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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

Secara umum bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menjelaskan 

latar belakang dan perumusan masalah respon masyarakat terhadap manajemen 

pengelolaan Madrash Tsanawiyah Negeri Kedunggalar Ngawi, kemudian 

ditentukan tujuan dan manfaat dari penelitian. Peneliti menjadikan penelitian-

penelitian terdahulu tentang manajemen dan respon masyarakat sebagai bahan 

rujukan dan acuan. Pokok-pokok masalah yang akan diteliti akan dijelaskan dalam 

kerangka teoritik tentang manajemen dan respon masyarakat dengan metodologi 

peneitian, kemudian disederhanakan secara global melalui sistematika 

pembahasan. 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga-lembaga pendidikan Islam, menurut pandangan umum 

(common sense), masih dianggap sebagai lembaga pendidikan yang berada 

dalam posisi marginal. Hal ini diindikasikan antara lain dari siswa-siswa dari 

madrasah tidak mampu bersaing secara penuh dengan anak-anak dari sekolah 

umum dalam memasuki PTU dan memasuki lapangan kerja. Para siswa juga 

belum dapat mendalami secara penuh ilmu-ilmu keislaman terutama pada 

lembaga pendidikan madrasah yang kurikulumnya sama dengan kurikulum 

sekolah umum. Kenyataan madrasah yang demikian itu menurut Mastuhu, 

menjadi semacam sekolah kepalang tanggung. Dilihat dari prestasi akademik 
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dan non-akademik siswa juga masih rendah jika dibandingkan dengan sekolah-

sekolah umum.1 

Fenomena sekarang menunjukan bahwa dari sekian puluh ribu lembaga 

pendidikan Islam yang tersebar di seluruh pelosok tanah air ini sebagian besar 

masih bergumul dengan persoalan berat yang sangat menentukan hidup dan 

matinya lembaga tersebut. Persoalan-persoalan itu antara lain menyangkut 

kualitas dan kuantitas guru yang belum memadai serta sarana fisik dan fasilitas 

pendidikan yang minim, manajemen nonprofesional, jumlah murid yang sedikit 

dan umumnya dari kalangan menengah kebawah. 

Persoalan-persoalan tersebut pada dasarnya bersumber dari dalam 

sistem pendidikannya sendiri, yakni ketidakmampuan madrasah mengimbangai 

dinamika kebutuhan masyarakat akan kualitas pendidikan yang semakin tinggi 

serta dinamika pendidikan pada umumnya. Disamping itu madrasah tampak 

masih dianggap “anak tiri” oleh pemerintah sendiri dan diperlakukan sebagai 

sekolah kelas dua. Sebagai akibatnya apresiasi masyarakat terhadap madrasah 

umumnya juga kurang menggembirakan. Sebenarnya problem aktual yang 

dihadapi madrasah dewasa ini menurut A. Malik Fadjar, dapat dilihat dari dua 

sudut pandang, yaitu; perkembangan dan kebutuhan masyarakat terhadap 

layanan pendidikan serta perkembangan dunia pendidikan lainnya, dan dilihat 

dari sudut fungsional pedagogi.2 

Sudut pandang pertama dapat kita maklumi sebagai suatu kewajaran. 

Masyarakat yang berkembang begitu cepat yang disebabkan antara lain oleh 

                                                             
1 Mastuhu, Memberdayakan Sistem Pendidikan Islam,  (Ciputat: Logos, 1999), hlm. 59. 
2 A. Malik Fadjar, Madrasah dan tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 1998), hlm. 37 
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keberhasilan pembangunan nasional di segala bidang serta peradaban dunia 

yang menggelobal telah menciptakan gaya hidup baru dan perubahan-

perubahan sosial lain yang terjadi di lingkungan masyarakat kita. Ditambah 

lagi derasnya arus perkembangan teknologi dan kominikasi juga sebagai faktor 

dominan berubahnya pola berfikir masyarakat. Adanya perubahan-perubahan 

dan gaya-gaya baru tersebut mau tidak mau memaksa dunia pendidikan untuk 

mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik agar dapat mengimbangi 

perkembangan masyarakat dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.  

Menurut Mastuhu, usaha untuk mencari model pendidikan Islam yang 

sesuai dengan tantangan zamannya, harus dilakukan secara aproaktif dan 

antisipatif, yakni mendahului perkembangan masalah yang akan hadir di masa 

mendatang, tidak bersifat reaktif dan defensif, yaitu menjawab dan membela 

kebenaran setelah adanya tantangan. Sebenarnya jika dilihat dalam konteks 

sejarahnya, pendidikan Islam telah mengalami perubahan-perubahan yang 

cukup besar, tetapi karena perubahan masyarakat lebih cepat maka dunia 

pendidikan bagaikan jalan di tempat. Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga 

menteri yang menetapkan bahwa status dan kedudukan madrasah adalah sama 

dengan sekolah umum, serta SKB Dua Menteri yang menetapkan pembakuan 

kurikulum serta perbaikan mutu guru, kurikulum dan pembinaannya, 

sebenarnya dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pembangunan. Akan 

tetapi usaha tersebut sepertinya kurang dibarengi dengan kesungguhan untuk 

memperbaiki perangkat-perangkat pendukungnya seperti guru, sarana dan 

prasarana serta kebijakan administratif. Upaya-upaya tersebut tampaknya tidak 
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sampai pada tingkat bawah, akibatnya konsep SKB tiga menteri dan usaha 

perbaikan-perbaikan lainnya berjalan setengah-setengah sehingga akhirnya 

juga belum mampu menjawab persoalan.3 

Segi fungsional pedagogis masalah utama yang dihadapi madrasah 

adalah bagaimana madrasah mampu mengembangkan kemampuan anak 

didiknya agar dapat memiliki dua kompetensi sekaligus, yaitu IPTEK dan 

IMTAQ, serta mempersiapkan peserta didik untuk dapat mengikuti jenjang 

pendidikan yang lebih tinggi, dan dapat bersaing dengan sekolah-sekolah 

lainnya. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa output madrasah masih 

dianggap kurang berkualitas dan belum mampu bersaing dengan sekolah-

sekolah umum lainnya. Permasalahan-permasalahan di atas sebenarnya sangat 

dipengaruhi oleh sistem pengelolaan dan manajemen pendidikan pada setiap 

lembaga serta perkembangan dinamika sosial masyarakat. 

Faktor internal yaitu bidang manajemen, selama ini sebagian besar 

madrasah belum dikelola secara memadai dan profesionalisme guru umumnya 

masih sangat rendah. Semua itu tentu akan sangat mempengaruhi proses 

belajar mengajar di dalam kelas. Di kalangan madrasah sendiri penerapan 

prinsip-prinsip manajemen modern tampaknya masih merupakan kurang 

profesional. Mungkin benar apa yang dikatakan Marno dan Triyo Supriyanto 

(2008), jika kompleksitas problematikan tersebut dikaitkan dengan parental 

choice of education, dimana masyarakat semakin kritis, pragmatis, dan terbuka 

serta berpikir jauh kedepan dalam pemilihan pendidikan bagi anak-anaknya, 

                                                             
3 Mastuhu, Memberdayakan Sistem ....., hlm. 3-4. 
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maka lembaga-lembaga pendidikan Islam akan tetap berada pada posisinya 

sebagai lembaga pendidikan kelas dua atau marginal yang hanya diminati 

masyarakat kelas bawah. Sebaliknya, jika lembaga tersebut dikelola dengan 

sistem manajemen profesional, mampu memahami dan merespon tuntutan serta 

aspirasi masyarakat, maka lembaga tersebut akan memperoleh peluang yang 

lebih besar untuk menjadi pilihan utama dan pertama bagi masyarakat.4 

Faktor eksternal, yakni apresiasi atau respon masyarakat juga sangat 

penting baik dalam hal wujud dukungan moral dan komitmen masyarakat 

maupun dukungan material untuk menegakkan salah satu citra Islam di bidang 

pendidikan. Madrasah harus realistis terhadap perkembangan respon 

masyarakat mengenai dirinya. Respon masyarakat harus diterima sebagai 

sebuah aset perhatian dan pembentukan jaringan kerja sama timbal balik yang 

saling memberi manfaat antara madrasah dan publik. Respon masyarakat 

diperlukan tidak hanya untuk mendasarkan penyelenggaraan kebijakan 

madrasah, tetapi juga dimanfaatkan untuk mengamankan kepentingan pembuat 

kebijakan (Kepala Madrasah) karena dengan melalui respon masyarakat 

representasi dan legitimasi publik terhadap sosok kepala madrasah 

dihubungkan. Kepala madrasah dapat menunggangi respon masyarakat untuk 

kepentingan penyelenggaraan kebijakan dan pengamanan posisi jabatannya 

untuk kelanjutan kepemimpinannya dan kelangsungan atau kontinuitas 

program-programnya. 

                                                             
4 Ahmadi Syukran Nafis, Manajemen Pendidikan Islam, (Yogyakarta: LaksBang Presindo, 

2012), hlm. 14. 
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Respon masyarakat memberikan ruang kepada madrasah untuk 

berinovasi dalam lingkup imajinasi masyarakat yang beragam, mengingat 

publik (masyarakat) memiliki kedaulatan sendiri dalam membentuk opini 

dengan daya nalar, emosi, dan budaya masing-masing. Apa yang menjadi milik 

dan dilakukan oleh madrasah senantiasa memunculkan citra yang akan 

ditangkap oleh publik sehingga menjadi opini yang bisa saja bersifat objektif 

atau subjektif. Madrasah bisa membentuk respon itu dengan menciptakan citra 

madrasah yang selalu diperbarui melalui pembenahan kondisi internal baik 

fisik maupun nonfisik. Madrasah dapat melakukan komunikasi imbal balik 

yang seimbang dengan publiknya untuk mengambil keputusan dan langkah-

langkah pembaruannya. 

Berdasarkan uraian diatas maka menarik untuk diteliti hubungan antara 

masyarakat dengan madrasah dengan judul “Respon Masyarakat terhadap 

Manajemen Pengelolaan MTsN Kedunggalar Kab. Ngawi Jawa Timur Tahun 

2015”. Penelitian ini berusaha mengangkat pengelolaan madrasah dan 

tanggapan masyarakat terhadap manajemen madrasah tersebut. Setelah 

terungkap  secara   terbuka   dan   mendalam    diharapkan   ada   kepedulian 

dari stakeholder madrasah untuk memperbaiki kondisi internal madrasah dan 

mendapatkan pendapat atau respon masyarakat yang positif bagi 

pengembangan mutu madrasah serta dapat dijadikan rujukan bagi madrasah 

lain. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini mencoba 

memahami perspektif masyarakat terhadap madrasah dengan mengambil kasus 

ketertarikan orang tua siswa terhadap MTsN Kedunggalar. Pemahaman 

tersebut dapat dilakukan melalui dua pendekatan, seperti yang ditegaskan 

Fadjar, yaitu pendekatan microscopic (tinjauan mikro) dan pendekatan 

macroscopic (tinjauan makro).5 Pendekatan pertama berusaha mengkaji 

pendidikan secara internal kelembagaan, performasi MTsN Kedunggalar. 

Pendekatan kedua berusaha mengkaji madrasah dalam kaitannya dengan 

kerangka sosial yang lebih luas sepanjang yang menyangkut masalah eksternal, 

respon masyarakat terhadap MTsN Kedunggalar. Penulis merumuskan pokok-

pokok permasalahan penelitian sebagai berikut: 

1. Bagaimana manajemen pengelolaan MTsN Kedunggalar sehingga  

masyarakat lebih memilihnya sebagai tempat pendidikan putra-putrinya ? 

2. Bagaimana respon masyarakat Kedunggalar yang memilih MTsN 

Kedunggalar sebagai tempat pendidikan putra-putrinya ? 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Mengetahui manajemen pengelolaan MTsN Kedunggalar sehingga  

masyarakat lebih memilihnya sebagai tempat pendidikan putra-

putrinya. 

                                                             
5 A. Malik Fadjar, Madrasah dan tantangan ...., hlm. 40. 
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b. Mengetahui respon masyarakat Kedunggalar yang memilih MTsN 

Kedunggalar sebagai tempat pendidikan putra-putrinya. 

2. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Akademik 

Penelitian ini dapat berguna dalam pengembangan pembangunan dan 

peningkatan khazanah ilmiah dalam dimensi pendidikan Islam. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini secara praktis dapat berguna sebagai berikut: 

1) Bagi Kepala Sekolah / Lembaga Pendidikan 

Hasil penelitian ini dapat dijadikan pijakan oleh Kepala Sekolah 

atau lembaga pendidikan dalam perencanaan dan pengambilan 

strategi serta kebijakan pengembangan lembaga agar diminati oleh 

masyarakat. 

2) Bagi Guru 

Hasil penelitian ini bagi guru dapat dijadikan rujukan atau referensi 

dalam mendukung kebijakan Kepala Sekolah mengelola suatu 

lembaga yang diminati masyarakat. 

3) Bagi Penelitian Lain  

Sebagai bahan reverensi untuk penelitian yang lebih mendalam 

dalam bidang pendidikan khususnya manajemen pengelolaan 

madrasah. 
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4) Bagi Masyarakat  

Sebagai bahan pertimbangan bagi orang tua dalam memilih tempat 

pendidikan yang terbaik bagi putra-putrinya. 

D. Telaah Pustaka 

Penelitian Ambar Widyastini (2012) dengan judul Manajemen 

Pendidikan Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia Unggul (SDMU) 

SMPN 4 Jatiyoso Kab. Karanganyar. Manajemen Pendidikan di SMPN 4 

Jatiyoso Kab. Karanganyar terdiri dari; manajemen kurikulum, manajemen 

kesiswaan, manajemen personalia, manajemen sarana pendidikan, manajemen 

administrasi, manajemen keuangan, manajemen pengorganisasian, manajemen 

hubungan sekolah dengan masyarakat, manajemen BK/ Konseling, 

perpustakaan, wali kelas, guru piket, pesuruh dan laboratorium. Peningkatan 

sumber daya manusia unggul dengan mengadakan pelatihan dan 

pengembangan, sistem evaluasi, sistem kompetisi, sistem pengawasan dan 

peningkatan mutu pendidikan. Perberdaan dengan penelitian ini terletak pada 

respon masyarakat terhadap sekolah/madrasah. 

Penelitian Ahmadi (2014) dengan judul Manajemen Sumber Daya 

Manusia Sebagai Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di SMK 

Muhammadiyah Kartasura tahun 2013/2014. Hasil penelitian menunjukan 

bahwa pertama, manajemen perencanaan tenaga pendidik harus membuat 

tugas pokok, wewenang dan tanggung jawabnya kemudian menganalisanya. 

Kedua, Manajemen perekrutan tenaga pendidik secara langsung. Ketiga, 

Manajemen kompetisi tenaga pendidik baik secara langsung maupun tidak 



10 

langsung. Keempat, manajemen pengembangan tenaga pendidik melalui 

pelatihan baik di dalam maupun di luar instansi. Kelima, manajemen penilaian 

kinerja tenaga pendidik. Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada respon 

masyarakat terhadap sekolah/madrasah. 

Penelitian Duki (2002) dengan judul Strategi Hubungan Sekolah 

dengan Masyarakat dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam (Studi 

Kasus di SMU Shalahuddin Malang). Strategi hubungan sekolah dengan 

masyarakat yang diterapkan di SMU Shalahuddin adalah diwarnai oleh nilai-

nilai keislaman. Pertama, strategi untuk menjalin keharmonisan antar warga 

sendiri (internal public) adalah  dengan mengadakan musyawarah pengurus 

dan para guru, menumbuhkan ruhul jihad, memberikan motivasi terus-

menerus,  kunjungan ke rumah, memaksimalkan fungsi masjid,  istighosah, 

belajar Al Qur`an, shalat berjamaah, keputrian, diba` atau shalawat Nabi dan 

pondok ramadhan. Kedua, strategi untuk menjalin keharmonisan sekolah 

dengan masyarakat luar (umum) (external public)  adalah dengan mengadakan 

spanduk, baksos, pertemuan  orang tua wali murid, brosur, mengadakan studi 

banding, seni teater, olah raga, pertemuan dan silaturrahmi antar lembaga 

ma`arif, seminar- lokakarya-dan semisalnya, kerja sama dengan pemerintah. 

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada manajemen sekolah/madrasah. 

V. F. Peretomode and P. O. Ikoya (2010), Delta State University, 

Abraka, Nigeria dalam penelitiannya yang berjudul Managing Nigerian 

secondary school reforms to enhance equity and globalization. Pembaharuan  

kurikulum secara reguler harus mempertimbangkan kompetensi baru, standar 
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dan tren secara regional maupun internasional. Pembaharuan kurikulum 

menjadi keharusan dalam kebanyakan sistem pendidikan dunia sebagai sarana 

untuk mengatasi ini perubahan dan tantangan (globalisasi). Manajemen yang 

efektif adalah sine-qua-non untuk keberhasilan pelaksanaan dan pelembagaan 

perubahan kurikulum dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan. 

Penelitian ini meneliti sistematis isu penting dari mengelola reformasi 

kurikulum untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi, kesetaraan dan 

relevansi dalam ekonomi globalisasi. Perbedaan dalam penelitian ini pada 

respon masyarakat terhadap manajemen pengelolaan sekolah.  

Yamina Bouchamma, Marc Basque and Caroline Marcotte (2014), 

Laval University, Quebec, Canada. Penelitian yang berjudul School 

Management Competencies:Perceptions and Self-Efficacy Beliefs of School 

Principals. Kementerian Pendidikan melakukan reformasi dalam pelatihan dan 

pencalonan kepala sekolah masa depan didasarkan pada profil kompetensi. 

Penelitian ini mengusulkan kuesioner pada persepsi dan keyakinan self-

efficacy dari kepala sekolah berkaitan dengan kompetensi tersebut dan faktor-

faktor yang terkait. Responden memberikan bobot yang lebih besar untuk 

manajemen pelayanan pendidikan, diikuti oleh sumber daya manusia, 

lingkungan pendidikan, dan administrasi. Perbedaan yang nyata antara 

manajemen administrasi dan tingkat pengajaran sekolah. Prinsip 

pengembangan kegiatan profesional ini terdiri dari pelatihan dan seminar lebih 

besar keberhasilannya bila dibandingkan dengan kepala sekolah yang 

pengembangan profesional dilakukan melalui pendampingan. Persamaan 
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dalam penelitian ini yaitu adanya kepemimpinan kepala sekolah yang kredibel 

dan kompeten, sedangkan perbedaanya terdapat pada respon masyarakat. 

Shitseswa Ezekiel Ayub, Wanjala Demtila Nafula and Charles Ngome 

(2014), Mount Kenya University, Kakamega, Kenya. Penelitian yang berjudul 

School Management Practices And Pupils’ Performance In Kenya Certificate 

Of Primary Education (Kcpe) In Kakamega Central District, Kenya. Tujuan 

dari penelitian, untuk mengetahui hubungan antara fungsi manajemen dan 

kinerja siswa di Kenya Sertifikat Pendidikan Dasar (KCSE) di Kakamega 

Central District (KCD), Kenya. Secara khusus penelitian ini menjelaskan 

bagaimana kinerja di KCPE dipengaruhi oleh fungsi manajemen berikut: 

pengawasan yaitu hasil pencapaian, evaluasi kerja, penilaian guru, sertifikasi 

catatan kerja guru dan observasi pengajaran ruang kelas. Pengembangan guru 

dan staf melalui pelatihan dan kemajuan karir (dipromosikan). Komunikasi 

dilakukan antara kepala sekolah, guru dan staf sampai batas-batas tertentu 

(lingkungan kerja). Penelitian ini  hampir sama, tetapi tidak ada keterlibatan 

masyarakat dalam penglolaannya. 

James E. Grunig (2002), University of Maryland, Lawrence Erlbaum, 

USA, dalam penelitiannya yang berjudul Excellence Theory in Public 

Relations. Penelitian ini menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam 

manajemen merupakan strategis public relations yang sangat baik. eksekutif 

humas memainkan peran manajerial yang strategis serta peran manajer 

administrasi. Public relations juga diberdayakan dengan memiliki akses ke 
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kunci organisasi pengambil keputusan penting (koalisi dominan). Penelitian ini  

hampir sama, tetapi terdapat perbedaan objeknya.  

Edward L. Bernays (2003), New York City, USA.  Penelitian yang 

berjudul Manipulating Public Opinion: The Why And The How. Untuk 

membuat dan mengubah opini publik diperlukan memahami motif manusia, 

untuk mengetahui apa kepentingan khusus yang diwakili oleh populasi tertentu. 

Untuk mewujudkan fungsi dan keterbatasan organisasi secara fisik harus 

melakukan pendekatan kepada masyarakat, seperti radio, platform, film, surat 

itu, kabar kertas, dll. Jadi dalam penelitian ini, opini masyarakat dapat 

dimanipulasi sesuai dengan apa yang diinginkan manipulator. Penelitian ini 

sama-sama melibatkan masyarakat dalam mengelola organisasi tetapi dalam 

konteks dunia pendidikan. 

Penelitian tentang manajemen pendidikan seperti dalam penelitian 

Ambar Widyastini (2012) dan Ahmadi (2014) belum menyentuh pada respon 

masyarakat terhadap keberadaan lembaga pendidikan. Padahal lembaga 

pendidikan tidak akan berjalan dengan baik apabila tidak ada dukungan dari 

masyarakat. Penelitian Duki (2002) yang membahas kerjasaman lembaga 

pendidikan dengan masyarakat dapat dijadikan bahan referensi dalam 

penelitian ini, tetapi respon atau tanggapan masyarakat belum tergali secara 

maksimal. Penelitian V. F. Peretomode and P. O. Ikoya (2010), Yamina 

Bouchamma, Marc Basque and Caroline Marcotte (2014) dan Shitseswa 

Ezekiel Ayub, Wanjala Demtila Nafula and Charles Ngome (2014) tentang 

strategi manajemen pengelolaan sekolah tetapi belum membahas tanggapan 
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dari masyarakat terhadap lembaga tersebut, sedangkan James E. Grunig (2002)  

dan Edward L. Bernays (2003) sudah membahas keterlibatan masyarakat 

dalam manajemen organisasi tetapi dengan objek yang berbeda. 

E. Kerangka Teoritik 

1. Manajemen dalam Pendidikan Madrasah 

Manajemen berasal dari kata to manage yang berarti mengatur, 

mengurus atau mengelola. Banyak definisi yang telah diberikan oleh para 

ahli terhadap istilah manajemen ini. Namun dari sekian banyak definisi 

tersebut ada satu yang kiranya dapat dijadikan pegangan dalam memahami 

manajemen tersebut, yaitu : Manajemen adalah suatu proses yang terdiri 

dari rangkaian kegiatan, seperti perencanaan, pengorganisasian, 

penggerakandan dan pengendalian/pengawasan, yang dilakukan untuk 

menetukan dan mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 

Manajemen sering diartikan sebagai ilmu, kiat dan profesi. 

Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther Gulick kerena menajemen dipandang 

sebagai suatu bidang pengetahuan yang secara sistematik berusaha 

memahami mengapa dan bagaiman orang bekerja sama. Dikatakan sebagai 

kiat karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara dengan 

mengatur orang lain menjalankan tugas. Dipandang sebagai profesi kerena 

manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk mencapai suatu prestasi 

manajer, dan para profesional itu dituntut kode etik tertentu.6 

                                                             
6 Sunhaji, Manajemen Madrasah, (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2006), hlm. 8 
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Manajemen pendidikan juga diartikan sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian, memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, sumber 

daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan, mencerdaskan 

kehidupan bangsa, mengembangkan potensi manusia seutuhnya, yaitu 

manusia yang beriman, bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi 

pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, ketrampilan, kesehatan jasmani 

dan rohani, kepribadian yang mantap, mandiri, serta bertanggung jawab 

kepada masyarakatan dan bangsa.7 

Pengelolan organisasi dengan manajemen selalu dikaitkan dengan 

cara atau metode sistematis melalui proses merencanakan (planning), 

mengorganisasikan (organizing), mengarahkan (directing), dan 

mengendalikan (controlling) berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh 

anggota organisasi dengan memanfaatkan seluruh sumber daya yang 

dimiliki oleh organisasi. Tujuan akhir yang ingin dicapai dengan proses 

manajemen ini adalah pencapaian atau pemenuhan tujuan yang telah 

ditetapkan.8  

a. Perencanaan 

Tahapan awal dalam perencanaan adalah menyusun tujuan. 

Tujuan disusun secara objektif dengan memperhatikan kemampuan, 

keahlian, dan tingkat penerimaan (acceptability) anggota organisasi. 

Selanjutnya seluruh program yang akan dilaksanakan harus diarahkan 

kepada tujuan ini. Perencanaan memiliki jangka waktu (time frame) 
                                                             

7 Depdikbud Biro Pembinaan Pendidikan, Manajemen Pembinaan Pendidikan (Jakarta: 
PT.Atlando, 1993), hlm. 4 

8 Ahmadi Syukran Nafis, Manajemen Pendidikan ...., hlm 28. 
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tertentu dalam usaha mencapai tujuan. Perencanaan dapat bersifat 

jangka pendek (short term) dan jangka panjang (long term). 

Kesemuanya itu dihasilkan manajemen puncak sebagai bentuk 

tanggung jawabnya kepada organisasi secara keseluruhan.9 

Perencanaan program pendidikan di madrasah, meliputi 

perumusan visi madrasah, misi madrasah, tujuan madrasah, dan 

rencana kerja madrasah. 

b. Pengorganisasian 

Pengorganisasian merupakan proses pembentukan kerja sama 

antara dua individu atau lebih dalam struktur tertentu untuk mencapai 

tujuan atau seperangkat tujuan. Melalui struktur organisasi diatur 

berbagai hubungan antar individu sehingga kerjasama yang diinginkan 

dapat terjalin. Jalinan kerjasama yang kuat dapat menciptakan sinergi 

bagi pengembangan organisasi ke depan. Di lingkungan madrasah 

yang diselenggarakan oleh pemerintah proses tersebut diatur melalui 

undang-undang dan turunan peraturan perundangan di bawahnya dan 

diumumkan secara luas kepada masyarakat.10  

Akan tetapi masing-masing institusi / lembaga baik negeri 

maupun swasta dapat melakukan penyesuaian secara cermat sesuai 

kepentingan oraganisasinya. Dalam hal ini setiap madrasah 

mempunyai peluang yang sama untuk mengembangkan organisasinya 

sesuai dengan tujuan yang diinginkan.  

                                                             
9 Ahmadi Syukran Nafis, Manajemen Pendidikan ......, hlm 29. 
10 Ibid. 
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c. Pengarahan 

Pengarahan merupakan suatu kegiatan yang mencakup; 

menyusun, mengarahkan, menyatukan, mempengaruhi dan 

mengsinergikan semua aktivitas organisasi supaya dapat berjalan 

secara harmoni dan seimbang. Kepala madrasah memotivasi pendidik, 

tenaga kependidikan dan karyawan madrasah dengan model 

kepemimpinan yang ia bawakan dalam organisasi. Pemimpin harus 

menciptakan suasana yang kondusif dengan pola kepemimpinan yang 

tepat dan mampu mendorong pendidik, tenaga kependidikan dan 

karyawan madrasah untuk mengerjakan pekerjaannya yang terbaik.11 

d. Pengendalian/pengawasan 

Pengendalian dalam pengertian manajemen adalah aktivitas 

mengukur tingkat efektifitas kerja personal serta mengukur tingkat 

efesiensi dalam penggunaan metode, dan penggunaan alat tertentu 

dalam usaha mencapai tujuan. Tujuan pengendalian adalah 

mengendalikan kualitas secara menyeluruh, dari masukan (input), 

proses produksi hingga keluaran (output). Pendekatan dalam 

pengendalian kualitas adalah total quality management (TQM). TQM 

berfokus pada peningkatan kualitas secara keseluruhan kegiatan 

operasional, fungsi, dan proses kerja secara berkelanjutan agar mampu 

memenuhi kebutuhan masyarakat. Keberhasilan peningkatan TQM 

sangat bergantung pada budaya yang berlaku dalam organisasi, 

                                                             
11 Ibid, hlm 30. 
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misalnya budaya peningkatan kualitas berkelanjutan, eksperimen dan 

lain-lain.12 

Ada tiga unsur dalam pengendalian yaitu; standar kinerja, 

pengukuran kinerja dan perbandingan kinerja dengan standar kerja. 

Apabila ditemukan penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan maka 

kepala madrasah dapat melkukan perbaikan guna mengurangi atau 

menghilangkan penyimpangan tersebut. 

2. Teori Respon Masyarakat 

Respon masyarakat atau opini publik berarti pendapat sebagian 

besar rakyat.13 Pendapat memiliki tiga klasifikasi pokok, yaitu 1) 

keyakinan atau penghakiman yang tidak berdasar pada pengetahuan yang 

lengkap, 2) pandangan atau keyakinan dari individu atau kelompok, dan 3) 

pandangan atau nasihat para profesional.14 Secara istilah opini atau dapat 

diartikan sebagai pengekspresian suatu sikap mengenai persoalan yang 

mengandung pertentangan dan bisa juga diartikan sebagai ekspresi suatu 

sikap terhadap topik tertentu. Sedangkan masyarakat atau publik dapat 

diartikan sebagai sekelompok orang yang bersama-sama dipengaruhi oleh 

suatu kegiatan atau gagasan tertentu.15 

Respon masyarakat adalah efek komunikasi dalam bentuk 

pernyataan yang bersifat kontroversial dari sejumlah orang sebagai 

                                                             
12 Ahmadi Syukran Nafis, Manajemen Pendidikan ...., hlm 31. 
13 Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa.Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa, 

2008), hlm. 1021. 
14 AS Hornby, Oxford Advanced Learner’s Dictionary of Current English, (Oxford: Oxford 

University Press, 1980), hlm. 586 - 589. 
15 Frank Jefkins, , Public Relations, alih bahasa oleh Haris Munandar, Hubungan 

Masyarakat, (Jakarta:  Erlangga, 1992), hlm. 71 
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pengekspresian sikap terhadap masalah sosial yang menyangkut 

kepentingan umum.16 Respon dapat dinyatakan secara aktif maupun secara 

pasif.  Pendapat atau respon dapat dinyatakan secara verbal, terbuka 

dengan kata-kata yang dapat ditafsirkan secara jelas, ataupun melalui 

pilihan-pilihan kata yang sangat halus dan tidak secara langsung dapat 

diartikan (konotatif). Pendapat dapat pula dinyatakan melalui perilaku, 

bahasa tubuh, raut muka, simbol-simbol tertulis, pakaian yang dikenakan, 

dan oleh tanda-tanda lain yang tak terbilang jumlahnya, melalui referensi, 

nilai-nilai, pandangan, sikap, dan kesetiaan.17 Pendapat masyarakat identik 

dengan kebebasan, keterbukaan dalam mengungkapkan ide-ide, pendapat, 

keinginan, keluhan, kritik yang membangun, dan kebebasan di dalam 

penulisan. Dengan kata lain, respon masyarakat itu merupakan efek dari 

kebebasan dalam mengungkapkan ide-ide dan pendapat.18 

Madrasah terbuka dari pengaruh masyarakat dan terikat 

eksistensinya oleh masyarakat. Pengaruh dan respon masyarakat semakin 

kuat memasuki madrasah seiring dengan kemajuan teknologi informasi 

yang mengglobal saat ini. Dengan dukungan perkembangan teknologi 

informasi dan budaya yang terbuka, publik telah mengalami perubahan 

begitu cepat dalam mencermati lingkungan yang ada di sekitarnya. Hampir 

tidak ada sudut-sudut madrasah yang luput dari pengaruh masyarakat dan 

                                                             
16 Onong Uchjana Effendi,. Ilmu, Teori dan Filsafat Komunikasi. (Bandung : PT Citra 

Aditya Bhakti, 2003), hlm. 38. 
17 H. Frazier Moore, Humas : Membangun Citra dengan Komunikasi, (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 2005), hlm. 51-52. 
18 Maria Assumpta Rumati OSF SR, Dasar-Dasar Public Relations:Teori dan Praktik. 

(Yogyakarta. 2001), hlm. 55. 
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tidak mendapat tanggapan masyarakat. Masyarakat telah memiliki ruang 

yang lebih luas untuk memantau kehidupan madrasah, baik yang berkaitan 

dengan layanan pendidikan, pengelolaan kelembagaan, sampai kinerja 

sumber daya pendidik dan tenaga kependidikan. Tanggapan masyarakat 

terhadap madrasah terkadang begitu cepat berkembang, dinamis, dan 

kadang-kadang tidak terkendali.  

F. Metode Penelitian 

1. Paradigma Penelitian 

Paradigma dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Maksudnya adalah dalam penelitian kualitatif data yang 

dikumpulkan bukan berupa angka-angka, melainkan data tersebut mungkin 

berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, 

cacatan memo, dan dokumen resmi lainnya.19 Tujuan dalam penelitian 

kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realitas empiris dibalik 

fenomena yang ada secara mendalam, rinci dan tuntas.  Oleh karena itu 

pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

(naturlistik) dengan rancangan studi kasus. Latar penelitian ini memiliki 

karakteristik; (1) naturalistik, (2) kerja lapangan, (3) instrumen utamanya 

adalah manusia, serta (4) sifatnya deskriptif analitik.  

Ciri-ciri penelitian kualitatif, menurut Bogdan dan Biklen (1982; 

27-30) adalah: (1) mempunyai latar alami (the natural setting) sebagai 

sumber data langsung  dan peneliti merupakan instrumen kunci (the key 

                                                             
19 Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 

1996), hlm. 6 
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instrument); (2) bersifat deskriptif, yaitu memberikan situasi tertentu dan 

pandangan tentang dunia secara deskriptif; (3) lebih memperhatikan proses 

dari pada hasil atau produk semata; (4) cenderung menganalisa data secara 

induktif; dan (5) makna merupakan esensial.20 

Sejalan dengan ciri-ciri penelitian kualitatif tersebut maka 

peneltian yang mengambil judul “Respon Masyarakat terhadap 

Manajemen Pengelolaan Madrasah Tsanawiyah Negeri Kedunggalar Kab. 

Ngawi Jawa Timur Tahun 2015” dengan menggunakan rancangan 

penelitian kualitatif. 

2. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) 

yaitu suatu penelitian yang dilakukan di lapangan atau suatu tempat yang 

dipilih sebagai lokasi untuk menyelidiki gejala objektif dalam penyusunan 

karya ilmiah.21 Tempat dalam penelitian ini di MTsN Kedunggalar Kab. 

Ngawi. 

Penelitian ini berdasarkan tipenya digolongkan dalam deskriptif, 

yaitu mendeskripsikan secara terperinci realitas atau fenomena-fenomena 

dengan memberikan penilaian sesuai dengan sudut pandang yang 

digunakan. 

 

 

                                                             
20 Bogdan, R.C., dan Biklen, SK, Qualitative Research for Educaation And Introduction to 

Teory and Methods, (London, Allyn and Bacon, Inc, 1992) hlm. 27-30. 
21 Abdurrahmat Fathoni, Metodologi Penelitian dan Teknik Penulisan Skripsi, (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2006), hlm. 4. 
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3. Pendekatan Penelitian 

Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan 

sosiologis yang yang berkaitan dengan keyakinan-keyakinan masyarakat 

kedunggalar terhadap MTsN Kedunggalar. Pendekatan penelitian kualitatif 

ini merupakan studi kasus tunggal dengan model studi kasus observasi, 

yang memusatkan perhatian pada suatu tempat atau obyek tertentu dengan 

tehnik observasi berperanserta (participant observation), dan model studi 

kasus masyarakat sekitar (community study) yang memusatkan perhatian 

pada suatu lingkungan masyarakat tertentu di sekitar lokasi penelitian.22 

Pertimbangan pemilihan rancangan penelitian kualitatif dengan 

menggunakan studi kasus, disamping karena obyek dan permasalahan 

yang dikaji yang memungkinkan untuk itu, juga karena pertimbangan 

biaya dan keterbatasan waktu. Walaupun demikian, kedalaman obyek 

kajian dalam studi ini tetap menjadi prioritas utama. 

4. Obyek dan Subyek Penelitian 

Obyek penelitian ini adalah tempat penelitian dilakukan. Penentuan 

tempat penelitian adalah sangat penting karena berhubungan dengan apa 

yang harus dicari sesuai dengan fokus yang telah ditentukan. Tempat 

penelitian juga menentukan apakah data bisa diambil dan memenuhi syarat 

baik volumenya maupun karakter data yang dibutuhkan dalam penelitian. 

Tempat dalam penelitian ini  di MTsN Kedunggalar Kab. Ngawi, karena  

peneliti bekerja ditempat tersebut sehingga tugas dinas tidak terganggu.  

                                                             
22 Ibid, hlm. 32. 
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Subyek penelitian ini adalah orang atau masyarakat yang akan 

digali informasinya untuk data penelitian. Informan sebagai subyek dalam 

penelitian ini yaitu Kepala Madrasah, PKM, Bapak Ibu Guru, Komite 

Madrasah, Orang Tua/ Wali/ masyarakat Kedunggalar. Peneliti dalam 

mengumpulkan data menggunakan teknik sampling purposive, yaitu teknik 

penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, dimana peneliti cendrung 

memilih informan dan subyek penelitian yang memenuhi kreteria-kreteria 

tertentu dan dianggap mengetahui masalahnya secara mendalam, 

kemudian dipadukan dengan teknik snowball sampling yaitu teknik 

penentuan sampel yang semula jumlahnya kecil kemudian membesar.23 

5. Pengumpulan Data  

Pengumpulan data dalam penelitian ini bertujuan untuk menggali 

data-data yang dibutuhkan dalam penelitian sesuai dengan pokok 

permasalahan yang sedang dibahas metode-metode tersebut antara lain. 

a. Wawancara/ Interview 

Wawancara / Interview menurut Bimo Walgito adalah metode 

untuk mendapatkan data anak atau orang dengan mengadakan 

hubungan secara langsung dengan informan (face to face).24 

Wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar 

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan 

makna dalam suatu topik tertentu.  

                                                             
23 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatrif, Kualitatif dan R & D, (Bandung: Alfabeta, 

2010), hlm. 85. 
24 Bimo Walgito, Bimbingan dan Penyuluhan di Sekolah,  (Yogyakarta: Andi Offset, 1989), 

hlm. 58.  
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Berdasarkan dua pendapat di atas maka dapat diambil 

kesimpulan bahwa metode interview adalah suatu cara pengumpulan 

data dengan cara atau jalan wawancara yang berhadapan langsung 

atau tatap muka dengan informan, untuk memberikan informasi sesuai 

dengan tujuan penelitian itu sendiri. Kegunaan dari metode ini untuk 

mencari data primer dari informan. Metode ini digunakan untuk 

mewawancarai kepala sekolah dan seluruh tenaga kependidikan untuk 

memperoleh informasi tentang managemen pengelolaan MTsN 

Kedunggalar Kab. Ngawi. Metode ini juga berusaha mewawancarai 

komite madrasah dan tokoh-tokoh masyarakat Kedunggalar sebagai 

respon terhadap manajemen pengelolaan di MTsN Kedunggalar Kab. 

Ngawi. 

b. Dokumentasi 

Penelitian ini menurut Surachmad, menggunakan istilah metode 

pengumpulan data dengan metode dokumenter/dokumentasi, karena 

sumber-sumber yang kebanyakan dipakai dalam penyelidikan itu 

adalah sejumlah dokumen.25 Pendapat lain  metode dokumentasi 

menurut Suharsimi Arikunto, yaitu mencari data-data mengenai hal-

hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, 

majalah , prasasti, notulen rapat, agenda dan sebagainya.26  

                                                             
25 Surachmad, Winarno, Metodologi Pengajaran Nasional, (Bandung : Jemmares, 1999), 

hlm. 84. 
26 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian, Suatu Pendekatan praktek, (Jakarta: Renika 

Cipta, 2000), hlm. 188. 
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Berdasarkan pendapat di atas metode dokumentasi adalah suatu 

metode pengumpulan data berdasarkan dokumen-dokumen yang 

sudah ada pada suatu instansi. Metode ini merupakan metode 

pengumpulan data primer atau utama. Metode ini digunakan untuk 

mencari dokumen pokok yang berupa data-data dan foto-foto semua 

kegiatan di MTsN Keduggalar yang berguna dalam penelitian ini. 

c. Observasi 

Metode observasi adalah suatu tehnik untuk mengukur tingkah 

laku individu ataupun proses terjadinya suatu kegiatan yang dapat 

diamati dengan baik dalam situasi yang sebenarnya maupun situasi 

buatan.27 Jadi dari uraian ini dapat disimpulkan bahwa tehnik 

observasi adalah tehnik atau metode untuk mengadakan penelitian 

dengan cara mengamati langsung terhadap kejadian, baik di sekolah 

maupun diluar sekolah dan hasilnya dicatat secara sempurna. 

Penelitian ini menggunakan tehnik observasi peran serta yang 

dilaksanakan dengan cara peneliti melibatkan diri pada kegiatan yang 

dilakukan oleh subyek. Oleh karena itu tehnik ini disebut observasi 

berperanserta (participant observation). Observasi ini merupakan 

suatu tehnik penelitian lapangan dalam rangka mengumpulkan data, 

dimana peneliti memainkan peranan sebagai partisipan dalam suatu 

lingkaran kultural obyek yang diteliti.28 Menurut Goezt dan LeComte, 

observasi peran serta merupakan proses dimana peneliti memasuki 

                                                             
27 Sutrismo Hadi, Metodologi Risearth, (Yogyakarta : Andi Offset, 1998), hlm. 109.  
28 Sugiyono, Metode Penelitian ..., hlm. 227. 
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latar atau suasana tertentu dengan tujuan melakukan pengamatan 

tentang bagaimana peristiwa-peristiwa dalam latar memiliki 

hubungan.29 

Metode observasi ini digunakan peneliti untuk melibatkan diri, 

mengamati dan mengunjungi objek yang akan diteliti yaitu di MTsN 

Kedunggalar. Peneliti akan mendapatkan data dan fakta secara 

langsung tentang keberadaan pengelolaan manajemen di MTsN 

Kedunggalar. 

d. Angket  

Jika dilihat dari bentuknya angket dapat dibedakan menjadi dua 

macam: 

1) Angket terbuka, yaitu pertanyaan yang mengharapkan responden 

untuk menulis jawabannya berbentuk uraian tentang suatu hal. 

2) Angket tertutup, yaitu pertanyaan yang mengharapkan responden 

untuk memilih salah satu alternatif jawaban dari setiap pertanyaan 

yang telah tersedia.30 

Angket adalah teknik pengumpulan data dengan menyerahkan atau 

mengirimkan daftar pertanyaan untuk diisi sendiri oleh responden. 

Responden dalam penelitian ini yaitu sebagian wali murid MTsN 

Kedunggalar dan tokoh-tokoh masyarakat Kedunggalar  secara acak 

untuk memberikan tanggapan (respons) atau menjawab pertanyaan-

pertanyaan yang di ajukan. 

                                                             
29 Lexy Meoleong, Metodologi Penelitian ......, hlm. 239 
30 Sugiyono, Metode Penelitian ..., hlm. 143. 
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6. Validitas Data 

Dalam menetapkan keabsahan data diperlukan tehnik pemeriksaan. 

Pelaksanaan tehnik pemeriksaan didasarkan atas kriteria tertentu. Menurut 

Moleong ada empat kriteria yang digunakan, yaitu derajat kepercayaan 

(credibility), keteralihan (transferability), kebergantungan (dependability), 

dan kepastian (confirmability).31 Validitas data dalam penelitian ini hanya 

menggunakan 2 kreterian keabsahan data. 

a. Kredibilitas. 

Kredibilitas data digunakan dalam penelitian ini untuk 

membuktikan kesesuaian antara hasil pengamatan dengan kenyataan 

di lapangan. Untuk memperoleh kredibilitas data, peneliti mengacu 

kepada rekomendasi Lincoln dan Guba (1985) yang memberikan tujuh 

tehnik untuk pencapaian kredibilitas data yaitu : (1) memperpanjang 

masa observasi, (2) pengamatan yang terus menerus, (3) Triangulasi, 

(4) membicarakan dengan rekan sejawat, (5) menganilisis kasus 

negatif, (6) menggunakan bahan refrensi, dan (7) mengadakan 

member cek.32 

b. Konfirmabilitas. 

Konfirmabilitas dalam penelitian ini dilakukan bersamaan 

dengan dependabilitas, perbedaannya terletak pada orientasi 

penilaiannya. Konfirmabilitas digunakan untuk menilai hasil (produk) 

penelitian, terutama yang berkaitan dengan deskripsi temuan 

                                                             
31 Lexy Meoleong, Metodologi Penelitian ......, hlm. 175 
32 Ibid  
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penelitian dan diskusi hasil penelitian, sedang dependabilitas 

digunakan untuk menilai proses penelitian, mulai pengumpulan data 

sampai pada bentuk laporan yang terstruktur dengan baik. 

Dependabilitas dan konfirmabilitas ini diharapkan hasil penelitian 

memenuhi standar penelitian kualitatif, yaitu truth value, applicability, 

consistency dan neutrality. 

7. Analisis Data 

Teknik analisis data penelitian dilakukan dengan dua tahap yaitu 

pada tahap pertama analisis data selama di lapangan dan kedua analisis 

data setelah terkumpul. Analisis data selama di lapangan penelitian ini 

tidak dikerjakan setelah pengumpulan data selesai melainkan selama 

pengumpulan data berlangsung dan dikerjakan terus-menerus hingga 

penyusunan laporan penelitian selesai. Sebagai langkah awal, data yang 

merupakan dari wawancara bebas dengan key person. Dipilah-pilah dan 

diberi kode berdasarkan kesamaan isu, tema dan masalah yang terkandung 

didalamnya. Bersamaan dengan pemilihan data tersebut, peneliti memburu 

data baru. 

Analisis data setelah terkumpul atau data yang baru diperoleh 

dianalisis dengan cara membandingkan dengan data yang terdahulu. 

Langkah-langkah analisis data yang diterapkan oleh Mantja sebagai 

berikut:33 

a. Analisis selama pengumpulan data, meliputi ; 

                                                             
33 Mantja, Tehnik Perekaman Data, (Malang: Lemlit, IKIP Malang, 1994), hlm. 84 – 85. 
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1) Pengambilan keputusan untuk membatasi lingkup kajian. 

2) Pengambilan keputusan mengenai jenis kajian yang akan diperoleh. 

3) Mengembangkan pertanyaan-pertanyaan analisis. 

4) Merencanakan tahapan pengumpulan data dengan dengan hasil 

pengamatan sebelumnya. 

5) Menuliskan komentar pengamat mengenai gagasan-gagasan yang 

muncul. 

6) Menulis memo bagi diri sendiri mengenai hal yang dikaji. 

7) Menggali sumber-sumber perpustakaan yang relevan selama 

penelitian berlangsung. 

b. Analisis sesudah pengumpulan data, meliputi ; 

1) Mengembangkan kategori koding dengan sistem koding yang 

ditetapkan kemudian. 

2) Mengembangkan mekanisme kerja terhadap data yang telah 

dikumpulkan. 

Proses Analisis ini akan ditemukan fenomena yang didukung oleh 

data yang cukup kuat, ada yang dirasa masih memerlukan data tambahan 

atau ditemukan data yang tidak terpercaya karena tidak didukung oleh data 

yang baru. Apabila ternyata data yang tidak diperkuat oleh data yang lain 

kemungkinan tidak dapat ditarik kesimpulan maka perlu dibuang, seperti 

yang dilakukan pada data yang berlebih-lebihan. Proses analisis seperti ini 

dilakukan secara terus menerus, sehingga dapat dikatakan bahwa peneliti 

selalu mondar-mandir antara pengumpulan data, penyajian data, 
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pengurangan atau penambahan data serta penarikan kesimpulan atau 

pemberian penilaian terhadap data yang diperoleh. Dan tahap dari analisis 

data ini adalah mengadakan keabsahan data.34 

G. Sistematika Pembahasan 

Suatu sistematika dalam karya ilmiah yang disajikan akan bervariasi 

sesuai dengan aspirasi peneliti. Peneliti mencoba mendeskripsikan 

sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab, sebagai berikut : 

Secara umum bab pertama tentang pendahuluan yang menjelaskan 

latar belakang dan perumusan masalah yang akan diteliti, kemudian juga 

dapat ditentukan tujuan dan manfaat dari penelitian. Peneliti menjadikan 

penelitian-penelitian terdahulu sebagai bahan rujukan dan acuan. Pokok-

pokok masalah yang akan diteliti akan dijelaskan dalam kerangka teoritik 

dengan metodologi peneitian, kemudian disederhanakan secara global melalui 

sistematika pembahasan.  

Bab kedua berisi tentang teori-teori yang dikemukan oleh para tokoh 

dan para ilmuan. Kajian teori ini merupakan proposisi yang memberikan 

penjelasan atas suatu teori manajemen madrasah dan respon masyarakat. 

Teori ini memberikan jawaban atas pertanyaan secara teoritik. Teori ini juga 

merupakan penjelasan atau rumusan yang pada umumnya benar. Jadi, dengan 

teori yang manyatakan hubungan sebab akibat dapat dibuat ramalan atas 

terjadinya suatu gejala berdasarkan literatur yang ada. 

                                                             
34 Lexy Meoleong, Metodologi Penelitian..........., hlm. 190. 
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Bab ketiga berisi paparan data di lapangan tentang manajemen MTsN 

Kedunggalar Kab. Ngawi. Bab ini memuat perihal gambaran umum 

madrasah, manajemen pengelolaan MTsN Kedunggalar Kab. Ngawi dan 

respon masyarakat Kedunggalar terhadap MTsN Kedunggalar Kab. Ngawi. 

Bab empat tentang analisis terhadap manajemen pengelolaan MTsN 

Kedunggalar Kab. Ngawi dan respon masyarakat Kedunggalar terhadap 

MTsN Kedunggalar Kab. Ngawi. Agar data yang diperoleh mempunyai 

makna maka data tersebut perlu diolah dan disusun. Penyusunan data 

dilakukan dengan menggunakan teknik analisis data yang sesuai.  

Bab lima adalah penutup yang terdiri dari kesimpulan, implikasi dan 

saran tentang respon masyarakat dan manajemen MTsN Kedunggalar Ngawi. 

Kesimpulan, merupakan hasil pengolahan dan analisis data yang disesuaikan 

dengan rumusan masalah, sedangkan implikasi yaitu dampak yang 

ditimbulkan dari hasil analisis data. Saran berisi saran terhadap kepala 

sekolah, guru, siswa dan masyarakat tentang manajemen madrasah. 

 


