
BAB IV 
STRATEGI PENGEMBANGAN MADRASAH 

Madrasah secara kelembagaan perlu dikembangkan dari sifat 
“reaktif” dan proaktif terhadap perkembangan masyarakat menjadi 
rekonstruksionistik-sosial. Menjadi rekonsionistik berarti pendidikan 
madrasah perlu aktif ikut memberi corak dan arah terhadap 
perkembangan masyarakat yang dicita-citakan. Untuk memiliki 
kemandirian menjangkau keunggulan, filosofi ini perlu dijabarkan dalam 
strategi pengembangan pendidikan madrasah yang visioner, lebih 
memberi nilai tambah stategis, dan lebih meningkatkan harkat dan 
martabat manusia. Strategi pengembangan pendidikan madrasah perlu 
dirancang agar mampu menjangkau alternatif jangka panjang, mampu 
menghasilkan perubahan yang signifikan, ke arah perncapaian visi dan 
misi lembaga, sehingga akan memiliki keunggulan komparatif dan 
kompetitif terhadap bangsa-bangsa lain. 

Pengembangan madrasah, di satu fihak, tidak boleh apriori 
terhadap trend pendidikan yang dibawa oleh proses globalisasi, 
internasionalisasi dan universalisasi, seperti komputerisasi, 
vokasionalisasi dan ekonomisasi. Tetapi di fihak lain, pengembangan 
madrasah harus tetap tegar dengan karakteristik khas yang dimilikinya 
sebagai bumper kehidupan masyarakat dari persoalan-persoalan moral 
dan spritual. 
A. Strategi Pengembangan Madrasah  

Strategi pengembangan madrasah dilakukan dengan 5 (lima) 
strategi pokok, yaitu: 1) Peningkatan layanan pendidikan di madrasah; 2) 
Perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di madrasah; 3) 
Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan; 4) Pengembangan sistem 
dan manajemen pendidikan; dan 5) Pemberdayaan kelembagaan 
madrasah.  

1. Strategi peningkatan layanan pendidikan di madrasah  
Ikhtiar untuk senantiasa pengembangan madrasah pada situasi 

apapun, termasuk juga pada situasi krisis ekonomi yang sampai sekarang 
masih dirasakan akibatnya, strategi yang ditempuhnya lebih difokuskan 
pada upaya mencegah peserta didik agar tidak putus sekolah, 
mempertahankan mutu pendidikan agar tidak semakin menurun. 
Indikator keberhasilannya adalah : (a) angka putus sekolah di madrasah 
dipertahankan seperti sebelum krisis dan akhirnya dapat diperkecil; (b) 
peserta didik yang kurang beruntung seperti yang tinggal di daerah 
terpencil, tetap dapat memperoleh layanan pendidikan minimal tingkat 
pendidikan dasar (Madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah); (c) 
siswa yang telah terlanjur putus sekolah didorong kembali untuk kembali 
dan atau memperoleh layanan pendidikan yang sederajat dengan cara 
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yang lain, misalnya di madrasah terbuka; dan (d) proses belajar mengajar 
di madrasah tetap berlangsung meskipun dana yang terbatas. 

Kebijakan utama yang perlu dilakukan adalah : (a) 
mempertahankan laju pertumbuhan angka partisipasi pendidikan dengan 
menyesuaikan kembali sasaran pertumbuhan angka absolut partisipasi 
pendidikan di semua jenjang dan jenis madrasah; (b) melanjutkan 
program pemberian beasiswa dan dana bantuan operasional pendidikan 
di semua jenis madrasah yang kemudian lambat laun dikurangi 
jumlahnya sejalan dengan semakin pulihnya krisis ekonomi dan 
meningkatnya kembali kemampuan orang tua peserta didik dalam 
membiayai pendidikan; (c) mengintegrasikan dana bantuan operasional 
pendidikan secara bertahap ke dalam anggaran rutin untuk menunjang 
kegiatan operasional pendidikan di madrasah; (d) meningkatkan dan 
mengembangkan program pendidikan alternatif secara konseptual dan 
berkesinambungan terutam untuk sasaran peserta didik yang kurang 
beruntung; (e) meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan 
keputusan tentang pendidikan.  

2. Strategi perluasan dan pemerataan kesempatan pendidikan di 
madrasah  

Meskipun strategi ini terfokus pada program Wajib Belajar 
Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) 9 tahun, jenis dan jenjang pendidikan 
lainnya pun tercakup. Indikator-indikator keberhasilannya adalah : (a) 
mayoritas penduduk berpendudukan minimal MTs (SMP) dan partisipasi 
pendidikan meningkat, yang ditunjukkan dengan APK pada semua 
jenjang dan jenis madrasah; (b) meningkatnya budaya belajar yang 
ditunjukkan dengan meningkatnya angka melek huruf; dan (c) proporsi 
jumlah penduduk yang kurang beruntung yang mendapat kesempatan 
pendidikan semakin meningkat.  

3. Strategi peningkatan mutu dan relevansi pendidikan di madrasah  
Kebijakan program Mapenda untuk meningkatkan mutu relevansi 

madrasah, meliputi 4 (empat) aspek: kurikulum, guru dan tenaga 
kependidikan lainnya, sarana pendidikan, serta kepemimpinan madrasah. 

Pertama, pengembangan kurikulum berkelanjutan di semua jenjang 
dan jenis madrasah, yang meliputi : (a) pengembangan kurikulum 
madrasah Ibtidaiyah dan Madrasah Tsanawiyah yang dapat memberikan 
kemampuan dasar secara merata yang disertai dengan penguatan muatan 
lokal; (b) mengintegrasikan kemampuan generik dalam kurikulum yang 
memberikan kemampuan adaptif; (c) meningkatkan relevansi program 
pendidikan dengan tuntutan masyarakat dan dunia kerja; dan (d) 
mengembangkan budaya keteladanan di madrasah. 

Kedua, pembinaan profesi guru madrasah, yang meliputi: (a) 
memberikan kesempatan yang luas kepada semua untuk meningkatkan 
profesionalisme melalui pelatihan-pelatihan dan studi lanjut; (b) 
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memberikan perlindungan hukum dan rasa aman kepada guru dan 
tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugas. 

Ketiga, pengadaan dan pendaygunaan sarana dan prasarana 
pendidikan di madrasah yang meliputi : (a) menjamin tersedianya buku 
pelajaran, buku teks, buku daras dan buku-buku lainnya, satu buku untuk 
setiap peserta duduk; (b) melangkapi kebutuhan ruang belajar, 
laboratorium, dan perpustakaan; (c) mengefektifkan pengelolaan dan 
pendayagunaan sarana dan prasarana pendidikanyang dikaitkan dengan 
sisten insentif; (d) menyediakan dana pemeliharaan yang memadai untuk 
pemeliharaannya; (e) mengembangkan lingkungan madrasah sebagai 
pusat pembudayaan dan pembinaan peserta didik.  

4. Strategi pengembangan manajemen pendidikan madrasah  
Strategi ini berkenaan dengan upaya mengembangkan sistem 

manajemen madrasah sehingga secara kelembagaan madrasah akan 
memiliki kemampuan-kemampuan sebagai berikut : (a) berkembangnya 
prakarsa dan kemampuan-kemampuan kreatif dalam mengelola 
pendidikan, tetapi tetap berada dalam bingkai visi, misi, serta tujuan 
kelembagaan madrasah; (b) berkembangnya organisasi pendidikan di 
madrasah yang lebih berorientasi profesionalisme, daripada hierarchi; dan 
(c) layanan pendidikan yang semakin cepat, terbuka, adil, dan merata. 

Kebijaksanaan program yang dilaksanakan meliputi : (a) 
revitalisasi peran, fungsi, dan tanggung jawab pendidikan madrasah; (b) 
mengembangkan sistem perencanaan regional dan lokal di tingkat satuan 
pendidikan; (c) meningkatkan partisipasi masyarakat melalui 
pembentukan majelis madrasah; (d) pemberdayaan personel madrasah 
yang didukung oleh aparat yang bersih dan berwibawa; (e) melakukan 
kajian pengembangan madrasah yang didasarkan pada Undang-undang 
Sistem Pendidikan Nasional dengan segala macam aturan 
perundangannya.  

5. Strategi pemberdayaan kelembagaan madrasah  
Strategi ini menekankan pada pemberdayaan kelembagaan 

madrasah sebagai pusat pembelajaran, pendidikan, dan 
pembudayaannya. Indikator-indokator keberhasilannya adalah: (a) 
tersedianya madrasah-madrasah yang semakin bervariasi, yang diikat 
oleh visi, misi dan tujuan pendidikan madrasah, dengan dukungan 
organisasi yang efektif dan efisien; (b) mutu dan sarana-prasarana 
madrasah yang semakin meningkat dan iklim pembelajaran yang semakin 
kondusif bagi peserta didik; dan (c) tingkat kemandirian madrasah 
semakin tinggi. 

Kebijakan yang perlu ditempuh adalah : (a) melaksanakan telaah, 
kajian, dan “restrukturisasi madrasah” sesuai dengan tuntutan 
perkembangan masyarakat; (b) mengembangkan sistem organisasi 
kelembagaan pendidikan yang profesional, efektif dan efisien; (c) 
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standarisasi kelembagaan yang didukung oleh sarana dan prasarana 
minimal dan kualifikasi personel yang sesuai dengan bidang keahlian 
serta beban pekerjaannya.  

B. Implementasi Strategi Pengembangan Madrasah  
Berdasarkan kerangka strategis pengembangan madrasah 

sebagaimana di atas, maka pada tataran implementasinya dirumuskan 
secara singkat dalam bentuk program-program pokok yang perlu 
dikembangkan dan disesuaikan dengan perkembangan masyarakat.  
 

MATRIK 
IMPLEMENTASI STRATEGI PENGEMBANGAN MADRASAH 

Program Jangka Pendek Jangka Menengah Jangka Panjang 
1. Pengem bangan 
Pengelo laan 
pendidikan Usia 
dini melalui 
RaudlatulAthfal (RA) 

Meningkatkan mutu dan 
perluasan kesempatan 
layanan pendidikan usia 
dini Raudlatul Athfal (RA) 

Mengintegrasi kan 
pendidikan usia dini di 
Raudlatul Athfal dengan 
pembinaan kesehatan 
anak usia balita, melalui 
program kerjasama 
dengan lembaga-
lembaga terkait 

Memantap kan 
pelaksanaan pendidikan 
usia dini di Raudlatul 
Athfal secara lintas 
sektoral dengan berbagai 
lembaga & departemen 
terkait dalam rangka 
pengembangan SDM 
sejak usia dini. 

2. Pengelolaan 
pendidikan berbasis 
sekolah dan 
masyarakat 
terutama pada 
jenjang pendidikan 
dasar (MI dan MTs) 
dan jenjang 
pendidikan 
menengah 
(madrasah Aliyah) 
secara 
berkelanjutan. 

Mengintegrasikan 
berbagai program 
perluasan kesempatan 
pendidikan baik di 
Madrasah Ibtidaiyah, 
Madrasah Tsanawiyah 
maupun Madrasah Alyah 
dengan Masyarakat 

Mendorong 
pemanfaatan sumber-
sumber belajar, dan 
pusat-pusat kegiatan 
belajar masyarakat 
sebagai basis 
pengelolaan madrasah 
(Ibtidaiyah, 
Tsanawiyah, Aliyah) 
yang diikhtiarkan dari, 
untuk dan oleh 
masyarakat. 

Meletakkan dasar 
kelembagaan madrasah 
(Ibtidaiyah, Tsanawiyah, 
Aliyah) yang kuat 
menuju tatanan 
masyarakat belajar dan 
belajar sepanjang hayat. 

3. Peningkatan 
mutu pendidikan 
dasar di MI dan 
MTs, serta 
menuntaskan 
program Wajib 
Belajar 9 Tahun 

Mengintegrasikan 
berbagai rencana program 
peningkatan mutu 
pendidikan dasar 
(Madrasah Ibtidaiyah dan 
Tsanawiyah) baik dari 
Departemen Agama dan 
Departemen terkait 
lainnya, serta menggalang 
program kerjasama 
dengan pemerintah 
Daerah dan masyarakat. 

Pendesentralisasi 
rencana, program dan 
dana peningkatan mutu 
pendidikan dasar 
kepada Pemda. 
Menggalakkan kembali 
partisipasi masyarakat 
dalam penyelenggaraan 
madrasah yang unggul 

Meletakkan dasar-dasar 
yang kuat bagi 
peningkatan mutu 
pendidikan dasar di 
madrasah Ibtidaiyah dan 
madrasah Tsanawiyah 
yang kompetitif dalam 
kehidupan global 

  Mengkoordinasikan 
program wajib belajar 9 

Pelaksanaan Wajib 
Belajar 9 tahun 

Mendorong prakarsa 
masyarakat untuk 
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tahun, bersama 
masyarakat. 

sepsnuhnya 
dikembalikan kepada 
masyarakat melalui 
koordinasi Pemda 
Tingkat II. Menuntaskan 
Wajar 9 tahun dalam 
rentang waktu 10 tahun 
(2000-2010) 

menyiapkan rencana 
Wajib Bekajar 12 tahun 
(sampai madrasah 
Aliyah) secara selektif. 

4. Peningkatan 
Mutu Madrasah 
Aliyah 

Mengintegrasikan 
program pendidikan 
keagamaan dan 
keterampilan di madrasah 
Aliyah 

Madrasah Aliyah yang 
bermutu, dan dapat 
dijadikan model oleh 
madrasah Aliyah 
lainnya, oleh sebab itu 
harus selsktif. 
Pengembangan 
program di madrasah 
Aliyah harus disertai 
dengan peningkatan 
mutu. Mengembangkan 
program keterampilan 
di Madrasah Aliyah 
dengan partisipasi aktif 
dunia industri dan 
dunia usaha yang diatur 
dalam system 
keringanan pajak 

Menggairahkan 
berkembangnya 
Madrasah Aliyah yang 
bermutu oleh 
masyarakat. Tersusunnya 
system pelatihan 
nasional yang 
mengintegrasikan system 
pendidikan di jalur 
formal madrasah dengan 
pendidikan jalur non 
formal di masyarakat. 

    Pengembangan 
program regular, 
keagamaan, dan 
ketrampilan di 
Madrasah Aliyah 
dikerjasamakan dengan 
lembaga/badan-badan 
terkait yang 
professional dan 
masyarakat. 

Merumuskan program 
pengembagan yang 
terintegrasi, dalam satu 
bentuk Madrasah Aliyah 
dengan studi akademik 
yang bersifat umum dan 
program pilihan 

5. Pemantapan 
mekanisme 
pengadaan, 
penenmpatan dan 
pembinaan karier 
dan kesejahteraan 
guru 

Mengintegrasikan 
berbagai program 
pengadaan, pengangka-
tan, penempatan dan 
pembinaan guru yang 
terpencar-pencar dan 
boros 

Adanya program yang 
terintegrasi dalam 
pembinaan program 
guru. Meningkatkan 
penghargaan terhadap 
profesi guru yang 
bermutu dan selektif 

Keikutsertaan organisasi-
organisasi profesi guru 
dalam program 
pengadaan, 
pengangkatan, 
penempatan dan 
pembinaan guru 

6. Menegakkan asas 
profesionalisme 
dalam 
penyelenggaraan 
sistem pendidikan 
di madrasah 

Membentuk komisi untuk 
menilai poros penting 
dalam jajaran departemen, 
agar dijabat oleh tenaga-
tenaga profesional, 
berdasarkan kriteria 
obyektif serta 

Menyusun rencana 
pengembangan karier 
disertai dengan 
program pelatihan 
berjenjang yang obyektif 

Merumuskan kembali 
fungsi balai-balai diklat 
dan berbagai lembaga 
pelatihan yang ada di 
Depag. Keikutsertaan 
organisasi-organisasi 
profesi dan lembaga-
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perjenjangan 
perkembangan karier 

lembaga keswadayaan 
masyarakat dalam 
peningkatan mutu 
profesi. 

7. Desentralisasi 
pengelolaan 
kurikulum 
madrasah, dengan 
prinsip kesatuan 
dalam kebijakan 
dan keragaman 
dalam pelaksanaan 

Merevisi kurikulum 1994 
dengan merampingkan 
serta menentukan 
kemampuan dan 
kompetensi yagn hendak 
dicapai dan 
menghilangkan dikotomi 
kurikulum nasional dan 
lokal mengatasi ekses-
ekses desentralistik dalam 
pengelolaan kurikulum 
madrasah dengan 
mempersiapkan kesiapan 
madrasah untuk 
mengimplementa-
sikannya. 

Memberdayakan 
madrasah dan 
pemerintah daerah, 
kandepag dan kanwil 
depag dalam 
melaksanakan 
kurikulum dengan 
peran serta masyarakat 
sekitar 

Memantapkan 
pelaksanaan kurikulum 
madrasah secara lintas 
sektoral dengan berbagai 
lembaga dan departemen 
terkait dalam rangka 
pengembangan SDM 
menuju masyarakat 
belajar dan belajar 
sepanjang hayat 

C. Langkah Awal Pengembangan Madrasah 
Desain pengembangan madrasah mengagendakan kinerja 

berjangka panjang, menengah dan pendek. Untuk menciptakan madrasah 
yang sesuai dengan rencana besar ini, diperlukan prakondisi yang 
kondusif agar strategi pengembangan madrasah dapat diimplementasikan 
dengan sebaik-baiknya. Berikut ini beberapa langkah awal yang perlu 
dilakukan untuk memperbaiki kondisi madrasah saat ini. 
Manajemen Madrasah.  
Melengkapi struktur organisasi dan manajemen kelembagaan, manajemen 
pendidikan, implementasi dan pengembangan kurikulum, monitoring 
dan evaluasi sistem pembelajaran.  
Koordinasi Pembinaan dan Pengembangan Madrasah.  
Meningkatkan, mengembangkan dan memperluas kesertaan secara aktif 
potensi masyarakat dalam membina dan mengembangkan madrasah. 
Koordinasi dalam konteks ini dapat diartikan dengan koordinasi internal-
eksternal, koordinasi horizontal-vertikal dan koordinasi yang bersifat 
formal-informal. Berdasarkan kesemuanya itu koordinasi atau lebih 
populer dengan istilah kerja sama: antar guru-guru dan karyawan 
madrasah, orang tua siswa, para alumni, tokoh masyarakat  (pimpinan 
informal), lembaga pemerintah dan swasta, organisasi dan  lembaga 
swadaya masyarakat, para donatur yang berpotensi.  
Pembinaan dan Peningkatan Kualitas profesionalisme Tenaga 
Kependidikan. Melengkapi tenaga kependidikan (guru, pustakawan, 
guru BP, tenaga laboran) di Madrasah dengan jumlah dan kualitas yang 
memadai disertai dengan penyebaran yang proposional sesuai dengan 
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bidang garapan dan tanggungu jawab yang di perlukan. Peningkatan 
kualitas, wawasan dan penyegaran personil madrasah ditempat sebagai 
program prioritas yang berkesinambungan.  
Pemeliharaan dan Peningkatan Kesejahteraan Personel Madrasah. 
Kesejahteraan dalam arti yang luas perlu dijadikan unsur pendukung 
untuk mendorong kemampuan personil madrasah dalam menjalankan 
tugasnya secara optimal, menumbuhkembangkan kebanggaan dan rasa 
percaya diri. Definisi kesejahteraan dapat diartikan secara luas, baik 
dalam arti  finansial, perlakuan, hubungan secara insani, pengembangan 
karir, dan sebagainya.  
Melengkapi sarana Fisik dan Komponen Pendidikan Madrasah. 
Madrasah sebagai lembaga pendidikan ilmu pengetahuan, ilmu agama 
dan kehidupan yang berdasarkan norma-norma agama yang baik 
memerlukan kelengkapan sarana/komponen pendidikan yang memadai 
 dan fungsional. Kelengkapan sarana di maksud perlu disertai pula oleh 
terpenuhinya standar kualitas untuk masing-masing komponen dan 
pemeliharaan yang terus menerus. 
Pemberdayaan dan Optimalisasi fungsi Komponen Pendidikan dan 
Sumber Belajar.  
Kelengkapan sarana dan prasarana pendidikan serta sumber belajar perlu 
ditindaklanjuti oleh pemberdayaan setiap komponen secara fungsional 
dan berkesinambungan. Untuk memenuhi kelengkapan komponen ini 
memerlukan biaya yang cukup mahal. Dengan demikian selain karena 
dilihat dari segi jumlah investasi, justru pemberdayaan komponen 
pendidikan tersebut dalam proses pembelajaran akan mampu 
meningkatkan kualitas Madrasah yang bersangkutan.  
Pemberdayaan Madrasah Sebagai Lingkungan Pendidikan yang 
Kredibel.  
Keberadaan Madrasah sebagai lembaga pendidikan dipersepsikan 
masarakat luas sebagai suatu mata rantai kesatuan sistem yang integratif. 
Sistem penyelenggaraan pendidikan yang kredibel yang dijalankan di 
Madrasah merupakan akumulasi implementasi dan optimalisasi setiap 
 fungsi dari seluruh komponen sistem yang berada didalamnya. Tidak 
 berfungsinya salah satu komponen sistem pendidikan di Madrasah akan 
berdampak besar terhadap  menurunnya kredibilitas lembaga ini. 
Kemampuan manajerial dalam mengelola, memelihara dan membina 
seluruh komponen sistem  pendidikan di lingkungan Madrasah yang 
memberikan konstribusi yang besar untuk mengangkat citra positif yang 
selama ini dimiliki. 
Desiminasi Informasi Program dan Perkembangan Madrasah.  
Penilaian, kontribusi dan partisipasi masyarakat luas terhadap 
keberadaan, pembinaan dan pengembangan Madrasah banyak di 
pengaruhi oleh sejauh mana mereka memperoleh dan memiliki akses 
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informasi terhadapnya. Berangkat dari ketentuan peraturan perundangan 
yang menetapkan bahwa masalah pendidikan merupakan tanggung 
jawab bersama antara pemerintah, orang tua dan masyarakat, maka 
desiminasi informasi dalam berbagai formatnya akan merupakan 
jembatan yang kokoh untuk mengundang dan membawa masyarakat luas 
ke arah pembinaan dan pengembangan Madrasah yang melibatkan 
 seluruh komponen masyarakat. Desiminasi informasi ini tidak hanya 
 menyangkut keberhasilan yang telah dicapai saja, akan tetapi harus 
mencakup segala aspek yang perlu meskipun mungkin sebagian 
 diantaranya masih merupakan tantangan dan menghadapi sejumlah 
hambatan.  
 
D. Tiga Desain Pengembangan Madrasah  

Prinsip-prinsip pengembangan madrasah seperti yang dijelaskan 
sebelumnya dapat diaktualisasikan dengan menghadirkan tiga desain 
besar pendidikan madrasah: (1) Madrasah Unggulan (2) Madrasah Model, 
dan (3) Madrasah Kejuruan dan Reguler. 

Madrasah Unggulan terletak di tiap propinsi sebanyak masing-
masing satu buah. Demikian juga Madrasah Model berada di tiap 
kabupaten masing-masing satu buah. Sementara Madrasah Reguler atau 
Kejuruan didirikan sesuai dengan kebutuahan masyarakat setempat. 

Keberadaan Madrasah Unggulan di masing-masing propinsi 
dimaksudkan agar pemerintah daerah setempat memiliki wadah (center 
for excellence) untuk mempersiapkan SDM masa depan. Demikian juga 
dengan Madrasah Model yang berada di masing-masing kabupaten. 
Keberadaan Madrasah Reguler atau Kejuruan dimaksudkan untuk 
menampung danmempersiapkan SDM (siap pakai) dengan keahlian unik 
atau khusus. Pendekatan ini diharapkan dapat memperkecil 
kemungkinan terjadinya eksodus dan pemusatan SDM bermutu di satu 
lokus pendidikan. Disamping itu diharapkan pula akan tumbuh 
persaingan sehat dari masing-masing daerah dalam melahirkan SDM 
yang bermutu.  
1. MADRASAH UNGGULAN 

Madrasah Unggulan dimaksudkan sebagai center for excellence dan 
akan dikembangkan satu buah untuk tiap propinsi. Madrasah Unggulan 
diproyeksikan sebagai wadah penampung putra-putra terbaik masing- 
masing daerah untuk dididik secara maksimal tanpa harus pergi ke 
daerah lain. Dengan demikian terjadinya eksodus SDM terbaik suatu 
daerah ke daerah lain dapat diperkecil, dan sekaligus menumbuhkan 
persaingan sehat antar daerah dalam menyiapkan SDM mereka.  

Karena menjadi center for excellence anak-anak terbaik maka 
kesempatan belajar di kedua jenis madrasah ini haruslah melalu proses 
seleksi yang ketat dan dengan berbagai ketentuan lainnya. Madasah ini 
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diperkuat oleh keberadaan Majlis Madrasah yang juga memiliki peran 
penting terhadap pengembangannya.  

Secara rinci strategi pengembangan madrasah unggulan sebagai 
berikut: 
a. Aspek Administrasi/Manajemen 
> Maksimal 3 kelas untuk tiap angkatan. 
> Tiap kelas terdiri dari 25 siswa. 
> Rasio guru kelas adalah 1:25. 
> Dokumentasi perkembangan tiap siswa dari mulai MI sampai PT. 
> Transparan dan akuntabel.  
 
b. Aspek Ketenagaan 
> Kepala Madrasah: 
• Minimal S-2 untuk MA, S-1 untuk MTs dan MI. 
• Pengalaman minimal 5 tahun menjadi kepala di  
sebuah madrasah. 
• Mampu berbahasa Arab dan atau Inggris. 
• Lulus tes {fit & proper tesf). 
• Sitem kontrak 1 tahunan. 
• Siap tinggal di kompleks madrasah. 
> Guru: 
• Minimal S-1. 
 • Spesialisasi sesuai mata pelajaran. 
 • Pengalaman mengajar minimal 5 tahun. 
• Mampu berbahasa Arab dan atau Inggris. 
• Lulus test {fit & proper test) 
• Sitem kontrak 1 tahunan.  
> Tenaga lain: 
• Minimal S-1. 
• Spesialisasi sesuai bidang tugas. 
• Pengalaman mengelola minimal 3 tahun.  
c. Aspek Kesiswaan 
> Input: 
• Lima besar MTs (untuk MA). 
• Lima besar MI (untuk MTs). 
• Mampu berbahasa Arab dan Inggris. 
• Lulus test. 
> Output: 
• Menguasai berbagai disiplin ilmu. 
• Ada keahlian spesifik tertentu. 
• Mampu berbahasa dan menulis Arab dan Inggris  
secara lancar. 
• Terampil menulis dan berbicara (Indonesia) 
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• Siap bersaing untuk memasuki universitas/institut  
bermutu dalam dan luar negeri.  
d. Aspek Kultur Belajar 
 > Full-day school. 
 > Students centered learning. 
 > Student inquiry. 
 > Kurikulum dikembangkan secara lokal dengan melibatkan semua 
komponen madrasah termasuk siswa. 
> Bahasa pengantar Arab dan Inggris. 
> Bahasa pergaulan sehari-hari adalah Arab/ Inggris. 
> Sistem Drop-Out. 
> Pendekatan belajar dengan fleksibelitas tinggi dengan mengikuti 
perkembangan metode-metode pembelajaran terbaru. 
e. Aspek Sarana Prasarana  
> Perpustakaan yang memadai. 
> Laboratorium (Bahasa, IPA dan Matematika). 
> Perkebunan/perkolaman sebagai laboratorium alam. 
> Mushalla. 
> Lapangan/Fasilitas olah raga (Bola kaki, basket dll).  
 
2. MADRASAH MODEL 

Madrasah Model dimaksudkan sebagai center for excellence yang 
dikembangkan lebih dari satu buah untuk tiap propinsi. Madrasah Model 
diproyeksikan sebagai wadah penampung putra-putra terbaik masing-
masing daerah untuk dididik secara maksimal tanpa harus pergi ke 
daerah lain. Sebagaimana pada Madrasah Unggulan, keberadaan 
Madrasah Model juga dapat mencegah terjadinya eksodus SDM terbaik 
suatu daerah ke daerah lain disamping juga dapat menstimulir 
tumbuhnya persaingan sehat antar daerah dalam menyiapkan SDM 
mereka. 

Karena menjadi center for excellence anak-anak terbaik maka 
kesempatan belajar di kedua jenis madrasah ini haruslah melalu proses 
seleksi yang ketat dan dengan berbagai ketentuan lainnya. Sebagimana 
Madrasah Unggulan, Madrasah Model juga diperkuat oleh Majelis 
Madrasah yang memiliki peran penting dalam membantu meningkatkan 
kualitas pembelajaran di Madrasah Model. 

Secara rinci strategi pengembangan Madrasah Model sebagai 
berikut: 
a. Aspek Administrasi/Manajemen 
> Maksimal 6 kelas untuk tiap angkatan. 
> Tiap kelas terdiri dari 30 siswa. 
> Rasio guru kelas adalah 1:25. 
> Mendokumentasi perkembangan tiap siswa. 
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> Transparan dan akuntabel. 
b. Aspek Ketenagaan 
> Kepala Madrasah: 
• Minimal S-2 untuk MA, S-1 untuk MTs dan MI. 
• Pengalaman min 5 tahun jadi kepala madrasah, 
• Mampu berbahasa Arab dan atau Inggris. 
• Lulus tes {fit & proper tesf). 
• Slap tinggal di kompleks madrasah. 
> Guru: 
• Minimal S-1. 
• Spesialisasi sesuai mata pelajaran. 
• Pengalaman mengajar minimal 5 tahun. 
• Mampu berbahasa Arab dan atau Inggris. 
• Lulus test {fit & proper test), 
 • Ada Perjanjian yang harus ditanda tangani tiap tahun.  
> Tenaga lain: 
  • Minimal S-1. 
  • Spesialisasi sesuai bidang tugas. 
  • Pengalaman mengelola minimal 3 tahun. 
c. Aspek Kesiswaan 
> Input: 
• Sepuluh besar MTs (untuk MA). 
• Sepuluh besar MI (untuk MTs). 
• Lulus test (akademik, Arab, inggris). 
> Output: 
• Menguasai berbagai disiplin ilmu. 
• Mampu berbahasa Arab dan atau Inggris. 
• Terampil menulis dan berbicara (Indonesia) dengan baik. 
• Siap bersaing untuk memasuki universitas/institut bermutu dalam 
negeri. 
d. Aspek Kultur Belajar 
> Full-day school. 
> Students centered learning.  

• Student inquiry.  
• Contextual teaching and learning  

> Kurikulum dikembangkan dengan melibatkan seluruh elemen 
madrasah termasuk siswa. 

> Bahasa pengantar Arab dan Inggris. 
> Sistem Drop-Out. 
> Pendekatan belajar dengan fleksibelitas tinggi dengan mengikuti 

perkembang metode-metode pembelajaran terbaru. 
f. Aspek Sarana Prasarana 
> Perpustakaan yang memadai. 
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> Laboratorium (Bahasa, IPA dan Matematika). 
> Laboratorium alam (perkebunan dll) yang memadai. 
> Mushalla. 
> Lapangan/Fasilitas olah raga (Bola kaki, basket dll).  
3. MADRASAH REGULER ATAU KEJURUAN  

Madrasah Reguler atau Kejuruan adalah madrasah yang fungsi 
utamanya adalah memberikan pelayanan pendidikan kepada setiap 
masyarakat tanpa terkecuali. Madrasah ini dibangun beberapa buah 
untuk tiap kabupaten sesuai dengan kebutuhan dengan dana dari 
pemerintah pusat dan pemerintah daerah (Tingkat II). Yang pasti di setiap 
kecamatan terdapat minimal satu madrasah regular/kejuruan. 
Sebagaimana jenis madrasah lainnya. Madrasah Reguler/ Kejuruan juga 
diperkuat oleh Majelis Madrasah yang secara aktif membantu 
pengembangan madrasah. 

Secara rinci strategi pengembangan Madrasah Regular atau 
Kejuruan sebagai berikut: 
a. Aspek Administrasi 
> Jumlah kelas untuk tiap angkatan disesuaikan dengan kebutuhan. 
> Tiap kelas terdiri dari 40 siswa. 
> Rasio guru kelas adalah 1:40. 
> Mendokumen-tasikan perkembangan tiap siswa. 
> Tranfaran dan akuntabel.  
b. Aspek Ketenagaan 
> Kepala Madrasah: 
• Minimal S-1 untuk MA, D-3 untuk MTs dan D-2 untuk MI. 
• Memiliki pengalaman mengajar minimal 3 tahun. 
• Lulus tes {fit and proper test). 
> Guru: 
• Minimal S-1 untuk MA, D-3 untuk MTs, dan D-2 untuk MI. 
• Spesialisasi sesuai mata ajar. 
• Lulus test.  
c. Aspek Kesiswaan 
> Input: 
• Semua anak usia belajar memiliki hak. 
• Semua siswa diterima. Test masuk dilakukan untuk proses penempatan 

{placement) siswa. 
> Output: 
• Menguasai sejumlah keterampilan hidup {life skill).  
d. Aspek Kultur Belajar 
> Students centered learning. 
> Kurikulum dikembangkan dgn kebutuhan siswa. 
> Pendekatan belajar dengan fleksibelitas tinggi.  
f. Aspek Sarana Prasarana 
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> Bengkel untuk praktek kerja yang memadai. 
> Laboratorium fn-cfoordzn out-door untuk pengembangan keterampilan 
inovatif. 
> Mushalla. 
> Lapangan/Fasilitas olah raga (Bola kaki, basket dll).   
 
E. Performa Madrasah yang Ideal 

Madrasah hendaknya menjadi tempat di mana semua siswa dapat 
belajar dengan baik. Dengan kata lain, madrasah harus menjadi lembaga 
yang adil dengan memberikan kesempatan untuk mendapatkan 
pendidikan yang sama (equality of opportunity) baik secara kualitas 
maupun kuantitas bagi setiap siswa. 

Ini didasarkan oleh asumsi bahwa setiap anak dilahirkan dengan 
tingkat kecerdasan bawaan yang sama, dan, bahwa kemampuan lebih 
merupakan hasil pencarian ketimbang anugrah. Seorang anak bisa 
menjadi lebih atau kurang cerdas di samping tergantung pada kondisi 
keluarga dimana ia pertama kali mengawali hidupnya, juga pada 
lingkungan sosial dan pendidikan yang ia alami.  

Di sinilah madrasah diharapakan dapat memainkan peranan 
penting dalam pembentukan intelektual, emosional dan spiritual anak. 
Madrasah seharusnya menjadi wadah pemupukan kecerdasan setiap 
siswa, dan di atas segalanya, menjamin agar setiap siswa mendapat 
kesempatan belajar yang sama dan layak. 

Untuk mendapatkan hasil pendidikan yang optimal tersebut, 
madrasah perlu memiliki “kultur madrasah” yang meliputi: (1) 
lingkungan yang teratur, (2) kesepakatan dan kerjasama antar guru, (3) 
konsentrasi kepada kemapuan dasar (basic skill) dan waktu yang 
dibutuhkan untuk belajar, (4) pemantauan terhadap kemajuan siswa 
(evaluasi), (5) administrasi dan kepemimpinan, (6) kebijakan yang 
melibatkan orang tua, dan (7) harapan (ekspektasi) yang tinggi. 

Berkenaan dengan itu, tiga karakter dasar madrasah di bawah ini 
perlu dikembangkan secara holistik agar dapat menciptakan performa 
madrasah yang mendekati kriteria-kriteria idealisme pendidikan modern.  
 1. Memiliki Kultur yang Kuat 

Kultur merupakan jiwa madrasah yang memberi makna bagi setiap 
kegiatan kependidikan madrasah dan menjadi jembatan antara aktivitas 
dan hasil yang dicapai. Kultur adalah sebuah keadaan yang 
mengantarkan siswa madrasah melebihi batas-batas kekurangan 
manusiawi menuju tingkatan kreativitas, seni dan inteiek yang tinggi. 
Kultur juga merupakan kendaraan {vehicle) untuk mentransmisikan nilai-
nilai pendidikan. Karena itu kultur madrasah, dalam hal ini kultur 
berlajar, haruslah dibangun sejak awal agar semua elemen madrasah 
memiliki komitment untuk kemajian madrasah. 
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2. Kepemimpinan Kolaboratif dan Belajar Kolektif 
Kepemimpinan dalam madrasah haruslah didefinisikan sebagai 

sebuah proses belajar bersama (collective learning) yang saling 
menguntungkan yang memungkinkan seluruh unsur masyarakat 
madrasah turut ambil bagian dalam membangun kesepakatan yang 
mengakomodir berbagai kepentingan (kolektif dan kolaboratif). 
Kolaborasi yang dimaksud bukan hanya sekedar berarti setiap orang 
mampu menyelesaikan pekerjaannya, tapi yang terpenting adalah 
semuanya dilakukan dalam suasana kebersamaan dan sating mendukung 
(collegiality and supportiveness). Kolaborasi menjadi syaratjika kita ingin 
agar madrasah menjadi learning organisation karena kolaborasi 
berhubungan erat dengan norma dan kesempatan bagi terjadinya proses 
belajar yang terus menerus. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa 
proses belajar umumnya merupakan aktivitas komunal; sebuah proses 
tukar-menukar budaya antar individu atau kelompok. Karena itu model 
kepemimpinan kolaboratif menjadi penting dikembangkan di madrasah. 
Model kepemimpinan kolaboratif ini menemukan titik relevansinya ketika 
setiap madrasah diharuskan memiliki Majelis Madrasah sebagai patner 
aktif madrasah dalam meningkatkan mutu pendidikannya. 
 
3. Membiasakan siswa menghadapi perubahan/   ketidakpastian 

Hidup adalah perubahan. Secara alami perubahan tidak bisa 
diprediksi. Agar bisa memahami dan berbuat dalam kondisi yang tidak 
bisa diprediksi tersebut sebuah upaya pendidikan yang terus menerus, 
seumur hidup (lifelong education) menjadi sebuah kemestian. Dengan kata 
lain untuk menciptakan budaya belajar yang terus menerus maka 
perubahan perlu diciptakan. Lebih jauh, perubahan dalam bentuk 
ketidakpastian (uncertainty) dan keraguan (doubtfulness) perlu secara 
sengaja diciptakan di madrasah untuk mendorong terciptanya kegiatan 
belajar yang terus menerus. Argumetasinya, jika intelligence berarti 
kemampuan untuk mencari apa yang meragukan dan berusaha 
memahaminya, dan jika tujuan pendidikan formal adalah untuk 
memupuk intelligensia manusia, maka madrasah hendaknya membuka 
diri terhadap ketidakpastian atau ambiguity. Sebuah lembaga pendidikan 
yang secara aktif merespons suasana ambiguity dan ketidakpastian adalah 
penting untuk kelangsungan sebuah masyarakat yang belajar (community 
of learners). 
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