksanaannya.  

Konsep SBM di atas, sebenarnya sudah dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan 

agama, apakah pesantren atau madrasah, terutama yang berstatus swasta. Lembaga 

pendidikan ini telah tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan menjadi bagian dari 

masyarakat itu sendiri. Jika dipertanyakan tentang kesiapan madrasah dalam menyambut 

otonomi pendidikan dengan alternatif pengembangan SBM, maka eksistensi berkembang 

pesat, karena potensi yang dimiliki masyarakat akan lebih banyak diarahkan ke lembaga ini. 

Berbeda dengan sekolah-sekolah negeri yang tingkat ketergantungannya sangat tinggi kepada 

pemerintah sehingga lembaga inilah yang sebenarnya perlu diwaspadai eksistensinya ketika 

diberlakukan otonomisasi tersebut. 

Diantara potensi yang dimiliki madrasah adalah kekuatan yang ada pada masyarakat, 

bahwa di satu sisi mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam yang memiliki ikatan 

emosional dengan simbol-simbol keberagamaannya yang dimanifestasikan dengan menjaga 

dan mengembangkan simbol-simbol tersebut, dan madrasah merupakan salah satu simbol itu. 

Di sisi lain, madrasah memiliki akar sejarah yang kuat sebagai lembaga yang memiliki 

identitas ke-Islaman dan ke-Indonsiaan sehingga keberadaannya menjadi milik bersama bagi 

masyarakat dan pemerintah. Sementara itu dalam konteks masyarakat yang sudah 

terpengaruh arus globalisasi dan informasi yang secara tidak langsung berimplikasi negatif 

terhadap perkembangan prilaku dan moralitas anak, dalam posisi demikian nilai-nilai agama 

akan menjadi penting bagi masyarakat untuk mengimbangi perkembangan globalisasi dan 



informasi di atas, maka dalam kaitan ini masyarakat akan memilih lembaga pendidikan yang 

mampu membekali putra-putrinya dengan dua kompetensi sekaligus, yakni ilmu pengetahuan 

dan teknologi (IPTEK) dan moralitas agama (IMTAQ), dengan demikian madrasah akan 

memperoleh kesempatan lebih besar untuk dijadikan alternatif pilihan bagi masyarakat, 

karena lembaga ini berusaha mengaspirasikan keinginan dan harapan masyarakat tersebut. 

Hakekat dari otonomi daerah adalah pemberian mandat sepenuhnya kepada 

masyarakat dalam mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri. Sementara itu dilihat 

dari potensi dan peluang madrasah seperti disebutkan di atas, dimana madrasah sudah 

menjadi milik, dari, oleh dan untuk masyarakat, maka madrasah lebih memiliki kesiapan 

dibanding lembaga-lembaga pendidikan lainnya. Dengan demikian jika madrasah mampu 

membaca potensi dan peluang tersebut maka akan lebih dapat dinamis atau paling tidak akan 

eksis walaupun keberadaannya berada pada daerah kategori “miskin” (Marno, Triyo 

Supriyatno, 2008:109-110). 

Partisipasi masyarakat dalam bidang pendidikan dapat dilakukan secara individu 

maupun secara kelompok sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Sistem  

Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2003 pasal 54 (UU Sidiknas, 2003:35) dinyatakan 

bahwa peran serta masyarakat dalam pendidikan Nasional meliputi peran serta perseorangan, 

keluarga, kelompok, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam  

penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.  

Konsepsi peran serta masyarakat adalah sebuah proses yang mungkin membawa 

kewenangan yang menurut Heller dalam Muzakkir (1999. 53) di gambarkan: “ dua bentuk 

peran serta, yaitu: (a) peran serta Grass Root menunjuk pada pergerakan organisasi dan sosial 

diajukan oleh masyarakat yang memilih metode dan tujuan adalah mereka, (2) peran serta 



Government Mandated (resmi), dimana peran serta masyarakat meliputi keperluan yang sah 

yang telah ada memberikan kesepakatan bagi masukan masyarakat ke dalam sebuah 

kebijakan oleh agen pemerintah. (c) wadah peran serta harta benda, (d) wadah peran serta 

keterampilan 

Berdasarkan konsep SBM, tugas-tugas manajemen sekolah ditetapkan menurut 

karakteristik-karakteristik dan kebutuhan-kebutuhan sekolah itu sendiri. Oleh karena itu 

warga sekolah memiliki otonomi dan tanggung jawab yang lebih besar  atas penggunaan 

sumber daya sekolah guna memecahkan masalah sekolah dan menyelenggarakan aktivitas 

pendidikan yang efektif  demi perkembangan jangka panjang sekolah. Model MBS yang 

diterapkan di Indonesia adalah Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). 

Konsep dasar MPMBS adalah adanya otonomi dan pengambilan keputusan partisipatif. 

Artinya MPMBS memberikan otonomi yang luas kepada masing-masing sekolah secara 

individual dalam menjalankan program sekolahnya dan dalam menyelesaikan setiap 

permasalahan yang terjadi. Selain itu dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan 

keputusan, hendaknya melibatkan partisipasi setiap konstituen sekolah seperti siswa, guru, 

tenaga administrasi, orang tua, masyarakat lingkungan dan para tokoh masyarakat. 

Masyarakat memandang sekolah (lembaga pendidikan) sebagai cara yang 

menyakinkan dalam membina perkembangan para siswa, karena itu masyarakat 

berpartisipasi dan setia kepadanya, namun hal ini tidak otomatis terjadi terutama di negara-

negara berkembang termasuk di Indonesia.  

Di negara-negara maju, terutama yang menganut sistem desentralisasi sekolah 

dikreasikan dan dipertahankan oleh masyarakat Kesadaran mereka sebagai pemilik dan 

penanggung jawab lembaga pendidikan sudah tinggi. Partisipasi mereka sudah besar, baik 



dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun dalam melakukan kontrol. Mereka benar-benar 

memiliki, sebab sumbangan moral dan material mereka cukup besar terhadap kelangsungan 

hidup lembaga. Paling menarik bagi masyarakat, apabila lembaga pendidikan itu sanggup 

mencetak lulusan yang siap pakai. Untuk mewujudkan lulusan seperti itu memang 

merupakan tantangan berat bagi para manajer pendidikan. Apabila manajer berhasil, biasanya 

imbalannya dari warga masyarakat cukup besar. Mereka secara antusias akan mendukung 

lembaga pendidikan bersangkutan baik secara moral atau material  kadang kala sebelum para 

siswa tamat, beberapa diantara mereka sudah dipesan oleh konsumen. Melihat kondisi seperti 

ini sudah tentu orang tua siswa bersangkutan gembira. Makin banyak orang tua dan 

konsumen yang merasakan kepuasan itu, makin banyak dan besar pula partisipasi masyarakat 

terhadap lembaga pendidikan itu (Pidarta, 2004; 187). 

Agar partisipasi ini dapat dilaksanakan dengan baik, maka persiapkan anggota staf 

dengan pengetahuan tentang masyarakat, sejarahnya, tradisinya, kepercayaannya, kehidupan 

sosial ekonominya, bentuk pemerintahan, satuan-satuan komonikasi dalam masyarakat, 

kepemimpinan dan kesadaran berorganisasi masyarakat tersebut. (Soekarto Indrafachrudi, 

1994; 37). 

Pentingnya pemberdayaan masyarakat yang lebih kuat, dinamis dan harmonis agar 

dalam kehidupan sosial tercipta sence of belonging terhadap madrasah ( Choirulil Fatih, 

2007:129). 

Jenis partisipasi yang disumbangkan masyarakat sangat beragam, seperti a) partisipasi 

material bagi masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi; b) partisipasi pemikiran bagi 

masyarakat yang memiliki tingkat pemikiran dan wawasan kependidikan; c) partisipasi 

tenaga/fisikal bagi masyarakat awam yang tidak memiliki kemampuan ekonomi dan 



pemikiran tetapi memiliki kepedulian dalam membantu madrasah; dan d) partisipasi moral 

dalam bentuk dukungan penuh oleh berbagai lapisan masyarakat dalam memotivasi 

perjuangan agama Islam. Agar partisipasi masyarakat relatif lebih mudah digerakkan yaitu 

figur yang memimpin lembaga sekolah, komite sekolah, dewan pendidikan dan Dinas 

Pendidikan memiliki kriteria, yaitu memiliki tingkat kredibilitas yang tinggi di masyarakat. 

Atau setidaknya di lingkungan dunia pendidikan setempat, memiliki kemampuan manajerial 

yang memadai, banyak atau cukup paham persoalan-persoalan pendidikan dan dunia 

kesehariannya adalah dunia pendidikan menjadi sebuah daya tarik tersendiri bagi 

masyarakat. Untuk terlibat dan merasa turut bertanggung jawab bagi kemajuan sekolah 

(Sanapiah Faisal, 2007:XVI). 

Proses pengelolaan partisipasi masyarakat diawali dengan kegiatan perencanaan, 

implementasi, monitoring dan evaluasi. Pada tahap perencanaan dilakukan analisis terhadap 

kebutuhan baik lembaga pendidikan maupun masyarakat. Selanjutnya membuat perencanaan 

berdasarkan analisis kebutuhan tersebut. Untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki   

untuk alternatif-alternatif program kegiatan pada tahap implementasi disusunlah secara 

bersama antara kepentingan sekolah, guru dan Majelis Madrasah (BP3) dan masyarakat. 

Pada tahap pemantauan dan evaluasi dilakukan dengan berbagai pertemuan dan rapat dengan 

BP3 / masyarakat dan membeberkan secara terbuka semua persoalan sekolah yang dilakukan 

secara terbuka dan transparan (Marno,Triyo Supriyatno, 2008:172-173). 

MAN 3 Malang dalam beberapa tahun terakhir ini mengalami kemajuan yang pesat 

baik dalam aspek manajerialnya maupun kualitas pendidikannya. Kemajuan MAN 3 Malang 

tersebut tidak dapat dipisahkan dari peran serta dan partisipasi masyaraskat.  

Aktualisasi manajemen berbasis sekolah sejak ditetapkan oleh pemerintah lewat 



Keputusan Dirjen Binbaga Islam Depag Nomor:E/ 101/ 2001 tentang majelis madrasah yang 

sekarang dirubah menjadi komite madrasah sebagai terjemahan langsung School Council di 

sekolah-sekolah di negara maju yang sudah memakai SBM, hal ini direspon positif oleh 

MAN 3 Malang, sehingga dalam pelaksanaannya menunjukkan adanya partisipasi 

masyarakat terhadap MAN 3 Malang, terutama masyarakat menengah atas. Hal ini 

disebabkan karena masyarakat menengah atas semakin terpelajar.      

Kenyataan di atas menunjukkan bahwa madrasah tersebut telah mengembangkan 

“school based management” sebagai salah satu alternatif sekolah dalam merespon otonomi di 

bidang pendidikan. Seperti diuraikan di atas bahwa konsep SBM tersebut diantaranya 

ditandai oleh partisipasi masyarakat yang tinggi serta keleluasaan sekolah mengelola sumber 

daya dengan mengalokasikannya sesuai dengan prioritas kebutuhan agar sekolah lebih 

tanggap terhadap kebutuhan setempat, dan masyarakat dituntut partisipasinya agar mereka 

lebih memahami pendidikan, membantu, serta mengontrol pengelolaan pendidikan. 

Fenomena yang terjadi di MAN 3 adalah kepercayaan masyarakat yang relatif tinggi 

untuk menyekolahkan anaknya di MAN 3, hal ini bisa dilihat dari  setiap tahun pelajaran 

baru.  Sesuai data pada tahun pelajaran 2010-2011 murid-murid  MAN 3 Malang  berjumlah 

786 anak yang terdiri  47% berasal dari Malang, 41 % berasal dari luar Malang dalam 

wilayah Jawa Timur, 1,1 % berasal dari wilayah Jawa Tengah, 1,01 % berasal dari wilayah 

Jawa Barat, 0,2 % berasal dari wilayah DKI Jakarta, 0,2 % berasal dari wilayah Banten, 0,1 

% berasal dari wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta,  2,6 % berasal dari wilayah Bali, 0,1 

% berasal dari wilayah Nusa Tenggara Barat, 0,1 % berasal dari wilayah Nusa Tenggara 

Timur,  3,6 % berasal dari wilayah Kalimantan Timur, 0,4 % berasal dari wilayah 

Kalimantan Tengah, 0,1 % berasal dari wilayah Kalimantan Barat, 0,1 % berasal dari daerah 



Kalimantan Selatan, 0,1 % berasal dari wilayah Sulawesi Selatan, 0,1 % berasal dari wilayah 

Sulawesi Tenggara, 0,1 % berasal dari wilayah Gorontalo, 0,2 % berasal dari wilayah Riau, 

0,1 %  berasal dari wilayah Jambi, 0,1 % berasal dari wilayah Sumatera Utara, 0,3 % berasal 

dari wilayah Papua Barat, 0,1 %  dari Riyad Saudi Arabia.  

Beberapa hal yang menjadi daya tarik masyarakat menyekolahkan anaknya di MAN 3 

Malang adalah layanan program-program pendidikan, yaitu: sistem full day school, adanya 

ma’had Al Qolam, kelas akselerasi, kelas bilingual, kelas olimpiade, kelas MABI, sarana 

pembelajaran yang memadahi baik berupa labolatorium IPA, bahasa, keagamaan, PSBB, 

perpustakaan, olah raga, nuansa tempat belajar yang asri, bersih, nyaman, mudah ditempuh 

angkutan kota dari berbagai jurusan, disiplin yang tinggi, tempat magang pembelajaran 

bahasa asing ( Inggris, Jepang, Mandarin,  Arab, Jerman, Korea) oleh para mahasiswa dari 

luar negeri, banyak outputnya yang diterima di perguruan tinggi negeri, terbukti berprestasi 

di ajang lomba tingkat lokal, regional dan nasional, dijadikannya kepercayaan oleh 

kementerian agama terhadap  MAN 3 sebagai sekolah model dengan berbagai inovasi 

pendidikan, sarana pendidikan yang memadahi, pelayanan yang prima menjadi daya tarik 

untuk dijadikan tujuan study banding dari sekolah-sekolah di wilayah regional maupun 

nasional. Hal inilah yang menjadi salah satu indikator yang memotivasi masyarakat memilih 

MAN 3 sebagai sekolah unggulan, sehingga berdampak ikut berperan serta secara aktif 

mendukung kemajuan MAN 3 Malang. 

 Komite Madrasah yang anggotanya terdiri dari pihak MAN 3, wali murid  dan 

partisipan dari pihak-pihak yang peduli terhadap kemajuan MAN 3 Malang telah 

menunjukkan peran serta yang efektif dengan berbagai dukungan yang diberikan. Kenyataan 

ini menunjukkan bahwa manajemen partisipasi masyarakat di madrasah  tersebut dapat 



diberdayakan secara efektif. Yang dimaksud dengan  manajemen partisipasi masyarakat di 

MAN 3 Malang di sini adalah bagaimana MAN 3 Malang melakukan pengelolaan 

partisipasi dan  kerjasama yang  sinergis dengan komite madrasah dan dukungan dari 

elemen masyarakat baik instansi dinas maupun non dinas  yang terdiri dari serangkaian 

aktifitas pengelolaan , yaitu : (1) Penjajagan kebutuhan MAN 3 dan situasi masyarakat, (2) 

Perencanaan kegiatan yang meliputi kajian potensi yang dimiliki MAN 3 dan para partisipan 

serta kegiatan alternatif yang akan dilaksanakan (3) Pelaksanaan kegiatan yang telah 

direncanakan, (4) Monitoring/pemantauan kegiatan yang dilaksanakan, (5) Evaluasi kegiatan 

untuk mengetahui hasil dari program yang telah dilaksanakan. Serangkaian aktifitas 

pengelolaan  tersebut diarahkan untuk mengefektifkan manajemen partisipasi masyarakat 

dan  mengembangkan MAN 3 lebih maju. Penelitian ini selanjutnya hendak mendiskripsikan 

secara empirik dan lebih mendalam tentang manajemen partisipasi masyarakat di MAN 3 

Malang. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sejalan dengan fokus kajian tersebut, ada tiga pokok masalah yang hendak dikaji 

melalui studi ini, yaitu: 

1. Bagaimana manajemen partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh  MAN 3 

Malang? 

2. Bagaimana upaya MAN 3 Malang dalam menggalang partisipasi masyarakat?  

3. Bagaimana bentuk partisipasi masyarakat terhadap MAN 3 Malang?  

 

C. Tujuan Penelitian 



Kegiataan  penelitian ini  bertujuan: 

1. Mendeskripsikan  manajemen partisipasi masyarakat yang dikembangkan oleh MAN 3 

Malang. 

2. Mengetahui upaya penggalangan partisipasi masyarakat yang dilakukan oleh MAN 3 

Malang 

3. Mendeskripsikan bentuk-bentuk  partisipasi masyarakat terhadap  MAN 3 Malang 

 

D. Manfaat penelitian 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat : 

a. Bagi madrasah/komite madrasah . 

Hasil penelitian dapat dijadikan evaluasi diri dalam rangka peningkatan peran dan 

fungsinya  untuk  berpartisipasi  mengembangkan pendidikan di MAN 3 Malang 

b. Bagi pengambil kebijakan 

Hasil penelitian ini akan memberikan informasi yang obyektif terhadap eksistensi dan 

realitas komite madrasah, sehingga dapat dijadikan sebagai bahan/dasar pengambilan 

keputusan dan langkah-langkah strategis berikutnya untuk memaksimalkan 

partisipasinya dalam mengembangkan pendidikan di MAN 3 Malang. 

c. Bagi lembaga pendidikan setingkat madrasah aliyah 

Walaupun karakteristik madrasah aliyah sedikit berbeda dengan sekolah umum atau 

kejuruan, tetapi dalam hal peran dan fungsi komite sekolah identik dengan peran dan 

fungsi komite madrasah, sehingga penelitian ini dijadikan sebagai bahan studi banding 

dalam upaya memaksimalkan kinerja komite sesuai peran dan fungsinya untuk 

berpartisipasi mengembangkan sekolah. 



 

E. Hasil Penelitian Terdahulu 

Banyak hasil penelitian terdahulu yang mengungkap tentang partisipasi masyarakat 

seperti penelitian yang dilakukan  oleh Maimon tahun (2001) tentang MIN Malang 1 Dalam 

Pandangan Orang Tua Siswa, menghasilkan beberapa temuan, yaitu ada dua pandangan 

orang tua siswa terhadap MIN Malang 1, pandangan pertama  MIN Malang 1 merupakan 

lembaga yang menyeimbangkan antara  IPTEK dan IMTAQ yang menjanjikan kualitas 

tinggi dan menjanjikan kebanggaan bagi orang tua karena manajemennya bagus dan 

memiliki fasilitas pendidikan yang lengkap. Pandangan kedua orang tua siswa menganggap 

MIN Malang 1 sekolah yang elitis dan tidak  populis serta terlalu membebani anak. 

Zahrotul Munawaroh (2007) meneliti tentang Analisis Tingkat Kinerja Komite 

Sekolah Sebagai Pemberi Dukungan Pada Pendidikan Dasar di Kota Malang yang terdiri 291 

SD dan 91 SMP  negeri maupun swasta. Penelitian ini menjelaskan tentang tidak ada 

perbedaan yang signifikan antara tingkat kinerja sekolah sebagai pemberi dukungan di 

sekolah negeri maupun swasta, akan tetapi juga ditemukan kendala bagi komite sekolah 

dalam menjalankan perannya yaitu, kendala waktu/kesempatan,dana dan kurangnya 

pemahaman komite sekolah mengenai peran dan fungsinya. 

Tesis Masykur Husaini (2008) berjudul Partisipasi Masyarakat Terhadap Sekolah di 

MIN Malang I menghasilkan beberapa temuan, yaitu : 

1. Bentuk partisipasi masyarakat terhadap sekolah di bawahi dalam empat lembaga 

partisipasi, yaitu : 

a. Partisipasi masyarakat luas/ stakeholders dalam komite madrasah yang terbagi dua, 

yaitu BPH (Badan Pengurus Harian) dan BK (Badan Kehormatan). BPH fokus pada 



masalah pengelolaan keuangan sekolah yang transparan, akuntabel, dan demokratis 

dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya berpartisipasi. 

b. Partisipasi orang tua dalam wadah POS (Persatuan Orang Tua Siswa) yang terfokus 

pada masalah finansial, jasa dan barang. 

c. Partisipasi alumni lebih pada publisitas dan pencitraan. 

d. Partisipasi masyarakat melalui partnership saling menguntungkan melalui public 

relation (humas). 

2. Upaya madrasah dan lembaga partisipasi masyarakat untuk mendorong masyarakat 

berpartisipasi terhadap MIN 1 dengan dua pendekatan, yaitu :  

a. Pendekatan bahasa Keagamaan dan ideologis. 

b. Pendekatan pemenuhan diri (self-fulfilment) atau pendekatan mutu. 

3. Tahapan dan pola kerja madrasah dan lembaga partisipasi masyarakat dalam 

mewujudkan cita-cita sekolah berkualitas unggul dan memiliki partisipasi tinggi, yaitu 

melalui ; 

a. Totalitas sistem administrasi. 

b. Totalitas jaminan mutu 

Hasil penelitian Hasna Zainatul (2008) yang berjudul Partisipasi Masyarakat 

Terhadap Sekolah (Studi Kasus Pembelajaran Model Parent’s Day SDI Surya Buana 

Malang) adalah sistem pembelajaran parent’s day dapat mewujudkan partisipasi masyarakat 

terhadap sekolah dengan menyumbangkan ilmu dan dana. Acara tersebut sukses berkat 

respon positif dari wali murid. 

Penelitian Akhmad Nur Ali (2008) berjudul Tingkat Kinerja Komite Sekolah Sebagai 

Badan Pemberi Pertimbangan Pada Pendidikan Dasar di Kota Malang menunjukkan bahwa : 



1. Tingkat kinerja komite sekolah  sebagai advisory agent pada pendidikan dasar : a. 

sekolah dasar negeri maupun swasta adalah cukup, b. Sekolah Menengah Pertama Negeri 

berkatagori baik, sedang pada SMP swasta berkategori cukup. 

2. Hambatan-hambatan dalam melaksanakan peran sebagai advisory agent adalah : 1. 

Kurangnya waktu/kesempatan untuk melaksanakan program komite, 2. Kurangnya dana 

operasional komite, dan 3. Masih cukup banyak anggota komite yang belum memahami 

peran dan fungsinya. 

Penelitian Yakqub (2008) berjudul Peran Kelompok dan Pribadi Masyarakat Terhadap 

Peningkatan Mutu Pendidikan (Studi Kasus di SMPN 1 Baureno Bojonegoro) menunjukkan 

bahwa peran keterlibatan kelompok dan pribadi masyarakat, maka muncul ide-ide baru untuk 

meningkatkan mutu sekolah. 

Penelitian Sri Mulyati  (2009) berjudul Peran Komite Sekolah Dalam Meningkatkan 

Mutu Pendidikan di SDN Ngegong Kota Madiun melaporkan tentang peran komite sekolah 

sebagai pertimbangan sekolah dan menyusun  RAPBS, peran komite sekolah sebagai 

pendukung yaitu : dengan terlaksananya kegiatan sekolah berupa pembelajaran dan ekstra 

kurikuler, peran komite sekolah sebagai pengawas meliputi keuangan dan 

mempertanggungjawabkan kepada orang tua/ wali murid, sehingga tercipta keseimbangan 

dan keharmonisan hubungan antara sekolah, masyarakat dan pemerintah. 

Dari segala hasil penelitian diatas tidak ada yang meneliti secara khusus manajemen 

partisipasi masyarakat di madrasah aliyah negeri, maka dari itu peneliti tertarik menelitinya. 

 

F. SISTEMATIKA PENULISAN 

          Penulisan tesis yang memfokuskan kajiannya tentang manajemen partisipasi 



masyarakat di Madrasah Aliyah Negeri 3 Malang, secara keseluruhan terdiri dari enam bab, 

yang masing-masing disusun secara rinci dan sitematis dengan perincian sebagai berikut; 

Bab I merupakan bab pendahuluan dari keseluruhan bab yang bersifat sebagai 

pengantar. Di dalam bab tersebut, dipaparkan latar belakang masalah, selain itu, di dalam bab 

ini juga berisikan fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, 

kajian studi terdahulu yang erat kaitannya dengan fenomena yang terjadi dengan manajemen 

partisipasi masyarakat,  serta sistematika penulisan sebagai pijakan pengkajian selanjutnya. 

Bab II kajian teoritik berisikan tentang kajian teori-teori yang telah dikemukakan oleh 

para ahli manajemen dan para peneliti terdahulu yang erat kaitannya dengan fenomena yang 

terjadi di MAN 3 Malang dan memiliki relevansi dengan fokus dan masalah-masalah yang 

akan dibahas dalam studi ini sebagai alat analisis untuk memecahkan masalah-masalah yang 

telah dirumuskan dalam bab sebelumnya.  

Bab III metode penelitian, berisikan pendekatan dan jenis penelitian; kehadiran 

peneliti; sumber data; prosedur pengumpulan data; pengecekakan keabsahan data; beserta 

cara mensistematiskan data-data serta paparan data yang dipergunakan untuk menggali data 

yang telah difokuskan pada bab sebelumnya sehingga fokus studi dan rumusan masalah yang 

telah dikemukakan pada bab sebelumnya dapat terjawab sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan secara  sistematik dan empirik. 

Bab IV pembahasan dalam bab ini merupakan jawaban sistematis dari rumusan 

masalah yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, bab ini berisikan hasil temuan  

yang terdiri dari diskripsimanajemen partisipasi masyarakat Madrasah Aliyah 3 Malang  

yang mencakup: upaya MAN 3 Malang dalam menggalang partisipasi masyarakat, serta 

bentuk partisipasi masyarakat terhadap  terhadap MAN 3 Malang. 



Bab V berisikan pembahasan atau diskusi hasil temuan studi yang merupakan bab inti. 

Di dalam bab ini membahas tentang hasil temuan studi, yaitu mengklasifikasikan dan 

memposisikan hasil temuan yang telah dirumuskan pada bab I dalam relevansinya dengan 

teori-teori yang telah dikemukakan pada bab II yang telah dikaji dan secara sistematis dengan 

metodologi seperti dikemukakan pada bab III dan dipaparkan pada bab IV dari hasil 

penelitian yang membahas manajemen partisipasi masyarakat Madrasah Aliyah Negeri 3 

Malang  yang mencakup: upaya MAN 3 Malang dalam menggalang partisipasi masyarakat, 

bentuk partisipasi masyarakat terhadap  MAN 3 Malang. 

Bab VI  merupakan penutup yang berisikan kesimpulan-kesimpulan dari bab-bab 

sebelumnya dan saran-saran terkait dengan persoalan-persoalan yang menonjol dari temuan 

hasil studi yang dikemukakan pada bab IV dan Bab V. persoalan-persoalan tersebut, dapat 

berupa hal-hal menarik yang belum terungkap dan terpecahkan dalam studi ini, sehingga 

menjadi bahan kajian peneliti berikutnya atau hal-hal yang berkaitan dengan saran-saran atas 

permasalahan yang ditemukan dalam studi ini sebagai alternatif solusinya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


