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Abstract。t lS eVldent that the management of IslamlC educatlOn has become

lndependent from general management slnCe the establlShment of madrasah

and pesantren ln the 20th century. Madrasah and pesantren have played a
Slgnlficant role ln lmPrOVlng the advance of management as well as developlng

thelr OWn lnStltutlOnS, aS ln the case of Madrasah Terpadu (1ntegrated

madrasah)・ The management of the madrasah lS Carrled out by lntegratlng

admlnlStrat10n’CumCulum’and lnfrastructure, aS Well as thelr empowerment

lntO a slngle unlty The lntegratlOn lS done by uslng all human and non-human

elements of the madrasah ef疑ent工y and eifectlVely ln Order the goal of

educat重On that has been formulated based on al-Qur'an and hadltS COu]d be

Kata kunci: Managemen pendidikan Islam, Madrasah Terpadu

Madrasah Ibtidalyah, Madrasah Tsanawiyah dan Madrasah
Aulyah maslng-maslng secara uI.ut merupakan bentuk satuan

Pendldlkan setlngkat sekolah dasar’Sekolah lanjutan tlngkat pertama

dan sekolah lanJutan tingkat atas yang berciri khas agama Islam dl

bawah naungan Depatemen Agama. Madrasah-madrasah tersebut
menjadl Satu kesatuan dalam sistem pendidlkan nas10nal.

Mencermatl Clrl khas keagamaannya・ maka beban sekolah-Sekolah

inl Sangat berat Beratnya beban dapat ditunJukkan dengan banyaknya

Jumlah mata pelaJaran yang dlberikan kepada para peserta dldlk blla

dlbandlngkan dengan sekolah umum yang setlngkat DI Satu sISl, Jumlah

mata PelaJaran banyak serta dluJlkan, taPl di sisi laln, tldak dllmbangl

dengan waktu yang memadai. Banyaknya jumlah mata pelaJaran ltu

terletak pada JenlS mata pelaJaran agama Islam

Secara kwantltat草banyaknya Jumlah mata pelajaran agama Islam

akan memberatkan peserta dldik sehlngga membuat madrasah sullt

bersalng dengan lembaga umum yang setlngkat Hal lnl loglS Sekall,
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tetapl fenomena blSa berblCara lam. Secara emplrlS banyak Juga anak

didlk madrasah yang memlllki prestasl akademlS yang bagus dengan

tetap mengembangkan nllal-nllal rellgluS.

Madrasah-madrasah yang berhasll tersebut dalam konsepsI

Pendidikannya benar-benar mengacu pada konsep pengetahuan
menurut al-Qur.an yang tidak saJa menafikan adanya dlkotoml llmu vs

agama, tetaPl bahkan menganjurkan keterpaduan antara llmu-1lmu

emplrlS, raS10nal dan intultif, Sehingga memenuhi harapan masyarakat.

Harapan dimaksud secara khusus adalah sebagai solusl ataS kemgman

Orang tua mendapatkan layanan pendldlkan agama Islam dan

Pendidikan umum secara selmbang. MenJaWab harapan ml Sangatlah
tldak mudah. DIPerlukan upaya-uPaya kreatlf agar menghasllkan

kualltaS lulusan yang optlmal OptlmallSaSl ltu dlbutuhkan dengan

mantapnya layanan keagamaan dan prestasl akademik yang kompetitlf.

-Kemajuan lembaga pendldikan merupakan cita-Clta dari seluruh
Warga negara yang “Cerdas’」 Salah satu sarana dan prasarana yang

menJadi penentu kemajuan lembaga pendldlkan adalah pembentukan

Madrasah Terpadu DI SISl lam, bertambahnya prosentase kesadaran

masyarakat akan pentlngnya memngkatkan prestasI PeSerta dldik tlaP

haI.1nya harus dllmbangl dengan manajemen pendldikan yang terbalk

Sehmgga menCaPal amanah dalam mengembangkan tugas・

Mellhat sltuaSl dan kondlSl adanya harapan yang demlklan, maka
apakah madrasah terpadu, meruPakan salah satu wujud paradlgma

baru manaJemen Pendidlkan Islam yang sukses?

Pengertian Madrasah Terpadu

Madrasah Terpadu adalah sebuah madrasah yang mencoba
mengintegraslkan tlga je垂ang yang ada pada satu lokasl dl mana dl

antara madrasah itu terdapat madrasah yang menJadi unggulan.

Madrasah terpadu dlmaksudkan sebagal madrasah 12 tahun yang

terdin darl Madrasah Ibtldaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah

Aliyah yang berada dalam satu lokasi tersebut. Dlharapkan melalul

fofmat madrasah terpadu, ketiga jenis JenJang madrasah secara

kualitatlf menJadl unggulan, baik kualltaS input, PrOSeS, mauPun

OutPut‾nya・ Harapan berikutnya adalah ketlga jemS JenJang terSebut

dapat menJadl mOtOr Penggerak bagl madrasah lam di sekltamya.

Selam Pengertlan dl ataS, Madrasah Terpadu dlmaksudkan untuk
menghllangkan ketimpangan yang terjadl antar JenJang Pendldikan

madrasah dalam lokasi yang berdekatan, karena perbedaan kualltaS,

terutama akademisnya. Kekuatan daI.1 ketlga JenJang yang akan

dlSatukan tersebut tldak mestl berada pada jenjang yang leblh tmgg, D.

Malang Jawa Timur mlSalnya, darl ketlga JenJang )▼ang sama-Sama

berada dl Satu lokasl言alan Bandung Malang=uSt..u Madrasah

Ibtldalyahnya yang merupakan madrasah unggulan, dlSuSul MTsN,
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baru kemudian MAN-nya・ Sebagal lembaga unggulan’MIN Malang I

telah menJadi lembaga pendldikan dasar berprestasi dl Malang.

Sampal Saat inl, Depatemen Agama telah menunJuk 8 Madrasah
Ibtldalyah, 8 Madrasah Tsanawlyah dan 8 Madrasah Allyah sebagal
Madrasah Terpadu Kedelapan madrasah tersebut adalah Madrasah

Terpadu Malang, Madrasah Terpadu Yogyakarta, Madrasah Terpadu

Palembang, Madrasah Terpadu Aceh, Madrasah Terpadu Jakarta,

Madrasah Terpadu Padang, Madrasah Terpadu Jambl, dan Madrasah

YASUCI Jakarta (TOR, 2002. 2).

Guna memakslmalkan penyelenggaraan madrasah terpadu

tersebut, mutlak dlPerlukan adanya kesamaan dan kontlnultaS darl

ketlga JenJang dalam berbagal hal. Oleh karena itu madrasah dltunJuk

Sebagal madrasah terpadu haI.uS melakukan lntegrasl atau

kesatupaduan adminlStraSi; lntegraSl kurikulum (inovasl kurlkulum

dengan pertimbangan kontlnultaS antar Jenjang), lntegrasI Pel.SOnal,

integrasI Sarana dan prasarana; dan mtegrasI Pemblayaan

DaI.1 1ntegrasl berbagal komponen dl ataS SeCara umum dlharapkan

lahlr kualitas yang merata antara ketlga madrasah tersebut sehlngga

memlllki daya tarlk bagl maSyarakat. Sedangkan secara khusus, target

yang mgin dlCaPal dengan pengmtegraslan tiga Jenjang madrasah

tersebut dalam wadah madrasah terpadu adalah‥ per嬢J拘menjalankan

Madrasah Terpadu sebagal Wahana untuk mengembangkan aspek-aSPek

kemanusiaan peserta dldlk secara utuh yang meliputi: aspek kedalaman

SPmtual’ keagungan akhlak’llmu atau intelektual, dan aspek

ketrampllan Dalam bahasa laln, Madrasah Terpadu adalah lembaga

Pendidikan yang mengembangkan IMTAQ dan IPTEK secara berlmbang
dan terpadu.

鷹dua, meWujudkan madrasah sebagai sekolah umum yang berclrl

khas Islam yang seJajar secara kualltaS dengan sekolah umum lalnnya.

KeseJaJaran terSebut dapat terllhat darl PerOlehan UAN yang dlhasllkan

Oleh peserta didlk dl SetlaP Jenjang madrasah

DI SISi lain’terkalt dengan tuJuan, yang lngln dlCaPal dengan

Penyelenggaraan Madrasah Terpadu antara lain. (1) mewuJudkan model
belaJar dua belas tahun; (2) mewuJudkan keslnambungan pemblnaan

SPlrltual, mOral, lntelektual, dan profesionalltaS anak dldlk; (3)

mewuJudkan madrasah kompetitift (4) memudahkan koordlnaSl dalam

Pemblnaan dan pengembangan program madrasah secara terpadu dan

berkeslnambungan・ dan (5) memudahkan evaluasl keberhasilan dan

kegagalan lnPut, PrOSeS’dan output madrasah.

Kemudlan blla d111hat darl Pengembangannya maka Madrasah
Terpadu dlSesuaikan dengan orlentaSi ke depan, kondlSI ObJektlf yang

dlharapkan oleh masyarakat berdasarkan analisIS (kekuatan dan

kelemahan yang dlmiliki)’Peluang dan hambatan, Serta tuntutan

rasIOnal yang ada.
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Madrasah Terpadu diharapkan dapat berke一曲三atas dasar

kekuatan otonoml. Dengan demiklan, madrasah tiI農i÷nantlaSa

bergantung fasilitas dan pendanaan dari pemerlntah Dala- LたまP lnl

Pemermtah leblh menjadl fasi虹ator. Dampak negatlf dari st_ロ=

adalah kemungklnan lambatnya dinamika Madrasah Terpadu dit〇〇■○○

tempat tertentu Namun demiklan, SISi positif dari strategl ini二二三二

kokohnya Madrasah Terpadu・ Hal lni dlmungkinkan karena madr三、二二臆

ditopang oleh akamya sendiri, bergantung kepada bagalmana upa二二

Sekolah untuk memberlkan kepercayaan kepada masyarakat. Dengan

Plllhan strategl di atas, maka terbuka luas bagl lembaga yang dlPlllh
untuk mengelola madrasah sesual keinginannya. Sebagal

konsekuensinya, tlaP-tlaP Madrasah Terpadu dapat saJa memillkl

Perbedaan yang cukup slgnifikan dalam hal-hal tertentu工nl berartl

Madrasah Terpadu punya kesempatan yang seluas-luasnya untuk

menerapkan apa yang sekarang dikenal sebagal S`沈。O/椋e朋J]非呪朗t

(SBM) dan Cb朋朋脚I少魔se朗L朋め。 (CBE).

Pengertian Manaje皿en Pendidikan Islam

Mengartikan manajemen pendldlkan Islam lebih tepat berangkat
darl Pengertlan manajemen dulu’kemudian pengertian pendidlkan

Islam. Hal lnl dimaksudkan bahwa munculnya manajemen pendidikan

Islam adalah dari pengembangan ilmu-1lmu manajemen tersebut.

Menurut Manullang (1992‥ 17), manajemen adalah s。ni dan.lmu

PerenCanaan, Penganalisaan’ Pengarahan, PengkoordlnaSlan dan

PengOntrOlan darlPada血糊a即esOZI〃es dan朋蝕ral J.eSO〃jt?eS untuk

mencapai tuJuan-tujuan yang telah ditentukan.

Menurut stoner (1990: 8), manajeman adalah perencanaan,

PengOrganlSaSlan’ Pengarahan dan pengawasan usaha-uSaha para

anggota organlSaSl dan penggunaan sumberdaya-Sumberdaya organisasl

lamnya dan mencapal tuJuan Organisasi yang telah ditetapkan Menurut
Gomes (1995‥ l)・ bahwa manajemen berasal darl ke町a ‘o JZZa朋ge

(bahasa mggris)’yang artlnya mengurus, mengatur, melaksanakan dan

mengelola. Sedangkan menurut Haslbuan (2000‥ 2), manajemen adalah

ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan

Sumber-Sumber lalnya SeCara efektif dan efisien untuk mencapal tuJuan

Dalam mengartikan manajemen harus terkandung implikasi

Sebagai berikut: (a) adanya serangkalan kegiatan usaha kerjasama

dalam mencapai tuJuan; (b) dalam rangka mencapai tuJuan diperlukan

dana, Sarana, dan berbagai informasi; (c) kegiatannya bel.WuJud

merencanakan, mengOrganlSaSikan’memimpin dan mengawasl; dan (d)

dalam proses kegiatannya, manajer bertanggungjawab atas tercapalnya

tuJuan-tujuan yang dltetapkan terleblh dahulu.
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Jadr pada dasarnya manaJemen meruPakan usaha merencanakan,

mengatur, melaksanakan dan mengelola melalul Pemanfaatan sumber

daya manusla dan sumber-Sumber daya yang lain

Ada ban)▼ak pendapat yang mengartlkan pendldikan, antara lain‥

Pendldikan adalah segala usaha orang dewasa dalam pergaulan dengan

anak‾anak untuk memlmPin perkembangan jasmani dan rohamnya ke

al‘ah kedewasaan (Purwanto, 1997: 4); pada dasamya pendldikan ltu

adalah proses membudayakan dan memanuslakan manusia (Pldarta,

1997‥ 6)・ Pendidlkan adalah usaha orang dewasa secara sadar untuk

memblmbmg dan mengembangkan keprlbadlan Serta kemampuan dasar

anak dldlk baik dalam bentuk formal maupun non formal (Arifin, 1976.

2O)・ dan dltinjau darl aSPek agama bahwa yang dlmaksud pendldlkan

adalah upaya seseorang untuk mengembangkan potensl tauhld agar

dapat mewamai kualltaS kehidupan seseorang (Thoha, 1976. 17).

Berangkat darl Pengertian di atas, kalau lSt11ah pend顔ikan

dlhubungkan dengan konteks agama Islam maka perlu dltmJau ObJek

Pendldikan itu sendirl. Ada dua objek pendldikan yaltu ObJek formal dan
ObJek materlal. ObJek formal pendldlkan adalah gelaJa-geJala yang

tampak・ dlraSakan’dihayatl, dan dlekpreslkan manusla dalam keglatan

Seharl‾harl. Objek materlal darl Pendldikan adalah segala sesuatu yang

dikenai pendidikan. Banyak llmu yang berkaltan dengan manusla

Sebagai obJek materlal seper七l SOSIOIogi’PSikoIogl, dan blOIogl. Tetapl

yang membedakan adalah obJek formalnya・ BioIogl ObJek formalnya

JaSmanlah, SOSioIogl ObJek formalnya kemasyarakatan dan pslkoIogl

ObJek formalnya keJIWaan. Dengan demlkian, ObJek formal darl

Pendidlkan agama Islam adalah nllal-nilal agama Islam yang

terkandung di dalam al-Qur'an dan sumah Rasul.

Dalam buku `くMadrasah dan tantangan modernitas・・ diberlkan tlga

macam definisI Pendldikan Islam. B9rfama, Pendidlkan Islam adalah

JenlS Pendldikan yang pendirlan dan penyelenggaraanya dldorong oleh

hasrat dan semangat clta-Clta untuk mengejawantahkan n.la.-n.la.

Islam, baik yang tercermmkan dalam nama-nama lembaganya maupun

kegiatan yang dlSelenggarakan. Hed均Pendidlkan Islam adalah JenlS

Pendldikan yang memberikan perhatian sekallguS menJadikan aJaran
Islam sebagai pengetahuan untuk program studi yang dlSelenggarakan.

KetI節, Pendldlkan Islam adalah pendidikan yang menempatkan aJaran

Islam sebagai sumber n11ai sekallguS Sebagai program pengetahuan

yang harus dlakul Oleh peserta dldik.(FadJar, 1998: 13).

Dengan demlklan, Pendidikan agama Islam adalah pendldlkan

yang berusaha menanamkan nllal-nilai keislaman pada peserta dldlk

Sehlngga mereka beI.P血aku sesual dengan nilal-nllal a〕aran Islam.

Adapun prlnSip.prlnSIP dasar keagamaannya meliputl akldah Islam,

SyaI.1at Islam dan dlSempurnakan dengan akhlak Islam

Darl berbagal PenJelasan mengenal Pengertlan manaJeman dan

Pengertlan Pendldlkan Islam, maka manaJeman blla d11mPlementaslkan
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ke dunla Pendidlkan Islam’maka akan menjadl manaur:二三n pendldlkan

Islam・ Jadi, manajemen pendldikan Islam adalah kegiatan華elolaan

Pendidikan Islam dengan memanfaatkan seluruh fasllltaS, bai」3nusla

mauPun bukan manusia (sarana dan prasarana) yang ada secara e塁二f

dan efislen untuk mencapai tuJuan yang telah ditetapkan leblh dahせ

berdasarkan al-Qur'an dan sunnah Rasul.

Paradigma Baru Manajemen Pendidikan Islam

Secara tegas dikatakan bahwa manajemen pendidlkan Islam telah

memlSahkan dirl dari manaJemen Pada umumnya seJak munculnya

Sekolah-Sekolah dan pesantren-PeSantren modern dl abad ke XX.

Lembaga-lembaga tersebut telah memainkan peranannya dalam rangka

meningkatkan kemajuan masyarakat yang sekallguS membuat

Perkembangan bagi lembaganya sendirL Bertolak darl itu, dlraSa Sangat

Perlu untuk membuat suatu manajeman yang memperhatikan bidang

Pendidikan dan pengajaran guna mewuJudkan berbagai tuJuan yang

menJadl harapan masyarakat Indonesla umumnya dan masyarakat

Muslim khususnya.

Fenomena manaJemen Pendldikan Islam tidak hanya ada dl Satu

atau dua kota’akan tetapi ada dlSeluruh kota dl Indonesla, dengan

realltaS Pembentukaan Madrasah Terpadu.

kemudian, kenyataan menunJukkan bahwa keberadaan Madrasah
Terpadu semakin memenuhi harapan masyarakat yang menglnglnkan

anaknya memilikl Imtaq dan Iptek. Yang seimbang. Jadl tldak salah

kalau dikatakan bahwa Madrasah Terpadu menjadl Salah satu

PerWuJudan paradlgma baI.u manaJemen pendidikan Islam.

Paradigma baru manaJemen pendldlkan Islam ini muncul da宣・1

berbagai paradigma keilmuan dan pandangan keseharian masyarakat

Indonesla umumnya dan masyarakat musllm khususnya. setldakny.a-

tldaknya ada tlga paradigma kellmuan yang dlPakai dalam mencarl

Pemahaman tentang paradlgma baru manajemen pendldikan Islam

Pertama’berangkat dari realltaS lapangan atau pandangan keseharlan

maSyarakat terhadap lembaga pendldikan Is工am. Kedua, berangkat darl

VISl atau pandangan konseptual masyarakat terhadap pendldhan Islam

Implementasi atau perwujudan dari paradigma baru manaJemen

Pendldihan Islam tersebut, adalah dengan mengelola atau

memanaJemenkan pendidikan madrasah yang ada dl Indonesla

ManaJemen dlmaksud adalah mengelola pendldlkan madrasah menJadl
Satu kesatuan secara fisik’isl・ dan penguasaan ketrampllan

Kesatuan secara fislk berartl mengelola madI.aSah darI tlngkat
Madrasah Ibtldalyah, Madrasah Tsanawlyah・ dan }Iadrasah AIlyah

dalam satu kampus・ dlmana anak dapat menglkutl Pendldikan datl
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tlngkat dasar sampal JenJang menengah dalam satu kampus

Pengelolaan yang sepert1 ml Pada setlaP JenJang Pendldlkan dan

kurikulumnya belum berslfat keslnambungan. Inilah yang umum blSa

dlllhat dl maSyarakat’baik yang diselenggarakan pemerlntah maupun

masyarakat.

Kesatuan secara isl berarti vISi yang dikembangkan adalah dengan

mengembangkan pengelolaan kurikulum yang berkesmambungan tanpa

adanya termlnal pada setlaP Penyelesalan JenJang Pendldikan.

Kurikulum yang dlkembangkan adalah bersifat kesmambungan antaI.a

Pendldikan dasar dan menengah. OrlentaSi pendldlkan leblh
menekankan kepada tmgkat menguasaan‘ dan pemahaman murld

terhadap pengetahuan darl Pada pemberlan lJaZah Penguasaan

ketrampilan, berartl VISl yang dikembangkan adalah memasukan

kemampuan agama dan umum yang kemudlan melahlrkan kemampuan

ketrampilan (Bahan dlSkusl, 2002)

Penutup

Dalam pengelolaan kelembagaan Madrasah terpadu dlWuJudkan
adanya penglntegraSian admlnlStraSl, kurlkulum’SaI.ana dan prasarana

Serta pemblayaan atau dengan sebutan lam bahwa dl Madrasah
Terpadu pengelolaan pendidikan madrasahnya menJadl Satu kesatuan

SeCara fislk’1Si’dan penguasaan ketrampllan. Penglntegraslan m,

dllalui dengan memanfaatkan seluruh fasilitas・ biak manusla maupun

bukan manusia (sarana dan prasarana) yang ada secara efektlf dan

efisien untuk mencapal tuJuan yang telah dltetaPkan leblh dahulu

berdasarkan al-Qur-an dan sunnah l.aSul.

Jadi’darl kenyataan yang demikian, maka Madrasah Terpadu

menunJukkan bahwa keberadaanya semakln memenuhl harapan

masyarakat yang menglginkan anaknya memilikl Imtaq dan Iptek yang

Sembang. Jadl tidak salall kalau dikatakan bahwa MadI.aSah Terpadu

menJadi salah satu perwuJudan paradlgma baru manaJemen Pendldlkan

Islam yang sukses
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MANAJEMEN LINGKUNGAN

PENDIDIKAN ISェ」AM

Nuryani*

rsTAIN Tulungagung IT Mayor SuJadi Timur 46 Tulungagung.

Abstract: The envlrOrment management has a cIose relatlOnShip wlth the

extemal quallty aSSuranCe Of educatl。n. As an open system, IslamlC educatlOn

W皿always make a contact wlth ltS enVlrOnment WhlCh lS also called the supra

SyStem ThlS COntaCt lS required in order to keep the system or the mStitutlOn

exIStS

Kata kunci: Manajemen Lingkungan, Pendidikan Islam

Pendahuluan

Dunia pendidikan seharusnya dapat memetakan mana yang

termasuk conteJ]t dan context pendldikan. Kurikulum atau lSI Satuan

PelaJaran adalah sesuatu yang memang seharusnya ditawarkan kepada

masyarakat dan menempati posisi esensial dalam pendidikan, dan lnilah

yang disebut coJ]te職乙　Ct刀庇α2t yang ditawarkan bisa sama antara

lembaga-lembaga pendidlkan, tetaPi ada aspek lain yang mungkin

berbeda, yaltu aSPek contex乙　Cbz]teXt ini berkaitan dengan layanan

tambahan, juga cara mengemas dan memasarkan lembaga pendidlkan.

Termasuk dalam kategori ini adalah manaJemen lingkungan

Pendidikan. Di sinilah peranan kantor penjaminan mutu sangat pentmg
dalam penciptaan lingkungan pendidikan yang konduslf termasuk i.

dalam mengemas hubungannya dengan lingkungan (masyarakat)

sekitar.

Yang dimaksud dengan lingkungan pendidikan Islam adalah

Segala sesuatu yang ada dan terjadi di sekel址ng proses pendidikan yang

terdiri dari manusla, binatang, tumbuh-tumbuhan, dan benda-benda

mati・ Keempat kelompok benda-benda lingkungan pendidikan itu ikut

berperan dalam usaha setiap siswa untuk mengembangkan dirinya.

Manajemen pendidikan menaruh perhatiannya, terutama kepada
llngkungan yang berwujud manusia yaitu masyarakat. Hal lni

didasarkan pada tugas manajemen-antara lain-mengintegrasikan
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Sumber-Sumber pendidikan dan memanfaatkannya seop‥‥mal mungkin.

Sumber-Sumber pendldlkan lnl dapat saJa dia皿dan Lngkungan

Sekolah (kampus) dan blSa berupa keempat kelompok ben三三-benda

llngkungan dl atas Namun sumber-Sumber pendldihan ltu blaS中a

SeCara langsung dltangani oleh guru-guru atau para dosen dalam usa土

mereka meningkatkan proses belaJar mengaJar Manajer hanya member:

PetuI可uk‾PetunJuk umum saja

Perhatian manajer terpusat kepada kelompok manusla atau

masyarakat llngkungannya. sebab hanya masyarakatlah yang blSa

diaJak berblCara tentang hal-hal yang menyangkut pendidikan,

termasuk menunJukkan binatang’tumbuh-tumbuhan dan benda-benda

matl aPa yang ada dl Sekltar mereka yang bisa dlPakal Sebagal bahan

untuk belaJar. Anggota masyarakat lnllah teman manaJer yang blSa

diajak merencanakan, mengkoordlnaSi, dan bahkan dapat ikut

mengontl.OI Jalannya pendidikan (Pidarta, 1988. 188).

Relasi IJembaga Pendidikan Isla皿dengan Masyarak乙t

Lembaga pendidikan Islam adalah lembaga yang dibangun dl ataS

Clta-Clta masyarakat. Segala program yangi ada’mu宣aI darl PrOg-ram

Satuan peIaJaran Sampal PrOgram umum lnStltuSl, harus diketahul

dengan jelas oleh peserta didlk dan masyarakat. Hal mi sangatlah

Penting agar tldak terJadl keresahan peserta dan pengguna hasⅡ

Pendldikan pada saat dan sesudah proses pendidlkan. Di samplng ltu,
masyarakat ]uga memilikl tanggung jawab dalam mendukung

kesuksesap program-PrOgram yang telah disusun tersebut.

Organisasi pendldikan secara umum merupakan suatu sIStem yang

terbuka. Maksudnya’lembaga pendldikan selalu mengadakan hubungan

dengan llngkungannya yang disebut suprasistem Kontak hubungan lnl

dibutuhkan untuk menJaga agar sistem dan lembaga tldak mudah matl.

Hanya sIStem terbuka yang memilikl J2C酢呼ry yaltu Suatu usaha

terus menerus untuk menghalangi kemungkinan terJadlnya e硬球y

atau kepunahan・ Ini berarti hidup atau matinya sIStem lembaga,

Sebagran besar ditentukan oleh usaha lembaga ltu Sendirl.鳴融-妙

melekat pada mekanlSme kefronya yang selalu mengaitkan dlrl kepada

dunla luar sebagal lmgkungannya.

Konsep lnl blSa dicocokkan dengan praktek-Praktek pendidikan

yang telah terJadi Sekolah yang tidak punya nama balk dl mata

maSyarakat dan akhlrnya matl’adalah sekolah yang tldak mampu

membuat hubungan balk dengan masyarakat pendukungnya

Sebaliknya, Sekolah yang mampu mengadakan hubungan dengan

maSyarakatnya akan blSa bertahan lama, malah blSa maJu teruS,

blarPun Pada mulanya belum banyak punya fasllitas, dana maslh kecll

dan sebagalnya’namun karena kemampuan manajernya mendekatl

Para demawan・ Orang-Orang yang berpengaruh, Orang-OI.ang yang clnta


