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MOTTO 

 
  

َ�ْ� َ$ِ#َ" َ!�ِ ً�� ِ�ْ� َذَآٍ� َأْو ُأْ�َ�� َوُهَ� ُ�ْ�ِ�ٌ� َ�َ�ُ�ْ�ِ�َ��
ُ	 َ�َ��ًة 
 %ْ&ُ
 َأ4َْ�ُهْ% 1َ�ْ2َ3ِِ� َ�� َآ�ُ��ا َ'ْ/َ#ُ��َنَ-�,َ+ً* َوَ َ�ْ(ِ)َ'�

  
 “Barang siapa mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan 
dalam keadaan beriman, maka pasti akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang 
baik dan  akan Kami beri balasan  dengan  pahala yang lebih baik dari apa yang telah 

mereka kerjakan”∗ 
  

(Surat An-Nahl, ayat: 97) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

 ∗ Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Bandung: PT Syamil Cipta Media, 
2005), hlm. 278. 
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ABSTRAK 
 

MISS. AISOH BUERAHENG. Implementasi Manajemen Pendidikan Pada 
Madrasah Mulnithi Azizstan  Patani Thailand Selatan. Skripsi Yogyakarta : Jurusan 
Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan 
Kalijaga, 2015. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis 
secara kritis tentang Implementasi Manajemen Pendidikan Islam Pada madrasah 
Mulnithi Azizstan di Patani Thailand Selatan. Kemudian hasil penelitian ini 
diharapkan dapat dipergunakan untuk pengembangan Implementasi manajemen 
pendidikan agama Islam. 

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar 
Madrasah Mulnithi Azizstan Patani Thailand Selatan. Pengumpulan data 
menggunakan beberapa metode yaitu observasi, interview dan dokumentasi. 
Kemudian analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang 
berhasil dikumpulkan dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. 

Hasil penelitian menunjukkan : Proses implementasi manajemen pendidikan 
di madrasah Mulnithi Azizstan terbagi menjadi dua bagian yaitu pengurus bagian 
yayasan dan pengurus bagian madrasah, yang masing-masing mempunyai tugas 
yang berbeda seperti (1) Pengurus bagian yayasan terjadi beberapa bagian kecil 
yaitu kepala madrasah, bagian pegawai kerja, bagian kesiswaan, dan bagian 
pendidikan bagian agama dan umum. (2) Pengurus bagian madrasah terjadi beberapa 
bagian kecil yaitu kepala manajer, wakil bagian keuangan, wakil manajer bagian 
sarana dan prasaran, dan wakil manajer bagian perhubungan dan kemasyarakatan. 
Walaupun mempunyai tugas yang berbeda tetapi pembagian seperti ini sangat 
penting dalam proses belajar mengajar di madrasah ini, baik dalam segi pengelolaan 
siswa, manajemen guru dan pelaksanaan pendidikan. Dalam implementasi 
manajemen pendidikan di madrasah Mulnithi Azizstan cukup berhasil  

Hasil-hasil yang telah dicapai oleh madrasah Mulnithi Azizstan cukup 
mengembirakan. (1) Ada siswa-siswa dapat melanjutkan pendidikan di beberapa 
pengurusan tinggi pemerintah dan swasta dalam negeri maupun luar negeri. (2) 
Adanya para alumni menjadi  tokoh dalam masyarakat dengan berjabatan sebagai 
guru, imam, khatib, bilal dan guru TK. Kemudian dalam implementasi manajemen 
pendidikan terjadi beberapa faktor pendukung dan penghambat. Untuk faktor 
pendukung yaitu Para guru dengan semangat berkerja tanpa memandang pada gaji 
yang diberikan oleh madrasah, demi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 
ditetapkan bersama, dan ada bantuan dari pemerintah setiap tahun, sehingga 
kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. Dan faktor penghambat 
yaitu kurang lengkap tenaga pengajar dalam bidang ilmu tersebut, yang 
mengakibatkan siswa kurang menguasai ilmu tersebut, disamping itu juga masih 
kurang tenaga manajemen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Lembaga  pendidikan Islam di Thailand yaitu pendidikan madrasah 

yang  menggabungkan  antara  pelajaran  agama  dan  pelajaran umum.  

Madrasah  ini  pada  mulanya  adalah  lembaga  pendidikan  pondok  yang  

berubah  menjadi  sistem  Madrasah.  Dilembaga  ini   pengaturan  sesi  

pelajaran  agamanya pada pagi hari dan pelajaran umumnya pada sore hari. 

Kurikulum pelajaran umumnya diambil dari kurikulum pemerintah. Tingkat 

pendidikan yang dilaksanakan disini adalah :  

a.  Tingkatan Ibtidaiyyah. 

b.  Tingkat Mutawassithah. 

c.  Tingkat Tsanawiyah. 

Di dalam dunia pendidikan salah satu hal yang sangat penting yaitu 

manajemen pendidikan. Bahkan sering dikatakan bahwa manajemen itu 

merupakan suatu cara untuk menyukseskan tujuan pendidikan. Tujuan 

pendidikan sekolah agama menurut Kantor Pendidikan Swasta Departemen 

Pendidikan, dinyatakan bahwa pendidikan di Thailand untuk meneguhkan 

keimanan kepada Allah SWT., serta menjauhi larangannya, menumbuhkan 

akhlak yang luhur, mewujudkan lingkungan sosial yang baik, memiliki ilmu 

pengetahuan dan kematangan intelektual, mampu berdikari dalam segala 

aspek, khususnya dalam mencari nafkah untuk kehidupan sendiri dan 
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keluarga, bersedia meningkat sifat tanggung jawab terhadap agama, peribadi, 

masyarakat, Negara dan seluruh umat manusia.1  

Adapun tujuan pendidikan Islam pada hakikatnya adalah realisasi dari 

cita-cita ajaran Islam itu sendiri yang membawa misi bagi kesejahteraan umat 

manusia sebagai hamba Allah yang beriman dan taqwa di dunia dan akhirat. 

Oleh karena itu pendidikan bertujuan untuk keimanan, kecerdasan otak, 

penalaran, perasaan dan indera. Pendidikan ini harus melayani pertumbuhan 

manusia dalam semua aspeknya seperti aspek spiritual, aspek intelektual, 

aspek imajinasi, aspek jasmaniah, ilmiah maupun bahasanya. Dan pendidikan 

ini mendorong semua aspek tersebut menuju kearah keutamaan serta 

pencapaian kesempurnaan hidup.2 

Proses pendidikan Islam telah berlangsung sepanjang dan berkembang 

sejalan dengan berkembang Islam dan budaya di permuka bumi. Dengan itu 

proses pendidikan Islam di Thailand dengan umat Islam yang hanya jumlah   

sekitar  15 persen dibandingkan penganut Budha sekitar 80 persen.3 Maka 

perkembangan pendidikan Islam di Thailand mengalami hambatan. 

Pendidikan Islam di Thailand bermula dari masuknya agama Islam ke 

Thailand yang di bawa oleh para pedagang-pedagang dari berbagai negara 

seperti Malaysia, Indonesia dan sebagainya.    

Pendidikan Islam mulai berkembang dari sistem dan metode 

pengajaranya. Perkembangan pendidikan Islam yang paling dominan berada di 

                                                           
1 Surin Pitsuwan, Islam di Muangthai : Nasionalisme Masyarakt Patani, (LP3ES: 

Jakarta: 1989), hlm. 140.  
2 Arifin , Ilmu Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 40.  
3  Helmiati, Sejarah Islam Asia Tenggara, (Bandung: Nusa Media, 2011), hlm. 231.  
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wilayah selatan, Dengan demikian sekolah agama Islam di Thailand belum 

diakui secara resmi oleh pemerintah, tetapi ada beberapa lembaga pendidikan 

Islam yang dibantu dengan subsidi oleh pemerintah namun tidak berarti 

pemerintah mengakui secara keseluruhan terhadap pendidikan agama Islam. 

Sesungguhnya, institusi pengajaran pondok di Patani begitu penting, 

namun ciri keaslian pondok itu sekarang telah banyak perubahan untuk 

memenuhi kehendak dan dasar-dasar pelajaran kebangsaan yang di tentu oleh 

pemerintah pusat.4 Sehingga sekarang ada institusi pengajaran pondok yang 

mengajar kitab kuning dan ada juga institusi pengajaran pondok yang berubah 

menjadi sekolah madrasah. 

Fungsi manajemen sebagai salah satu karakteristik untuk mewujudkan 

kepentingan rakyat, dalam memperoleh pendidikan yang berkualitas, dalam 

perencana pelaksanaan, pengendalian pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan. 

Untuk mengarahkan kepada perkembangan dan oprasional dalam sistem 

pendidikan. diarahkan pada peningkatan kemampuan perancanaan dalam 

memobilisasi sumber-sumber daya dan dana pendidikan dalam rangka 

memanfaatkan sumber-sumber pendidikan berdasarkan kelompok sekolah 

secara optimal.5 

Pentingnya manajemen pendidikan dalam suatu lembaga dalam 

mengembangkan pendidikan agama Islam, yaitu dengan pemahaman yang 

akurat dalam peranan manajemen adalah kehidupan dunia pendidikan 

                                                           
4 M.Zamberi A.Malik, Patani dalam Tamdun Melayu, (Kuala Lumpur: Dewan 

Bahasa dan Pustaka. 1994), hlm. 98.  
5 Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasioanal, (Bandung : PT. Remaja, 2001), hlm. 9. 
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tergantung dilaksanakan sebagai titik tolak berfikir karena manajemen 

merupakan suatu mekanisme kerja. 

Adapun menurut penelitian pendahuluan bahwa manajemen di 

madrasah Mulnithi Azizstan itu sudah dilaksanakan, tetapi belum bagitu 

sempurna jika di ukur dengan konsep-konsep manajemen pendidikan.6 

Manajemen yang di laksanakan di lembaga pendidikan Agama Islam di 

Thailand, Madrasah mulnithi Azizsatan merupakan salah satu fungsi atau 

peranan dalam menyampaikan tujuan pendidikan agama Islam. Untuk itu 

pendidikan yang ada di Thailand khususnya wilayah Patani terbagi pada dua 

sistem pendidikan, yaitu pendidikan agama dan pendidikan umum. Hal 

tersebut terjadi pada satu lembaga dengan demikian sangat jelas bahwa sistem 

manajemen pendidikan terbagi menjadi dua sistem manajemen pada satu 

lembaga pendidikan. Kondisi demikian menjadi hambatan dalam proses 

belajar mengajar, karena hal tersebut, menjadi tidak lancar untuk menjalankan 

pendidikan. Adapun bentuk keorganisasian atau komponen-komponen 

melaksanakan pendidikan dengan baik dalam ruang lingkup manajemen 

antaranya : 

1. Manajemen keuangan. 

2. Manajemen keguruan. 

3. Manajemen kesiswaan. 

4. Manajemen kurikulum dan program pengajaran. 

5. Manajemen tenaga kependidikan. 

                                                           
6 Hasil wawancara  dengan guru Hayatee Dueramae, sebagai guru tetap, pada tanggal 

25 Januari 2015.  
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6. Manajemen sarana dan prasarana pendidikan. 

7. Manajemen pengelolaan hubungan sekolah dan masyarakat. 

8. Manajemen layanan khusus.7 

Komponen tersebut jelas menjadi hambatan bagi pendidikan. Jika 

disesuaikan dengan baik diantara satu sama lain saling berhubungan dalam 

peranannya tidak ada bentrok dalam pelaksanaan  terutamaan mengatur, guru-

guru dalam pembelajaran  bahkan juga hal keuangan. 

Kini manajemen itu mengalami kekurangan sehingga manajemen 

berkonotasi menyesuaikan dengan keinginan manajemen dalam bentuk 

mengatur tidak sistematis atau sesuai dengan ruang limgkup ilmu manajemen 

yang sedang ada di sekolah-sekolah, khususnya sekolah Agama Islam secara 

pandangan umum bahwa, belum mempengaruhi dalam kegiatan belajar 

sebagai asumsi pendidikan.  

Hal tersebut dialami oleh manajemen di sekolah-sekolah pendidikan 

Agama Islam di Patani dengan sulit untuk proses meningkatkan. Sehingga 

timbul ide-ide intelektul Patani tentang perlunya menjadi khusus bagi para 

mahasiswa dan para intelektual umumnya bagi masyarakat Patani, untuk 

mencapaikan atau mewujudkan tujuan pendidikan, khususnya pendidikan 

agama Islam. 

Demikian kondisi Patani pada umumnya dan perkembangan 

pendidikan, khusus pendidikan di Madrasah Mulnithi Azizstan. Keberadaan 

madrasah Mulnithi Azizstan, sekarang menurut hasil penelitian yaitu sistem 

                                                           
7 Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 

hlm. 39. 
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kegiatan belajar mangajar, yaitu beberapa faktor misalnya : faktor siswa, 

faktor dukungan masyarakat, faktor keguruan dan faktor peranan manajeman. 

Dengan hal tersebut, yang menjadi permasalahan paling dasar adalah peranan 

manajemen. Setelah itu penulis mengajukan satu permasalahan hambatan 

dalam pendidikan yaitu manajemen pendidikan. Sesuai dengan masalah 

tersebut, penulis mengangkatkan satu judul dalam masalahnya “Implementasi 

Manajemen Pendidikan Pada Madrasah Mulnithi Azizstan Patani 

Thailand Selatan” dengan mengajukan judul ini untuk kegiatan balajar 

mengajar terlaksana dengan baik dan tujuan mengikut pendidikan.  

 

B. Rumusan Masalah  

Sesuai dengan judul : Implementasi Manajemen Pendidkan Pada 

Madrasah Mulnithi Azizstan Di Patani Thailand Selatan, Penelitian ini di 

batas dengan pokok masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana Implementasi manajemen pendidikan  di madrasah 

Mulnithi Azizstan? 

2. Apa hasil yang dicapai dengan diimplementasikannya  dalam 

manajemen pendidikan di madrasah Mulnithi Azizstan? 

3. Faktor-faktor apa yang menjadi  pendukung dan penghambat dalam 

implementasi manajemen pendidikan di madrasah Mulnithi 

Azizstan? 
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C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian 

Secara spesifik tujuan penelitian yang ingin dicapai oleh penulis adalah 

untuk mengetahui : 

1. Untuk mengetahui Implementasi manajemen pendidikan  di 

madrasah Mulnithi Azizstan. 

2. Untuk mengetahui hasil yang  dicapai dengan diimplementasikannya  

dalam manajemen pendidikan di madrasah Mulnithi Azizstan. 

3. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menjadi  pendukung dan 

penghambat dalam implementasi manajemen pendidikan di 

madrasah Mulnithi Azizstan. 

Sedangkan yang menjadi kegunaan bagi penelitian adalah : 

a. Secara Teoritis 

1. Memberi kontrubusi positif dan wawasan dalam upaya mencapai 

keberhasilan pendidikan dengan manajemen pendidikan. 

2. Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat khazanah 

keilmuan bagi pengembangan ilmu di Jurusan Pendidikan Agama 

Islam (PAI) khususnya dalam bidang manajemen pendidikan di 

Patani, Thailand Selatan. 

b. Secara Praktis 

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan 

bagi staf manajemen pendidikan agama Islam di Madrasah 

Mulnithi Azizstan untuk melaksanakan tugas sebagai manajemen 

yang efektif dan efesian. 



8 
 

2. Dari hasil penelitian ini diharapkan bisa memberikan informasi 

yang berharga kepada staf manajemen di madrasah Mulnithi 

Azizstan. 

 

D. Kajian Pustaka 

Berdasarkan penelusuran penulis terdapat beberapa buah karya 

penelitian mempunyai tema hampir sama dengan masalah yang penulis akan 

teliti yaitu : 

Skripsi saudari Nur Khofiyah  dengan judul “Pelaksanaan Manajemen 

Administrasi di MTs Muhammadiyah Yogyakarta”. Dalam skripsi ini 

mengkaji lebih fokus pada manajemen administrasi di sebuah madrasah 

tingkat Tsanawiyah,  sedangkan skripsi yang penulis akan teliti tentang 

bagaimana pelaksanaan manajemen pendidikan agama Islam pada sebuah 

madrasah pada tingkat mulai dari Ibtidaiyah hingag tingkat Tsanawiyah. 

Skripsi saudari Suyati dengan judul Administrasi Bidang Manajemen 

Operatif di Madrasah Tsanawiyah Negeri paron Ngawi. Dalam skripsi ini 

antara lain menggambarkan aspek administrasi dan manajemen pendidikan 

secara operasional yang meliputi tata usaha, perbekalan, personalia, keuangan 

dan humas pada sekolah yang berada di Indonesia.  Sedangkan skripsi ini 

penulis akan membahas manajemen pendidikan agama Islam yang 

mengfokuskan kepada manajemen pendidikan agama Islam pada sebuah 

madrasah yang berada di Patani, Thailand selatan.   
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Skripsi saudara Sarno dengan judul Manajemen pembelajaran 

Pendidikan Agama Islam di Taman Kanak-kanak Islam di Tunas melati 

Yogyakarta. Dalam penelitian ini mengakaji pada manajemen pembelajaran 

pendidikan agama Islam, namun perbedaan dengan penelitian yang telah 

dilakukan penulis adalah pada jenjang pendidikan yang berbeda, penulis lebih 

mengfokuskan meneliti manajemen pendidikan agama Islam di Thailand pada 

tingkat madrasah, sedangkan skripsi  yang ditulis oleh sarno meneliti 

Manajemen pembelajaran Pendidikan Agama Islam pada tingkat Taman 

Kanak-kanak. 

Dari tiga hasil penelitian tersebut diatas belum satupun yang meneliti 

manajemen pendidikan agama Islam secara menyeluruh. Oleh karena itu, 

penulis merasa perlu untuk mengangkat permasalahan tersebut sebagai obyek 

penelitian. 

 

E. Landasan Teori 

Untuk dapat memahami manajemen secara keseluruhan, maka perlu 

terlebih dahulu membahas titik awal pengertian tersebut. Yaitu  pengertian 

dasar tentang manajemen, pendidikan, yang merupakan tumpuan pemahaman 

manajemen secara umum. 
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1. Manajemen Pendidikan  

Manajemen pendidikan adalah sebagai proses perencanaan, 

pengorganisasian,memimpin, mengendalikan tenaga pendidikan, 

menverdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan manusis 

sentuhuya,yaitu manusia yang beriman,bertakwa kepada Tuhan  Maha 

Esa,berbudi pekerti yang luhur, memiliki pengetahuan, keterampilan, 

kesehatan jasmani dan rohani serta bertanggungjawab terhadap 

kemasyarakatan dan kebangsaan.8   

Manajemen yang berkaitan dengan pendidikan itu adalah sesuatu 

proses menentu dan pencapaian sesaran dengan memanfaatkan yang 

secara bersama-sama dengan melalui orang-orang yang terkoordinasikan.9 

Pengertian tersebut menunjukkan manajemen pendidikan itu 

merupakan suatu proses usaha mengubah tingkah laku individu dalam 

kehidupan pribadinya atau kemasyarakatan dan sebagai peranan 

pendorong mekanisme dalam lembaga pendidikan dalam bentuk 

kontribusi  konsep proses kegiatan belajar mengajar dengan melalui agama 

Islam atau proses kependidikan itu didasari  dengan nilai-nilai Islami.10   

Pentingnya prinsip-prinsip dasar dalam praktek manajemen yaitu: 

1) Menentukan cara metode kerja. 

2) Pemilihan kerja dan pengembangan keahlian. 

                                                           
8 Soebagio Atmodierio, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Jakarta : Ardadizya 

Jaya,2000), hlm. 23.  
9 Ridwan, Penganan Efektif dan Konseling di sekolah, (Yogyakarta: Pustaka 

Pelajar, 1998), hlm. 5.  
10 Burhanuddin, Analisis Administrasi dan Kepemimpinan Pendidikan, (Jakarta: 

Bumi Aksara, 1990), hlm. 2.  
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3) Memilik prosedur kerja. 

4) Menentukan batas-batas tugas. 

5) Mempersiapkan dan membuat spesipikasi tugas. 

6) Melakukan pendidikan dalam latihan.  

7) Menentukan sistem dan besarnya imbalan.11  

Dalam kaitan dengan prinsip dasar manajemen, fayol mengemukan 

sejumlah prinsip,yaitu: pembagian kerja, kejelasan dalam wewenang dan 

tanggung jawab,displin,kesatuan komando, kesatuan arah didikan. Prinsip 

dasar tersebut dijadikan patokan dalam praktek manajemen dalam 

menyatukan manajemen yang berorientasi kepada sasaran. 

Manajemen pendidikan mempunyai tujuan dan fungsi sebagai 

berikut: 

a. Tujuan Manajemen 

1) Terwujudnya suasana belajar dan proses pembelajaran yang 

Aktif, Kreatif, Efektif, Menyenangkan, dan Bermakna. 

2) Terciptanya peserta didik yang aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 

keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan 

negara. 

                                                           
11 Ibid., hlm. 12.  
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3) Terpenuhinya salah satu dari 5 kompetensi tenaga 

kependidikan (tertunjangnya kompetensi manajerial tenaga 

kependidikan sebagai manajer). 

4) Tercapainya tujuan pendidikan secara efektif dan efesien. 

5) Terbekalinya tenaga kependidikan dengan teori tentan proses 

dan tugas administrasi pendidikan (tertunjangnya profesi 

sebagai manajer atau konsultan manajemen pendidikan). 

6) Teratasinya masalah mutu pendidikan karena 80% masalah 

mutu disebabkan oleh manajemennya. 

7) Terciptanya perencanaan pendidikan yang merata, bermutu, 

relevan, dan akuntabel. 

8) Meningkatnya citra positif pendidikan.12 

b. Fungsi Manajemen 

Upaya-upaya tersebut dilakukan sebagai entry point untuk 

menjawab tantangan perubahan yang sedang dan akan terjadi. 

Manajemen pendidikan yaitu planning, organizing, actuating dan 

controlling yang biasa disingkat sebagai POAC. Hubungan antara 

fungsi manajerial merupakan satu kesatuan sebagai proses yang 

berkesinambungan. Hubungan fungsi manajerial tersebut dapat 

dijelaskan sebagai, berikut: 

 

 

                                                           
12 Usman Husaini, Manajemen : Teori, Praktek dan Riset Pendidikan, 

(Yogyakarta: Bumi Aksara  Edisi Ketiga, 2011), hlm. 13. 
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a) Perencanaan (Planning) Pendidikan  

 Pada hakikatnya, perencanaan adalah aktivitas pengambilan 

keputusan mengenai sasaran (objektives) apa yang akan dicapai, 

tindakan apa yang akan diambil dalam rangka pencapaian tujuan 

atau sasaran dan siapa yang akan melaksanakan tugas-tugasnya. 

Artinya, pada kerangka ini, perencanaan adalah aktivitas 

memikirkan dan memilih rangkaian tindakan-tindakan yang tertuju 

pada tercapaianya maksud-maksud dan tujuan pendidikan.13 Ada 

juga yang mengartikan perencanaan sebagai kegiatan yang 

tertentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pasda suatu periode 

tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan.14 Jadi 

dalam sebuah perencanaan telah terancang langkah-langkah yang 

jelas bagaimana mencapai tujuan yang telah ditetapkan mulai dari : 

1) Identifikasi masalah. 

2) Perumusan masalah. 

3) Penetapan tujuan. 

4) Identifikasi alternatif. 

5) Pemilihan alternatif. 

6) Elaborasi alternatif.15 

 

 

                                                           
13 Mukhamad Ilyas dan Nanik Nurhayati, Manajemen Pendidikan Islam : 

Konstruksi Teoritis dan Praktis, (Yogyakarta: Aditya Media Publishing, 2012), hlm. 127.   
14 Usman Husaini, Manajemen…, hlm. 48.  
15  Mukhamad Ilyas dan Nanik Nurhayati, Manajemen…, hlm. 128. 
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b) Pengorganisasian (Organizing) Pendidikan  

Pengorganisasian sebagai keseluruhan proses 

pengelompokan orang-orang, alat-alat tugas, tanggung jawab atau 

wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang 

dapat digerakan sebagai satu kesatuan dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan. Sebenarnya, fungsi dalam 

pengorganisasian pendidikan Islam adalah suatu kegiatan 

pengaturan pada Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya 

fisik lain yang dimiliki organisasi pendidikan  untuk menjalankan 

rencana yang telah ditetapkan serta mencapai tujuan pendidikan.16 

Dalam prosesnya, fungsi pengorganisasi pendidikan 

meliputi berbagai rangkaian kegiatan yang bermula pada orientasi 

atas tujuan pendidikan Islam yang direncanakan dan tujuan yang 

akan dicapai berdasarkan nilai etis normative yaitu al-Qur’an dan 

al-Hadist, dan berakhir pada saat kerangka organisasi yang tercipta 

terlengkapi dengan prosedur dan metode kerja, kewewenangan, 

personalia serta ketersediaan peralatan yang dibutuhkan. Di sisi 

lain, menerut tata urutan proses pengorganisasian pendidikan Islam 

meliputi beberapa kegiatan, yaitu: 

1) Perumusan tujuan. 

2) Penetapan tugas pokok. 

3) Perincian kegiatan. 

                                                           
16 Ibid, hlm. 135. 
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4) Pengelompokan kegiatan-kegiatan dalam fungsi-fungsi. 

5) Departementasi 

6) Pelimpahan Authority. 

7) Staf (Staffing). 

8) Fasilitas (Fasilitating).17 

Dalam proses pengorganisasian perlu adanya tatanan prisip 

yang harus dijadikan pegangan untuk tidak keluar dari rel 

pengorganisasian yang sebenarnya. Prinsip-prinsip tersebut, 

adalah: 

1) Memiliki tujuan yang jelas. 

2) Adanya kesatuan arah sehingga dapat terwujud kesatuan 

tindakan dan pimikiran. 

3) Adanya keseimbangan antara wewenang dengan tanggung 

jawab. 

4) Adanya pembagian tugas atau pekerjaan yang sesuai 

dengan kemampuan, keahlian dan bakat masing-masing, 

sehingga dapat menimbulkan kerjasama yang harmonis dan 

kooperatif. 

5) Bersifat relatif permanen, dan terstruktur sesederhana 

mungkin yang sesuai dengan kebutuhan, 

koordinasi,pengawasan dan pengedalian. 

6) Adanya jaminan keamanan pada anggota. 

                                                           
17 Ibid., hlm. 138-140. 
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7) Adanya tanggung jawab serta tata kerja yang jelas dalam 

struktur organisasi.18  

c) Pelaksanaan (Actuating) Pendidikan 

Penggerakan atau pengarahan merupakan hubungan 

manusia sebagai komponen organisasi pendidikan dalam 

kepemimpinan yang mengikat pada bawahan agar bersedia 

mengerti dan menyumbangkan tenaganya secara efektif serta 

efisien dalam pencapaian tujuan suatu organisasi pendidikan Islam. 

Di dalam manajemen pendidikan, pengarahan ini bersifat sangat 

kompleks karena disamping menyangkut manusia juga 

menyangkut berbagai tingkah laku dari manusia itu sendiri. 

Manusia dengan berbagai tingkah lakunya yang berbeda-beda akan 

mampu memberikan warna pada proses pendidikan dengan pola 

pengembangan yang berbeda-beda.19 

Penggerakan adalah hubungan antara aspek-aspek 

individual yang  ditimbulkan oleh adanya hubungan terhadap 

bawahan untuk dapat mengerti dan memahami pembagian 

pekerjaan yang efektif dan efisien untuk tujuan yang ditetapkan. 

Penggerakan pendidikan sangat berbeda dengan perencanaan dan 

pengorgasasian, karena fungsi perencanaan (Planning) dan 

pengorganisasian (Organizing) lebih banyak berhubungan dengan 

aspek-aspek abstrak proses manajemen, sedangkan fungsi 

                                                           
18 Ibid., hlm. 140. 
19 Ibid., hlm. 142. 
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penggerakan (Actuating) justru lebih menekankan paada kegiatan 

yang berhubungan langsung dengan orang-orang dalam organisasi 

di lembaga pendidika Islam.20 Jadi pokok-pokok masalah yang ada 

dalam fungsi penggerakan (Actuating) adalah sebagaimana, 

berikut: 

1) Tingkah laku Manusia (Human Behavior). 

2) Hubungan manusiawi (Human Relations). 

3) Komunikasi (Communication). 

4) Kepemimpinan (Leadership).21 

d) Pengawasan (Controlling) Pendidikan  

 Pengawasan sering juga disebut pengendalian adalah salah 

satu fungsi manajemen yang berupa mengadakan penilaian,bila 

perlu mengadakan koreksi sehingga apa yang dilakukan komponen 

lembaga pendidikan Islam dapat diarahkan ke jalan yang benar 

dengan maksud untuk mencapai tujuan pendidikan Islam yang 

telah digariskan. Pengawasan (Controlling) ialah proses 

pengamatan daripaada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi 

untuk memjamin agar semua pekerjaan yang dilakukan berjalan 

sesuai rencana yang ditetapkan.22  

 Dengan demikian, pengawasan manajemen pendidikan 

adalah proses penentuan apa yang dicapai, yaitu standar apa yang 

                                                           
20 Ibid., hlm. 143. 
21 Ibid., hlm. 144-145. 
22 Ibid., hllm. 146. 
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sedang dipakai, wujud apa yang hasilkan, berupa pelaksanaan yang 

sesuai dengan standar, menilai pelaksanaan (performansi) dan 

kapan perlu mengambil tindakan korektif, sehingga pelaksanaan 

dapat berjalan sesuai rencananya, yakni sesuai dengan standar 

untuk mencapai tujuan pendidikan . Dalam proses pengawasan 

pendidikan lebih banyak meliputi tindakan mencari sumber 

kesulitan dan mengoreksinya sebagai tindakan konstruktif untuk 

meningkatkan mutu pendidikan. Oleh sebab itu, tujuan fungsi 

pengawasan (controlling) adalah : 

1) Mencegah terjadinya penyimpangan pencapaian tujuan 

pendidikan Islam yang telah direncanakan. 

2) Agar proses kerja komponen lembaga pendidikan Islam 

sesuai dengan prosedur yang telah digariskan. 

3) Mencegah dan menghilangkan hambatan serta kesulitan 

yang akan, sedang atau yang mungkin terjadi dalam 

pelaksanaan kegiatan atau proses pendidikan Islam. 

4) Mencegah penyimpangan penggunaan sumber daya 

lembaga pendidikan Islam. 

5)  Mencegah penyahgunaan otoritas dan kedudukan yang 

diberikan kepada komponen lembaga pendidikan Islam.23  

 

 

                                                           
23 Ibi.d., hlm. 151. 
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2. Perkembangan Pendidikan Islam Di Patani, Thailand selatan 

a. Pendidikan di Masjid dan Surau 

Proses Islamisasi di Patani tidak bisa dilepaskan 

dari peranan pendidikan. Pada tahap awal pendidikan informal 

sangat berperan, yaitu kontak informal antara mubaligh dengan 

rakyat setempat selanjutnya ditindak lanjuti dengan 

munculnya pendidikan non formal dan terakhir pendidikan formal. 

Keberadaan Masjid dan Surau di Patani bukan hanya 

berfungsi sebagai tempat ibadah, tetapi juga berfungsi sebagai 

lembaga pendidikan Islam. Masjid dan Surau sejak dari dulu telah 

memegang peranan penting dalam penyebaran agama Islam di 

Patani, melalui lembaga tersebut para ulama dapat menyampaikan 

ajaran Islam kepada masyarakat dalam bentuk pengajian agama 

secara rutin. Adapun pengajian di terapkan di masjid ini 

diantaranya adalah belajar membaca al-Qur’an, belajar kitab-kitab 

Jawi (kuning), belajar berzanji, belajar menjadi imam sholat. 

b. Pendidikan Pondok Tradisional  

Pada tahap awal pendidikan agama Islam di kawasan 

Thailand Selatan dilaksanakan pendidikan al-Qur’an. Pengajian al-

Qur’an adalah sesuatu yang pasti dipelajari oleh setiap muslim. 

Pengajian al-Qur’an ini dilaksanakan di Masjid dan di rumah-

rumah Tok guru yang dijadikan tempat pengajian al-Qur’an. 

Selanjutnya muncullah pendidikan Pondok, pondok berposisi 
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sebagai lembaga pendidikan yang sangat penting di Thailand 

Selatan. 

Perkembangan pendidikan islam di Patani terlaksana 

melalui sistem pondok. Pondok berasal dari bahasa arab “Funduq” 

artinya bangunan untuk pengembara. Menurut Awang Had Salleh, 

bahwa Pondok adalah sebuah institusi pendidikan kampung yang 

mengendalikan pengajian Islam. Guru yang mengajarnya 

dikenalkan sebagai Tuan Guru atau Tok guru, dan diakui 

keahliannya oleh penduduk kampung untuk mengajar mereka yang 

ingin melanjutkan pengajian agama Islam.24  

Pelajar-pelajar yang tinggal di pondok disebut “Tuk Pake” 

(santri). Istilah ini berasal dari bahasa arab yang berarti orang yang 

sangat berhajat kepada ilmu pengetahuan dan bimbingan 

keagamaan.25 

Pondok adalah lembaga pendidikan tertua di Patani dan 

diantara pondok-pondok tertua itu adalah pondok Dala, Bermin, 

Semela, Dual, Kota, Gersih, Telok Manok, yang mempunyai 

pengaruh besar, bagi pertumbuhan pendidikan Islam didaerah ini 

oleh karena pondok-pondok ini banyak didatangi pelajar-pelajar 

dari luar Patani Karena itu pondok-pondok ini banyak sekali 

pengaruhnya bagi perkembangan bahasa Melayu, pengaruhnya 

juga sampai ke Brunai dan Kamboja. Diantara pondok yang ada di 

                                                           
24 M.Zamberi A.Malik, Patani dalam Tamadun…, hlm. 92.  
25 Ibid., hlm. 97.  
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Thailand selatan, ada beberapa nama pondok yang cukup lama dan 

terkenal yaitu, pondok Tok Guru Haji Nor, pondok Tok Guru Haji 

Leh, Pondok Guru Haji Somad dan lain-lain.26 

c. Pendidikan Madrasah 

Pada tahun 1933 Haji Sulong mendirikan sekolah modren 

pertama di Patani sebagaimana ditulis oleh Chalermkiat 

Khuntongpech. bahwa : Projek pembangunan sekolah Agama 

pertama di Patani mulai dibangun pada penghujung tahun 1933 

dengan jumlah dana 7200 Bath. yang disumbangkan oleh umat 

Muslim yang berada di kampung anak Ru dan sekitarnya dengan 

diberi nama sekolahnya Madrasah Al-Ma’arif Al-Wathaniyah 

Fathoni, kamudian sekolah ini diselesaikan dan buka secara resmi 

oleh Perdana Menteri Thai.27 

Semenjak itu Madrasah Modern Al-Ma’arif Al-Wathaniyah 

Fathoni dibangunkan, yang mana madrasah ini merupakan sekolah 

agama pertama yang didirikan di tanah Patani. Madrasah ini adalah 

sebuah madrasah model baru yang bukan hanya memiliki tingkatan 

mata pelajaran dan bersistem kelas tetapi juga menjadi istimewa 

karena adanya latihan baris berbaris. Pendidikan madrasah ini aktif 

                                                           
26 Ahmad Fathy al-Fathoni, Ulama Besar dari Fathoni, (Kuala Lumpur: 

University Kebangsaan Malaysia, 2001), hlm. 7-9. 
27 Nik Anuar Nik Mahmud, Sejarah Perjuangan Melayu Patani 1785-1954, 

(Selangor: UKM Bangi, 1999), hlm. 24.  
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hanya tiga tahun,28 namun hal ini tentunya sudah merupakan 

pedoman bagi pertumbuhan Madrasah yang lain setelahnya. 

Adapun tingkat pendidikan di lembaga Madrasah bermulai 

dari tingkat ibtidaiyah, kemudian berkembang menjadi 

Mutawaasitah dan tingkat Tsanawiyah. Sistem pengajian agama di 

madrasah mengutamakan sistem talaqqi29 dan sistem turath.30   

d. Pendidikan Pondok Modern (Sekolah Swasta Pendidikan Islam) 

Lembaga ini merupakan lembaga pendidikan hasil 

tranformasi dari lembaga pondok pesantren tradisional ke pondok 

pesantren modern. Semua kegiatan diatur oleh pemerintah 

Thailand. Sistem pendidikan ini dilaksanakan dalam bentuk 

dualisme semi-sekuler, yaitu :  

Pertama : Pendidikan agama tingkat Ibtidaiyah, 

Mutawasitah dan Tsanawiyah. Kedua :  Pendidikan umum dari 

tingkat menengah pertama (SLTP) dan menengah atas (SLTA). 

Adapun kurikulum yang dipakai dalam penyelenggarakan 

pendidikan di pondok terbagi 2 bagian, yaitu : 

 
                                                           

28 Madrasah al-Maa’rif al-Wathaniah Fathoni ditutup oleh pemerintah 
Thailand. Karena dengan situasi masyarakat Islam Patani pada waktu itu masih 
dalam kondisi belum terteram dan sering terjadi konflik antara orang muslim 
dengan orang Budha atau pemerintah. Sehubungan dengan madrasah tersebut 
karena diduga oleh pemerintah Thailand sebagai tempat berkumpul untuk 
melawan pemerintah dan nama madrasah ini mengguna kalimat Wathaniah 
(kebangsaan). Bagaimana pun hal ini merupakan peristiwa bersejarah bagi dunia 
pendidikan Islam di Patani.  

29 Sistem Talaqqi berasal dari bahsa Arab, adalah sistem belajar ilmu 
agama secara langsung bertatab mka kepada guru yang bersangkutan.  

30 Sistem Turath berasal dari bahasa Arab, adalah sistem belajar ilmu 
agama dengan menggunakan atau melalui kitab-kitab yang tersedia di madrasah. 
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a. Bagian Agama 

a) Kurikulum pendidikan Islam tingkat Dasar atau tingkat 

Ibtidaiyah, selama 4 tahun sama dengan 8 semester. 

b) Kurikulum pendidikan Islam tingkat Menengah atau tingkat 

Muatawasitah, selama 3 tahun sama dengan 6 semester. 

c) Kurikulum pendidikan Islam tinkat Atas atau Tsanawiyah, 

selama 3 tahun sama dengan 6 semester. 

b. Bagian Umum 

a) Kurikulum pendidikan umum tingkat Pertama, selama 3 

tahun sama dengan 6 semester. 

b) Kurikulum pendidikan umum tingkat Atas, selama 3 tahun 

sama dengan 6 semester.31 

Penyelanggaraan pendidikan pondok, awalnya memang 

belum menampakan sistem pentadbiran yang jelas. Pengelolaan 

pondok hanya sekadar mengisi kebutuhan masyarakat tentang ilmu 

pengetahuan agama. Kemudian dalam perkembangan berikut 

sejalan dengan bertambahnya pelajar dan perkembangan zaman 

serta pengalaman kiai, telah memberi angina baru dalam 

pertumbuhan dan perkembangan pendidikan pondok di Patani. 

Sejajar dengan kedudukan Patani sebagai pusat tamadun 

Islam di era akhir abad ke-18 dan awal abad ke-19, pertumbuhan 

                                                           
31 Sifa Fauziah, Sejarah Perkembangan Pendidikan Islam di Thailand 

Selatan (Patani) Pada Abad ke XVII-XX M. (Skripsi tidak diterbitkan, UIN 
Syarif Hidayatullah, 2011), hlm. 23-24. 
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dan berkembangan pondok semakin pesat, sehingga terdapat 

beberapa buah pondok yang terkenal, di antaranya : Pondok Kuala 

Bekah, Pondok Samela, Pondok Bedang, Pondok bedan Daya, 

Pondok Dala, Pondok Teragu, Pondok Tokyong, dan Pondok 

Azizstan. 

Keberadaan pondok di Patani sangatlah penting sebagai 

satu- satunya institusi pendidikan Islam yang telah mambawa 

harum nama Patani sebagai pusat kegiatam Islam, di Semenajung 

Tanah Melayu dan telah mencetak beberapa ulama yang 

termasyhur. Pondok dalam fungsinya banyak memberi jasa 

mempertahankan nilai-nilai Islam. Sebagai institusi 

kemasyarakatan, pondok juga selau membina dan membimbing 

masyarakat Patani kearah kemajuan sosial, membentuk pola fikir 

dan perilaku kehidupan masyarakat umum.32    

 

F. Metode Penelitian 

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian yang 

dapat dibagi dalam beberapa bagian ,yaitu : 

1. Jenis penelitian  

Jenis penelitian ini dapat diklasifikasikan sebagai penelitian 

lapangan (Field research) yang bersifat deskripsi kualitatif yang 

bertujuan untuk mengetahui implementasi manajemen pendidikan 

                                                           
32 M.Zamberi A.Malik, Patani dalam Tamadun…, hlm. 97.  
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agama Islam di madrasah Mulnithi Azizstan. Metode penelitian 

kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti 

kondisi obyek yang alamiah, dimana peliti adalah sebagai intrukment 

dan hasil penelitian lualitatif lebih menekankan makna dari pada 

generalisasi.33 

2. Subjek Penelitian 

Subjek penelitian merupakan pihak yang dapat memberikan 

informasi yang dibutuhkan dalam penelitian. Menurut Suharsimi 

Arikunto, subjek penelitian adalah subjek yang dituju untuk diteliti 

oleh peneliti.34 Tekhnik yang digunakan dalam menentukan subjek 

dalam penelitian ini adalah purposive sampling yang mengambil 

sampel sumber datanya dengan pertimbangan tertentu, yaitu orang-

orang yang sekiranya mengetahui, memahami, dan berpartisipasi 

dalam situasi sosial yang akan diteliti.  

Dalam penentuan subyek penelitian ini yang menjadi subjek 

dan sekaligus sumber informasi, adalah: 

a. Pimpinan atau kepala madrasah  Mulnithi Azizstan.  

b. Guru dam staf-staf lainnya. 

c. Siswa/siswi pada Madrasah Mulnithi Azizstan. 

 

                                                           
33 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: 

Alfabeta, 2010), hlm. 15.  
34 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suantu Pendekatan Praktek 

Edisi Revisi V, (Jakarta: PT Rieneka Cipta, 2002), hlm. 122. 
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3. Metode pengumpulan Data 

Untuk mendapat data yang cukup.sesuai dengan pokok 

permasalahan yang diteliti,dapat dipercayai, tempat dan benar. Maka 

penulis menggunakan beberapa metode dengan yang lain saling 

melengkapi metode tersebut adalah : 

a.  Observasi 

Metode observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara 

sistematik terhadap gejala-gejala yang tampak pada objek 

penelitian.Observasi dilakukan untuk menghimpun data, meliputi 

letak geografis madrasah mulnithi Azizstan, program 

pembelajaran. 

Metode ini digunakan untuk mengtahui kondisi objektif 

secara konkrit, serta aktivitas yang ada dalam madrasah Mulnithi 

Azizstan. Berikut faktor pendukung dan penghambat dalam 

manajemen membawa kemacetan pendidikan, Menggunakan 

observasi ini untuk mengumpulkan data merupakan varbalesasi 

mengenai hal-hal yang diamati. 

b. Wawancara  

          Metode wawancara adalah metode pengumpulan data, 

pengamatan dilakukan dengan tanya jawab yang dilakukan secara 

lisan, bertatap muka (face to face), dengan siapa saja yang yang 
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dikehendaki.35 Wawancara juga bias diartikan sebagai proses 

Tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan 

dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara 

langsung informasi-informasi ataupun keterangan.36 

 Wawancara digunakan apabila ingin melakukan studi 

pendahuluan yang harus diteliti, dan untuk mengetahui hal yang 

lebih mendalam dari responden dengan jumlah responden 

sedikit/kecil. Dalam penelitian ini wawancara yang digunakan 

adalah wawancara terstruktur yaitu wawancara yang telah 

diketahui pasti tentang informasi yang akan diperoleh.37 

 Wawancara ini dilakukan untuk mencari data tentang 

persoalan-persoalan yang berkaitan dengan Implementasi  

manajemen pendidikan agama Islam pada madrasah Mulnithi 

Azizstan. 

c.  Dokumentasi 

          Metode dokumentasi adalah riset yang dilakukan dengan 

meneliti bahan dokumen yang ada dan mempunyai relevansi 

dengan tujuan penelitian.38 

                                                           
35 Dudung Abdurrahman, Pengantar Metode Penelitian,(Jakarta: Kurnia 

Kalam,2003), hlm. 58. 
36 Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi,Pengantar Metode Penelitian,(Jakarta: 

PT. Bumi Aksara,2003), hlm. 83. 
37 Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kullitatif, 

Kuantitatif, dan R&D, (Bandung: Alfabeta, 2013), hal. 199-201.  
38 Anas Sudijono, Pengantar Statistik Pendidikan, (Jakarta: PT Raja 

Grafindo Persada,1996), hlm. 27. 
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          Metode dokomentasi yang digunakan penunis ini adalah 

variable yang bertujuan untuk mencari data mengenai hal atau 

variable yang  berkaitan dengan catatan, buku-buku, transkrip, 

agenda dan sebagainya.39 Misalnya  letak geografis, stuuktur 

organnisasi madrasah, jumlah siswa dan siswi, jumlah guru dan 

pegawai,40 di madrasah mulnithi Azizstan. Adapun alasan 

digunakannya metode dokumentasi ini adalah sebagai pelengkap 

dari pada metode observasi dan metode interview.    

d. Metode Analisa Data 

Dalam menganalisa data, penulis menggunakan metode 

deskriptif.41 analisis  arti data hasil  penelitian akan dianalisa secara 

sistematik yang kemudian disajikan secara kualitatif yang secara 

nyata digunakan metode-metode berikut : 

a) Metode Deduktif 

Metode deduktif, yaitu proses berpikir dan kenyataan 

umum ke pernyataan khusus dengan penerapan kaidah- kaidah 

dari logika. 

b) Metode Induktif 

Metode Induktif, yaitu proses berpikir untuk 

menemukan pengetahuan yang bersifat umum atau kesimpulan 

                                                           
39 Winarmo Surakhmad, Pengantar Pendidikan Ilmiah Dasar Metode 

Teknik, (Bandung: Tarsito, 1989), hlm. 133.  
40

 Sanusi Uwes, Manajemen pengembangan mutu Dosen, (Jakarta: 
Logos, 1999), hlm. 82. 

41 Wardi Bachtiar, Metode Penelitian Ilmu Dakwah, (Jakarta: Logos 
Wacana Islam, 1997), hlm. 60. 
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dengan bersendikan atau pengamatan atau pengetahuan yang 

bersifat khusus.42 

c) Metode Triangulasi 

Metode triangulasi, yaitu metode untuk mendapatkan 

hasil yang lebih baik apabila dibandingkan dengan 

menggunakan satu metode saja dalam suatu penelitian. 

Kelebihannya adalah bisa mendapatkan akurasi data dan 

kebenaran hasil yang di inginkan, dapat meningkatkan 

kedalaman pemahaman peneliti baik mengenai fenomena yang 

diteliti maupun konteks di mana fenomena itu muncul.43 

 

G. Sistematika Pembahasan 

         Untuk mempermudahkan penulis skripsi ini, penulis 

mensistematisasikan pembahasan sebagaimana tertulis dibawah ini : 

Bab I   : yaitu Pendahuluan, yang berisi tentang gambaran umum 

penelitian yang meliputi latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan 

kegunaan hasil  penelitian, kajian  pustaka, landasan teori, metode 

penelitian dan sistematika pembahasan. 

Bab II  : yaitu bab yang membahas tentang gambaran umum 

Madrasah Mulnithi Azizstan di Patani Thailand Selatan. dimana bab ini 

terdiri dari lima sub yaitu letak geografis Madrasah Mulnithi Azizstan, 

                                                           
42 Saifulddin Azwar, Metode Penelitian, (Yogyakarta: Pustaka Palajar Offset, 

2001), hlm. 40. 
 43 Diakses dalam https://8tunas8.wordpress.com/2011/07/23/metode-penelitian-
triangulasi, pada hari Senin, tanggal 18 Mei 2015, jam 14:15. 
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sejarah Madrasah Mulnithi Azizstan Struktur organisasi Madrasah 

Mulnithi Azizstan, kondisi guru dan siswa, dan kondisi sarana dan 

prasarananya 

Bab III  : yaitu membahas tentang pelaksanaan manajemen 

pendidikan agama Islam di Madrasah Mulnithi Azizstan yang mana dalam 

bab ini terdiri dari tujuh sub bab antara lain yaitu dasar tujuan manajemen 

pendidikan, peranan kepala madrasah, Pengelolaan proses belajar 

mengajar, manajemen kesiswaan, manajemen keuangan, faktor pendukung 

dan penghambat, hasil yang akan dicapai oleh Madrasah mulnithi 

Azizstan. 

Bab IV : yaitu bab penutup dalam bab ini terdiri dari kesimpulan, 

saran-saran dan diakhiri dengan penutup. Dan  dilanjut dengan daftar 

pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

 Setelah diadakan penelitian dan pembahasan terhadap 

implementasi manajemen pendidikan pada Madrasah Mulnithi Azizstan di 

Patani Thailand Selatan, maka dapat diambil kesimpulan yaitu sebagai 

berikut : 

1. Implementasi manajemen pendidikan di madrasah Mulnithi Azizstan 

terbagi menjadi dua bagian yaitu pengurus bagian yayasan dan 

pengurus bagian madrasah, yang masing-masing mempunyai tugas 

yang berbeda seperti (1). Pengurus bagian yayasan terjadi beberapa 

bagian kecil yaitu kepala madrasah, bagian pegawai kerja, bagian 

kesiswaan, dan bagian pendidikan bagian agama dan umum.             

(2). Pengurus bagian madrasah terjadi beberapa bagian kecil yaitu 

kepala manajer, wakil manajer bagian keuangan,wakil manajer bagian 

sarana dan prasaran, dan wakil manajer bagian perhubungan dan 

kemasyarakatan. Walaupun mempunyai tugas yang berbeda tetapi 

pembagian seperti ini sangat penting dalam proses belajar mengajar di 

madrasah ini, baik dalam segi pengelolaan siswa, manajemen guru dan 

pelaksanaan pendidikan. Dalam implementasi manajemen pendidikan 

di madrasah Mulnithi Azizstan cukup berhasil.   

2. Hasil-hasil yang telah dicapai oleh madrasah Mulnithi Azizstan cukup 

mengembirakan, terbukti ada beberapa siswa-siswanya dapat 
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melanjutkan pendidikan di beberapa pengurusan tinggi pemerintah dan 

swasta dalam negeri maupun luar negeri. Dan banyak yang menjadi  

tokoh dalam masyarakat dengan berjabatan sebagai imam, khatib, 

bilal, guru TK dan lain-lain. 

3. Dalam pelaksanaan manajemen pendidikan terjadi beberapa faktor 

pendukung dan penghambat. Faktor pendukung yaitu Para guru 

dengan semangat berkerja tanpa memandang pada gaji yang diberikan 

oleh madrasah, demi untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah 

ditetapkan bersama, dan ada bantuan dari pemerintah setiap tahun, 

sehingga kegiatan yang direncanakan dapat berjalan dengan lancar. 

Dan faktor penghambat yaitu kurang lengkap tenaga pengajar dalam 

bidang ilmu tersebut, yang mengakibatkan siswa kurang menguasai 

ilmu tersebut, disamping itu juga masih kurang tenaga manajemen.  

 

B. Saran-Saran 

Pada bagian ini penulis ingin mengjukan saran-saran dengan 

meningkatkan mutu dalam pendidikan terutama dalam memejemen 

pelaksanaan di Madrasah Mulnithi Azizstan khususnya. Diharapkan dapat 

bermanfaat demi meningkatkan mutu dan terarahnya pendidikan Islam. 

Adapaun sara-saran yang penulis ingin sampai seperti berikut : 

1. Sebagai manajer/pemimpin madrasah Mulnithi Azizstan yang 

memiliki tanggung jawab dan tugas tersebut dapat diselesaikan 

seluruhnya. Maka untuk memperlancarkan pelaksanaan kegiatan 
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belajar mengajar, diperlukan satu tim manajemen pelaksanaan untuk 

operasional yang memiliki kapabilitas dan kompetensi dibidangnya 

yang hendal, agar dapat kondisi yang kondusif dan saling kerja sama 

dalam pengeleloannya. 

2. Untuk mendapat tenaga professional dalam bidang manajemen 

pelaksanaan, diperlukan adanya usaha training keprofesional dibidang 

manajemen agar dapat menghasilkan tenaga manajemen pelaksanaan 

yang tampil dan siap dipakai. Kegiatan training keahlian ini bias 

dilaksanakan secara bertahap dan berlanjut sehingga operasional dalam 

pelaksanaan personil yang siap. 

3. Harus ada komunikasi terhadap masyarakat sekitarnya dengan baik, 

dalam urusan pengelolaan mamajemen madrasah dalam rangka 

menjaga kesalah pahaman anatara ataf pengelolaan dengan masyarakat 

sekitarnya. 

4. Para guru mengajar di madrasah, diharapkan dapat meningkatkan 

kualitas mengajar. Dengan bersedia mengikuti training-training yang 

diadakan oleh pemerintah maupun oleh madrasah, dalam rangka 

meningkatkan kualitas mengajar guru agama. 

5. Dalam menghadapi faktor-faktor yang menghambat pelaksaan 

manajemen. Perlu adanya kegiatan konsolidasi yang berlanjut terhadap 

seluruh, kompenen manajemen agar permasalahan yang di tempuhi 

diselesaikan dengan sempurna dan baik.  
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C. Kata Penutup 

Syukur al-hamdulillah penulis panjatkan Kehadhirat Allah SWT. 

Dengan segala Taufiq dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 

menyelesaikan penulis skripsi ini dengan baik. 

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari bahwa masih 

banyak terdapat kekurangan baik dalam isi maupun susunan kata-kata. 

Namun demikian penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi 

penulis sendiri, almamater dan pentatbir Madrasah Mulnithi Azizstan 

khususnya dan kepada para pembaca umunya. 

Akhirnya semua pihak yang secara langsung maupun tidak 

langsung yang telah memberikan bantuan moril maupun spiritual sehingga 

skirpsi ini dapat diselesaikan. Sekali lagi penulis mengucapterima ribuan 

terima kasih yang tak terhinnga kepada semua pihak, semoga segala amal 

kebaikan yang telah diberikan diterima oleh Allah SWT. Sebagai amal 

bakti terhadap Agama, Bangsa dan Negara. Serta mendapat ganjaran yang 

setimpal dari Allah SWT.   Amin……                                                                               
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Lampiran I : 

PEDOMAN OBSERVASI 

 

1. Letaknya Geografis Madrasah Mulnithi Azizstan. 

2. Tata Bangunan Madrasah. 

3. Sarana dan Fasilitas Madrasah. 

4. Situasi dan Kondisi Madrasah. 

 

 

DATA DOKUMENTASI 

 

1. Sejarah berdiri madrasah Mulnithi Azizstan. 

2. Letak geografis Madrasah. 

3. Struktur organisasi Madrasah Mulnithi azizstan. 

4. Dasar dan tujuan pendidikan. 

5. Kurikulum pendidikan. 

6. Peraturan penerimaan pelajar. 

7. Kondisi guru dan siswa. 

8. Kondisi sarana dan prasarana. 
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PEDOMAN WAWANCARA 

  

1. Letak Geografis Madrasah Mulnithi Azizstan. 

- Di mana letak goegrafis Madrasah ? 

- Berapa luas kawasannya? 

- Berapa jumlah gedung/bangunan? 

2. Sejarah berdiri Madrasah Mulnithi Azizstan. 

- Kapan madrasah ini didirikan? 

- Apa latar belakang berdirinya madrasah ini? 

- Siapa pendirinya? 

- Bagaimana perkembangan dan kondisi madrasah sampai sekarang? 

3. Struktur Organisasi Madrasah Mulnithi Azizstan. 

- Bagaimana struktur organisasinya? 

- Bagaimana pelaksanaan manajemen kepengurusannya? 

4. Kondisi Guru dan Murid 

a. Kondisi guru 

- Berapa jumlah tenaga guru? 

- Bagaimana keadaan guru yang mengajar di madrasah? 

b. Kondisi Siswa 

- Berapa jumlah siswa? 

- Apa saja syarat-syarat menjadi siswa di madrasah ini? 

5. Kondisi  Sarana dan Prasarana. 

- Apa saja sarana dan prasaranan yang dimiliki? 

- Berapa jumlah bengunan dan ruangan? 

- Fasilitas apa juga yang memberi kemudahan kepada siswa dan siswi? 

6. Tata keuangan 

- Dari mana sumber dana? 

- Bagaimana cara manajemen keuangan? 

- Siapa yang bertanggungjawab/menanganinya? 

7. Sistem pendidikan dan pengajaran 

- Apa dasar, tujuan pendidikan dan pengajarannya? 
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- Bagaimana kurikulum pendidikan dan pengajarannya? 

- Bangaimana jenjang pendidikan? 

8. Implementasi manajemen pendidikan di madrasah. 

- Bagaimana prencanaan manajemen pendidikan? 

- Bagaimana pengorganisasian manajemen pendidikan? 

- Bagaimana pelaksanaan manajemen pendidikan? 

- Bagaimana pengawasan manajemen pendidikan? 

- Hasil apa saja yang dicapai oleh madrasah ini? 

9. Mengenai perhubungan dan kemasyarakatan 

- Bagaimana hubungan madrasah dengan masyarakat? 

- Bagaimana hubungan madrasah dengan pemerintah? 

- Bagaimana hubungan madrasah dengan perguruan tinggi dalam negeri 

maupun di luar negeri? 

10. Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi? 

- Apa saja faktor pendukung? 

- Apa saja faktor penghambat? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



108 
 

Lampiran II: 

CATATAN LAPANGAN I 

Metode Pengumpulan Data: Observasi 

 

Hari/Tanggal   : 8  Maret 2015 

Jam    : 08:00-09:00 

Lokasi    : Napradu, Khokpho, Pattani 

Sumber Data  : Lingkungan Madrasah Mulnithi Azizstan 

Deskripsi Data:  

 Dari hasil pengamatan di lokasi penelitian, diperoleh data sebagai berikut : 

1. Madrasah ini letak di Jalan Phetkaseam No. 119 M.7 T.Napradu 

A.Khokpho Ch.Patani 94180, Thailand Selatan.  

2. Batas-batas wilayah Madrasah Mulnithi Azizstan adalah: 

- Sebelah Utara  : Berbatasan dengan jalan raya 

- Sebelah Barat  : Berbatasan dengan desa Thungna 

- Sebalah Selatan : Berbatasan dengan desa Beluka  

- Sebelah Timur  : Berbatasan dengan desa Salalak 

 

Interprestasi:  

 Madrasah ini terletak di Jalan Phetkasem No. 119 dan berbetasan dengan 

jalan raya, desa Thungna, desa Beluka dan desa Salalak. 
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CATATAN LAPANGAN II 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 8 Maret 2015 

Jam    : 09:00:10:00 

Lokasi    : Ruang Guru 

Sumber Data  : Tuan guru H.Abdulwahab Abdulwahab 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah pemilik madrasah Mulnithi Azizstan. Wawancara kali ini 

merupakan kali yang pertama dengan informan. Pertanyaan-pertanyaan yang 

disampaikan mengenai gambaran umum madrasah Mulnithi Azizstan menyangkut 

dengan sejarah berdiri dan perkembangannya. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa madrasah Mulnithi 

Azizstan ini adalah madrasah yang berkembang dari pondok pesantren, dan 

perkembangan madrasah ini dipimpin oleh 2 kepemimpinan yaitu Tuan guru 

H.Abdulaziz dan Tuan guru H.Abdulwahab. Sekaligus dapat perijinan dari 

pemilik madrasah untuk mengambilkan beberapa data atau dokumentasi untuk 

memudahkan dalam penelitian pada kali ini. 

 

Interprestasi: 

 Madrasah Mulnithi Azizstan berdiri pada tahun 1953 M. dan berkembang 

dari pondok pesantren menjadi Madrasah. 
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CATATAN LAPANGAN III 

Metode Pengumpulan Data: Dokumentasi 

 

Hari/Tanggal   : 8  Maret 2015 

Jam    : 10:00-11:30 

Lokasi    : Ruang TU 

Sumber Data  : Abdulrazak Wansoh 

     Sahudi Bueraheng 

 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah guru-guru yang mengajar di madrasah ini sekaligus 

sebagai petugas di ruang TU. Pengamatan pada kali ini peneliti minta 

dokumentasi ataupun catatan pendidikan periode tahun 2013-2014, sesuai dengan 

dapat ijin dari pemilik madrasah. 

 Dari hasil pengamatan pada kali ini dapat beberapa dokumentasi yang 

diperlukan untuk dalam penulisan ini. 

 

Interprestasi:  

 Dokumentasi yang dapat ada berbagai data seperti letak dan sejarah 

berdirinya, kondisi guru dan siswa, kondisi sarana dan prasaran, kurikulum dan 

lain-lain. 
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CATATAN LAPANGAN IV 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 8  Maret 2015 

Jam    : 12:20-13:30 

Lokasi    : Ruang Guru 

Sumber Data  : Kamal H.Abdulwahab 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Kepala Madrasah Mulnithi Azizstan di Patani. 

Wawancara kali ini adalah wawancara kali pertama dengan beliau, pertanyaan-

pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan sturuktur organisasi di madrasah 

Mulnithi azizstan dan peranan tugar-tugas personalianya. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa struktur organisasi di 

madrasah ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu bagian yayasan dan bagian madrasah, 

dan pembagian tugas cukup jelas sesuai dengan bidangnya. 

 

Interprestasi:  

 Struktur organisasi Madrasah Mulnithi Azizstan terbagi menjadi 2 bagian 

yaitu bagian yayasan dan bagian madrasah. Bagian yayasan menangani urusan 

pendidikan, kemudian bagian madrasah menangani urusan eksternal. 
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CATATAN LAPANGAN V 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 9  Maret 2015 

Jam    : 09:10-10:30 

Lokasi    : Ruang Guru 

Sumber Data  : Abdullah Dueramae 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Ketua Pendidikan bagian Agama. Wawancara kali ini 

adalah wawancara kali pertama dengan beliau, pertanyaan-pertanyaan yang 

disampaikan berkaitan dengan kurikulum pendidikan agama yang dilaksanakan  

di madrasah Mulnithi azizstan. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa kurikulum pendidikan 

agama yang dilaksanakan di madrsah Mulnithi azizstan adalah kurikulum 

Buranakan yakni kurikulum yang dikelaur oleh Kementerian Pendidikan. 

 

 

Interprestasi:  

 Kurikulum yang dilaksanakan di Madrasah Mulnithi Azizstan yaitu 

kurikulum yang diatur oleh Kemeenterian Pendidikan. 
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CATATAN LAPANGAN VI 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 9  Maret 2015 

Jam    : 13:00-14:00 

Lokasi    : Ruang Guru Saman (Umum) 

Sumber Data  : Senit Maijaruen  

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Pengurus bagian Pegawai Kerja Madrasah Mulnithi 

Azizstan di Patani. Wawancara pada kali ini peneliti menggunakan bahasa Thai 

sebagai bahasa komunikasi, karena guru mai Jaruen adalah orang beragama 

Budha dan tidak bias berbicara denga bahasa Melayu. Pertanyaan-pertanyaan 

yang disampaikan berkaitan dengan kondisi guru dan siswa di madrasah Mulnithi 

Azizstan. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa jumlah tenaga guru baik 

bagian Agama maupun bagian Umum (Saman) sebanyak 133 orang. Laki-laki 

sebanyak 68 orang dan perempuan sebanyak 65 orang. Dan guru juga terbagi 

kepada dua jenis yaitu guru sebagai tugas mengajar (guru yang diperlu oleh 

madrasah, guru ini rata-rata adalah guru agama), dan guru negeri yang ditugaskan 

oleh pemerintah untuk membuat dalam proses belajar mengajar (guru ini 

kebanyakan adalah guru umum). 

Interprestasi:  

 Kondisi guru di Madrasah Mulnithi Azizstan berjumlah 133 orang. 
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CATATAN LAPANGAN VII 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 9  Maret 2015 

Jam    : 14:20-15:30 

Lokasi    : Ruang Guru 

Sumber Data  : Muhammad Awang 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Ketua bagian Kesiswaan Madrasah Mulnithi Azizstan di 

Patani. Wawancara kali ini ada beberapa pertanyaan, pertanyaan-pertanyaan yang 

disampaikan berkaitan dengan kondisi siswa di madrasah Mulnithi Azizstan. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa jumlah siswa di madrasah 

berjumlah  2,389 orang. Dan waktu tempuh pembelajaran di Madrasah Mulnithi 

Azizstan untuk melulus pendidikan dari tingkatan Ibtidaiyah, Mutawasitah dan 

Tsanawiyah selama  9 tahun jenjang pendidikannya.  

 

Interprestasi:  

 Kondisi siswa di Madrasah mulnithi Azizstan berjumlah 2.389 orang, 

terdiri dari siswa laki-laki 847 orang dan perempuan 1.542 orang. 
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CATATAN LAPANGAN VIII 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 10  Maret 2015 

Jam    : 10:00-11:30 

Lokasi    : Taman Madrasah 

Sumber Data  : Jamaluddi Abdulwahab 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Wakil Manajer bagian Sarana dan Prasarana Madrasah 

Mulnithi Azizstan di Patani. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berkaitan 

dengan kondisi sarana dan pra sarana pendidikan di madrasah ini. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa keadaan sarana dan 

prasarana pendidikan cukup bagus.. Selain itu itu keadaan prasarana juga cukup 

memberi fasilitas kepada pelajar dan pengujungnya, karena madrasah ini memilik 

bus untuk anaar/jemput siswa sebanyak 13 bus, lapangan bola, dan beberapa 

koperasi disediakan untuk para pelajar maupun pengunjung. 

 

Interprestasi:  

 Kondisi saran dan prasarana pendidikan di madrasah ini memiliki 

bangunan di sebanyak 13 bangunan dan jumlah ruangan di madrasah ini ada 

sekitar 117 ruang, yang masing-masing digunakan sesuai dengan kebutuhan 

belajar dan lain-lain. 
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CATATAN LAPANGAN IX 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 10  Maret 2015 

Jam    : 13:00-14:30 

Lokasi    : Ruang Kepala Madrasah 

Sumber Data  : Kamal  Abdulwahab 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Kepala Madrasah di Madrasah Mulnithi Azizstan. 

Wawancara pada kali ini adalah kali yang kedua dengan beliau. Pertanyaan-

pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan pelaksanaan atau implementasi 

manajemen pendidikan di madrasah Mulnithi Azizstan. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa implememtasi manajemen 

pendidikan terbagi kepada 2 bagian penting yaitu bagian yayasan dan bagian 

madrasah. Setiap bagian berjalan sesuai dengan POAC yaitu perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan. 

 

Interprestasi:  

 Implementasi manajemen pendidikan di madrasah ini, terbagi kepada 2 

bagian yang pimpin oleh Kepala Madrasah untuk mencapai tujuan pendidikan. 
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CATATAN LAPANGAN X 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 11  Maret 2015 

Jam    : 09:00-09:40 

Lokasi    : Ruang Guru Umum (Saman) 

Sumber Data  : Senit Maijeruen 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Ketua Bagian Pegawai Kerja Madrasah Mulnithi 

Azizstan di Patani. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berkaitan tugas 

pokok dalam bagian ini. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa tugas pokok dalam bagian 

ini yaitu menjaga dan mengontrol tenaga kerja di madrasah ini. 

 

 

 

Interprestasi:  

 Ketua Pegawai Kerja memiliki tugas penting yaitu menjaga dan 

mengontrol tenaga kerja di madrasah ini. 
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CATATAN LAPANGAN XI 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 11  Maret 2015 

Jam    : 10:00-11:30 

Lokasi    : Taman Madrasah 

Sumber Data  : Muhammad Awang 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Ketua bagian Kesiswaan Madrasah Mulnithi Azizstan di 

Patani. Wawancara pada kali adalah wawancara kali yang kedua dengan beliau. 

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan tugas pokok dalam 

bagian ini, dan bagaimana pelaksanaan kesiswaan di madrasah Mulnithi Azizstan.  

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa tugas pokok bagian yaitu 

mendidik dan mengaderisasi siswa untuk meningkatkan kepemimpinan siswa 

dalam melaksanakan tugas organisasi siswa dan pelaksanaannya yaitu bentuk 

sebuah organisasi siswa (OSIS).  

 

Interprestasi:  

 Membentuk sebuah organisasi siswa (OSIS)  untuk mendidik dan 

melatihkan kepemimpinan siswa serta memberi wahana bagi siswa untuk 

melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan kegiatan-kegiatan Madrasah. 
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CATATAN LAPANGAN XII 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 11  Maret 2015 

Jam    : 13:00-14:30 

Lokasi    : Ruang Guru 

Sumber Data  : Abdullah  Dueramae 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Ketua bagian Agama Madrasah Mulnithi Azizstan di 

Patani. Wawancara kali ini merupakan wawancara kali yang kedua bersama 

beliau. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan tugas pokok 

atau pengorganisasian pendidikan bagian agama dan umum di madrasah Mulnithi 

Azizstan dan pelaksanaannya. Dan hasil yang dicapai dalam implementasi 

manajemen pendidikan. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa tugas pokok teebagi 

kepada 2 pengorganisasi yaitu pengorganisasia guru dan pengorganisasian bahan 

ajar. Dan pelaksanaannya mengelola semua hal yang berkaitan dengan urusan 

pendidikan. Dan hasilnya banyak siswa yang lulus kemudian melanjut di berbagai 

perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri. Bagi mereka yang tidak 

melanjut pendidikan, mereka akan berbakti kepada masyarakat. 

Interprestasi:  

 Dan pelaksanaannya meliputi yaitu manajemen guru, manajemen kelas, 

pengelola siswa dan pelaksanaan pendidikan. Hasilnya banyak yang dicapai baik 

mereka yang melanjut pendidikan di perguruan tinggi maupun tidak. 
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CATATAN LAPANGAN XIII 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 12  Maret 2015 

Jam    : 09:00-10:00 

Lokasi    : Ruang Guru 

Sumber Data  : Muhammadnasaruddin Lehnuh 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Ketua Manajer madrasah Mulnithi Azizstan di Patani. 

Wawancara kali ini merupakan wawancara kali pertama bersama beliau. 

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan tugas-tugas pokok 

bagian manajer di madrasah Mulnithi Azizstan dan pelaksanaannya. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa tugas pokok bagian 

mencakupi urusan eksternal, yang mencakupi dengan urusan sarana dan 

prasarana, perhubungan dan kemasyarakatan, dan keuangan. Untuk tugasnya 

sesuai dengan bidangnya. 

 

Interprestasi:  

 Manajer adalah bidang yang cukup penting dalam manajemen pendidikan 

di madrasah ini, karena bidang inilah yang akan memajukan dan meningkatkan 

madrasah baik dalam urusan saranan dan prasarana dan perhubungan dan 

kemasyarakatan. 
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CATATAN LAPANGAN XIV 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 12  Maret 2015 

Jam    : 11:00-12:15 

Lokasi    : Ruang Keuangan 

Sumber Data  : Nawal Abdulwahab 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Wakil Manajer bagian Keuangan Madrasah Mulnithi 

Azizstan di Patani. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan 

tugas bagian keuangan dan pelaksanaan keuangan di madrasah Mulnithi Azizstan. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa tugas pokok bagian 

keuangan yaitu mencatat anggaran biaya setiap bidang, baik anggaran biaya 

keluar maupun masuk. Dan madrasah ini dapat subsidi dari pemerintah setiap 

tahun. 

 

 

Interprestasi:  

 Wakil Manajer bidang Keuangan memiliki tugas sangat penting dalam 

implementasi manajemen pendidikan di  madrasah ini. 
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CATATAN LAPANGAN XV 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 13  Maret 2015 

Jam    : 13:30-15:00 

Lokasi    : Rumah Fauzi Abdulwahab 

Sumber Data  : Abdulrazak  Wansoh 

     Nurhayatee Bueraheng 

 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Pembantu bagian Agama yaitu Abdulrazak Wansoh dan 

Guru Tetap yaitu Nurhayatee Bueraheng Madrasah Mulnithi Azizstan di Patani. 

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan keuangan di madrasah 

Mulnithi Azizstan, baik masuk maupun Keluar. Alasan peneliti mewawancara 

dengan mereka  ini karena data yang dapat dari bagian keuangan belum cukup, 

makan harus cari data tambahan untuk menguatkan. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa uang yang di keluar 

maupun masuk sesuai dengan ketentuan umumnya. Dan uang keluar hanya 

sekadar hasil yang mereka ketehui.   

 

Interprestasi:  

 Pengluaran anggaran biaya di Madrasah Mulnithi azizstan, tidak begitu 

beban karena madrasah ini dapat subsidi dari pemerintah. 
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CATATAN LAPANGAN XVI 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 13  Maret 2015 

Jam    : 08:00-09:30 

Lokasi    : Rumah Fauzi Abdulwahab 

Sumber Data  : Fauzi Abdulwahab 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Wakil Manajer bagian Perhubungan dan Kemasyarakatan 

Madrasah Mulnithi Azizstan di Patani. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan 

berkaitan dengan tugas bagian perhubungan dan kemasyarakatan di madrasah 

Mulnithi Azizstan dan pelaksanaannya. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa tugas bagian terbagi 

menjadi 2 jenis yaitu hubungan dengan masyarakatan dan hubungan dengan 

lembaga pendidikan lannya baik dalam negeri maupun luar negeri.  

 

Interprestasi:  

 Wakil Manajer bidang Perhubungan dan Kemasyarakatan adalah bagian 

yang penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dengan cara kerjasama 

(MOU) antara lembaga pendidikan lainnya. 

 

 

 

 



124 
 

CATATAN LAPANGAN XVII 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 13  Maret 2015 

Jam    : 14:00-15:00 

Lokasi    : Rumah Jamaluddin Abdulwahab 

Sumber Data  : Jamaluddin Abdulwahab 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Wakil Manajer bagian Sarana dan Prasarana Madrasah 

Mulnithi Azizstan di Patani. Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berkaitan 

dengan tugas bagian sarana dan prasarana pendidikan dan pelaksanaannya di 

madrasah Mulnithi Azizstan. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa tugas sarana dan 

prasarana yaitu menjaga ketertiban dan mengatur sarana dan prasarana di 

madrasah Mulnithi Azizstan. Penerapan bertujuan untuk peningkatan mutu 

standar pendidikan yang berkaitan dengan criteria, seperti ruang belajar, perpus, 

ruang beribadah, lapangan sepak bola dan lain-lain. 

 

Interprestasi:  

 Wakil Manajer bidang Saran dan Prasarana memiliki tugas sangat penting 

dalam implementasi manajemen pendidikan di  madrasah ini.  
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CATATAN LAPANGAN XVIII 

Metode Pengumpulan Data: Wawancara 

 

Hari/Tanggal   : 13  Maret 2015 

Jam    : 17:00-17:50 

Lokasi    : Rumah Kamal Abdulwahab 

Sumber Data  : Kamal Abdulwahab 

Deskripsi Data:  

 Informan adalah Kepala Madrasah Madrasah Mulnithi Azizstan di Patani. 

Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan faktor pendukung dan 

penghambat dalam implementasi manajemen pendidikan di madrasah Mulnithi 

Azizstan. 

 Dari hasil wawancara tersebut terungkap bahwa faktor pendukung dan 

penghambat sering terjadi setiap tahun. Faktor pendukung yaitu adanya subsidi 

dari pemerintah, para guru tetap bersemangat dalam kerja, dan lain-lain, kemudian 

faktor penghambat yaitu para guru kurang berdisplin, kurang lengkap tenaga 

manajemen dan bidang ilmu tertentu dan lin-lain. 

 

Interprestasi:  

 Faktor pendukung dan penghambat sering terjadi di madrasah Mulnithi 

Azizstan, tatepi tetap syukur karena kepala madrasah dan para pengurus madrasah 

dapat menyelesaikan masalah bersama.  
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Lampiran III: 
 

 
Gambar Pengasas Sekolah Azizstan (1926 M.) 

Nama Tuan Guru H.j. Abdulaziz Sanik Abdulwahab 

 

 

 

Masjid Pertama di Sekolah Azizstan 
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Pakaian Pelajar pada tahun 1926 M. 

 

 

 

Pelajar dan Masyarakat setempat membangun bangunan untuk belajar  

 



128 
 

 

 

Pakaian Pelajar  Laki-laki pada tahun 1967 M. 

 

 

Pakaian Pelajar Perempuan pada tahun 1967 M. 
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Gambar Tuan Guru H.Abdulwahab Abdulwahab (sekarang) 

Pemilik atau penerima izin Madrasah Mulnithi Azizstan 

 

 

Logo Madrasah Mulnithi Azizstan 
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Bangunan Belajar  

 

 

Lapangan Bola dan Bangunan Belajar 
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Kondisi depan Madrasah Mulnithi Azizstan 

 

 

Kondisi Ruang Belajar 
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Siswa Waktu Belajar Kitab Kuning pada Waktu Malam   

 

 

Siswa dan Siswi Berbaris pada Waktu Pagi  
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Siswa Laki-laki Persiapan untuk belajar 

 

 

Siswi Perempuan Persiapan untuk Belajar 
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Siswa  Laki-laki Waktu Belajar 

 

 

Siswi  Perempuan Waktu Belajar Computer 
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Siswa Laki-laki setelah Acara Wisuda 

 

Siswi Perempuan Setelah Acara Wisuda 
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