
BAB I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG MASALAH 
       Pendidikan adalah suatu sistem pembentukan sumber daya kearah 
perubahan intelektual serta meningkatkan kualitas kehidupan yang lebih 
baik. Dalam tataran intelektual, dunia pendidikan perlu mengembangkan 
srtategi yang lebih relevan, agar hasil yang dicapai pelajar dapat berperan 
sebagai pelaku dunia intelektual yang signifikan dengan zaman. Terlebih lagi 
saat ini, di mana dunia global semakin terasa dalam setiap sendi kehidupan, 
termasuk dunia pendidikan. Karenanya dunia pendidikan mendapat 
tantangan berat di era reformasi sekarang ini, sedangkan dalam tataran 
kelembagaan, dunia pendidikan juga perlu membenahi lembaga pendidikan 
yang lebih sesuai dengan tuntutan zaman. Paling tidak dalam lembaga 
tersebut tersedia sarana dan prasarana yang menunjang keadaan zaman, agar 
hasil yang di capai pun dapat menjadi pelaku zaman, bukan menjadi obyek. 
Karena kalau tidak, dunia pendidikan tersebut akan tertindas oleh arus 
globalisasi di tahun mendatang. 
 Dalam era modernisasi dan industrialisasi dewasa ini teknologi di 
bidang informasi melaju dengan pesatnya sehingga tidak ada lagi batas ruang 
dan waktu antar berbagai negara. Demikian pula di bidang tranportasi, maju 
semakin canggih sehingga mobilitas manusia antar berbagai tempat sangat 
tinggi. Hal ini berimplikasi pada interaksi sosial budaya sehingga terjadi 
proses saling mempengaruhi, imitasi, identifikasi dari negara yang sudah 
maju dan berkembang terhadap negara yang sedang berkembang atau 
terbelakang. 
 Modernisasi dan industrialisasi telah membawa perubahan-perubahan 
psikososial dimana terjadi perubahan nilai-nilai kehidupan. Tidak semua orang (baca: 
bangsa) mampu mengantisipasi dan beradaptasi dengan perubahan-perubahan 
tersebut, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ketegangan, keterasingan, 
kesenjangan atau stres pada dirinya. Kemudian, secara perlahan-lahan suatu bangsa 
akan meninggalkan kebudayaan aslinya karena rasa rendah diri melihat 
kebudayaannya sendiri serta kekaguman yang berlebihan terhadap kebudayaan luar. 
Generasi mudanya juga mulai ketagihan dengan budaya luar tersebut yang telah 
dicangkokkan pada kebudayaan sendiri. Jatuh bangunnya bangsa tergantung pada 
kesadaran akan eksistensi dan tanah airnya, yaitu pada tekadnya untuk bertahan dan 
membangun masa depan bagi generasi selanjutnya, di tengah-tengah kancah 
perjuangan dan perkembangannya di dunia. 

Undang Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
yang dijabarkan lebih lanjut dengan peraturan pemerintah No. 29 tahun 1990 telah 
menempatkan posisi pendidikan madrasah sama dengan pendidikan umum, baik dari 
segi kurikulum, guru, mutu lulusan, ijazah, unit cost maupun sarana prasarana 
pendidikan. Dengan demikian tidak ada lagi dualisme sistem pendidikan di Indonesia 
karena baik sekolah umum maupun madrasah adalah pelaksana sistem pendidikan 
nasional dan pelaksana wajib belajar 9 tahun yang merupakan program nasional. 

Namun dalam kenyataannya  peraturan perundangan tersebut sampai 
saat ini belum dapat dilaksanakan sepenuhnya, khususnya dalam 
pengelolaan madrasah, baik negeri maupun swasta. Hal ini disebabkan oleh 
sejumlah kelemahan antara lain karena adanya kelemahan pengelolaan 



manajemen pendidikan madrasah, jumlah, kualitas dan kompetensi guru 
yang masih rendah, anggaran yang sangat terbatas, dengan unit cost yang 
belum setara dengan unit cost sekolah umum serta sarana dan prasarana 
yang masih belum memadai, belum lagi kondisi madrasah yang sangat 
bervariasi, disamping kebijaksanaan antara sentralisasi dan desentralisasi 
belum final. 

Belum selesai mengatasi permasalahan yang ada, baru-baru ini disahkan 
Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003. Untuk 
itu kita harus menyiapkan diri guna mengimplementasikan undang-undang 
tersebut. Sebagaimana Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989, Undang-
Undang Sisdiknas Tahun 2003 pun menempatkan madrasah sejajar dengan 
sekolah umum dan menjadi satu sistem pendidikan nasional yang 
merupakan keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara 
terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional.  

Departemen Agama yang mengelola madrasah belum mampu berbuat 
banyak dalam meningkatkan mutu pendidikan madrasah. Upaya-upaya  
untuk  meningkatkan  mutu  madrasah  sebenarnya  telah  banyak dilakukan  
dan  akan  terus  dilakukan  dengan  berbagai  program  kegiatan berupa 
perbaikan kurikulum, pemenuhan sarana dan prasarana madrasah, pelatihan 
dan lain-lain. 

  
B. TUJUAN PENULISAN 
Penulisan ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang 

bagaimana model disain pengembangan madrasah di masa depan. Hal ini 
berangkat dari pertanyaan Quo Vadis Madrasah? Kami nggak mengerti mau 
dibawa kemana. Kami manusia setengah-setengah; sebagai ilmuwan kami kalah, 
sebagai ahli agama kami gagal. Ungkapan tersebut meluncur dari mulut salah 
seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri di Medan pada sebuah dialog tentang 
madrasah dan masa depan mereka. Hal yang sama juga terungkap secara 
umum pada dialog-dialog lain dengan siswa madrasah yang dikunjungi oleh 
salah seorang tim penulis. Di satu sisi ada keinginan kuat menjadi manusia 
yang memiliki pengetahuan agama yang luas, sementara di sisi lain mereka 
dituntut untuk menguasai ilmu pengetahuan umum sebagai bekal kehidupan 
duniawi.  

Disamping itu masih banyak kelemahan pendidikan di madrasah seperti 
belum adanya kerangka kebijakan yang jelas dan komprehensif tentang 
pengelolaan madrasah, manajemen madrasah, kurikulum yang dianggap 
terlalu gemuk, kualitas tenaga pengajar yang masih rendah dan mismatch, 
kurangnya sarana dan prasarana, dan evaluasi dan pengawasan yang kurang 
memadai.  

Tulisan ini mengemukakan tentang Rencana untuk operasi jangka 
pendek yang diimplementasikan dengan Pelaksanaan Tujuan, Hasil yang 
dicapai dan “outcome” untuk mencapai Rencana Strategis jangka panjang. 

Selain itu, tim penulis berusaha untuk menjawab sebagian kecil 
permasalahan dalam pengembangan madrasah ke depan yang diarahkan 
untuk meningkatkan standar mutu, kemampuan dalam penyelenggaraan 



pendidikan, dan memantapkan kerangka kerja kelembagaan serta 
meningkatkan kemampuan lembaga terkait dalam pengembangan 
pengaturan dan manajemen pendidikan madrasah.  

Kebijakan baru Departemen Agama dalam pengembangan pendidikan 
agama di Indonesia salah satunya adalah perubahan dari kepentingan 
kekuasaan kepada kepentingan siswa, dan usaha untuk menciptakan 
pendidikan yang berkualitas dengan melaksanakan 5 prinsip dasar  dalam 
pengelolaan pendidikan, yaitu Kualitas, Otonomi, Akuntabilitas, Evaluasi 
dan Akreditasi.  

Tulisan ini akan mengemukakan tentang Bab I. Pendahuluan yang 
mendeskripsikan mengenai latar belakang dan tujuan penulisan. Bab II.  
mendeskripsikan mengenai fenomena madrasah dalam membangun 
idealisme, yang berisikan tentang sejarah singkat munculnya madrasah dan 
ide dasar berdirinya madrasah. Dilanjutkan dengan Bab III. Madrasah 
Kontemporer, yang mengetengahkan madrasah yang ada saat ini beserta 
problematikanya. Bab IV. mendiskusikan pengembangan dan 
pembangunan madrasah ke depan, Bab V.  berisi kesimpulan dan saran-
saran. 

 
C. DEFINISI OPERASIONAL 

Tahap ini diawali dengan pemetaan masalah yang akan dihadapi di 
masa kini dan mendatang. Ada dua pandangan yang harus dilakukan 
didalamnya: Retrospektif (pandangan ke masa lalu) dan prospektif 
(pandangan ke masa depan). Pandangan pertama merupakan studi-studi 
historis tentang apa yang telah dilakukan dilakukan pemerintah (Departemen 
Agama) terhadap madrasah. Sementara pandangan kedua merupakan upaya 
untuk melahirkan gagasan-gagasan yang sifatnya antisipatoris. Antisipasi 
merupakan dasar dalam usaha menimbulkan kegiatan inovatif. Perilaku 
inovatif hanya akan timbul jika terdapat kemampuan untuk berantisipasi 
(kemampuan memperkirakan secara sistematis dan realistik terhadap apa 
yang mungkin akan terjadi). 

Dalam dua pandangan di atas harus berlangsung dalam dimensi sosial 
dan kultural. Dalam dimensi sosial, madrasah dan outputnya harus 
menempatkan posisinya pada kegiatan pembelajaran masyarakat dan 
memberikan pelayanan sosial keagamaan, sekaligus memfungsikan sebagai 
laboratorium sosial, di mana madrasah melakukan eksperimentasi 
pengembangan masyarakat, sehingga tercipta keterpaduan hubungan antara 
madrasah dengan masyarakat, secara baik dan harmonis, saling 
menguntungkan dan saling mengisi.1 Sementara dalam dimensi kultural, 
madrasah harus mampu berintegrasi dengan nilai-nilai yang berlaku dalam 
masyarakat dan  pandangan dunia (welstanchauung) yang dianut.  

Dengan proses-proses di atas diharapkan akan lebih terfokus untuk 
mendapatkan kelemahan-kelemahan dari semua kegiatan yang telah 
dilaksanakan, sekaligus mencari relevansinya, jika memang ingin tetap 
                                                 

1 Pupuh Fathurrahman, Keunggulan Pendidikan Pesantren; Alternatif Sistem Pendidikan 
Terpadu Abad XXI, (Bandung: Tunas Nusantara, 2000), h.159. 



dipertahankan, dalam konteks dan tantangan kehidupan di masa sekarang 
dan mendatang. Disamping itu akan lahir suatu format baru madrasah yang 
benar-benar berbeda dengan tatanan yang dibangun selama ini (?), karena 
tuntutan yang dihadapi di masa sekarang dan mendatang semakin kompleks 
dan menuntut adanya tingkat kompetensi dan kompetisi yang sangat tinggi. 
Dalam format baru yang dirumuskan tersebut harus terlihat adanya 
perubahan pada bentuk dan watak program pendidikan yang akan 
diselenggarakan. Secara konkrit misalnya bagaimana kalangan madrasah 
menyesuaikan dirinya dengan sisdiknas yang baru: implikasi-implikasi apa 
saja yang harus dibenahi dan dipersiapkan dengan statusnya tersebut.  
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