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BAB I 

PENDAHULUAN  

A. Latar Belakang Masalah   

Eksistensi Islam sebagai agama yang banyak dipeluk oleh masyarakat 

Indonesia, menandakan adanya pergerakan dakwah yang dilakukan oleh umat 

Islam semenjak kedatangnnya di Nusantara. Keberadaan Islam, dapat dilacak dalam 

banyak literatur sejarah Islam di Nusantara. Salah satu metode penyebaran nilai-

nilai Islam di bumi Nusantara dilakukan melalui penyelengaraan pendidikan Islam 

(Alrudiayansyah : 2012). Tradisi pendidikan Islam sudah ada sejak lama, yaitu 

dalam bentuk pesantren. Pesantren yang menurut Martin van Bruinessen sebagai 

“The Great Tradition”memiliki peran penting dalam mempengaruhi dan mengubah 

keadaan sosial, ekonomi, politik. Pernyataan tersebut dapat dibuktikan bahwa 

gerakan protes yang dilaukan oleh para petani pada abad ke-19 dan 20, diprakarsai 

oleh kalangan Kiyai yang memilki karismatika sebagai pimpinan pesantren yang 

menurut Pegeaud dan De Graaf sebagai lembaga kedua setelah masjid (Latief : 

2003).  

Lembaga pendidikan Islam di sini pada umumnya merujuk pada dua maksud 

yaitu;, Pertama, lembaga pendidikan di bawah pengelolaan, pembinaan, 

koordinasi, atau tanggung jawab organisasi sosial keagamaan. Kedua, lembaga 

pendidikan yang didirikan dan didedikasikan untuk pengembangan dan 

pelaksanaan pendidikan pengajaran yang berbasiskan ideologi dan semangat 

keislaman (Machali : 2015).  
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Menurut Mochtar Buchori yang dikutip oleh Nanang Nuryanta, pendidikan 

Islam di Indonesia dapat dibagi menjadi 4 (empat) jenis, yakni: Pertama, 

Pendidikan Pondok Pesantren, yaitu pendidikan Islam yang diselenggarakan secara 

tradisional, terfokus pada pengajaran al-Qur'an dan Hadits, dan merancang segenap 

kegiatan pendidikannya untuk mengajarkan kepada para siswa Islam sebagai cara 

hidup, Islam sebagai way of life; Kedua, Pendidikan Madrasah, yaitu pendidikan 

Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan model Barat, yang 

mempergunakan metode pengajaran klasikal, dan berusaha menanamkan Islam 

sebagai landasan hidup ke dalam diri para siswa; Ketiga, Pendidikan Umum yang 

bernafaskan Islam, yaitu pendidikan Islam yang dilakukan dengan cara 

mengembangkan suasana pendidikan yang bernafaskan Islam di lembaga-lembaga 

yang menyelenggarakan program pendidikan yang bersifat umum, dan; Keempat, 

Pelajaran Agama Islam yang diselenggarakan di lembaga-lembaga pendidikan 

umum sebagai suatu mata pelajaran atau mata kuliah saja (Nuryanta : 2003). 

Madrasah yang merupakan bagian dari pendidikan Islam, telah banyak 

mengalami perubahan. Makna madrasah sendiri telah mengalami pergeseran. 

Madrasah yang hanya mengajarkan ilmu-ilmu keagaman Islam sampai memuat 

mata pelajaran agama dan umum. Secara etimologis, Madrasah adalah kata 

keterangan tempat (dharfu al-zamān) berasal dari darasa-yadrusu-darsan, 

dirāsatan wa madrasatan yang secara umum berarti tempat untuk belajar. Namun, 

secara terminologi, makna madrasah di Indonesia telah berubah dan berkembang 

dari lembaga Islam yang dikeluarkan dari sistem pendidikan nasional menjadi 

bagian dari sistem pendidikan nasional. Dewasa ini madrasah didevinisikan sebagai 
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unit lembaga pendidikan formal di bawah bimbingan Departemen Agama yang 

memegang proses pendidikan umum dengan karakteristik Islam (Fitriyani : 2017).  

Sejarah madrasah tak terlepas dari peradaban Islam sendiri, jauh sebelum 

madrasah bereksistensi di Indonesia, madrasah sudah ada dibelahan dunia Islam. 

Umat Islam sudah mengenal beberapa tempat belajar seperti, Shuffah, Kuttab atau 

Maktabah, Halaqah, Majlis. Tempat-tempat yang tadi disebutkan adalah cikal 

bakal berdirinnya madrasah yang dikenal hari ini. Salah satu madrasah yang 

mungkin sudah dikenal dari peradaban Islam adalah Madrasah Nidzamiyah, 

sekaligus pelopor madrasah Islam (Hasaruddin : 2011).  

Madrasah sudah bereksistensi di Indonesia pada masa kolonial. Walaupun 

dalam bentuk swastanya. Madrasah di Indonesia banyak didirikan oleh kalangan 

para ulama-ulama tekemuka. Sebagai respon atas keganjalan sistem pendidikan 

Belanda yang cenderung diskriminatif. Beberapa madrasah yang bisa disebut 

sebagai generasi awal antaranya  Adabiah School (1909) dan Diniah School Labai 

al-Yunusi (1915) di Sumatera Barat, Mathali’ul Falah (1912) di Jawa Tengah, 

Madrasa Nahdlatul Ulama di Jawa Timur, Madrasah Muhammadiyah di 

Yogyakarta, Madrasah Tasywiq Thullab di Jawa Tengah, Madrasah Persatuan 

Umat Islam di Jawa Barat, Madrasah Jami’atul Khair di Jakarta, Madrasah Amiriah 

Islamiyah di Sulawesi dan Madrasah Assulthaniyah di Kalimantan (Maskur : 2017). 

Jika dibandingkan dengan sekolah umum, madrasah memiliki keunggulan yang 

lebih dari sekolah umum, terbukti madrasah mampu bertahan (Survival) sejak 

zaman Belanda, Jepang, sampai era reformasi. Berbeda dengan sekolah-sekolah 
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lainnya pada zaman dulu yang lebih dulu ada dan sekarang telah mengalami 

kepunahan seperti, Taman Siswa, His, dll (Mulyono : 2009).  

Latar belakang berdirinya madrasah tak lain adalah spirit peradaban dan 

kemajuan umat Islam yang tidak ingin tertinggal oleh zaman. Ketika itu ada dua 

sistem pendidikan yang mendominasi. Pertama, sistem pendidikan pesantren yang 

dibangun oleh umat Islam yang lebih berorientasi keagamaan. Kedua, sistem 

sekolah Belanda yang berorientasi keduniaan, yang merespon dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan. kemunculan madrasah menjadi jalan tengah untuk 

menjembatani kedua sistem pendidikan tersebut. Setidaknya, ada beberapa latar 

belakang berdirinnya madrasah; (1) sebagai manifestasi dan realisasi pendidikan 

Islam. (2) usaha penyempurnaan sistem pendidikan Islam yang lulusannya 

mempunyai kesempatan yang sama dengan sekolah umum. (3) keterpukauan umat 

Islam dengan ilmu pengetahan Barat. (4) sebagai jalan untuk menjembatani sistem 

pendidikan tradisional dan pendidikan modern (Susilowati : 2008). 

Upaya merealisasikan ke-empat hal tersebut, kebijakan menjadi hal yang sangat 

mempengaruhi penyelengaraan madrasah. Musyawarah menjadi salah satu cara 

umat Islam dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan. Dalam praktik 

kehidupan umat Islam, setiap permasalahan yang dihadapi senantiasa menempuh 

cara musyawarah dalam setiap pengambilan keputusan sesuai dengan ajaran Al-

Q.S Asyura ayat 38. Setiap keputusan yang dikeluarkan akan menjadi tanggung 

jawab bersama (Sabri : 2013). Keputusan dan kebijakan tersebut diambil semata-

mata untuk kepentingan bersama. 
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Madrasah sendiri sudah banyak mengalami perubahan kebijakan. Kebijakan 

tersebut tentu mempengaruhi penyelengaraan madarsah itu sendiri. Munculnnya 

Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri yaitu Menteri Agama, Menteri 

Kependidikan dan Kebudayaan dan Menteri Dalam Negeri. Keputusan tersebut 

memberikan trobosan bagi madrasah sebagai langkah positif agar lulusannya 

mendapat kesempatan yang sama. Yaitu dengan penyetaraan ijazah madrasah 

dengan ijazah sekolah umum (Khamdani : 2015). Kebijakan berikutnnya adalah 

UU No 2 Tahun 1989 tentang Pendidikan Nasional yang memuat bahwa madrasah 

disebutkan sebagai sekolah yang berciri khas Islam. Pengertiannya bahwa seluruh 

programnya sama dengan sekolah yang ditambah dengan mata pelajaran agama 

Islam sebagai ciri keislamannya. Kebijakan ini madrasah memilki nilai strategis 

yang mempengaruhi Pendidikan Nasional. Pertama, legitimasi madrasah yang pada 

hakikatnnya sama dengan sekolah. Kedua, Pendidikan Keagamaan menjadi muatan 

wajib dalam Pendidikan Nasional (Abubakar : 2010). Namun, dalam praktiknnya, 

UU No 2 Tahun 1989 belum mampu mengoptimalisasikan sebagaimana mestinnya, 

karena kebijakan yang diambil adalah kebijakan yang tersentralisasi serta kebijakan 

yang banyak mengandung kepentingan atas otoritas kepemimpianan kala itu. 

Akibat sentralisasi, penyelngaraan pendidikan terbilang lambat, hingga akhirnnya 

munculah UU No 20 Tahun 2003. Kebijakan tersebut bertujuan untuk 

“Terwujudnya tatanan kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia yang bermutu 

sesuai dengan amanat Proklamasi Kemerdekaan 1945, bertekad untuk mewujudkan 

masyarakat madani Indonesia sebagai suatu masyarakat Pancasilais yang beriman 

dan bartakwa, memiliki cita-cita dan harapan masa depan, demokratis dan beradab, 
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menjujung tinggi hak-hak asasi manusia, berakhlak mulia, tertib dan sadar hukum, 

korporatif dan kompetitif, serta memiliki kesadaran dan solidaritas antar generasi 

dan antar bangsa, maju dan mandiri, cakap dan cerdas, kreatif dan bertanggung 

jawab, serta berwawasan budaya”(Hamlan : 2013). Pengaruh kebijakan UU No 20 

Tahun 2003 sangat besar terhadap penyelenggaraan madrasah. Terutama dalam 

penyeteraan dan kesempatan lulusan dari sekolah madrasah atau sekolah-sekolah 

Islam dengan lulusan sekolah umum.  

Sebagaimana kebijakan UU No. 20 Tahun 2003 tentang penyelengaraan 

pendidikan nasional, pada pasal 17 yang berbunyi “Pendidikan dasar berbentuk 

Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat 

serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau 

bentuk lain yang sederajat”. Pada pasal 18 “Pendidikan menengah berbentuk 

Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah 

Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau bentuk l  ain yang 

sederajat”. Jika diperhatikan secara seksama, pada redaksi tersebut terdapat 

kebijakan yang mensederajatkan antara pendidikan umum dengan pendidikan 

agama. Bisa dikatakan UU No 20 Tahun 2003 membuka ruang penyetaraan 

pendidikan Islam. Posisi pendidikan Islam sendiri diatur dan ditentukan melalui 

Peraturan Pemerintah RI No 55 Tahun 2007 tentang penyelengaraan pendidikan 

Keagamaan. Keluarnya Peraturan Pemerintah No 55 Tahun 2007 tentang 

pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, diharapkan dapat membawa 

perubahan pada sisi menajerial dan proses pendidikan Islam termasuk menejerial 

madrasah. Peraturan Pemerintah  tersebut mengatur bagaimana seharusnya 
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pendidikan keagamaan Islam dan keagamaan lainnya diselenggarakan (Idrus : 

2014). Peraturan Pemerintah No. 55 tahun 2007 menjelaskan tentang 

penyelengaraan pendidikan Islam. Salah satunya adalah madrasah. Pembahasan 

tentang Pendidikan Keagamaan mulai diatur pemerintah di dalam Pasal 8 PP No. 

55 Tahun 2007. Tujuan Pendidikan Keagamaan yang dimaksud adalah, 

“terbentuknya peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran 

agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis, kreatif, 

inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang 

beriman, bertaqwa, dan berakhlak mulia”. Sedangkan madrasah termasuk dalam 

kelembagaan pendidikan Islam yang tercantum pada pasal 14. Selain peraturan 

yang mempengaruhi penyelengaraan madrasah PP ini pun menjelaskan berkaitan 

dengan proses pendirian, pengawasan serta sanksi bagi satuan pendidikan yang 

menyalahkan prosedur (Aminullah : 2015).  

Perkembangan teknologi yang semakin pesat, memakasakan madrasah 

mengalami transformasi yang signifikan. Meminjam bahasa Azra sebagai 

fenomena “Santrinisasi” (Azra : 2012). Era globalisasi erat kaitannya dengan 

sentuhan teknologi. Kebutuhan pendidikan untuk melahirkan manusia paripurna 

yang memiliki kompetensi yang komplit pun harus segera menemukan caranya. 

Munculnya sekolah elit muslim merupakan fenomena baru dalam pendidikan 

Islam. Pada tahap awal perkembangannya mereka dikenal sebagai “sekolah Islam”. 

namun sejak awal tahun 90-an, sebagain sekolah sudah menyatakan dirinya secara 

formal. Sebagian kaum Muslim menyebutnnya sebagai “sekolah unggul” atau 

memakai Istilah lain sebagai “sekolah model”(Zuhdi : 2012).  
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Berawal dari berdirinnya sekolah Islam Al-Azhar  yang terletak di komplek 

Masjid Agung Kebayoran Baru. Kemudian merambah menjadi banyak sekolah-

sekolah elit berbasis Islam. Seperti sekolah Al-Izhar Pondok Labu, Madania Parung 

Bogor, Insan Cendekia (IC) Serpong Tanggerang Banten, Sekolah Islam Terpadu 

(SIT) Fajar Hidayah di Kota Wisata Cibubur Jawa Barat. Sekolah tersebut, sejatinya 

memilki dimensi Madrasah. Dalam konteks madrasah sendiri, Insan Cendekia 

menjadi sorotan yang paling tajam dengan menyebut satuan pendidikannya sebagai 

Madrasah Aliyah Negri (MAN) Insan Cendekia. Madrasah ini hadir sebagai solusi 

atas kehadiran permasalahan yang kompleks, terutama tantangan zaman modern. 

Madrasah yang diprakarsai oleh tokoh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia 

(ICMI) Prof. Dr. B.J. Habibie ini menekankan pada tujuan khusus yakni melahirkan 

calon ilmuan yang sekaligus menguasai ilmu Islam dengan baik. Terdapat MAN-

IC yang bertebaran di 13 daerah di Indonesia. Berdasarkan Keputusan Menteri 

Agama RI No 744 tahun 2017 tentang pendirian madrasah. Adapun MAN-IC yang 

betebaran di daerah-daerah; MAN-IC Tapanuli Selatan, MAN-IC Padang 

Pariaman, MAN-IC Bengkulu Tengah, MAN-IC Kota Batam, MAN-IC Pasuruan, 

MAN-IC Lombok Timur, MAN-IC Sambar, MAN-IC Tanah Laut, MAN-IC Gowa, 

MAN-IC Kota Palu, MAN-IC Kota Kendari, MAN-IC Halmahera Barat, MAN-IC 

Sorong.  

Penyebaran madrasah yang disebutkan di atas, dalam rangka merealisasikan 

Peraturan Mentri Agama RI No 90 Tahun 2013, yang kemudian berubah menjadi 

Peraturan Mentri Agama RI No 66 Tahun 2016 tentang pengembangan, pada pasal 

61 poin 1 dan 2 menyebutkan “ (1) Kementerian menyelengarakan paling sedikit 1 
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(satu) Madrasah Negeri unggulan untuk setiap satuan di setiap provinsi. (2) 

Kementerian menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negri Insan 

Cendekia berbasis asrama siswa di setiap provinsi”. 

Terdapat banyak dinamika kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan 

madrasah di Indonesia. Langkah kebijakan diambil dalam rangka 

mengoptimalisasikan peran pendidikan Islam sesuai dengan tujuan pendidikan 

Islam itu sendiri yaitu, transformasi nilai-nilai Islam, transformasi keilmuan Islam 

dan reproduksi para ulama. Berbagai macam kebijakan pemerintah yang 

mempengaruhi penyelengaraan Pendidikan Islam terutama madrasah, dapat kita 

rasakan bersama hari ini. Ruang kesemapatan bagi lulusan madrasah semakin luas, 

sehingga output madrasah dapat mersakan kesempatan yang sama dengan sekolah-

sekolah umum. Lulusan madrasah bisa dikatakan telah menunjukan eksisitensinya 

dalam ruang Pendidikan Nasional. Bahkan mampu bersaing secara regional  

maupun internasional dengan lulusan sekolah-sekolah umum. 

B.  Rumusan Masalah  

Berdasarkan pemaparan di atas, analisis kebijakan pemerintah terhadap 

pengembangan madrasah, Peneliti akan memusatkan penelitian ke dalam beberapa 

fokus penelitian;  

1. Bagaimana kebijakan pemerintah Kementerian Agama RI tentang 

pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia? 

2. Bagaimana implementasi kebijakan pemerintah Kementerian Agama RI 

tentang pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia ? 
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C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mendeskripsikan kebijakan Kementerian Agama RI tentang 

pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia.  

2. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan 

Kementerian Agama tentang pengembangan Madrasah Aliyah Negeri Insan 

Cendekia. 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat Teoritis 

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pandangan kebijakan 

pemerintah Kementerian Agama RI tentang pendidikan Islam terutama 

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dalam menetapkan 

suatu kebijakan terutama kebijakan Kementerian Agama RI tentang 

penyelengaraan madrasah.  

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sudut pandang baru dalam 

penelitian tentang kebijakan Kementerian Agama RI terutama kebijakan 

madrasah.  

4. Penelitian ini diharapkan mampu menjadi representasi penjelasan tentang 

konsep dan teori kebijakan pendidikan terutama kebijakan pemerintah 

Kementerian Agama RI dalam penyelengaraan Madrasah Aliyah Negeri 

Insan Cendekia.  
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Manfaat Praktis   

1. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penejelasan mengenai 

implementasi kebijakan Kementerian Agama RI tentang pendidikan 

madrasah. 

2. Penelitian ini diharapkan mampu dijadikan pijakan ilmiah dalam meneliti 

kebijakan terutama Kebijakan Kementerian Agama RI tentang 

penyelengaraan madrasah. 

3. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan penejelasan tentangan 

analisis kebijakan pendidikan terutama kebijakan pemerintah Kementerian 

Agama RI tentang Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. 

4. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan baru tentang 

kebijakan pemerintah terutama Kebijakan Kementerian Agama RI  tentang 

pengembangan madrasah.   

E. Penegasan Istilah  

Peneliti akan memberikan batasan Istilah  tentang judul yang Peneliti ambil, 

agar dapat memahami konteks penelitian. Adapaun batasan istilah yang peneliti 

akan jelaskan ;  

1. Kebijakan Kementerian Agama 

Penjelasan mengenai kebijakan Kementerian Agama RI, perlu terlebih dahulu 

mengetahui pengertian kebijakan itu sendiri. Ada banyak pengertian mengenai 

kebijakan. Menurut Anderson yang dikutip oleh Ali Imron mengungkapkan bahwa 

kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang mesti 
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diikuti oleh para pelakunya untuk memecahkan suatu masalah. Sedangkan Budiarjo 

dalam buku yang sama mengungkapkan bahwa  kebijakan adalah sekumpulan 

keputusan yang diambil oleh seseorang pelaku atau kelompok politik dalam usaha 

memilih tujuan-tujuan dan cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut (Imron : 2002). 

Dalam Kampus Hukum, kebijakan diartikan sebagai rangkaian konsep dan asas 

yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, 

kepemimpinan dan cara bertindak (tentang pemerintahan, organisasi, dan 

sebagainya) pernyataan cita-cita, tujuan, prinsip atau maksud sebagai garis 

pedoman untuk menejemen dalam usaha mencapai sasaran, garis halaun 

(Sudarsono : 1999). Dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan sebuah aturan 

yang diputuskan oleh seseorang, kelompok, dan pihak-pihak yang memiliki 

wewenang dalam suatu lingkungan atau tempat dan aturan tersebut, diarahkan 

untuk memberikan haluan atau garis kordinasi untuk menyelengarakan suatu 

pekerjaan.  

Sedangkan Kementerian Agama adalah suatu lembaga yang memeliki tanggung 

jawab dan membatu kinerja Presiden dalam mengatur urusan keagamaan. Adapun 

Tugas Kementerian Agama sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) RI No. 

10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama, pasal 2 

menyebutkan bahwa “Kementerian Agama mempunyai tugas menyelenggarakan 

urusan di bidang keagamaan dalam pemerintahan untuk membantu Presiden 

dalam menyelenggarakan pemerintahan negara” (PMA No. 10 Tahun 2010). 

Sebagaimana pemaparan di atas, Kebijakan Kementerian Agama marupakan 

sebuah aturan, keputusan dan wewenang Kementerian Agama tentang berbagai 
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macam permasalahan keagamaan, yang meliputi kepemimpinan, penyelengaraan 

dan organisasi, yang berdasarkan pada beberapa pertimbangan tertentu.  Termasuk  

penyelengaraan madrasah.  

Penelitian ini memfokuskan pada kebijakan tentang PMA RI No. 90 Tahun 

2013  (sebagaimana diubah menjadi PMA RI No. 66 Tahun 2016) tentang 

penyelengaraan madrasah pada pasal 61 poin 1 dan 2 tentang pengembangan  

menyebutkan “ (1) Kementerian menyelengarakan paling sedikit 1 (satu) Madrasah 

Negeri unggulan untuk setiap satuan di setiap provinsi. (2) Kementerian 

menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negeri Insan Cendekia 

berbasis asrama siswa di setiap provinsi”. 

2. Pengembangan Madrasah  

Madrasah sebagai bagian dari pendidikan Islam, memiliki pengaruh besar 

dalam mencerdaskan bangsa terutama pada masa sebelum kemerdekaan. 

Sebagaimana diketahui eksistensi madrasah sudah ada semenjak zaman kolonial. 

Arti Madrasah sendiri merupakan kata serapan dari bahasa Arab isim makan (nama 

tempat), berasal dari kata “darasa”, yang bermakna tempat orang belajar. Secara 

historis madrasah adalah bentuk perkembangan dari model pendidikan Islam 

tradisional yaitu pesantren (Maskur : 2017). Sedangkan menurut Muhaimin yang 

dikutip oleh Susilowati madrasah adalah isim makan dari kata daras-yadrusu wa 

durusan dirasatun yang artinya; terhapus, hilang bekasnnya, menghapus, 

menjadikan using, melatih, mempelajari. Secara pengertian madrasah memiliki 

makna sebagai  tempat untuk mencerdaskan peserta didik, menghilangkan 

kebodohan, atau memberantas kebodohan serta melatih keterampilan mereka sesuai 
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dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Malik Fadjar menambahkan penjelasan 

bahwa, madrasah dalam konteks Indonesia sama artinnya dengan “sekolah” 

(Susilowati : 2008).  

Secara historis madrasah merupakan sekolah pendidikan Islam yang 

menjembatani antara kedua sekolah  yang ada di Indonesia yaitu sekolah tradisional 

Islam / Pesantren dengan sekolah modern yang dibawa bangsa kolonial. Baik secara 

penyelenggaraannya maupun kurikulumnya.  

Perkembangan madrasah mengalami metamorfosis kelembagaan.  Meminjam 

Istilah Azyumardi Azra sebagai “Transformasi Madrasah”. Salah satu contohnya 

adanya sekolah-sekolah model atau uggulan di berbagai daerah di Indonesia seperti 

Al-Azhar, Insan Cendekia, Al-Izhar, Madania dll.  

 Adapun dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pada madrasah yang 

berdiri di bawah Kementerian Agama RI yaitu MAN Insan Cendekia. MAN Insan 

Cendekia menjadi fokus peneliti karena MAN Insan Cendekia mampu menjadi 

representasi dari madrasah ideal di Indonesia dan merupakan bentuk realisasi 

adanya program pengembangan madrasah, sesuai dengan Keputusan Menteri 

Agama RI No 744 tahun 2017 tentang pendirian Madrasah Insan Cendekia di 

berbagai daerah. Sebagaimana telah disebutkan pada latar belakang penelitian ini. 

PMA RI No. 90 Tahun 2013 pada pasal 61 poin 1 dan 2 “ (1) Kementerian 

menyelengarakan paling sedikit 1 (satu) Madrasah Negeri unggulan untuk setiap 

satuan di setiap provinsi. (2) Kementerian menyelenggarakan paling sedikit 1 

(satu) Madrasah Negeri Insan Cendekia berbasis asrama siswa di setiap provinsi”. 

 


