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ABSTRAK
Ramazani

Janiar

Deni,

Kerjasama

Sekolah

dan

Masyarakat

dalam

Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda
Muaro Jambi, Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Tarbiyah dan
Keguruan, Universitas Islam Negeri Sultan Thaha Saifuddin Jambi.

Pendidikan merupakan kebutuhan yang vital di dalam usaha memperoleh
pengetahuan bagi kehidupan yang berkelanjutan. Sifatnya mutlak dalam kehidupan
seseorang, keluarga, masyarakat maupun bangsa, negara. Untuk memperoleh
pendidikan, pemerintah menjadi fasilitator di dalam penyelenggaraan programprogram pendidikan, sebagai contohnya pemerintah mendirikan sekolah-sekolah dari
tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Masyarakat luas dapat memperoleh
pendidikan selain melalui penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersifat
formal, juga bisa melalui penyelenggaraan pendidikan diluar sekolah yang bersifat
nonformal. Pendidikan formal merupakan kumpulan satuan mata pelajaran yang telah
digariskan oleh pemerintah dalam System Pendidikan Nasional. Sedangkan
pendidikan nonformal berupa pengajaran, pelatihan, ilmu keterampilan yang
disesuaikan dengan kebutuhan berbagai bidang kehidupan. Kerjasama sekolah dan
masyarakat itu sangat penting karena dengan melibatkan orang tua siswa, kantor
pendidikan dan pemerintah, serta pengusaha setempat, sekolah memperoleh sumber
tambahan baik dalam hal dukungan pendidikan maupun sumber-sumber keuangan
tambahan untuk membangun sekolah.
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kendala-kendala apa yang dihadapi di
dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan untuk mengetahui hubungan kerjasama
sekolah dan masyarakat serta bentuk kerjasama dalam meningkatkan kualitas
pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Muaro Jambi.
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk metode deskriptif
analisis, dimana penulis mendeskripsikan keadaan yang terjadi di sekolah Madrasah
Tsanawiyah Nurul Huda Muaro Jambi.
Berdasarkan hasil penelitian disimpulkan bahwa kerjasama sekolah dan masyarakat
dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda
Muaro Jambi secara umum cukup baik dalam hal memelihara kelangsungan hidup
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sekolah, meningkatkan usaha dan kebijakan atau ketentuan sekolah baik yang
menyangkut biaya pengelolaan sekolah maupun guna upaya untuk meningkatkan
kualitas pendidikan, penggunaan fasilitas bersama dan diadakannya gotong royong,
akan tetapi infrastuktur yang ada masih kurang seperti keadaan laboratorium, lab
komputer, ruang kelas, ruang guru hingga lapangan masih belum cukup layak untuk
digunakan. ini terbukti karena keterbatasan biaya yang ada dan tidak adanya donatur
atau sumbangan dari masyarakat Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Muaro Jambi.
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BAB I
PENDAHULUAN
A.

Latar Belakang Masalah
Dalam undang-undang dan Peraturan pemerintah RI Tentang Pendidikan,

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar
dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan

potensi

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
keperibadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang di perlukan

dirinya, masyarakat , bangsa dan negara.
Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat

yang

berusaha

mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada
jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Pendidikan juga merupakan kebutuhan yang vital di dalam usaha
memperoleh pengetahuan bagi kehidupan yang berkelanjutan. Sifatnya mutlak
dalam kehidupan seseorang, keluarga, masyarakat maupun bangsa, negara.
Untuk

memperoleh

pendidikan, pemerintah menjadi fasilitator di dalam

penyelenggaraan program-program pendidikan, sebagai contohnya pemerintah
mendirikan sekolah-sekolah dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi.
Masyarakat

luas

dapat

memperoleh

pendidikan

selain

melalui

penyelenggaraan pendidikan di sekolah yang bersifat formal, juga bisa melalui
penyelenggaraan pendidikan diluar sekolah yang bersifat nonformal. Pendidikan
formal merupakan kumpulan satuan mata pelajaran yang telah digariskan oleh
pemerintah dalam System Pendidikan Nasional. Sedangkan pendidikan nonformal
berupa pengajaran, pelatihan,

ilmu keterampilan yang disesuaikan dengan

kebutuhan berbagai bidang kehidupan.
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 mengamanatkan bahwa setiap warga
negara berhak mendapatkan pendidikan guna meningkatkan kualitas dan
kesejahteraan hidupnya. Para pendiri bangsa meyakini bahwa peningkatan taraf
pendidikan merupakan salah satu kunci utama mencapai tujuan negara yakni
1
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bukan

saja

mencerdaskan

kehidupan

bangsa,

tetapi

juga

menciptakan

kesejahteraan umum dan melaksanakan ketertiban dunia.
Guna melakukan perubahan-perubahan dalam kehidupan berbangsa
diperlukan kata kunci terpenting adalah pendidikan. Pendidikan memungkinkan
bangsa ini memperoleh pengetahuan, ketrampilan, dan sikap positif bagi
pembangunan (Soedomo, 1990). Dengan pendidikan akan terjadi tranformasi
norma dan nilai-nilai serta budaya yang mengarah kepada sikap dan perilaku
yang kondusif dalam segala aktivitas pembangunan.
Pendidikan mempunyai peranan penting dan strategis dalam pembangunan
Bangsa serta memberi kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan
trasformasi sosial. Pendidikan akan menciptakan masyarakat terpelajar (educated
people) yang menjadi prasyarat terbentuknya masyarakat yang maju, mandiri,
demokratis, sejahtera, dan bebas dari kemiskinan.
Jika hubungan sekolah dengan masyarakat berjalan dengan baik, rasa
tanggung jawab dan partisipasi masyarakat untuk memajukan sekolah juga baik
dan tinggi. Dengan adanya kerjasama orang tua akan dapat memperoleh
pengetahuan dan pengalaman dari guru dalam hal mendidik anak-anaknya.
Sebaliknya para guru dapat pula memperoleh keterangan-keterangan dari orang
tua tentang kehidupan dan sifat-sifat anak-anaknya. Keterangan-keterangan orang
tua itu sungguh besar gunanya

bagi guru dalam memberikan pelajaran dan

pendidikan terhadap murid-muridnya. juga dari keterangan-keterangan orang tua
murid, guru dapat mengetahui keadaan alam sekitar tempat murid-muridnya itu
dibesarkan. ( Ngalim purwanto 126 )
Esensi hubungan sekolah dan masyarakat adalah untuk meningkatkan
keterlibatan, kepedulian, kepemilikan, dan dukungan dari masyarakat terutama
dukungan moral dan finansial. Masyarakat di

sini

meliputi masyarakat

setempat dimana sekolah itu berada, orang tua murid, masyarakat pengguna dan
alumnus. Alumnus sebagai masyarakat yang memiliki hubungan khusus dan
ikatan batin yang istimewa terhadap sekolah, tentu memiliki peranan dan
tanggung jawabnya yang khas dan istimewa pula.
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

3

Mereka merasakan dan mengalami sekian tahun menjadi warga
sekolah, mereka menikmati dan memperoleh layanan jasa dari sekolah, mereka
merasakan visi dan misi apa yang mereka alami selama sekian tahun, mereka
mengalami kualitas macam apa, yang menjadikan diri mereka seperti sekarang ini.
Memang hanya tiga tahun atau empat tahun, tidak seberapa banyak dibandingkan
dengan tahun-tahun kehidupan para alumni dalam hidup, namun tetap saja yang
sedikit tahun itu memberikan kontribusi yang tidak kecil selama pendidikan.
Sekolah adalah bagian dari masyarakat yang berada atau berkedudukan di
tengah-tengah lingkungan masyarakat. Dengan demikian sekolah perlu menjalin
hubungan yang erat dengan masyarakat

sekitar. Adapun jalinan sekolah dan

masyarakat dapat diwujudkan dalam kegiatan pentas seni, pameran dan kegiatankegiatan sekolah.
Peran

serta

masyarakat

perseorangan, kelompok,

dalam

keluarga,

pendidikan

organisasi profesi,

meliputi
pengusaha,

peran
dan

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu
pelayanan pendidikan.

Masyarakat

dapat berperan serta sebagai sumber,

pelaksanaan, dan penggunaan hasil belajar. Ketentuan mengenai peran serta
masyarakat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut
dengan peraturan pemerintah. ( Undang-undang sisdiknas System Pendidikan
Nasional No 20 Tahun 2003, hl 38 )
Hubungan kerjasama sekolah dengan masyarakat menurut pihak
sekolah Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Muaro Jambi ialah kegiatan untuk
menanamkan dan memperoleh pengertian, good will, kepercayaan, penghargaan
dari publik suatu badan khususnya dan masyarakat pada umumnya.
Bidang sarana pendidikan

gedung atau bangunan sekolah termasuk

ruang belajar, ruang praktikum, kantor dan sebagainya beserta perabot atau
mebeuler yang memadai akan memiliki daya tarik tersendiri bagi popularitas
sekolah. Akan tetapi infrastuktur yang ada di sekolah Madrasah Tsanawiyah
Nurul Huda Muaro Jambi masih kurang seperti keadaan laboratorium, ruang
kelas dan ruang guru hingga lapangan masih belum cukup layak untuk digunakan.
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Bidang sosial partisipasi sekolah dengan masyarakat sekitarnya seperti
kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar nasional atau keagamaan dan
sebagainya akan menambah kesan masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah
terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar
lingkungan demi baktinya terhadap pembangunan masyarakat.
Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Muaro Jambi merupakan salah satu
lembaga

Pendidikan

Islam

yang

menyelenggarakan

aktivitas belajar

pendidikan, guna mendapatkan hasil belajar yang memuaskan. Oleh karena itu,
untuk menunjang keberhasilan dalam pendidikan dan pengajaran, maka
dibutuhkan kerjasama sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas
pendidikan

yang di selenggarakan Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Muaro

Jambi.
Hal

ini perlu dilakukan

karena

kerjasama sekolah dan masyarakat

sangat besar pengaruhnya sebagaimana yang telah diungkapkan diatas,

dan

merupakan salah satu faktor penentu keberhasilan dalam upaya mencapai
tujuan pendidikan yang diharapkan. Di samping itu juga pihak sekolah
harusmampu

meningkatkan

kompetensi

dalam

meningkatkan

daya

tarik

kualitas

pendidikan dan kerjasama dengan masyarakat.
Permasalahan

tersebut

menjadi

penulis

untuk

mengangkatnya dalam penelitian dengan judul “Kerjasama Sekolah dan
Masyarakat dalam Meningkatkan Kualitas

Pendidikan di Madrasah

Tsanawiyah Nurul Huda Muaro Jambi ”. Penelitian ini dimaksudkan untuk
mengetahui apakah di sekolah tersebut terdapat jalinan hubungan kerjasama
dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

B.

Identifikasi Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis

menemukan beberapa masalah-masalah yang terkait dengan kerjasama sekolah
dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Masalah tersebut antara
lain yaitu:
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

5

1. Apa saja yang telah dilakukan pihak sekolah dalam membangun kerjasama
untuk

meningkatkan

kualitas

pendidikan,

misalnya

para

guru

diikut sertakan dalam diklat yang diadakan oleh berbagai instansi
pemerintah.
2. Tidak adanya donator maupun sumbangan dari masyarakat.
3. Apakah kerjasama

sekolah dan masyarakat

dapat

meningkatkan

kualitas pendidikan, misalnya masyarakat membantu sekolah dalam
kegiatan ekstra kulikuler seperti cara menanam sayur-sayuran dan
menyediakan lahan.
4.

Apa motivasi kerjasama sekolah dan masyarakat, untuk meningkatkan
pendidikan dan menjadikan masyarakat yang berkembang.

C.

Fokus Penelitian
Berdasarkan identifikasi masalah, diketahui banyak masalah yang

berkaitan dengan meningkatkan kualitas

pendidikan,

namun

mengingat

keterbatasan penelitian dalam hal waktu, biaya dan energi. Maka masalah
penelitian

ini hanya dibatasi pada kerjasama sekolah dan masyarakat dalam

meningkatkan kualitas

pendidikan,

adapun

yang

dimaksud

kerjasama

sekolah dan masyarakat adalah menanamkan dan memperoleh kepercayaan, dan
penghargaan dari publik.
D.

Rumusan Masalah
1. Bagaimana

kerjasama

sekolah

dan

masyarakat

di

Madrasah

Tsanawiyah Nurul Huda Muaro Jambi ?
2. Bagaimana bentuk kerja sama sekolah dan masyarakat di Madrasah
Tsanawiyah Nurul Huda Muaro Jambi ?
3. Bagaimana

peran

kepala

sekolah

dan

guru-guru

dalam

meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda
Muaro Jambi ?
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E.

Tujuan Penelitian
Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan yang berfungsi sebagai

pedoman, arah dan titik akhir dari suatu penelitian. Karena itu dalam penelitian
ini pun penulis juga mempunyai tujuan yaitu:
1. Untuk

mengetahui

kerja

sama

sekolah

dan

masyarakat

dalam

meningkatkan kualitas pendidikan.
2. Untuk mengetahui bentuk kerjasama sekolah dan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Muaro
Jambi.

F.

Kegunana Penelitian
Penelitian ini diharapkan memberi manfaat dan menjadi masukan berbagai

pihak-pihak terkait diantaranya:
1. Bagi Guru
Hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi guru untuk lebih mengetahui
bahwasanya bekerjasama dengan masyarakat dalam meningkatkan kualitas
pendidikan itu sangat penting.
2. Bagi masyarakat
Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kerjasamanya disegala
aktifitasnya dalam kegiatan dan kehidupan sehari-hari khususnya kegiatan
untuk

mendukung belajar sehingga dapat

meningkatkan kualitas

pendidikan.
3. Bagi Peneliti
Peneliti lebih memahami tentang manfaat dan pentingnya kerjasama
sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan.
G.

Manfaat Penelitian.
Setelah penelitian ini selesai dan tujuannya tercapai, maka diharapkan

dapat memberikan kontribusi pemikiran yang ilmiah tentang kerjasama sekolah
dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang baik. Selain itu
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juga diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran dalam pemecahan masalah
yang dihadapi dalam dunia pendidikan pada umumnya dan Madrasah
Tsanawiyah Nurul Huda Muaro Jambi pada khususnya.
Dengan mengadakan penelitian ini, bagi penulis akan dapat memberikan
bekal informasi, baik melalui kajian teoritis, pustaka maupun melalui bentuk
empirik. Terutama dalam menghadapi era pasar bebas ini, setiap individu
dituntut

untuk

senantiasa

mengembangkan

kualitas

diri

agar

mampu

menyesuaikan dan mengantisipasi perkembangan zaman dengan tuntutan
masyarakat yang semakin kompleks.
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BAB II
KAJIAN TEORI
A. Peningkatkan Kualitas Pendidikan
1.

Pengertian Kualitas Pendidikan
Meningkatan kualitas pendidikan adalah pilihan sekaligus orientasi pengembangan

peradaban bangsa sebagai investasi masa depan pembangunan bangsa berjangka panjang.
Orientasi ini mutlak dilakukan oleh karena pendidikan diyakini sebagai sarana utama
pengembangan kualitas sumber daya manusia.
Dalam konteks pendidikan pengertian kualitas mengacu pada proses pendidikan
dan hasil pendidikan. Dalam proses pendidikan yang berkualitas terlibat berbagai input,
seperti: Bahan ajar (kognitif, afektif, dan psikomotor), metodologi (bervariasi sesuai
kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan administrasi, sarana prasana, sumber daya
lainnya, dan penciptaan suasana yang kondusif.
Kualitas dalam konteks “hasil” pendidikan mengacu pada prestasi yang dicapai
oleh sekolah pada setiap kurun waktu

tertentu. Prestasi yang dicapai atau hasil

pendidikan (student achievement) dapat berupa hasil tes kemampuan akademis, dapat
pula prestasi bidang lain seperti olah raga, seni atau keterampilan tertentu (komputer,
beragam jenis teknik, jasa). Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi
dapat dipegang (intangible)

seperti

suasana

disiplin,

yang tidak

keakraban,

saling

menghormati, kebersihan, dan sebagainya (Umaedi, 1999:9).
Pengertian kualitas secara umum adalah gambaran dan karakteristik yang
menyeluruh dari barang-barang dan jasa yang menunjukkan kemampuannya

dalam

memuaskan kebutuhan yang ditentukan dalam konteks pendidikan. Pengertian mutu
mencakup Input, proses dan output pendidikan (Depdiknas Buku 1 MPMBS, 2001:25).
Input pendidikan adalah segala sesuatu

yang

harus tersedia karena

kebutuhan untuk keberlangsungan proses. Input pendidikan meliputi SDM dan
perangkat lunak serta

harapan-harapan sebagai pemandu bagi berlangsungnya

proses dan pencapaian target.
Output pendidikan merupakan hasil kinerja sekolah. Kinerja sekolah adalah
prestasi sekolah yang dihasilkan dari proses atau perilaku sekolah. Kinerja
dapat diukur

dari kualitas,

sekolah

efektivitas, produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas

kehidupan kerja dan moral kerjanya. Kualitas pendidikan sebagai salah satu pilar
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pengembangan sumber daya manusia (SDM), bermakna strategis bagi pembangunan
nasional. Artinya,

masa

depan

bangsa

sangat

bergantung

kepada

kualitas

pendidikan masa kini, dan pendidikan berkualitas akan muncul jika pendidikan di
level

sekolah

juga

berkualitas.

(Http://rivafauziah.wordpress.com/2005/06/26/membangun-kultur-sekolah/, hl. 1 )
Kenyataan, dalam dua

dasa warsa terakhir ini kualias pendidikan secara

nasional masih belum menunjukkan tanda-tanda menggembirakan. Dalam
pendidikan,

pengertian

kualitas

mengacu

kepada

konteks

proses pendidikan, dan hasil

pendidikan (Umaedi, 1999).
Kualitas
meratanya

dalam

fasilitas yang

pengertian
dimiliki

proses,

terkait

sekolah seperti

dengan

bahan ajar,

masih

belum

sarana sekolah,

dukungan administrasi dan sumber daya lainnya. Kualitas dalam pengertian hasil
pendidikan (sampai jenjang sekolah menengah), tercermin dalam perolehan rata-rata
hasil ujian yang belum sesuai harapan serta sebagian besar lulusan kurang memiliki
kesiapan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi atau memasuki dunia
kerja. Menyangkut kemampuan dan sikap mental yang kurang memadai.
Telah banyak upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas sekolah,
namun hasilnya belum memuaskan. Salah satu sebab pusat upaya peningkatan kualitas
berada di luar

sekolah,

pendekatan sentralistik, terbukti tak memberi jaminan pada

akselerasi kualitas sekolah. Karena itu, dinamo
kembali

peningkatan kualitas harus diletakkan

ke tempat semestinya, yakni di sekolah.
Ada dua faktor yang mempengaruhi kualitas pendidikan, khususnya di Indonesia

yaitu :
1.

Faktor internal, meliputi jajaran dunia pendidikan baik itu Departemen Pendidikan
Nasional, Dinas Pendidikan daerah, dan juga sekolah yang berada di garis depan.
Dalam hal ini,interfensi dari pihak-pihak yang terkait sangatlah dibutuhkan
agar pendidikan senantiasa selalu terjaga dengan baik.

2.

Faktor eksternal, adalah masyarakat pada umumnya yang merupakan ikon
pendidikan dan merupakan tujuan dari adanya pendidikan yaitu sebagai objek
dari pendidikan.
Masayarakat masih merasakan kenyataan bahwa mutu pendidikan kita yang

belum memuaskan. Hal ini disebabkan oleh belum sepakatnya para

penyelenggara

pendidikan menetapkan standar mutu yang harus dicapai serta beberapa departemen
Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
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penyelenggara pendidikan,

yang ternyata tidak mudah untuk mencapai kesepakatan

tentang standar mutu tersebut . ( Sagung seto 24.)

2.

Bentuk Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Bentuk tentang pendidikan yang dibuat oleh para ahli beraneka ragam, dan

kandungannya berbeda yang satu dari yang lain. Perbedaan tersebut mungkin karena
orientasinya, konsep dasar yang digunakan, aspek yang menjadi tekanan, atau karena
falsafah yang melandasinya.
a. Pendidikan sebagai Proses transformasi Budaya
Sebagai proses transformasi budaya, pendidikan diartikan sebagai
kegiatan pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain. Nilai- nilai
budaya tersebut mengalami proses transformasi dari generasi tua ke generasi
muda. Ada tiga bentuk transformasi yaitu nilai-nilai yang masih cocok
diteruskan misalnya nilai-nilai kejujuran, rasa tanggung jawab dan lain-lain.
b. Pendidikan sebagai Proses Pembentukan Pribadi
Sebagai proses pembentukan pribadi, pendidikan diartikan sebagi suatu
kegiatan yang sistematis dan sistemik terarah kepada terbentuknya
kepribadian peserta didik. Proses pembentukan pribadi melalui 2 sasaran
yaitu pembentukan pribadi bagi mereka yang belum dewasa oleh mereka
yang sudah dewasa dan bagi mereka yang sudah dewasa atas usaha sendiri.
b. Pendidikan sebagai Proses Penyiapan Warganegara
Pendidikan sebagai penyiapan warganegara diartikan sebagai suatu
kegiatan yang terencana untuk membekali peserta didik agar menjadi warga
negara yang baik.
c. Pendidikan sebagai Penyiapan Tenaga Kerja
Pendidikan sebagai penyimpana tenaga kerja diartikan sebagai kegiatan
membimbing peserta didik sehingga memiliki bekal dasar utuk bekerja.
Pembekalan dasar berupa pembentukan sikap, pengetahuan, dan keterampilan
kerja pada calon luaran. Ini menjadi misi penting dari pendidikan karena
bekerja menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan manusia.
d. Definisi Pendidikan Menurut GBHN
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GBHN 1988 (BP 7 pusat, 1990:105) memberikan batasan tentang
pendidikan nasional sebagai berikut: pendidikan nasiaonal yang berakar pada
kebudayaan bangsa indonesia dan berdasarkan pancasila serta UndangUndang Dasar 1945 diarahkan untuk memingkatkan kecerdasan serta dapat
memenuhi kebutuhan pembangunan nasional dan bertanggung jawab atas
pembangunan bangsa.
Langkah-langkah yang harus diambil adalah:
Pertama, pemerintah menanggung biaya

minimum pendidikan yang

diperlukan anak usia sekolah/madrasah baik negeri maupun swasta yang diberikan
secara individual kepada siswa. Dana yang diperoleh dari masyarakat dapat
digunakan untuk membiayai kegiatan sesuai dengan keinginan masyarakat setempat.
Kedua, optimalisasi sumber daya pendidikan yang sudah tersedia, antara lain
melalui pelaksanaan double shift, pemberdayaan SLTP.
Terbuka dan pembukaan kelas jauh, tanpa mengorbankan mutu pendidikan dan
tidak mengganggu kelangsungan hidup sekolah-sekolah swasta di sekitarnya.
Peningkatan mutu pendidikan
Langkah-langkah diarahkan pada perbaikan kegiatan belajar mengajar di
sekolah yang didukung oleh tenaga kependidikan yang kompeten, sarana dan
prasarana yang standa, serta iklim dan suasana sekolah kodusif.
Pertama, pembenahan kurikulum pendidikan yang dapat memberikan
kemampuan dan keterampilan dasar minimal (minimum bacis

skill),

dan

membangkitkan sikap kreatif, inovatif, demokratis dan mandiri bagi para siswa.
Kedua, peningkatan kualifikasi, kompetensi dan profesionalisme tenaga
kependidikan sesuai dengan kebutuhan mereka melalui pendidikan dan pelatihan,
melalui lembaga pendidikan tenaga kependidikan (LPTK) dan lembaga diklat
professional.
Ketiga, penetapan standar kelengkapan dan kualitas sarana dan prasarana
pendidikan yang menjadi persyaratan bagi setiap lembaga pendidikan dasar dan
menengah, sehingga sekolah dapat melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara
optimal.
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Keempat, pelaksanaan program peningkatan mutu pendidikan berbasis
sekolah (PMPBS) sebagai upaya pemberian otonomi pedagogis kepada guru dan
kepala sekolah dalam pelaksanaan kegiatan belajar-mengajar, sehingga mereka dapat
melakukan yang terbaik untuk meningkatkan prestasi siswa dan kinerja sekolah serta
dapat bertanggung jawab kepada orang tua dan masyarakat tentang kualitas
pembelajaran dan hasil belajar siswa yang tercapai.
Kelima, penciptaan iklim dan suasana kompetitif antara sekolah dalam
memajukan dan meningkatkan kualitas siswa dan sekolah sesuai dengan standar yang
telah ditetapkan.
Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dan para pengelola
sekolah tersebut belum seluruhnya dapat memenuhi harapan masyarakat.
Berbagai hambatan masih ditemui di lapangan, yang disebabkan oleh
kompleksitas permasalahan pendidikan sejalan dengan kebutuhan masyarakat yang
makin kompleks.
Kebutuhan masyarakat akan pendidikan berkualitas, sering kali masih
dihadapkan

oleh

kondisi

internal

lembaga

pendidikan,

seperti terbatasnya

ketersediaan guru yang bermutu, biaya pendidikan yang terbatas, sarana belajarmengajar yang belum memadai, serta lingkungan sekolah yang kurang kondusif.
Selain itu perubahan standar keberhasilan belajar yang semakin tinggi untuk
melayani kebutuhan pasar, ternyata makin sulit dikejar, akibat lingkungan belajar
yang kurang mendukung.
Dengan demikian, upaya meningkatkan kualitas pendidikan harus segera
dilakukan dengan strategi serta program yang efektif dan efisien. Beberapa upaya
penting yang perlu segera dilakukan, selain dengan penyediaan sarana prasarana atau
fasilitas belajar yang memadai dan pengembangan kurikulum yang bermutu, juga
harus dilakukan dengan cara meningkatkan kualitas guru terutama dalam kemampuan
profesionalismenya.
Peningkatan kualitas pendidikan bukanlah tugas yang ringan karena tidak
hanya berkaitan dengan permasalahan teknis, tetapi mencakup berbagai persoalan
yang sangat rumit dan kompleks, baik yang menyangkut perencanaan, pendanaan,
meupun efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan sistem sekolah.
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Peningkatan mutu pendidikan di sekolah perlu didukung kemampuan
manajerial para kepala sekolah. Sekolah perlu berkembang maju dari tahun ketahun.
Karena itu, hubungan baik antara guru perlu di ciptakan agar terjalin iklim dan
suasana kerja yang kondusif dan menyenangkan.
Demikian halnya agar sekolah menjadi lingkungan pendidikan yang dapat
menumbuhkan kreativitas, disiplin, dan semangat belajar peserta didik.
3.

Tujuan Meningkatkan Kualitas Pendidikan
Tujuan pendidikan memuat gambaran tentang nilai-nilai yang baik, luhur,

pantas, benar, dan indah untuk kehidupan. Karena itu tujuan pendidikan memiliki
dua fungsi yaitu memberikan arah kepada segenap kegiatan pendidikan dan
merupakan sesuatu yang ingin dicapai oleh segenap kegiatan pendidikan.
Didalam praktek pendidikan khususnya pada sistem persekolahan, di dalam
rentangan antara tujuan umum dan tujuan yang sangat khusus terdapat sejumlah
tujuan antara. Tujuan antara berfungsi untuk menjembatani pencapaian tujuan umum
dari sejumlah tujuan rincian khusus. Umumnya ada 4 jenjang tujuan di dalamnya
terdapat tujuan antara tujuan umum, tujuan instruksional, tujuan kurikuler, dan tujuan
instruksional. 19
a. Mensosialisasikan konsep dasar manajemen peningkatan mutu
berbasis sekolah khususnya kepada masyarakat. 20
b. Memperoleh

masukan

agar

konsep

manajemen

ini

dapat

diimplementasikan dengan mudah dan sesuai dengan kondisi
lingkungan Indonesia yang memiliki keragaman kultural, sosioekonomi masyarakat dan kompleksitas geografisnya.
c. Menambah wawasan pengetahuan masyarakat khususnya masyarakat
sekolah dan individu yang peduli terhadap pendidikan, khususnya
peningkatan mutu pendidikan.
d. Memotivasi masyarakat sekolah untuk terlibat dan berpikir mengenai
peningkatan mutu pendidikan pada sekolah masing-masing.
e. Menggalang kesadaran masyarakat sekolah untuk ikut serta secara aktif
dan dinamis dalam mensukseskan peningkatan mutu pendidikan.
f. Memotivasi

timbulnya

pemikiran-pemikiran

baru

dalam
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mensukseskan

pembangunan

pendidikan

dari

individu

dan

masyarakat sekolah yang berada di garis paling depan dalam proses
pembangunan tersebut.
g. Menggalang

kesadaran

bahwa

peningkatan

mutu

pendidikan

merupakan tanggung jawab semua komponen masyarakat, dengan
fokus peningkatan mutu yang berkelanjutan (terus menerus) pada
tataran sekolah.
h. Mempertajam wawasan bahwa mutu pendidikan pada tiap sekolah
harus dirumuskan dengan jelas dan dengan target mutu yang harus
dicapai setiap tahun 5 tahun sehingga tercapai misi sekolah kedepan.
Tujuan pendidikan secara umum dapat dilihat pada:21
1.

UU No2 Tahun 1985 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan
mengembangkan manusia yang seutuhnya yaitu yang beriman dan
bertaqwa kepada tuhan yang maha esa dan berbudi pekerti luhur,
memiliki pengetahuan dan kerampilan, kesehatan jasmani dan rohani,
kepribadian yang mantap dan mandiri serta rasa tanggung jawab
kemasyarakatan dan berbangsa.

2.

Tujuan Pendidikan nasional menurut TAP MPR NO II/MPR/1993
yaitu Meningkatkan kualitas manusia Indonesia, yaitu manusia yang
beriman dan bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi
pekerti luhur, berkepribadian, mandiri, maju, tangguh, cerdas, kreatif,
terampil, berdisiplin, beretos kerja profesional serta sehat jasmani dan
rohani. Pendidikan nasional juga harus menumbuhkan jiwa patriotik
dan memepertebal rasa cinta tanah air, meningkatkan semangat
kebangsaan dan kesetiakawaan sosial, serta kesadaran pada sejarah
bangsa dan sikap menghargai jasa para pahlawan, serta berorientasi
masa depan.

Tujuan Pendidikan adalah membangun di bidang pendidikan didasarkan atas
falsafah negara pancasila dan diarahkan untuk membentuk manusia-manusia
pembangun yang berpancasila dan untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan
rohaninya, memiliki pengetahuan dan keterampilan yang dapat mengembangkan
kreatifitas dan tanggung jawab dapat menyuburkan sikap demokratis dan penuh
tenggang rasa, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti
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yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan
ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945, Bab II (Pasal 2, 3, dan 4).
Tujuan Situasional Sekolah. 22
1. Bekerjasama dengan seluruh Stakeholders (warga sekolah dan warga
masyarakat) yang ada berupaya menciptakan kegiatan pembelajaran
yang efektif dan efisien.
2. Mengoptimalkan fungsi dan peran Tim Pengembang sehingga mampu
menyusun dan mengembangkan rencana jangka pendek dan jangka
panjang pengembangan sekolah.
3. Bekerja sama dengan seluruh stakeholder menyusun kurikulum yang
relevan dengan kebutuhan siswa
4. Meningkatkan

kemampuan

profesional

guru

dalam

mengajar

sehingga mampu menerapkan metode pembelajaran yang konstruktif
dan berbasis Teknologi Informasi dan Komunikasi
5. Meningkatkan kompetensi dan kinerja tenaga kependidikan sehingga
mampu melayani kebutuhan sekolah secara profesional
6. Memberikan kesempatan dan memberikan dukungan dana partisipasif
bagi guru DIII untuk menempuh pendidikan jenjang S-1.
7. Mengupayakan bantuan dari pemerintah daerah untuk membangun
kekurangan 2 laboratorium Fisika-Media, Kimia-Biologi agar dapat
berfungsi secara mandiri.
8. Berupaya meningkatkan profesionalisme guru dalam menyusun dan
mengembangkan alat penilaian melalui pelatihan (workshop)
9. Berupaya membangun kerjasama sekolah dengan masyarakat dan
lembaga-lembaga kursus, lembaga sosial, dan perguruan tinggi.
Pendidikan memegang peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan
masyarakat. Tujuan utama pendidikan adalah memberi kemampuan pada manusia
untuk hidup di masyarakat. Kemampuan ini berupa pengetahuan dan keterampilan,
serta perilaku yang diterima masyarakat. Kemampuaan seseorang akan dapat
berkembang secara optimal apabila memperoleh pengalaman belajar yang tepat.
Untuk itu lembaga pendidikan dalam hal ini sekolah harus memberi pengalaman
belajar yang sesuai dengan potensi dan minat peserta didik.
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Peningkatan kualitas pendidikan harus dilakukan secara terus menerus dan
berkesinambungan. Faktor yang menentukan kualitas pendidikan antara lain kualitas
pembelajaran dan karakter peserta didik yang meliputi bakat, minat, dan kemampuan.
Kualitas pembelajaran dilihat pada interaksi peserta didik dengan sumber belajar,
termasuk pendidik. Interaksi yang berkualitas adalah yang menyenangkan dan
menantang.
Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut diperlukan manajemen
pendidikan yang mantap. Dalam manajemen pendidikan telah diatur peran dan fungsi
masing-masing manajemen tersebut antara lain, planning atau perencanaan,
organizing atau pengorganisasian, staffing atau penyusunan tenaga, controlling atau
pengawasan dan budgeting atau pendanaan.
Kepengawasan adalah bagian dari fungsi manajemen pendidikan yaitu
controlling. Kepala sekolah beserta guru dalam melaksanakan fungsi- fungsi peranan
fungsi kepengawasan dalam peningkatan mutu pendidikan manajemennya memiliki
control atau pengawasan dari pengawas pendidikan dalam mencapai tujuan
pendidikan. Kepengawasan sangat erat hubungannya dengan sekolah-sekolah sebagai
tempat berlangsungnya kegiatan atau pengelolaan fungsi-fungsi

manajemen

pendidikan tersebut dan merupakan bagian dari warga sekolah tersebut.
B.

Kerjasama Sekolah dan Masyarakat
1.

Pengertian Kerja Sama Sekolah Dan Masyarakat
Pengertian kerjasama sekolah dengan masyarakat merupakan seluruh proses

kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh-sungguh
serta pembinaan secara kontinu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat pada
umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan operasional sekolah
atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi membantu tercapainya tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan.
Masyarakat sebagai penghubung dari pihak sekolah dengan masyarakat harus
selalu dipelihara dengan baik karena sekolah akan selalu berhubungan dengan
masyarakat, tidak bisa lepas darinya sebagai partner sekolah dalam mencapai
kesuksesan sekolah itu sendiri. Prestise sekolah semakin tinggi di mata masyarakat
jika sekolah mampu melahirkan peserta didik yang cerdas, berkepribadian dan mampu
mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya dalam memajukan masyarakat.
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Sekolah harus selalu siap mengantarkan peserta didik terjun langsung ke
masyarakat diantaranya dengan membekali peserta didik dengan pengetahuan, nilainilai dan ketrampilan-ketrampilan khusus baik melalui kegiatan intra maupun ekstra.
Sebagai makhluk sosial manusia tidak dapat dipisahkan dari komunitasnya
dan setiap orang di dunia ini tidak ada yang dapat berdiri sendiri melakukan segala
aktivitas untuk memenuhi kebutuhannya, tanpa bantuan orang lain. Secara alamiah,
manusia melakukan interaksi dengan lingkungannya, baik sesama manusia maupun
dengan makhluk hidup lainnya.
Kerjasama pada intinya menunjukan adanya kesepakatan antara dua orang
atau lebih yang saling menguntungkan, sebagaimana dua pengertian kerjasama di
bawah ini:
Moh. Jafar Hafsah menyebutkan kerjasama ini dengan istilah “kemitraan”,
yang artinya adalah “suatu strategi bisnis yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih
dalam jangka waktu tertentu untuk meraih keuntungan bersama dengan prinsip saling
membutuhkan dan saling membesarkan.
H. Kusnadi mengartikan kerjasama sebagai “dua orang atau lebih untuk
melakukan aktivitas bersama yang dilakukan secara terpadu yang diarahkan kepada
suatu target atau tujuan tertentu”.
Dukungan masyarakat dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dasar
menujukan antusiasme yang cukup menggembirakan, tampak dengan banyaknya
lembaga pendidikan swasta, baik umum maupun yang berafilisasi kepada agamaagama tertentu. Partisipasi masyarakat juga sering diwujudkan dengan keikut sertaan
para orang tua dalam kegiatan lain di sekolah yang terwadahi di dalam komite
sekolah, dan sejalan dengan pelaksanaan manajemen pendidikan berbasis sekolah.
Kerjasama dengan pemerintah atau masyarakat secara umum dalam era
otonomi sekolah, khususnya dengan implementasi pendekatan manajemen sekolah
berbasis masyarakat, sekolah memeng memiliki keleluasaan dan atau otonomi yang
lebih luas. Otonomi pemerintah yang berbasis pada pemerintah daerah kabupaten
atau kota meletakan pembinaan dan penyelenggaraan pendidikan berada di tingkat
kabupaten dan kota, sehingga nampaknta peranan pemerintah provinsi dan pusat
tidak dominan. Meskipun demikian bukan berarti pusat dan propinsi tidak memiliki
tanggung jawab terhadap pendidikan. Dalam paradigma otonomi seperti sekarang
diperlukan kemampuan sekolah (baca kepala sekolah) untuk membangun kerjasama
yang harmonis dengan berbagai institusi pemerintahan mulai dari tingkat pusat
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sampai dengan tingkat kabupaten, kota, kecamatan bahkan kelurahan.
Di samping institusi pemerintahan, sekolah juga perlu membangun
kerjasama yang sinergis dengan lembaga masyarakat seperti karang taruna,
kepramukaan dan berbagai lembaga LSM yang bergerak dalam membantu dan
membangun pendidikan. Hal yang sangat penting untuk diperhatikan dalam
kerjasama dengan lembaga ini adalah jangan sampai sekolah larut dan dapat dibawa
kepada masalah-masalah lain selain untuk kepentingan pendidikan. Sekolah tidak
boleh terbawa arus kepada kegiatan politik praktis dan kepentingan kelompok
tertentu.
Kerjasama dengan berbagai institusi tersebut di atas menjadi kemutlakan
bagi sekolah dalam upaya mengembangkan sekolah secara optimal, sebab sekolah
adalah lembaga interaksi sosial yang tidak bisa lepas dari masyarakat secara
keseluruhan, khususnya masyarakat di sekitarnya.
Masyarakat adalah suatu perwujudan kehidupan bersama manusia. Dalam
masyarakat berlangsung proses kehidupan social, proses antara hubungan dan
interaksi. Di dalam masyarakat sebagai suatu lembaga kehidupan manusia
berlangsung pula keseluruhan proses perkembangan kehidupan. Dengan demikian
masyarakat dapat diartikan sebagai wadah atau medan tempat berlangsungnya
interaksi warga masyarakat itu. Tetapi masyarakat dapat pula diartikan sebagai subyek,
yakni sebagai perwujudan warga masyarakat dengan semua sifat (watak) dalam suatu
gejala dan manifestasi tertentu atau keseluruhan, sosio-psikologisnya.
Masyarakat adalah sekunder, kurang penting. Tugasnya ialah hanya
menyediakan segala sesuatu yang berguna untuk perkembang keseorangan.
Masyarakat tidak dapat berdiri tanpa keseorangan. Dalam pendidikan pendirian
tersebut menimbulkan suatu aliran yang menghendaki, bahwa pendidikan itu hanya
bertujuan untuk mengembangkan pribadi anak dengan segala bakat yang terdapat
padanya. Tujuannya, kalau mungkin agar anak menjadi Uembermensch, manusia
luar biasa, manusia kuasa.
Dari lahir sampai mati manusia hidup sebagai anggota masyarakat. Hidup
dalam masyarakat berarti adanya interaksi sosial dengan orang- orang di sekitar dan
dengan demikian mengalami pengaruh dan mempengaruhi orang lain. Interaksi sosial
sangat utama dalam tiap masyarakat.
Pengaruh masyarakat terhadap sekolah sebagai lembaga sosial, terasa amat
kuat dan berpengaruh pula kepada para individu-individu yang ada dalam lingkungan
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sekolah.
Lingkungan di mana sekolah berada, merupakan masyarakat yang bersifat
kompleks, terdiri dari berbagai macam tingkatan masyarakat yang saling melengkapi
(overlapping), dan bersifat unik, sebagai akibat latar belakang dimensi budaya yang
beraneka ragam.
Dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah mempunyai peran menentukan
sebagai satu kekuatan atau kewibawaan (power) di dalam menghimpun dan
menggerakan segala sumber daya didalam kerjasama dengan masyarakat pendidikan
yang lebih luas, serta untuk memperoleh berbagai dukungan sumber daya manusia,
dana, serta dukungan informasi berbagai lembaga dan dukungan politis dari segenap
jajaran aparat pendidikan.
Seorang kepala sekolah merupakan mata rantai penting di antara hubungan
sekolah setempat dengan masyarakat yang lebih luas. Oleh sebab itu apabila proses
pengajaran dan belajar akan di tingkatkan, maka dukungan intelektual, teknis dan
material harus dimanfaatkan secara tepat. Demikian pula hubungan dengan
masyarakat yang memberikan dukungan dalam mengembangkan program perbaikan
sekolah, perlu di usahakan secara terus-menerus.
Ada dua hal penting yang perlu dilakukan oleh kepala sekolah, yaitu:
bagaimana memperoleh dukungan perbaikan dari masyarakat dan yang kedua,
bagaimana memanfaatkan sumber-sumber daya yang diperoleh secara tepat, sehingga
mampu meningkatkan proses mengajar dan belajar.

2.

Hubungan Kerjasama Sekolah dan Masyarakat
Hubungan dengan

masyarakat adalah untuk mengembangkan opini publik

yang positif terhadap suatu badan, publik harus diberi penerangan-penerangan yang
lengkap dan obyektif mengenai kegiatan-kegiatan

yang menyangkut kepentingan

mereka, sehingga dengan demikian akan timbul

pengertian darinya. Selain itu

pendapat-pendapat dan saran-saran dari publik mengenai kebijaksanaan badan itu
harus diperhatikan dan dihargai (suryosubroto, 155).
Hubungan sekolah

dengan masyarakat merupakan

jalinan interaksi yang

diupayakan oleh sekolah agar dapat diterima di tengah-tengah masyarakat untuk
mendapatkan aspirasi,

simpati

dari

masyarakat. Dan mengupayakan

terjadinya

kerjasama yang baik antar sekolah dengan masyarakat untuk kebaikan bersama,
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atau secara khusus bagi sekolah penjalinan hubungan tersebut adalah untuk mensuksekan
program-program sekolah yang bersangkutan sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis.
Ada hubungan saling memberi dan hubungan saling menerima antara lembaga
pendidikan dengan masyarakat sekitarnya. Lembaga pendidikan merealisasi apa yang
dicita-citakan

oleh

warga

masyarakat tentang pengembangan putra putri mereka.

Hampir tidak ada orang tua siswa atau siswi yang

mampu membina sendiri

putra

putri mereka untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara total, integrative dan
optimal seperti yang di cita-citakan oleh bangsa Indonesia (Made Pidarta, 180- 182.)
Disamping layanan terhadap masyarakat berupa pendidikan dan pengajaran
terhadap putra putri warga masyarakat, lembaga pendidikan juga menyediakan diri
sebagai agen pembaru atau mercu penerang bagi masyarakat. Sustisna 1987:145
mengemukakan

maksud

hubungan

sekolah

dengan

masyarakat

(1)

untuk

mengembangkan pemahaman tentang maksud-maksud dan sarana-sarana dari sekolah,
(2) untuk menilai peogram sekolah, (3) untuk mempersatukan orang tua murid dan guru
dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan anak didik, (4) untuk mengembangkan kesadaran
tentang pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan, (5) untuk membangun
dan memelihara kepercayaan masyarakat terhadap sekolah, (6) untuk memberitahu
masyarakat tentang pekerjaan sekolah, (7) untuk mengarahkan dukungan dan bantuan
bagi pemeliharaan dan peningkatan progran sekolah. (Mulyasa, 164-165).
Hubungan sekolah dengan masyarakat sangat besar manfaatnya dan artinya
bagi kepentingan pembinaan dukungan moral, dan pemanfaatan masyarakat sebagai
sumber belajar. Bagi masyarakat dapat mengetahui berbagai hal mengenai sekolah
dan inovasi-inovasi yang dihasilkan, menyalurkan kebutuhan berpartisipasi dalam
pendidikan, melakukan tekanan, dan tuntutan terhadap sekolah.
Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan sarana
yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi
peserta didik di sekolah.
Demikian pula hasil pendidikan pelaksanaan sekolah akan menjadi harapan
bukan dambaan masyarakatnya. Maka kegiatan-kegiatan sekolah juga harus terpadu
dengan harapan

masyarakat, tak boleh sekolah itu merupakan “menara gading”

bagi masyarakat. Sekolah juga merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah,
orang tua dan masyarakat.
Adapun sifat kerjasama sekolah dengan masyarakat dapat merupakan:
a. Hubungan timbal balik yang menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak.
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b. Hubungan yang bersifat suka rela berdasarkan prinsip bahwa sekolah merupakan
bagian yang tak terpisahkan (integral) dari masyarakat.
c. Hubungan

yang

bersifat

kontinyu

atau

berkesinambungan

antara sekolah

dengan masyarakat.
d. Hubungan keluar

kampus atau “exsternal public relation” guna menambah

simpati masyarakat terhadap sekolah.
e. Hubungan kedalam kampus atau “internal public relation” guna menambah
keyakinan

atau

mempertebal

pengertian

para

sivitas akademika tentang segala

pemilikan material dan non material sekolah.
Dengan adanya

hubungan-hubungan tersebut

di

atas dapatlah terjalin

kreativitas serta dinamika kedua belah pihak yang inovatif. Selain itu dapat memadukan
hubungan antara

kehidupan sekolah dan kehidupan masyarakat.

Hubungan masyarakat dan pendidikan sebagai hubungan fungsional berarti
(Mohamad Nor Syam, filsafat kependidikan dan dasar filsafat kependidikan pancasila,
(Surabaya-Indonesia: 1986), Cet.III, hl.350.)
1. Bahwa masyarakat atau Negara adalah subyek yang menentukan secara
sadar dan mandiri cita karsa atau tujuan dan keinginan luhur yang akan
dilaksanakan dan dicapainya melalui kebijakan, lembaga dan strategi
tertentu. Cita-karsa ini bersumber cita dan tujuan hidupnya itu
inilah keyakinan hidup suatu bangsa.
2. Bahwa pendidikan baik sebagai usaha, lembaga maupun sebagai
program, perwujudannya secara nasional ialah sistem pendidikan
nasional wajar bersumber dan ditentukan oleh cita karsa subyek
tersebut-karenanya cenderung subyektif, yakni menurut keyakinan dan
pandangan hidup serta keperibadian. Hubungan fungsional masyarakat
dan

pendidikan

demikian

wajar terjelma

di

dalam

sistem

pendidikan nasional Indonesia yang merdeka, dengan mencerminkan
nilai-nilai filsafat hidup dan filsafat negaranya sebagai sumber nilai,
sumber cita dan keperibadian nasionalnya.
3. Bentuk Kerjasama Sekolah dan Masyarakat
Berbagai bentuk kerjasama yang dapat dikembangkan dengan berbagai institusi
tersebut antara lain:
1. Pemberian dan atau penggunaan fasilitas bersama. Berbagai fasilitas
yang tidak dimiliki oleh sekolah mungkin saja terdapat dan dimiliki oleh
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lembaga tertentu. Untuk menunjang kegiatan pendidikan sekolah dapat
membangun kerjasama

dengan pemilik fasilitas tersebut. Misalnya

tempat pameran, gedung olah raga dan lain-lain.
2. Pelaksanaan kegiatan peningkatan kemampuan siswa. Misalnya sekolah
ingin meningkatkan

pemahaman dan kemampuan siswa tentang

kesehatan, dapat bekerjasama dengan puskesmas dalam memanfaatkan
berbagai fasilitas termasuk fasilitas SDM, ingin melaksanakan pentas
seni sekolah dapat bekerjasama dengan lembaga kesenian di masyarakat
untuk memanfaatkan berbagai fasilitas kesenian (alat-alat seni, seperti
seni tradisional).
3. Pemanfaatan sumber daya manusia secara mutualism, sekolah dapat
memanfaatkan sumber daya manusia di masyarakat dan sebaliknya
masyarakat dapat memanfaatkan sumber daya manusia yang dimiliki
sekolah.
Sekolah sebagai
masyarakat

guna

lembaga atau

memenuhi

kebutuhan

institusi masyarakat,
masyarakat,

didirikan oleh

yaitu

dalam

rangka

mempersiapkan anggota masyarakat sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat.
(M.Alisuf Sabri, 18-20).
Masyarakat yang

dimaksud disini didalamnya termasuk

pemerintah atau

negara, lembaga-lembaga pemberi kerja serta lembaga-lembaga sosial lainnya yang
berkepentingan dengan hasil pendidikan seperti yayasan dan sebagainya.
Pada masyarakat modern seperti sekarang ini, sekolah sangat berperan untuk
mempersiapkan tenaga
agar

mampu

kerja

yang

menjawab tantangan

memiliki pengetahuan
spesialisasi

dan keahlian

khusus

yang semakin luas dan semakin

tajam. Sekarang ini sekolah bersama keluarga berupaya menyiapkan generasi muda
agar dapat mengaku jabatan dan mengisi lapangan kerja yang semakin bervariasi.
Pengaruh timbal balik antara sekolah dan keluarga ini terwujudkan melalui
kerjasama yang erat antara keduanya guna kepentingan pendidikan anak (H.M.Alisuf
Sabri,23-26).
Dalam kaitannya

dengan pendidikan seorang anak,

sekolah hanyalah

pembantu kelanjutan pendidikan dalam keluarga, karena sebenarnya pendidikan
yang pertama dan utama diperoleh anak adalah dalam keluarga, tetapi karena
keterbatasan waktu dan

kemampuan orang tua dalam mendidik anaknya maka

memerlukan bantuan sekolah.
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Pendidikan anak dalam keluarga jauh berbeda dengan pendidikan bagi anak
yang dilaksanakan di sekolah. Pelaksanaan pendidikan di sekolah dilakukan secara
formal dengan perangkat aturan dan ketentuan yang harus diikuti dan dipatuhi oleh
sianak dan pihak orang tua
Kerjasama yang diharapkan dari pihak orang tua atau keluarga
ialah:
1. Orang tua harus menghargai dan mempercayai sekolah
(pendidik) yang menggantikan tugasnya dalam mendidik
anak-anaknya selama di sekolah.
2. Orang

tua

harus

menunjukan

kerjasamanya

dengan

memperhatikan sekolah anaknya, dengan selalu memberikan
dorongan dan perhatian terhadap cara belajar anaknya di
rumah, membuat pekerjaan rumah, dan pelaksanaan tugastugas sekolah lainnya.
3. Mendukung dan mematuhi semua usaha dan kebijakan atau
ketentuan sekolah baik yang menyangkut biaya pengelolaan
sekolah maupun guna upaya peningkatan pendidikan anakanak seperti SPP dan sumbangan guna keperluan pendidikan
lainnya yang di perlukan sekolah.
4. Mengikuti undangan atau rapat yang di selenggarakan
sekolah yang sebenernya acaranya menyangkut kepentingan
pendidikan anak- anaknya.
Untuk kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua banyak cara
yang dapat dilakukan, antara lain:
1. Mengadakan kunjungan kerumah anak didik. Mengundang
orang tua kesekolah.
2. Mengundang Orang Tua ke Sekolah.
3. Mengadakan case conference yaitu rapat atau konferensi
mengenai kasus-kasus anak didik yang bisa digunakan
dalam bimbingan penyuluhan.
4. Mengaktifkan badan pembantu sekolah atau POMG
(persatuan orang tua murid dan guru) yang tujuannya ialah
membantu, memelihara sekolah supaya sekolah itu hidup
subur sehingga lebih sanggup melaksanakan tugasnya.
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Ada pengaruh timbal balik antara sekolah dengan masyarakat yaitu
masyarakat itu maju karena sekolah, dan sekolah maju hanya dapat dijumpai dalam
masyarakat yang maju.
Hal itu sejalan dengan pendapat ilmu sosiologi pendidikan yang menyatakan
bahwa sekolah sebagai institusi masyarakat itu berfungsi sebagai “the agent of social
changes”, yaitu sekolah berfungsi sebagai agen pembaharuan atau kemajuan
masyarakat.
Menurut Sanapiah Faisal, ada 4 macam pengaruh yang dapat di lakukan
sekolah guna mengembangkan masyarakat dilingkungannya, yaitu:
a. Mencerdaskan kehidupan masyarakat semua pengetahuan yang di
berikan sekolah ditunjukan untuk mengembangkan intelek yang
akhirnya dapat mencerdaskan kehidupan anak sebagai anggota
masyarakat.
b. Membawa virus pembaharuan bagi perkembangan masyarakat
program pendidikan disekolah selain untuk meningkatkan kecerdasan,
juga mengupayakan transformasi pengetahuan baru, teknologi baru,
pemikiran-pemikiran inovatif yang fungsional guna peningkatan
kualitas hidup masyarakat.
c. Melahirkan Melahirkan sikap-sikap positif dan kontruktif bagi warga
masyarakat, sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di
tengah-tengah masyarakat. Sikap-sikap positif dan kontruktif yang di
perlukan untuk hidup bernegara dan bermasyarakat, di tanamkan
sekolah melalui pendidikan pancasila, pendidikan agama

dan

pendidikan kewarga negaraan dan lain-lainnya.
Adapun pengaruh masyarakat terhadap sekolah dapat dikemukakan
sebagai berikut:
a. Mempengaruhi orentasi dan tujuan pendidikan, sekolah merupakan
institusi yang di lahirkan dari, oleh dan untuk masyarakat.
b. Mempengaruhi proses pendidikan di persekolahan, bagaimana
berlangsungnya proses pendidikan di sekolah juga tidak terlepas dari
pengaruh masyarakat.
c. Mengawasi dan membiayai pendidikan sekolah, masyarakat sangat
berkepentingan dengan sekolah, karena sekolah selain diharapkan
sebagai agen pembaharu watak masyarakat, juga sekolah di harapkan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

25

mampu mempersiapkan anggota-anggota masyarakat yang sesuai
dengan harapan masyarakat, karena itu wajar jika masyarakat ikut
membiayai dan mengawasi jalannya pendidikan di sekolah.
Kegiatan kerjasama
Agar kerjasama lembaga pendidikan dengan masyarakat efektif, mendapat
respon yang positif dari masyarakat, Stoop mengusulkan agar bentuk program itu
memenuhi syarat berikut (1981, h. 465): (1)Jujur, (2)Mulia, (3)Mencakup segala
yang diperlukan, (4)Komprehensif, (5)Sensitif terhadap masyarakat, dan (6)Dapat
dipahami oleh mereka.
Program yang sensitif adalah program yang mudah menyentuh hati
masyarakat. Sensitivitas bias mengarah ke hal-hal yang negatif bias juga ke hal-hal
yang positif. Lembaga pendidikan hendaknya berusaha agar sensitifitas itu mengarah
ke positif.
Peningkatan uang SPP atau dana bantuan pendidikan misalnya adalah sangat
sensitif tehadap masyarakat yang kurang mampu, tetapi dengan pendekatan yang baik
dan terbuka manajer diharapkan dapat mempertahankan partisipasi masyarakat
bersangkutan. Program-program diharapkan bersifat sensitif maksudnya adalah agar
program-program itu diterima dengan senang hati oleh masyarakat.
Jones menyebutkan lima cara lembaga pendidikan mengadakan kontak
hubungan

dengan

masyarakat

yaitu:

(1)Melalui

aktifitas-aktifitas

kurikuler,

(2)Aktifitas-aktifitas para pengajar, (3)Ekstra kurikuler, (4)Kunjungan masyarakat
atau para orang tua ke lembaga pendidikan, dan (5)Melalui media masa. Kegiatan
proses belajar mengajar dapat dipakai alat untuk menghubungkan lembaga
pendidikan dengan masyarakat. Kegiatan itu bisa berupa mencari bahan-bahan
pelajaran di masyarakat, mengamati obyek-obyek di masyarakat, Tanya jawab
tentang sesuatu dengan warga masyarakat, magang, dan melakukan penelitian.
Selain hubungannya dengan proses belajar mengajar aktivitas siswa atau
mahasiswa ini dapat pula dihubungkan dengan usaha penyebaran informasi tentang
lembaga pendidikan ke masyarakat.
Aktivitas yang erat kaitannya dengan belajar di masyarakat ialah kegiatan
kurikuler dan ekstra kurikuler. Tempat belajar ini tidak selalu di halaman
sekolah/kampus, melainkan seringkali di masyarakat.
Beberapa aktivitas para pengajar yang berkaitan dengan usaha memajukan
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hubungan lembaga dengan masyarakat ialah: (1)Mengunjungi rumah-rumah dalam
rangka memecahkan masalahpendidikan atau membina persahabatan, (2)Menunjukan
sikap positif terhadap orang tua tentang kemajuan secara tertulis atau lewat telepon,
(3)Bekerjasama dengan masyarakat mengembangkan kebijakan pekerjaan rumah
para putra mereka, (4)Berusaha mencari jalan untuk memperbaiki komunikasi antara
lembaga dengan masyarakat, (5)Menghargai warga masyarakat yang terampil dengan
cara memanfaatkannya sebagai nara sumber (National School Relation Association,
1976, hl. 26).
Teknik-teknik yang dapat dipakai dalam kegiatan hubungan sekolah dan
masyarakat antara lain yang penting adalah: 42
a). Teknik Langsung
Teknik langsung dapat dilaksanakan dengan (a)tatap muka kelompok
(misalnya dalam rapat) dan tatap muka individual (misalnya
kunjungan pribadi), (b)melalui surat kepada orang tua siswa, dan (c)
melalui media massa.
b). Teknik Tidak Langsung
Yang dimaksud dengan teknik tidak langsung di sini adalah kegiatankegiatan yang secara tidak sengaja dilakukan oleh pelaku atau
pembawa

pesan akan tetapi

mempunyai

nilai

positif

untuk

kepentingan husemas.

4.

Fungsi Kerjasama Sekolah dan Masyarakat
Fungsi pokok kerjasama sekolah dengan masyarakat adalah menarik

simpati

masyarakat

umumnya

serta

publik khususnya, sehingga

dapat

meningkatkan relasi serta animo pada sekolah tersebut. Hal ini akan membantu
sekolah mensukseskan program-programnya. Sehingga mampu mencapai tujuan
pendidikan yang diharapkan. Fungsi kerjasama sekolah dengan masyarakat
diantarnya sebagai berikut :
a. Mengatur kerjasama sekolah dengan orang tua.
b. Memelihara hubungan baik dengan komite sekolah.
c. Memelihara

dan

mengembangkan

hubungan

sekolah

dengan

lembaga- lembaga pemerintah, swasta dan organisasi nasional.
d. Memberi pengertian kepada masyarakat tentang fungsi sekolah
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melalui bermacam-macam tehnik komunikasi (Majalah, surat kabar
dan mendatangkan sumber).
Lembaga pendidikan sesungguhnya melaksanakan fungsi rangkap terhadap
masyarakat yaitu pemberi layanan dan sebagai agen pembaru atau penerang, yang
oleh Stoop disebut sebagai fungsi layanan dan fungsi pemimpin (1981,h. 463-464).
Fungsi layanan itu tidak hanya terbatas kepada pemberian pendidikan dan
pengajaran kepada para putra warga masyarakat, tetapi juga melayani aspirasi daerahdaerah lain tidak sama, yang membuat masing-masing daerah memiliki kebutuhan
sendiri-sendiri.
Secara lebih jelasnya maka husemas ini dapat dilihat dari fungsi, tujuan,
manfaat, dan bentuk-bentuk oprasionalnya.
Berdasarkan pengertian husemas yang telah disebutkan diatas/muka, maka
fungsi pokok dari husesmas adalah menarik simpati masyarakat pada umumnya serta
publik (masyarakat terdekat dan langsung terkait) khususnya, sehingga dapat
meningkatkan relaksi serta animo masyarakat terhadap sekolah tersebut, yang pada
akhirnya menambah “income” bagi sekolah yang bermanfaat bagi bantuan terhadap
tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.
Tujuan dari hubungan sekolah adalah meningkatkan popularitas sekolah di
mata masyarakat, sehingga prestise (wibawah) dapat meningkatkan pula.
Manfaat dari hubungan sekolah dan masyarakat dengan demikian adalah
menambah simpati masyarakat yang dapat meningkatkan harga diri (prestise) sekolah,
serta dukungan masyarakat terhadap sekolah secara spiritual dan material atau
financial. Terutama di mata atasan langsung (kanwil depdikbud) dapat meningkatkan
nilai kreditasinya (khususnya bagi sekolah swasta), sedang bagi sekolah Negara akan
dapat meningkatkan tingkat “favorit”nya.
Bentuk-bentuk oprasional dari hubungan sekolah bias bermacam- macam
tergantung pada kreativitas sekolah, kondisi dan situasi sekolah, fasilitas, dan
sebagainya.
Keluarga sebagai kesatuan hidup bersama, menurut ST.Vembrianto,
mempunyai 7 fungsi yang ada hubungannya dengan kehidupan si anak; yaitu:
1. Fungsi biologik; yaitu keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak
secara biologis anak berasal dari orang tuanya.
2. Fungsi afeksi yaitu: keluarg merupakan tempat terjadinya hubungan
sosial yang penuh dengan kemesraan dan afeksi (penuh rasa kasih
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sayang dan rasa aman).
3. Fungsi sosialisasi dalam keluarga anak mempelajari pola-pola tingkah
laku, sikap, fungsi afeksi yaitu: fungsi keluarga dalam membentuk
keperibadian anak.
4. Fungsi

sosialisasi

yaitu:

Fungsi

keluarga

dalam

membentuk

keperibadian anak. Melalui interaksi keyakinan, cita-cita dan nilai-nilai
dalam masyarakat dalam rangka perkembangan keperibadiannya.
5. Fungsi rekreasi yaitu: Keluarga merupakan tempat/medan rekreasi bagi
anggotanya untuk memperoleh afeksi, ketenangan dan kegembiraan.
6. Fungsi keagamaan yaitu: Keluarga merupakan pusat pendidikan,
upacara dan ibadah agama bagi para anggotanya, di samping peran
yang dilakukan institusi agama.
7. Fungsi perlindungan yaitu: keluarga berfungsi memelihara, merawat
dan melindungi si anak baik fisik maupun sosialnya.
Ketujuh fungsi keluarga tersebut sangat besar peranannya bagi kehidupan dan
perkembangan keperibadian si anak. oleh karena itu harus diupayakan oleh para
orang tua sebagai realisasi tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang pendidik
primer/kodrat.

5.

Tujuan Kerjasama Sekolah dan Masyarakat
Sebagai bahan perbandingan tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat yang

dikemukakan oleh L. Hagman sebagai berikut:
1. Untuk memperoleh bantuan dari orang tua murid atau masyarakat.
Untuk melaporkan perkembangan dan kemajuan, masalah dan prestasiprestasi yang dapat dicapai sekolah.
2. Untuk memajukan program pendidikan.
3. Untuk mengembangkan kebersamaan dan kerjasamanya yang erat,
sehingga segala permasalahan dan lain-lain dapat dilakukan secara
bersama dan dalam waktu yang tepat.
Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa hubungan sekolah
dengan masyarakat sebenarnya bertujuan untuk meningkatkan:
1. Kualitas pembelajaran. Kualitas lulusan sekolah dalam aspek kognitif,
afektif maupun psikomotor hanya akan dapat tercipta melalui proses
pembelajar di kelas maupun di luar kelas. Proses pembelajaran yang

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan

29

berkualitas akan dapat dicapai apabila didukung oleh berbagai pihak
termasuk orang tua murid atau masyarakat.
2. Kualitas hasil belajar siswa. Kualitas belajar siswa akan tercapai
apabila terjadi kebersamaan persepsi dan tindakan antara sekolah,
masyarakat dan orang tua siswa. Kebersamaan ini terutama dalam
memberikan arahan, bimbingan dan pengawasan pada anak/murid
dalam belajar. Karena itu peningkatan kemitraan sekolah dengan orang
tua murid dan masyarakat merupakan prasyarat yang tidak dapat
ditinggalkan dalam konteks peningkatan mutu hasil belajar.
3. Kualitas pertumbuhan dan perkembangan peserta didik serta kualitas
masyarakat (orang tua murid) itu sendiri. Kualitas masyarakat akan
dapat dibangun melalui proses pendidikan dan hasil pendidikan yang
handal. Lulusan yang berkualitas merupakan modal utama dalam
membangun kualitas masyarakat di masa depan.
4. Ini berarti segala program yang dilakukan dalam kegitan hubungan
sekolah dengan masyarakat harus mengacu pada peningkatan kualitas
pembelajaran, kualitas hasil belajar dan kualitas pertumbuhan atau
perkembangan peserta didik. Apabila hal tersebut dapat kita lakukan,
maka persepsi masyarakat tentang sekolah akan dapat dibangun
secara optimal.
Ditinjau

dari

kepentingan

sekolah,

pengembangan

penyelenggaraan

hubungan sekolah dan masyarakat bertujuan untuk :
a. Memelihara kelangsungan hidup sekolah.
b. Meningkatkan mutu pendidikan di sekolah yang bersangkutan.
c. Memperlancar proses belajar mengajar.
Sedangkan jika ditinjau dari kebutuhan masyarakat itu sendiri, tujuan
hubungannya dengan sekolah adalah untuk:
a. Memajukan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terutama
dalam bidang mental-spiritual.
b. Memperoleh bantuan sekolah dalam memecahkan berbagai masalah
yang dihadapi oleh masyarakat.
c. Menjamin relevansi program sekolah dengan kebutuhan masyarakat.
d. Memperoleh

kembali anggota-anggota masyarakat yang

makin

meningkat kemampuannya.
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Secara lebih kongkret lagi, tujuan diselenggarakan hubungan sekolah dan
masyarakat adalah:
a. Mengenal pentingnya sekolah bagi masyarakat.
b. Mendapatkan dukungan dan bantuan morel maupun financial yang
diperlukan bagi pengembangan sekolah.
c. Memberikan infornasi kepada masyarakat tentang isi dan pelaksanaan
program sekolah.
d. Memperkaya

atau memperluas program sekolah

sesuai

dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat.
e. Mengembangkan kerjasama yang lebih erat antara keluarga dan sekolah
dalam mendidik anak-anak.
Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat dapat ditinjau dari dua dimensi,
yaitu kepentingan sekolah dan kebutuhan masyarakat.
Berdasarkan dimensi kepentingan sekolah, hubungan sekolah dengan
masyarakat

bertujuan

untuk

(a)memelihara

kelangsungan

hidup

sekolah,

(b)meningkatkan mutu pendidikan disekolah, (c)memperlancar kegiatan belajar mengajar, dan (d)memperoleh bantuan dan dukungan dari masyarakat dalam rangka
pengembangan dan pelaksanaan program- program sekolah.
Hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas
sekolah di mata masyarakat. Popularitas sekolah akan tinggi jika mampu
menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan
dan cita-cita bersama dan dari program tersebut mampu melahirkan sosok-sosok
individu yang mapan secara intelektual dan spiritual. Dengan popularitas ini sekolah
eksis dan semakin maju.
Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat diantaranya sebagai berikut:
1. Memberi penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan sekolah
situasi dan perkembangannya.
2. Menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah
dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah.
3. Dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama
antar warga sekolah sendiri.
Sedangkan menurut Mulyasa (2007:50), tujuan dari hubungan sekolah
dengan masyarakat adalah: (1)memajukan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan
peserta didik, (2)memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan
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penghidupan masyarakat

dan (3)menggairahkan

masyarakat untuk menjalin

hubungan dengan sekolah.
Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat.
a. Sekolah adalah bagian yang integral dari masyarakat ia bukan
merupakan lembaga yang terpisah dari masyarakat.
b. Hak

hidup dan kelangsungan

hidup sekolah

bergantung

pada masyarakat.
c. Sekolah adalah lembaga sosial yang berfungsi untuk melayani anggotaanggota masyarakat dalam bidang pendidikan.
d. Kemajuan sekolah dan kemajuan masyarakat saling berkorelasi;
keduanya saling membutuhkan.
e. Masyarakat adalah pemilik sekolah, sekolah ada karena masyarakat
memerlukan.
Betapa pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat itu, terutama di
Negara kita, dapat pula ditinjau dari sudut pandangan historis, sebagai berikut:
a. Dari sejarah kita mengetahui bahwa pada zaman colonial belanda
dahulu,

sekolah-sekolah

sengaja

diisolasikan

dari

kehidupan

masyarakat sekitarnya.
b. Dalam zaman kemerdekaan ini sekolah merupakan lembaga pendidikan
yang seharusnya mendidik generasi muda untuk hidup di masyarakat,
sehingga.
c. Sekolah haruslah merupakan tempat pembinaan dan pengembangan
pengetahuan dan kebudayaan yang sesuai dan dikehendaki oleh
masyarakat tempat sekolah itu didirikan.
d. Sebaliknya, masyarakat harus dan wajib membantu dan bekerjasama
dengan sekolah agar apa yang diolah dan dihasilkan sekolah sesuai
dengan apa yang dihendaki dan dibutuhkan oleh masyarakat.
e. Dari sejarah pendidikan kita mengenal adanya arbeid school (sekolah
kerja) sepeti yang telah didirikan oleh Ovide Decroly di Belgia, sekolah
kerja yang didirikan oleh Kerschensteiner di Jerman, dan oleh John
Dawey di Amerika Serikat. Semua itu merupakan usaha-usaha dari para
ahli didik yang menunjukkan kita betapa pentingnya sekolah itu harus
berintegrasi dengan masyarakat untuk mencapai tujuan pendidikan yang
benar-benar sesuai dengan perkembangan kebutuhan masyarakat yang
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selalu berkembang menuju kemajuan.
f. Pentingnya hubungan sekolah dan masyarakat dapat pula di kaitkan
dengan semakin banyaknya isu yang berupa kritik-kritik dari
masyarakat tentang tidak sesuainya produk sekolah dengan kebutuhan
pembangunan, bahwa lulusan sekolah merupakan produk yang tidak
siap pakai, semakin membengkaknya jumlah anak putus sekola h
(dropouts), makin banyaknya pengangguran, dan sebagainya.

Sekolah sebagai suatu konsep mempunyai 2 pengertian, yaitu:
a. Sekolah dalam arti bangunan dengan segala perlengkapannya sebagai
lembaga pendidikan.
b. Sekolah sebagai proses atau kegiatan belajar mengajar.
Sebagai lembaga pendidikan, sekolah mempunyai pengertian yang
hakiki.
a. Sekolah merupakan lembaga sosial formal yang berdasarkan undangundang negara sebagai lingkungan pendidikan.
b. Sekolah adalah lembaga pendidikan yang mempunyai organisasi yang
tersusun rapih.
c. Sekolah merupakan suatu sistem dengan komponen-komponen dan
memiliki keterkaitan dengan sistem-sistem lain. Pola hubungan dengan
sistem lain diwarnai dengan informasi timbal balik mekanisme umpan
balik berpengaruh terhadap kehidupan sekolah.
d. Sekolah sebagai pusat pendidikan formal merupakan perangkat
masyarakat yang diserahi kewajiban pemberian pendidikan.
e. Sekolah sebagai perangkat atau institusi masyarakat ditata dan dikelola
secara formal, mengikuti haluan yang pasti yang tercermin didalam
falsafah dan tujuan, penjenjangan, kurikulum, pengadministrasian dan
pengelolaannya.
Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu
sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan
peribadi peserta didik disekolah Hubungan sekolah dengan sebagai sistem sosial
merupakan bagian intefral dari sistem sosial yang lebih besar yaitu masyarakat
bertujuan antara lain untuk (1)memajukan kualitas pembelajaran, dan pertumbuhan
anak, (2)memperkokoh tujuan serta meningkatkan kualitas hidup dan penghidupan
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masyarakat, (3)menggairahkan masyarakat untuk menjalin hubungan dengan sekolah.
Hingga kini boleh dikatakan, hubungan antara sekolah kita dan masyarakat
masih sangat minim oleh sebab pendidikan sekolah dipandang terutama sebagai
persiapan untuk kelanjutan pelajaran.
Dalam menjalin hubungan dengan orang tua, guru perlu memahami bahwa
ada berbagai keluarga merupakan tempat lahirnya anak-anak (1988:154) ada tiga
macam reaksi para orang tua terhadap anak mereka yang berkesulitan belajar, yaitu
(1)menolak atau tidak dapat menerima kenyataan, (2)kompensasi yang berlebihan,
dan (3)menerima anak sebagaimana adanya.
Menurut marcer (1979:95), sikap menerima anak apa adanya adalah tahap
akhir dari menyesuaikan orang tua dalam menghadapi anaknya yang berkesulitan
belajar. Ada lima tahap penyesuaian orang tua dalam menghadapi anaknya yang
berkesulitan belajar, yaitu: (1)Menyadari adanya masalah, (2)Mengenal masalah,
(3)Mencari penyebab, (4)Mencari penyembuhan, (5)Menerima anak apa adanya.
Dalam kehidupan sehari-hari kita mengetahui bahwa sekolah dan keluarga itu
membagi tanggung jawab untuk mendidik anak. Satu pendapat yang ekstrim
mengatakan bahwa tiap group yang harus mengetahui keluarga tiap-tiap anak.
Misalnya: mengadakan diskusi atau konferensi dengan orang tuanya untuk kemajuankemajuan sianak di samping itu juga memberanikan orang tua untuk mengunjungi
sekolah, dan sebagainya.
Keluarga merupakan kelompok sosial yang pertama dalam kehidupan
manusia, tempat ia belajar dan menyatakan diri sebagai manusia sosial dalam
hubungan interaksi dengan kelompok.
Pengalaman-pengalamannya dalam interaksi sosial dalam keluarganya turut
menentukan pula cara-cara tingkah lakunya terhadap orang lain dalam pergaulan
sosial diluar keluarganya, didalam masyarakat pada umumnya.
Banyak orang mengartikan hubung kerjasama sekolah dan masyarakat itu
dalam pengertian yang sempit. Mereka bependapat bahwa hubungan kerjasama itu
hanyalah dalam hal mendidik anak belaka.
Hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat itu mengandung arti
yang lebih luas dan mencakup beberapa bidang. Sudah barang tentu bidang-bidang
yang ada hubungannya dengan pendidikan anak-anak dan pendidikan masyarakat
pada umumnya dapat digolongkan menjadi tiga jenis hubungan, yaitu: (1)Hubunga n
edukatif, (2)Hubungan cultural, dan (3)Hubungan institusional.
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A. Hubungan edukatif yang penulis maksudkan di sini ialah hubungan
kerjasama dalam hal mendidik atau murid, antara guru di sekolah dan
orang tua di dalam keluarga.
B. Yang dimaksud dengan hubungan cultural di sini ialah usaha kerjasama
antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling
membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah
itu berada.
Jenis hubungan yang ketiga ialah hubungan institusional, yakni hubungan
kerjasama antara sekolah dengan lembaga-lembaga atau instansi-instansi resmi lain,
baik swasta maupun pemerintah, seperti hubungan kerjasama antara sekolah dengan
sekolah-sekolah yang lain, dengan kepala pemerintahan setempat, jawatan
penerangan, jawatan pertanian, perikanan dan peternakan, dengan perusahaanperusahaan Negara atau swasta, yang berkaitan dengan perbaikan dan perkembangan
pendidikan pada umumnya.
Lingkungan masyarakat yang pengaruhnya sudah jelas positif atau bersifat
mendidik hanya terdapat pada perkumpulan pemuda baik yang terbentuk secara
informal maupun secara formal yang diadakan oleh pemerintah seperti pramuka,
karang taruna dan sebagainya.
Dengan demikian, apabila seorang anak tidak mendapatkan didikan, perhatian
dan pengawasan dari orang tuanya di rumah dan tidak mendapatkan bimbingan dan
pengawasan dari oleh guru-guru di sekolah, maka berarti anak tersebut berada dalam
lingkungan masyarakat, yaitu bimbingan dan pengawasan terhadap tingkah laku dan
perbuatan anak tersebut dilakukan oleh petugas-petugas hukum atau pemimpinpemimpin masyarakat.
Tujuan pokok hubungan efektif dengan masyarakat setempat, adalah untuk
memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti di
dalam kegiatan pendidikan sekolah.
Program efektif tentang hubungan kerjasama antara sekolah dan masyarakat
mendorong orang tua terlibat kedalam proses pendidikan suatu sekolah melalui
kerjasama dengan para guru di dalam perencanaan program pendidikan individua l
dari anak-anak mereka.
Dengan demikian komunikasi dan keterlibatan meningkatkan, karena orang
tua secara dekat bekerja dengan para guru untuk memonitor perkembangan
perkembangan para siswa ke arah tercapainya tujuan nilai-nilai pendidikan, sosial,
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keperibadian dan karir dalam jangka pendek dan jangka panjang.
Kerjasama sekolah dengan masyarakat dibangun dengan tujuan popularitas
Madrasah Aliyah Jami’yyatul Mubtadi Cibayawak Malingping di mata masyarakat.
Popularitas Madrasah Aliyah Jami’yyatul Mubtadi Cibayawak Malingping akan
tinggi jika mampu menciptakan program-program sekolah yang bermutu dan relevan
dengan kebutuhan dan cita-cita bersama dan dari program tersebut mampu
melahirkan sosok-sosok individu yang mapan secara intelektual dan spiritual. Dengan
popularitas ini sekolah eksis dan semakin maju.

Tujuan hubungan sekolah dengan masyarakat diantaranya sebagai berikut:
1. Memberikan penjelasan tentang kebijaksanaan penyelenggaraan
sekolah situasi dan perkembangannya.
2. Menampung sarana-sarana dan pendapat-pendapat dari warga sekolah
dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembangan sekolah.
3. Dapat

memelihara

hubungan yang harmonis

dan terciptanya

kerjasama antara warga sekolah sendiri.

C.

Kepemimpinan kepala madrasah
1.

Pengertian kepemimpinan kepala madrasah
Kepemimpinan

dalam suatu

lembaga

pendidikan sangat

menentukan

keberhasilan atau tidaknya suatu lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuannya.
Kepala Madrasah sebagai penanggungjawab pendidikan dan pembelajaran di sekolah
hendaknya dapat meyakinkan kepada masyarakat bahwa segala sesuatunya telah berjalan
dengan baik. Kepala Madrasah merupakan unsur vital bagi efektifitas lembaga
pendidikan. Kegiatan kepemimpinan harus diselenggarakan oleh seseorang yang
menduduki posisi atau jabatan tertentu yang dilingkungannya terdapat sejumlah orang
yang harus bekerjasama untuk mencapai tujuan.
Demikian pentingnya arti kepemimpinan dalam usaha mencapai tujuan
organisasi sehingga dapat dikatakan bahwa maju mundurnya suatu organisasi/lembaga
banyak ditentukan oleh kualitas seorang pemimpin. Sedangkan menurut Mujamil Qomar
adalah kegiatan atau proses memimpin dalam mengendalikan suatu organisasi untuk
mencapai tujuan tertentu. Kepemimpinan merupakan kemampuan seseorang dalam
mengerakkan, mengarahkan sekaligus mempengaruhi pola pikir, cara kerja setiap anggota
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agar bersikap mandiri dalam bekerja terutama dalam pengambilan keputusan untuk
kepentingan percepatan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.
Istilah kepemimpinan merupakan terjemahan dari “leadership” yang berasal dari
leader yang artinya pemimpin, ketua, kepala. Untuk memperluas pandangan terhadap
pengertian kepemimpinan, para ahli berbeda-beda dalam mendefinisikannya, di antara
definisi kepemimpinan adalah:
a. Menurut Soetopo Kepemimpinan adalah suatu kegiatan dalam membimbing
suatu kelompok sedemikian rupa sehingga tercapai tujuan dari kelompok itu
yaitu tujuan bersama.
b. Menurut Nawawi melihat kepemimpinan sebagai proses mengarahkan,
membimbing, mempengaruhi atau mengawasi pikiran, perasaan atau
tindakan.
c. Robert G Owens, mengemukakan kepemimpinan sebagai keterlibatan yang
dilakukan secara sengaja untuk mempengaruhi perilaku orang.
d. Jacobs kepemimpinan adalah sebuah proses memberi arti (pengarahan yang
berarti) terhadap usaha kolektif dan yang mengakibatkan kesediaan untuk
melakukan usaha yang diinginkan untuk mencapai sasaran
e. Dubin, melihat kepemimpinan sebagai latihan otoritas dan pembuatan
keputusan.
f. Wirawan

mendefinisikan

kepemimpinan

sebagai

proses

pemimpin

menciptakanvisi, mempengaruhi sikap, perilaku, pendapat, nilai-nilai, norma
dan sebagainya dari pengikut untuk merealisasi visi.
g. Kartono kepemimpinan adalah kegiatan mempengaruhi dan mengarahkan
tingkah laku bawahan atau orang lain untuk mencapai tujuan organisasi atau
kelompok
h. Menurut Asmara, kepemimpinan adalah tingkah laku untuk mempengaruhi
orang lain agar mereka memberikan kerjasamanya dalam mencapai tujuan
yang menurut pertimbangan mereka adalah perlu dan bermanfaat.

Beberapa definisi data pengertian tersebut, dapat diambil pengertian bahwa
kepemimpinan (leadership) adalah proses kegiatan seseorang yang memiliki seni atau
kemampuan untuk mempengaruhi, mengkoordinasikan menggerakkan individu-individu
tanpa dipaksa dari pihak manapun agar dapat bekerja sama secara teratur dalam upaya
mencapai tujuan bersama yang telah ditetapkan atau dirumuskan.

Faktor pemimpin
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dalam kepemimpinan tidak dapat dilepaskan dari faktor orang yang dipimpin, keduanya
saling tergantung sehingga yang satu tidak mungkin ada tanpa yang lain. Kepemimpinan
merupakan proses interaksi antara kedua belah pihak yakni pemimpin dan yang dipimpin
dalam relasi manusia (human relationship). Dari uraian tentang definisi kepemimpinan di
atas, dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan pendidikan adalah proses menggerakkan,
mempengaruhi, memberikan motivasi dan mengarahkan orang-orang di lembaga
pendidikan tertentu untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. Untuk
mewujudkan tugas tersebut setiap pemimpin pendidikan harus mampu bekerja sama
dengan orang-orang yang dipimpinnya untuk memberikan motivasi agar melakukan
pekerjaan secara ikhlas.
Kepala Madrasah terdiri dari dua kata yaitu “kepala dan sekolah”. Kata kepala
dapat diartikan ketua atau pemimpin dalam suatu organisasi atau sebuah lembaga.
Sedangkan sekolah berasal dari bahasa arab dari kata darasa, yadrusu, darsan wa darusun
wa diri satun, yang berarti: terhapus, hilang bekasnya, menghapus, menjadikan usang,
melatih, mempelajari. Di lihat dari pengertian ini, maka sekolah berarti merupakan
tempat untuk mencerdaskan para peserta didik, menghilangkan ketidaktahuan atau
memberantas kebodohan mereka sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.

Menurut Wahjosumidjo dikemukakan bahwa:
Secara sederhana Kepala Madrasah dapat didefinisikan sebagai
seorang tenaga fungsisonal guru yang diberi tugas untuk memimpin suatu
sekolah dimana diselenggarakan proses belajar mengajar atau tempat dimana
terjadi interaksi antara guru yang memberi pelajaran dan murid yang menerima
pelajaran.
Kepala Madrasah adalah merupakan seorang yang ditugasi oleh pihak ketiga,
untuk memimpin suatu lembaga pendidikan Sekolah. Di dalam menjalankan tugasnya,
Kepala Madrasah bertanggung jawab terhadap kualitas sumber daya manusia yang ada.
Hal ini bertujuan agar mampu menjalankan tugas-tugas yang telah diberikan kepada
mereka. Ini dilakukan dengan menggerakkan bawahan kearah tercapainya tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan.
Kepala Madrasah bertugas melaksanakan fungsi kepemimpinan, baik fungsi
yang berhubungan

dengan

pencapain tujuan pendidikan maupun penciptaan iklim

sekolah yang kondusif bagi terlaksananya proses belajar mengajar secara efektif dan
efisien. Kepala Madrasah yang berhasil apabila memahami keberadaan Sekolah sebagai
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organisasi yang kompleks dan unik, dan mampu melaksanakan peranan Kepala Madrasah
sebagai seorang yang diberi tanggung jawab untuk memimpin sekolah.
Dapat diambil kesimpulan bahwa yang di maksud dengan kepemimpinan
Kepala Madrasah adalah kemampuan menggerakkan semua personal satuan pendidikan
atau sekolah dalam melaksanakan tugas pembelajaran sesuai dengan prinsip pedagodik
atau tindakan (tingkah laku) diantara individu dan kelompok yang menyebabkan mereka
bergerak kearah tercapainya tujuan pendidikan yang menambah penerimaan bersama bagi
mereka.

2.

Peran kepala madrasah
Kepala Madrasah sebagai pemimpin pendidikan dituntut untuk melaksanakan

tugas dan tanggung jawabnya yang berkaitan dengan kepemimpinan pendidikan dengan
sebaik mungkin, termasuk di dalamnya sebagai pemimpin pengajar.15 Peran seorang
pemimpin, akan sangat menentukan kemana dan akan menjadi apa organisasi yang
dipimpinnya. Sehingga dengan kehadiran seorang pemimpin akan membuat organisasi
menjadi satu kesatuan yang memiliki kekuatan untuk berkembang dan tumbuh menjadi
lebih besar.
Pihak sekolah dalam menggapai visi dan misi pendidikan perlu di tunjang oleh
kemampuan Kepala Madrasah dalam menjalankan roda kepemimpinannya. Dalam
pelaksanaanya pekerjaannya Kepala Madrasah merupakan pekerjaan berat yang menuntut
kemampuan ekstra. Dalam melaksanakan tugasnya sebagai pemimpin formal suatu
lembaga pendidikan, Kepala Madrasah atau madrasah sedikitnya harus mampu berfungsi
sebagai educator, manajer, administrator, supervisor, leader, inovator dan motivator.
a.

Kepala Madrasah sebagai educator (pendidik)
Dalam melaksanakan fungsinya sebagai educator, Kepala Madrasah harus

memiliki strategi yang tepat untuk meningkatkan profesionalisme profesionalisme guru di
sekolahnya. Menciptakan iklim yang kondusif, memberikan dorongan kepada warga
sekolah, memberikan dorongan kepada seluruh profesionalisme guru, serta melaksanakan
model pembelajaran yang menarik. Dalam peranan sebagai pendidik, Kepala Madrasah
harus berusaha menanamkan, memajukan, dan meningkatkan sedikitnya empat macam
nilai yaitu:
1) Pembinaan mental yaitu membina para profesionalisme guru tentang hal-hal
yang berkaitan dengan sikap batin dan watak. Dalam hal ini Kepala
Madrasah harus

mampu

menciptakan iklim

kondusif

agar

setiap
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profesionalisme guru dapat melaksanakan tugas secara professional.
2) Pembinaan moral yaitu membina para profesionalisme guru tentang hal-hal
yang berkaitan dengan ajaran baik buruk mengenai suatu perbuatan, sikap,
dan kewajiban sesuai dengan tugas masing masing profesionalisme guru.
Kepala Madrasah harus berusaha memberi nasehat kepada seluruh warga
sekolah.
3) Pembinaan fisik yaitu membina para profesionalisme guru tentang hal-hal
yang berkaitan dengan kondisi jasmani atau badan, kesehatan, dan
penampilan mereka secara lahiriah.

Kepala Madrasah profesional harus

mampu memberikan dorongan agar para profesionalisme guru terlibat secara
aktif dan kreatif dalam berbagai kegiatan olahraga, baik yang diprogramkan
di sekolah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat sekitar.
4) Pembinaan artistik yaitu membina profesionalisme guru tentang hal-hal yang
berkaitan dengan kepekaan manusia terhadap seni keindahan. Hal ini
biasanya dilakukan setiap akhir tahun ajaran.

b.

Kepala Madrasah sebagai manajer
Manajemen

pada

hakikatnya

merupakan

suatu

proses

merencana,

mengorganisasikan, memimpin dan mengendalikan upaya organisasi dengan segala
aspeknya agar tujuan organisasi tercapai secara efektif dan efisien.18 Kepala Madrasah
sebagai manajer mempunyai peran yang menentukan dalam pengelolaan manajemen
sekolah, berhasil tidaknya tujuan sekolah dapat dipengaruhi bagaimana Kepala Madrasah
menjalankan fungsi-fungsi manajemen. Fungsi fungsi manajemen tersebut adalah
planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan), dan
controlling (pengontrol).
Dalam rangka melakukan peran dan fungsinya sebagai manajer, Kepala
Madrasah harus memiliki strategi yang tepat untuk memberdayakan profesionalisme guru
melalui kerjasama atau kooperatif, memberi kesempatan kepada para profesionalisme
guru

untuk

meningkatkan

profesinya,

dan

mendorong

keterlibatan

seluruh

profesionalisme guru dalam berbagai kegiatan yang menunjang program sekolah.
Pertama, mendayagunakan profesionalisme guru melalui kerjasama atau
kooperatif, dimaksudkan bahwa dalam peningkatan profesionalisme profesionalisme guru
di sekolah, Kepala Madrasah harus mementingkan kerjasama dengan profesionalisme
guru dan pihak lain yang terkait dalam melaksanakan kegiatan. Sebagai manajer Kepala
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Madrasah harus mau dan mampu mendayagunakan seluruh sumber daya sekolah dalam
rangka mewujudkan visi, misi dan mencapai tujuan. Kepala Madrasah harus mampu
menghadapi berbagai persoalan di sekolah, berpikir secara analitik, dan konseptual,
menjadi juru penengah dalam memecahkan berbagai masalah yang dihadapi oleh para
profesionalisme guru yang menjadi bawahannya, serta berusaha mengambil keputusan
yang memuaskan bagi semua pihak.
Kedua, memberi kesempatan kepada para profesionalisme guru untuk
meningkatkan profesinya. Dalam hal ini Kepala Madrasah harus bersikap demokratis dan
memberikan kesemapatan kepada seluruh profesionalisme guru untuk mengembangkan
potensinya secara optimal. Misalnya memberi kesempatan untuk meningkatkan
profesinya melalui berbagai penataran, workshop, seminar, diklat, dan loka karya sesuai
dengan bidangnya masing-masing.
Ketiga, mendorong keterlibatan seluruh profesionalisme guru, dimaksudkan
bahwa Kepala Madrasah harus berusaha untuk mendorong

keterlibatan semua

profesionalisme guru dalam kegiatan di sekolah (partisipatif).20 Peran Kepala Madrasah,
yang menjalankan peran dan fungsinya sebagai manajer, sebagaimana yang diungkapkan
oleh Wahjosumidjo yaitu: (a) peranan hubungan antar perseorangan, (b) peranan
informasional, dan (c) sebagai pengambil keputusan. Dari tiga peranan Kepala Madrasah
sebagai manajer tersebut, dapat diuraikan sebagai sebagai berikut:
1)

Peranan Hubungan antar Perseorangan (Interpersonal roles)
a.

Figurehead, berarti lambang. Kepala Madrasah dianggap lambang sekolah.
Oleh karena itu seorang Kepala Madrasah harus selalu dapat memelihara
integritas diri agar peranannya sebagai lambang sekolah tidak menodai
nama baik sekolah.

b.

Kepemimpinan (leadership). Kepala Madrasah adalah pemimpin yang
mencerminkan tanggungjawab untuk menggerakkan seluruh sumber daya
yang ada di sekolah, sehingga dapat melahirkan etos kerja dan
produktivitas yang tinggi untuk mencapai tujuan.

c.

Penghubung (liasion). Kepala Madrasah menjadi penghubung antara
kepentingan sekolah dengan kepentingan lingkungan di luar sekolah.
Sedangkan secara internal fungsi penghubung Kepala Madrasah menjadi
alat perantara antara guru, staf sekolah lainnya, dan siswa, untuk
memperoleh informasi dari berbagai pihak demi tercapainya keberhasilan
pendidikan.
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2)

Peranan Informasional (Informational roles)
a.

Sebagai

Sebagai

monitor.

Kepala

Madrasah

selalu

mengadakan

pengamatan terhadap lingkungan, karena kemungkinan adanya informasiinformasi yang berpengaruh terhadap sekolah.
b.

Sebagai

disseminator.

Kepala

Madrasah

bertanggungjawab

untuk

menyebarluaskan dan membagi-bagi informasi kepada para guru, staf
sekolah, dan orang tua murid.
c.

Spokesman. Kepala Madrasah menyebarkan informasi kepada lingkungan
di luar yang dianggap perlu.

3)

Sebagai Pengambil Keputusan (Desicional roles)
a.

Entrepreneur. Kepala Madrasah selalu berusaha memperbaiki penampilan
sekolah melalui berbagai macam pemikiran program-program yang baru
serta malakukan survei untuk mempelajari berbagai persoalan yang timbul
di lingkungan sekolah.

b.

Orang yang memperhatikan gangguan (Disturbance handler). Kepala
Madrasah harus mampu mengantisipasi gangguan yang timbul dengan
memperhatikan situasi dan ketepatan keputusan yang diambil.

c.

Orang yang menyediakan segala sumber (A resource allocater). Kepala
Madrasah bertanggungjawab untuk menentukan dan meneliti siapa yang
akan memperoleh atau menerima sumber-sumber yang disediakan dan
dibagikan. Sumber-sumber yang dimaksud meliputi; sumber daya manusia,
dana, peralatan, dan berbagai sumber kekayaan sekolah yang lain.

d.

A negotiator roles. Kepala Madrasah harus mampu untuk mengadakan
pembicaraan dan musyawarah dengan pihak luar untuk menjalin dan
memenuhi kebutuhan.
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BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A.

Pendekatan Penelitian
Penelitian ini menggunakan metode penelitian Desktiptif kualitatif.
Djam’an Satori ( 2011: 23 ) Mengungkapkan bawha Penelitian kualitatif di
lakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang tidak dapat
di kuantifikasikan yang bersifat deskriptif seperti proses suaro langkah kerja,
formula suatu resep, pengertian-pengertian tentang suatu konsep yang beragam,
karakterisitik suatu barang dan jasa, gambar-gambar , gaya-gaya, tata cara suatu
budaya , model fisik suatu artifak dan lain sebagainya.
Menurut nana Syaodih Sukmadinata ( 2011 : 73 ) Penelitian deskriptif
kualitatif di tunjukan untuk mendeskripsikan dan mengambarkan fenomenafenomena yang ada, baik bersifat alamaiah maupun rekayasa manusia, yang lebih
memperhatikan mengenai karakteristik , kualitas , keterkaitan antar kegiatan.
Selain itu , penelitian deskriptif tidak memberikan perlakuan , manipulasi atau
pengubahan pada variabel-variabel yang di telititi, melainkan menggambarkan
suatu kondisisi yang apa adanya. Satu-satunya perlakuan yang di berikan
hanyalah penelitian itu sendiri, yang di lakukan melalui Observasi, Wawancara,
dan Dokumentasi.
Berdasarkan keterangan beberapa ahli di atas , dapat di tarik kesimpulan
bahwa penelitian deskriptif kualitatif yaitu rangkaian kegiatan untuk memperoleh
data yang bersifat apa adanya tanpa ada dalam kondisi tertentu yang hasilnya
lebih menekankan makna. Di sini, penulis menggunakan metode penelitian
deskriptif kualitatif karena penelitian ini ingin mengesplor fenomena proses
langkah kerja , tata cara suatu budaya , dan keterkaitan antar kegiatan agar kerja
sama sekolah dan masyarakat dapat meningkatkan kualitas pendidikan di
Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda , kecamatan jambi lua kota, kabupaten muaro
jambi.
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B.

Desain Penelitian
Penelitian ini merupakan studi deskriptif analitis maka dalam memperoleh
data yang sebanyak-banyaknya dilakukan melalui berbagai tknik yang di susun
secara sistematis untuk mencari pengumpulan data hasil penelitian yang
sempurna. Penulis melakukan penelitian dengan studi deskriptif karena sesuai
dengan sifat masalah dan serta tujuan penelitian yang ingin di peroleh. Sugiyono
(2015)

metode

deskriptif

analisis

merupakan

metode

yang

bertujuan

mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap suatu objek penelitian yang di
telititi melalui sampel atau data yang telah terkumpul dan membuat kesimpulan
yang berlaku umum.
Ciri-ciri metode deskriptif analisis dapat di simpulkan sebagai berupa sifat
mengakumulasi data belaka, penelitian bergegas memberikan gambaran terhadap
fenomena-fenomena , kadang perlu pengujian terhadap hipotesis, digunakan
teknik wawancara untuk mengumpulkan data, membuat prediksi dan implikasi
dari suatu masalah yang di teliti.
Untuk membudahkan penelitian maka peneliti membuat alur penelitian
yang akan di lakukan sebagai berikut.
Studi
literatur

Wawancara

Pengelomp
akan data

Pengelolahan
data

Analisis
Data

Observasi
Laporan hasil penelitian/
Kesimpulan

Tringulasi
data

Tabel 3.1 Gambar alur penelitian yang akan di lakukan

C.

Setting Dan Subjek Penelitian
Pada penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena
penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial
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tertentu dan hasil kajianya tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi di
transferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan
situasi sosial pada kasus yang di pelajari. Spradley ( Dalam Sugiyono,215 )
mengungkapkan bahwa dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah
populasi, tetapi dinamakan social situation atau situasi sosial yang terdiri dari tiga
elemen, yaitu tempat ( Place) , pelaku (actors), dan Aktivitas ( activity) yang
berinteraksi secara sinergis.
Sugiono ( 2009 : 2016) mengemukakan bahwa sampel dalam penelitian
kualitatif bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan,
informan , teman dan guru dalam penelitian. Selain itu, sampel dalam penelitian
kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Penentuan sampel teoritis, karena
tujuan penelitian kualitatif dilakukan saat peneliti mulai memasuki lapangan dan
selama penelitian berlangsung.
D.

Jenis dan Sumber Data
Jenis sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua sumber, yakni

sumber primer dan sekunder.
a. Sumber primer yakni data diperoleh dari kepala sekolah, komite sekolah
dan wali murid yang di jadikan subjek penelitian.
b. Sumber sekunder data-data penunjang yang diperoleh dari kepala
madrasah dan sumber-sumber teoritis yang di peroleh dari informasi
literatur

E.

Teknik Pengumpulan Data
Data adalah bagian terpenting dari suatu penelitian, karena dengan data

peniliti dapat mengetahui hasil dari penelitian tersebut. Pada penelitian ini, data di
peroleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data
yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus. Untuk memperoleh
data yang diperlukan dalam penelitian penulis menggunakan teknik pengumpulan
data

kualitatif, yaitu menggunakan teknik observasi, wawancara dan

dokumentasi. Penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut
1.

Observasi
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Teknik

observasi ini

adalah

langsung untuk mengetahui

dengan cara

gejala-gejala

melakukan

pengamatan

yang berkaitan dengan masalah-

masalah yang diselidiki di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda Kabupaten Muaro
Jambi.
Teknik observasi ini dilakukan untuk melihat bentuk-bentuk kerjasama
sekolah dan masyarakat
Madrasah

serta kualitas pendidikan yang dilaksanakan oleh

Tsanawiyah Nurul Huda Kabupaten Muaro Jambi, dalam upaya

meningkatkan kualitas pendidikan,

yaitu dilihat dari jumlah dan kondisi

tenaga pendidik yang terdapat dalam data statistik tenaga pendidik.
2.

Wawancara (interview)
Teknik wawancara dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi

yang akurat tentang

kerjasama sekolah

dan masyarakat, meningkatkan

kualitas pendidikan yang dijalankan oleh sekolah. Dalam hal ini penulis
mengadakan wawancara dengan wakil kepala sekolah, komite sekolah dan orang
tua murid untuk memperoleh keterangan langsung yang berguna dalam
menunjang data secara tertulis mengenai kerjasama sekolah dan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas pendidikan yang dilaksanakan oleh Madrasah Tsanawiyah
Nurul Huda Kabupaten Muaro Jambi.
3.

Dokumentasi
Menurut

Djam’an Satori ( 2011:149), Studi dokumentasi yaitu

mengumpulkan dokumen dengan data-data yang diperlukan dalam permasalahan
penelitian lalu di telaah secara intens sehingga dapat mendukung dan menambah
kepercayaan dan pembuktian suatu kejadian.
F.

Teknik Analisis Data
Karena

penelitian

ini

merupakan

penelitian

kualitatif

deskriptif

analisis,
maka untuk menganalisis hasil-hasil yang diperoleh dari penelitian ini bisa
dikategorikan sebagai berikut diantaranya:
Menurut sugiyono ( 2009 : 335-336 ), analisis data merupakan proses
mencari dan menyusun secara sistematis data yang di peroleh dari hasil
wawancara, observasi dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data
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kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun
kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan di pelajari, dan
membuat kesimpulan sehingga mudah di pahami oleh diri sendiri dan orang lain.
Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki
lapangan, selama di lapangan, dan setelah di lapangan.
Miles dan huberman dalam sugiyono (2009:337-338) mengemukakan
bahwa analisis data dalam penelitian kualitatif, di lakukan pada saat pengumpulan
data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.
Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang
diwawancarai. Bila jawaban yang di wawancarai setelah di analisis terasa belum
memuaskan, maka peneliti akan melanjutkan lagi sampai tahap tertentu hingga di
peroleh data yang di anggap kredibel. Selain itu, aktivitas dalam analisis data
kualitatif dilakukan secara interaktiv dan berlangsung secara terus menerus
sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Langkah-langkah analisis data di
tunjukan pada gambar berikut :

Periode pengumpulan data

Reduksi data
Antisipasi

Selama

Setelah

Display data
Selama

Setelah

Kesimpulan/Verivikasi
Selama

Setelah

ANALISIS

Gambar 3.2 Komponen dalam analisis data (Flow Model)
Berdasarkan gambar tersebut terlihat bahwa, setelah peniliti melakukan
pengumpulan data, maka peneliti melakukan antisipatori sebelum melakukan
reduksi data. Selain itu, dapat di simpulkan juga bahwa langkah-langkah analisis
dataantara satu dengan yang lainya saling berhubungan satu sama lain. Langkahlangkah tersebut tidak dapat di pisahkan ataupun di kerjakan secara tidak berurut.
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Agar dapat menghasilkan data yang baik maka peneliti dalam menganalisis data
harus sesuai dengan langkah-langkah yang ada.
Selanjutnya model interaktif dalam analisis data di tunjukan pada gambar
di bawah in :
Data
collection
Data Display

Data
Reduction

Conclusions :
Drawing/verifying

Tabel 3.3 gambar langkah-langkah analisis data

Gambar 2 menjukan langkah-langkah yang di tempuh dalam analisis data menurut
mattew B. Miles dan A. Michael Huberman ( 2009 : 16-21 ), Yaitu sebagai
berikut :
1. Data reduction ( Reduksi data ) sebagai suatu proses pemilihan,
pemusatan, perhatian penyederhanaan, pengabsrakan dan transformasi
data kasar yang muncul dari catatan-catatan lapangan, sehingga data itu
memberi gambaran yang lebih jelas tentang hasil observasi, wawancara
dan dokumentasi.
2. Data Display ( Penyajian data ), yaitu kesimpulan informasi tersusun
memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan
tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data di lakukan dalam
bentuk uraian singkat, bagan, tabel, grafik, pictogram dan sejenisnya.
Melalui penyajian data tersebut , maka data terorganisasikan sehingga
akan semakin mudah di pahami.
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3. Conlusion Drawing atau Verivication ( simpulan atau verivikasi ), peneliti
membuat kesimpulan berdasarkan data yang telah di proses melalui
reduksi dan display data. Penarikan kesimpulan yang di kemukakan
bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti yang kuat
yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun
apabila kesimpulan yang di kemukakan pada tahap awal didukung oleh
bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan
mengumpulkan data maka kesimpulan yang di kemukakan merupakan
kesimpulan yang kredibel.
G.

Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data
Teknik pemeriksaan keabsahan data dalam penelitian ini yaitu dengan
menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data
dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data untuk keperluan pengecekan
atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Dalam penelitian ini, peneliti
menggunakan dua jenis triangulasi yaitu triangulasi sumber dan triangulasi teknik.
Triangulasi sumber yaitu untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan
dengan cara mengecek data telah diperoleh melalui beberapa sumber. Triangulasi
sumber ini di gunakan oleh peneliti untuk mengecek data yang di peroleh dari
kepala sekolah MTS Nurul Huda jambi luar kota, komite sekolah, guru – guru,
dan wali murid. Sedangkan triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas
data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama
dengan teknik yang berbeda. Triangulasi teknik ini di gunakan oleh peneliti
setelah mendapatkan hasil wawancara yang kemudiandicek dengan hasil
observasi dak dokumentasi. dari ketiga teknik tersebut tentunya akan
menghasilkan sebuah kesimpulan terkait kerja sama sekolah dan masyarakat
dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

H.

Jadwal Penelitian
Untuk Penelitian pelaksanaan kegiatan lapangan yang di sesuai dengan
perencanaan sebelumnya, maka penulis membuat kegiatan penelitian. Kegiatan
penelitian ini dibagi menjadidua tahapan yang meliputi sebagai berikut :
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1. Pembuatan proposal dan pengajuan proposal, pengurusan izin seminar
serta perbaikan proposal
2. Pengumpulan data lapangan sejalan dengan analisis data tahapan awal.
Tabel 3.4 Jadwal Penelitian
3.
4. N
Kegiatan
o
1
2
3

4
5
6
7
8

9

Pembuatan
proposal
Bimbingan
proposal
Pengurusan
seminar
proposal
Seminar
proposal
Perbaikan hasil
Seminar
Pengesahan
judul dan izin
riset
Pengurusan
izin riset
lapangan
Riset lapangan

Bimbingan
skripsi

Tahun 2019
september

oktober

Tahun 2020
November

Agustus September Oktober

November

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
3
4
√ √ 4√ √
√ √
√ √

√
√ √ √
√
√ √
√ √ √ √ √ √
√ √ √ √
√

10 ACC
Munaqasyah
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BAB IV
HASIL PENELITIAN
A.

Gambaran Umum Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda
1.

Sejarah Berdirinya Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda
Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda berdiri pada tanggal 16

Juli 1990 berdasarkan Piagam Madrasah, kemudian Pada tanggal 15 Juni
1993 Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda mendapatkan SK Pendirian
Madrasah yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen
Agama Provinsi Jambi dengan Nomor : W.0/PP.03.2/07/1993. Berdirinya
Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda tidak terlepas dengan nama H.
Ismail, karena beliaulah inisiator utama lembaga pendidikan yang setingkat
SMP ini, dan sejak tanggal berdirinya Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul
Huda tersebut beliau ditetapkan sebagai Kepala Sekolah (R. Jannah,
Wawancara 16 Oktober 2020).
Latar belakang berdirinya Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda
ini dimulai dari rasa prihatin yang mendalam dari keadaan atau kondisi
sosial dan moralitas masyarakat sekitar yang pengetahuannya terhadap
pendidikan sangat tipis yang mana masyarakat yang berada di sekitar
Madrasah Tsanawiyah swasta Nurul Huda mayoritas beragama Islam.
Simpati

masyarakat

sangat

tinggi

terhadap

keberadaan

Madrasah

Tsanawiyah Swasta Nurul Huda sehingga Madrasah Tsanawiyah Swasta
Nurul Huda dapat berkembang sampai saat ini.
Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda adalah sekolah setingkat
SMP dengan kurikulum Pengetahuan umum yang sama dari Departemen
Pendidikan Nasional, ditambah dengan Kurikulum Agama dari Kementerian
Agama. Sejak awal Madrasah Tsanawiyah Swasta Nurul Huda terletak di
Jalan Jambi – Muaro Bulian KM. 13 RT. 12 Desa Mendalo Darat,
Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi dan
merupakan tanah Wakaf yang telah bersertifikat.
Hingga saat ini MTs Swasta Nurul Huda telah dipimpin oleh kepala
Madrasah Sebanyak 6 (enam) orang, yaitu :
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1) (Alm) H. Ismail (Periode 1990 – 1992)
2) Drs. Mar’iek (Periode 1993 – 1998)
3) (Alm) Ton Edi Nur, SH (1999 – 2002)
4) Imam Ishak (Periode 2003 - 2011)
5) Riduwan, S.Pd (Periode 2012-)
6) Raihanil Jannah M.Pd.I (periode – Sekarang)
2.

Visi dan misi madrasah

1)

VISI
Terwujudnya pendidikan yang BAIK (Berkarakter, Akhlakul

karimah, Inovatif, Kreatif)
2)

MISI
a)

Mengembangkan proses pembelajaran berbasis iman dan taqwa,
serta menjunjung tinggi nilai-nilai budaya luhur masyarakat
setempat.

b)

Menciptakan suasana kondusif dalam upaya mengembangkan
pelajaran guna menghasilkan peserta didik yang cerdas,
terampil, sehat jasmani dan rohani, kreatif, inovatif, serta
memiliki keunggulan kompetitif.

c)

Mengembangkan kompetensi peserta didik dalam menguasai
dan meningkatkan ilmu pengetahuan secara teknologi dan
berwawasan global.

3.

Keadaan Guru
Keadaan guru dan pegawai yang ada di MTs Nurul Huda dapat

digolongkan baik dan berkualitas. Guru mempunyai tanggung jawab atas
kelancaran proses belajar mengajar di sekolah. Ia bertangung jawab atas
peningkatan sumber daya manusia. Dalam arti kata, ia bertangung jawab
atas moral, tingkah laku, serta perkembangan emosi dan spritual anak.
Sehingga keberhasilan proses belajar mengajar disekolah bergantung
pada sejauh mana guru-guru melaksanakan tugas daan tangung jawabnya.
Pada dasarnya guru sebagai tenaga pengajar di Madrasah Tsanawiyah Nurul
Huda ini, cukup bagus dan berpengalaman, karena sebagian ada yang
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Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diperbantukan sampai saat ini. Sedangkan
yang lainnya diambil dari guru-guru honor terutama lulusan S.I UIN STS
jambi.
Bagi yang honor tersebut seringkali terjadi pergantian dan
menyatakan berhenti dengan alasan bahwa kesejahteraan tidak sesuai
dengan tenaga yang diharapkan. Selain guru mata pelajaran terdapat juga
guru bidang studi yang mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang akan
diajarkan. MTs Nurul Huda juga mempunyai beberapa guru tahfidz dimana
guru tahfidz ini mempunyai tugas untuk mengajarkan siswa siswi mengaji.
Tabel 4.1 Nama-nama Wali Kelas MTs Nurul Huda Mendalo Darat
Wali kelas

Kelas

Nopita sari S.Pd

I

Rosni S.Pd

II

Sely Prisca, S.Pd

III

Sumber : Dokumentasi Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda
Tabel 4.2 Tenaga Kependidikan MTsS Nurul Huda Mendalo Darat
No

Nama

Tempat,

Jabatan

tanggal lahir
1.

2.

3.

Raihanil jannah, M.,Pd.I

Muhammad

01 Juni 1982

Nasimin, Sei

Ijazah

Jenis

Terakhir

Kelamin

Kepala

S2 MPI UIN P

Sekolah

STS Jambi

keramat Wk.

S1 PBA UIN L

S.Pd

17 Mei 1993

Kepsek

STS Jambi

Rosni, S.Pd

24 april 1979

Guru

S1 PAI UIN P
STS Jambi

4.

Kismaindar, A.ma

Guru

D2

PGSD P

STAI
KERINCI
5

Nifrianti, S.Pd

11 November Guru

SI UNJA

P

1969
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6.

Ridwan, S.Pd

Guru

S1 B. Indo

L

UNBARI
7.

Sely Prisca, S.Pd

28

Agustus Guru

1994

S1

Tadris P

Biologi UIN
STS Jambi

8.

Nopita sari, S.Pd

27 Mei 1995

Guru

SI

Tadris P

Matematika
UIN

STS

jambi
9.

Ria karmila, S.Pd

03 Juni 1996

Guru

S1

Sastra P

Inggris UIN
STS Jambi
10

Abdullah, S.Pd.I

16 JULI 1979

Guru

S1 PAI UIN L
STS jambi

11

Latifah, S.Pd.I

Guru

P

Sumber : Dokumentasi Madrasah Tsanawiyah Nurul huda
Dari hasil survey di lapangan dapat membuktikan bahwa MTs Nurul Huda
ini telah menyediakan tenaga pendidik. Berdasarkan jenjang pendidikan guru
yang mengajar bisa dikatakan cukup memenuhi kualifikasi administrasi formal
yang sesuai dengan pendidikannya.
Analisis Hasil Penelitian

B.

Untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah, berdasarkan dari
hasil wawancara yang dilakukan kepada guru, karyawan dan masyarakat setempat
menyebutkan mengenai pertanyaan kerjasama sekolah dan masyarakat dalam
meningkatkan kualitas pendidikan serta kendala yang di hadapi maka akan
dibahas berikut ini.
1.

Upaya yang dilakukan dalam peningkatan kualitas pendidikan
Dalam sebuah lembaga pendidikan memiliki peran yang sangat

penting dalam proses penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar. Untuk itu,
dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan perencanaan
terhadap tenaga pendidik dan kependidikan yang dibutuhkan agar tenaga
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yang dibutuhkan sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk mewujudkan hal
tersebut, lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda menyusun
rencana dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang dibutuhkan. Hal ini
terlihat dari gambaran yang disampaikan oleh Guru Kelas bahwa:
“Upaya yang dilakukan dalam meningkatan kualitas pendidikan di
Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda ini yang pertama Pembenahan
kurikulum pendidikan yang dapat memberikan kemampuan dan
keterampilan dasar, membangkitkan sikap kreatif, inovasi dan mandiri
bagi para siswanya. Dan meningkatan kualifikasi, kompetensi dan
profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan guru
Madrasah melelui pendidikan pelatihan lembaga pendidikan tenaga
kependidikan dan lembaga diklat professional serta memberikan
kemampuan, keterampilan dasar dan membangkitkan sifat kreatif
siswa” (M. Nasimin, Waka Kepsek, Wawancara 16 Oktober 2020).
“Upaya yang dilakukan pihak sekolah dalam meningkatan kualitas
pendidikan Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda ini adalah dengan cara
meningkatkan KBM seperti kegiatan ekstra kurikuler yang dilakukan
diluar jam pelajaran sekolah yang dilaksanakan seminggu 1 kali
pertemuan. Hal ini dapat bervariasi, mulai dari kegiatan olah raga,
pendidikan keagamaan,

program pelatihan

ketrampilan untuk

persiapan kerja. Komputer dan bahasa inggris yang dilaksanakan di
lingkungan sekolah dan sekolah yang memberikan semua itu,
sedangkan pertanian masyarakat hanya menyediakan lahan dan
sekolah memberikan pupuk tidak hanya pertanian masyarakat
memberikan bantuan keterampilan seperti marawis alat-alat yang
disediakan dari sekolah dan masyarakat sebagai pelatihnya. Dan
mengikut

sertakan

diklat

kepada

guru-guru

dan

pemberian

penghargaan itu sendiri baik bersifat moral maupun material Pihak
sekolah melihat dulu sampai dimana standar kelulusan yang sudah ada
dan SK dengan begitu dibuat seremomen untuk meningkatkan kualitas
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pendidikan”(M. Nasimin,Waka Kepsek, Wawancara 16 Oktober
2020).
2.

Kerjasama sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas
pendidikan
Kerjasama sekolah dan masyarakat itu penting karena dengan
melibatkan komite sekolah, orang tua siswa dan tokoh masyarakat, serta
pengusaha setempat, sekolah memperoleh sumber tambahan baik dalam hal
dukungan pendidikan maupun sumber-sumber keuangan tambahan untuk
pengembangan sekolah.
“Sekolah mengikut sertakan guru-guru dalam lembaga diklat dari
tingkat

kecamatan

maupun

kabupaten”

(R.

Jannah,

Kepsek

Wawancara 16 Oktober 2020).
“Tingkat partisipasi masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah
memberikan pengaruh yang besar bagi kemajuan sekolah kualitas
pelayanan pembelajaran di sekolah yang pada akhirnya akan
berpengaruh terhadap kemajuan dan partisipasi belajar anak-anak di
sekolah, keluarga dapat mempengaruhi terhadap anaknya sebagai
salah satu bentuk partisipasi mereka dalam pendidikan dapat
meningkatkan intelektual anak. Partisipasi orang tua sangat penting
dan tergantung pada ciri dan kretifitas sekolah dalam menggunakan
pendekatan kepada mereka”(M. Nasimin, Waka Kepsek, Wawancara
16 Oktober 2020).
Sifat dalam kerjasama sekolah dan masyarakat yang dilakukan oleh
Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda

yaitu adanya timbal balik yang

menghasilkan manfaat bagi kedua belah pihak.Yang bersifat suka rela
berdasarkan prinsip karena sekolah merupakan yang tak terpisahkan dari
masyarakat setempat.
3.

Upaya yang melatar belakangi untuk meningkatkan kualitas
pendidikan
“Memperhatikan penyediaan bahan tambahan untuk mata pelajaran yang
diajarkan, tambahan sumber perpustakaan, penyediaan laboratorium
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komputer dan perlengkapan audio-visual karena peran guru merupakan
dasar bagi semua usaha pendidikan. Upaya untuk meningkatkan mutu
pendidikan adalah sangat penting. Ada tiga hal yang perlu diperhatikan,
yaitu: kesejahteraan guru, pengembangan profesional dan bantuan dalam
pengajaran.

Agar

mendorong

motivasi

guru,

semua

itu

perlu

diperhatikan”(Rosni, wali kelas II. Wawancara 17 Oktober 2020).
“Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan ialah
memfasilitasi kegiatan belajar dengan sarana dan

prasarana yang

mendukung, meningkatkan kemampuan guru dengan mengikut sertakan
guru dalam diklat” (Nopita S. Wali kelas II. Wawancara 17 Oktober
2020).
Upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan oleh
Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda yaitu adanya fasilitas kegiatan belajar dengan
sarana dan prasarana yang mendukung dan meningkatkan kemampuan guru.
4.

Pengaruh timbal balik antara sekolah dengan masyarakat terhadap
pendidikan
Pengaruh timbal sekolah dan masyarakat yang dilakukan oleh Madrasah

Tsanawiyah Nurul Huda yaitu masyarakat membentuk opini tersendiri terhadap
sekolah, kepentingan masyarakat dapat dilihat dari segi mengambil manfaat dan
menyerap hasil-hasil pemikiran dan perkembangan pengetahuan dan teknologi
yang berguna bagi masyarakat itu sendiri.
“Sekolah memberikan pendidikan kepada masyarakat dan masyarakat
senantiasa ikut serta dalam kegiatan pendidikan yang diadakan di sekolah,
contohnya sekolah memberikan pendidikan belajar membaca kepada
masyarakat dan pengetahuan tentang perkembangan teknologi” (R. Jannah,
Kepsek. Wawancara 16 Oktober 2020)
“Pengaruh timbal balik cukup positif karena masyarakat juga merespon dan
mendukung sekolah untuk pendidikan anak-anaknya serta perkembangan
masyarakat dalam pendidikan”(M. Nasimin, Waka Kepsek Wawancara 16
Oktober 2020).
5.

Bentuk oprasional kerjasama sekolah dan masyarakat
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Tergantung pada inisiatif dan kreatifitas sekolah, kondisi dan situasi,
fasilitas sekolah dan sebagainya.
“Di bidang sarana akademik tinggi rendahnya prestasi lulusan (kualitas
maupun kuantitas yang ada), penelitian, jumlah dan tingkat kesarjanaan
pendidiknya, sarana dan prasarana akademik termasuk laboratorium dan
perpustakaan atau PSB, SB yang mutakhir serta teknologi instruksional
yang mendukung PBM, termasuk ukuran prestasinya. Di bidang sarana
pendidikan gedung atau bangunan sekolah termasuk ruang belajar, ruang
praktikum, kantor dan sebagainya beserta perabot atau mebeuler yang
memadai akan memiliki daya tarik tersendiri bagi popularitas sekolah. Di
bidang sosial partisipasi sekolah dengan masyarakat sekitarnya, seperti
kerja bakti, perayaan- perayaan hari besar nasional atau keagamaan,
sanitasi dan sebagainya akan menambah kesan masyarakat sekitar akan
kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar sebagai anggota
masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi baktinya terhadap
pembangunan masyarakat” (R. Jannah, Kepsek. Wawancara 16 Oktober
2020).
“Bentuk oprasional sekolah dan masyarakat kegiatan karya wisata, seperti
membawa

spanduk

serta

atribut

sekolah

sampai keluar

daerah

menyebabkan nama sekolah dapat dikenal lebih luas sampai luar kota.
Bahkan tertib sopan santun para siswanya di perjalanan akan mendapat
kesan tersendiri dari masyarakat yang disinggahi dan dilaluinya. Dan
menyediakan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat sekitar
sepanjang

tidak

mengganggu

kelancaran

pembelajaran,

demikian

sebaliknya fasilitas yang ada di masyarakat sekitarnya dapat digunakan
untuk kepentingan sekolah” (M. Nasimin, Waka Kepsek. Wawancara 16
Oktober 2020).
6.

Bentuk kerjasama sekolah dan masyarakat
“Partisipasi yang tinggi dari orang tua murid dalam pendidikan di sekolah
merupakan salah satu ciri dari pengelolaan sekolah yang baik, artinya
sejauh mana masyarakat dapat diberdayakan dalam proses pendidikan di
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sekolah adalah terhadap manajemen sekolah yang bersangkutan”(Rosni,
Wali kelas II. Wawancara 17 Oktober 2020).
“Di bidang sarana pendidikan gedung atau bangunan sekolah termasuk
ruang belajar, ruang praktikum, kantor dan sebagainya beserta perabot atau
mebeuler yang memadai akan memiliki daya tarik tersendiri bagi
popularitas sekolah. Dalam bidang sosial partisipasi sekolah dengan
masyarakat sekitarnya, seperti kerja bakti, perayaan-perayaan hari besar
nasional atau keagamaan dan sebagainya akan menambah kesan
masyarakat sekitar akan kepedulian sekolah terhadap lingkungan sekitar
sebagai anggota masyarakat yang senantiasa sadar lingkungan demi
baktinya terhadap pembangunan masyarakat

(R. Jannah, Kepsek

Wawancara 16 Oktober 2020)”.
Bentuk kerjasama untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang dilakukan
oleh Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda yaitu dengan adanya sarana yang
mendukung untuk belajar dan partisipasi masyarakat sekitar sekolah, seperti kerja
bakti gotong royong baik dalam acara-acara akan menimbulkan kepercayaan
sekolah dan masyarakat.
7.

Tugas

Pokok

kerjasama

sekolah

dengan

masyarakat

dalam

pendidikan
Tugas pokok kerjasama sekolah dengan masyarakat dalam pendidikan oleh
Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda yaitu sebagai langkah untuk memberikan
informasi dan menyampaikan idea tau gagasan kepada masyarakat atau pihakpihak yang membutuhkannya.
“Membantu kepala sekolah bagaimana cara menghadapi permasalahan dan
informasi yang akan disampaikan atau yang menarik perhatian masyarakat
pada saat tertentu dan kepala sekolah bagaimana usaha untuk memperoleh
bantuan dan kerjasama dalam meningkatkan kualitas pendidikan kepada
masyarakat” (Nifrianti, Wawancara 16 Oktober 2020).
“Menyusun rencana bagaiman cara memperoleh bantuan untuk kemajuan
pelaksanaan pendidikan dan hubungan sekolah dengan masyarakat agar
dapat berjalan harmonis, dinamis dengan sifat pedagogiks, sosiologis dan
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produktif. Sekolah adalah organisasi yang menganut sistem terbuka,
sebagai sistem terbuka berarti lembaga pendidikan mau tidak mau disadari
atau tidak disadari akan selalu terjadi kontak hubungan dengan
lingkungannya yang disebut sebagai supra sistem. Kontak hubungan ini
dibutuhkan untuk menjaga agar sistem atau lembaga itu tidak mudah
punah” (Nifrianti, Guru Kelas. Wawancara 16 Oktober 2020).
8.

Usaha yang dilakukan dalam kerjasama sekolah dan masyarakat
“Memberikan pengertian kepada masyarakat sekitar tentang fungsi sekolah
melaksanakan pengabdian masyarakat dan menimbulkan cinta lingkungan
bagi guru dan siswa setiap kegiatan yang dilakukan dalam hubungan
kerjasama sekolah dengan masyarakat merupakan proses kegiatan yang
direncanakan dan diusahakan secara sengaja atau sungguh- sungguh serta
pembinaan secara kontinyu untuk mendapatkan simpati dari masyarakat
pada umumnya serta dari publik pada khususnya, sehingga kegiatan
operasional sekolah atau pendidikan semakin efektif dan efisien demi
membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah ditetapkan” (R.
Jannah, Kepsek . Wawancara 16 Oktober 2020).
“Menjalin silaturahmi dan komunikasi dengan masyarakat sebagai
penghubung dari pihak sekolah dengan masyarakat harus selalu dipelihara
dengan baik karena sekolah akan selalu berhubungan dengan masyarakat,
tidak bisa lepas darinya sebagai patner sekolah dalam mencapai
kesuksesan sekolah itu sendiri. Prestasi sekolah semakin tinggi di mata
masyarakat jika sekolah mampu melahirkan peserta didik yang cerdas,
berkepribadian dan mampu mengaplikasikan ilmu yang diperolehnya
dalam memajukan masyarakat” (M. Nasimin, Waka Kepsek. Wawancara
16 Oktober 2020).
Jadi bila kita tarik kesimpulan, maka pengertian kerjasama sekolah dengan

masyarakat adalah rangkaian kegiatan organisasi atau instansi untuk menciptakan
hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak tertentu di luar
organisasi tersebut, agar mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan efektivitas
pelaksanaan kerja seara sadar dan suka rela.
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9.

Tujuan kerjasama sekolah dan masyarakat Madrasah Tsanawiyah
Nurul Huda
Tujuan kerjasama Madrasah Tsanawiyah ini dibangun agar anak-anak dan

masyarakat setempat dapat belajar dan menjadi masyarakat yang maju dalam hal
pengetahuan, teknologi yang berkembang dan berbudi luhur.
“Tujuan utama sekolah adalah memberikan pendidikan yang baik bagi
generasi muda masyarakat setempat dan melaksanakan perubahan ke arah
yang lebih baik, misalnya budaya belajar, budaya disiplin, budaya sopan
santun, dan pelaksanaan perintah. Oleh sebab itu pencapaian hasil belajar
siswa merupakan perhatian utama dalam semua usaha pengembangan
pendidikan (Nopita S. Wali Kelas I Wawancara 17 Oktober 2020)
“Menciptakan lingkungan belajar yang kondusif memberi penjelasan
tentang

kebijaksanaan

penyelenggaraan

sekolah

situasi

dan

perkembangannya. Menampung sarana-sarana dan pendapat dari warga
sekolah dalam hubungannya dengan pembinaan dan pengembang sekolah,
dapat memelihara hubungan yang harmonis dan terciptanya kerjasama
antar warga sekolah sendiri” (Rosni, Wali Kelas II .Wawancara 17
Oktober 2020)

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN STS Jambi

BAB V
PENUTUP

A.

Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian yang dilanjutkan dengan menganalisis serta

mendeskripsikan data yang penulis lakukan tentang kerjasama sekolah dan
masyarakat dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah
Nurul Huda . Kerjasama sekolah dan masyarakat dalam meningkatkan kualitas
pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda , yaitu sebagai berikut:
1.

Dalam menjalankan kerjasama sekolah dan masyarakat merupakan
harapan untuk mendapatkan aspirasi, simpati dari masyarakat. Dan
secara khusus bagi sekolah menjalin hubungan tersebut adalah
untuk mensukseskan program-program sekolah yang bersangkutan
sehingga sekolah tersebut bisa tetap eksis, misalnya orang tua
siswa mengikut sertakan anaknya untuk mengikuti belajar
tambahan diluar jam sekolah seperti les.

2.

Mengikut sertakan tokoh-tokoh masyarakat dalam kegiatan
kurikuler dan ekstra kurikuler sekolah baik secara langsung
maupun tidak langsung, contohnya sebagai nara sumber dari acaraacara maulid Nabi, pembagian rapot adanya dialog antara guru dan
orang tua murid mengenai perkembangan anak dalam belajar di
sekolah.

3.

Menyediakan fasilitas sekolah untuk kepentingan masyarakat
sekitar sepanjang tidak mengganggu kelancaran pembelajaran di
sekolah, misalnya pengajian masyarakat yang diadakan oleh guruguru Madrasah Aliyah yang diadakan di sekolah pada hari libur.

B.

Saran
Berdasarkan analisis dan pembahasan kerjasama sekolah dan masyarakat

dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Nurul Huda ,
maka saran yang direkomendasikan oleh penulis antara lain sebagai berikut:
1.

Mempertahankan kerjasama

61

sekolah dan masyarakat dalam
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mensukseskan program-program yang ada di sekolah sehingga
sekolah tersebut bisa tetap eksis.
2.

Masyarakat hendaknya selalu memberikan dukungan yang terbaik
untuk kerjasama dalam mendidik anak-anaknya dan memajukan
sekolah.

3.

Sekolah sebaiknya terus meningkatkan kualifikasi, kompetensi dan
profesionalisme tenaga kependidikan sesuai dengan kebutuhan
mereka melelui pendidikan dan pelatihan.

4.

Sekolah sebaiknya terus melakukan perbaikan dan peningkatan
yang berkelanjutan terhadap kerjasama dan kualitas pendidikannya
guna meningkatkan dan menciptakan organisasi sekolah yang
unggul.
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