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BAB II  

LANDASAN TEORI 

 

II.1. Latar Belakang Pendidikan Madrasah Tsanawiyah 

Indonesia sebagai negara kepulauan yang dihuni berbagai suku 

bangsa memiliki keanekaragaman adat istiadat, tatacara, dan tatakrama 

pergaulan, bahasa lisan maupun tulisan, dan kesenian. Disamping itu, 

Indonesia juga memiliki keanekaragaman pola kehidupan yang sudah 

diwariskan turun temurun sejak nenek moyang Indonesia. Kemudian bangsa 

Indonesia mayoritasnya beragama Islam, terdapat dan tumbuh pula seni 

budaya Islam yang perlu dikembangkan dan dilestarikan. Disamping itu 

masyarakat Islam melalui pendidikan di Madrasah mengharapkan agar output 

Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs) memiliki 

pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran Islam yang cukup dan 

memadai disamping menguasai secara mapan konsep-konsep dasar bahasa 

Arab sebagai bahasa agama. Semua itu merupakan ciri khas yang 

memperkaya nilai-nilai kehidupan bangsa Indonesia. Oleh karena itu, 

keanekaragaman adat istiadat, tatakrama, bahasa, kesenian dan pola 

kehidupan sosial tersebut perlu diusahakan pelestarian dan pengembangan 

serta pemenuhannnya dengan tetap mempertahankan nilai-nilai luhur bangsa 

Indonesia melalui upaya pendidikan. Pengenalan keadaan lingkungan alam, 

sosial, dan budaya kepada peserta didik melalui pendidikan memungkinkan 

mereka untuk lebih akrab dengan lingkungannya dan terhindar dari 

keterasingan terhadap lingkungannya. 
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II.2. Tujuan Madrasah Tsanawiyah 

Sebagaimana tercantum dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 

100 Tahun 1984 (yang disempurnakan), tujuan Madrasah Tsanawiyah adalah : 

1. Mendidik para siswa untuk menjadi manusia bertakwa, berakhlak mulia, 

sebagai muslim yang menghayati dan mengamalkan ajaran agamanya; 

2. Mendidik para siswa untuk menjadi manusia pembangunan sebagai warga 

negara Indonesia yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-undang 

Dasar 1945; 

3. Memberi bekal kemampuan yang diperlukan sebagai siswa yang akan 

melanjutkan pendidikan ke Madrasah Aliyah atau Sekolah Menengah 

Atas; 

4. Memberi bekal kemampuan yang diperlukan sebagai siswa yang akan 

memasuki bidang kehidupan di masyarakat. 

 

II.3. Kurikulum Madrasah Tsanawiyah 

Kurikulum Madrasah Tsanawiyah adalah Kurikulum Pendidikan 

Dasar Berciri Khas Agama Islam sebagaimana ditentukan dalam Keputusan 

Menteri Agama Nomor 372 Tahun 1993 yang merupakan penjabaran dari 

UUSPN No. 2 Tahun 1989, PP 28 Tahun 1990, Keputusan Mendikbud No. 

0487/u/1992 dan 054/u/1993. 

Dalam Keputusan Menteri Agama No. 372 Tahun 1993 dinyatakan 

bahwa Kurikulum Pendidikan Dasar Berciri Khas Agama Islam tersebut 

berlaku mulai tahun pelajaran 1994/1995 untuk kelas I dan IV bagi MI dan 

kelas I bagi MTs. 

Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional, pasal 1 ayat (3) menyatakan “Sistem Pendidikan Nasional adalah 

satu keseluruhan yang terpadu dari semua satuan dan kegiatan pendidikan 
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yang berkaitan satu dengan lainnya untuk mengusahakan tercapainya tujuan 

pendidikan nasional”.  

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Dasar, pasal 4 ayat (3) menyatakan “Sekolah Dasar dan Sekolah Lanjutan 

Tingkat Pertama yang berciri khas agama Islam yang diselenggarakan 

Departemen Agama masing-masing disebut Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah 

Tsanawiyah “. 

Keputusan Menteri Agama Nomor 369 Tahun 1993 tentang 

Madrasah Tsanawiyah, Bab I pasal 1 poin 1 menyatakan “Madrasah 

Tsanawiyah selanjutnya dalam keputusan ini disebut MTs adalah Sekolah 

Lanjutan Tingkat pertama yang berciri khas agama Islam yang 

menyelenggarakan program 3 tahun setelah Madrasah Ibtidaiyah atau Sekolah 

Dasar. 

Selanjutnya dalam Keputusan Menteri Agama tersebut di atas pasal 

7 ayat (1) angka 4 menyatakan “Penyelenggaraan Adminitrasi Madrasah 

meliputi : administrasi keuangan, ketenagaan, kesiswaan, perlengkapan, 

kurikulum dan perpustakaan”. 

 

II.4. Administrasi Madrasah Tsanawiyah 

Administrasi Madrasah Tsanawiyah mencakup semua jenis kegiatan 

dalam rangka pengelolaan Madrasah Tsanawiyah, mencakup semua kegiatan 

atau rangkaian kegiatan yang dilakukan secara berencana, sistematis, dan 

terus menerus, dalam rangka mencapai tujuan pendidikan pada Madrasah 

Tsanawiyah. Administrasi di sini merupakan keseluruhan proses yang 

mempergunakan dan mengikutsertakan semua sumber potensi yang tersedia 

dan sesuai, dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
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Tujuan administrasi Madrasah Tsanawiyah adalah sebagai berikut  : 

1. Secara umum, tujuan administrasi pada Madrasah Tsanawiyah adalah 

untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan kegiatan 

operasional kependidikan dalam usaha mencapai tujuan pendidikan pada 

Madrasah Tsanawiyah; 

2. Secara khusus, tujuan program administrasi pada Madrasah Tsanawiyah 

adalah terselenggaranya dengan baik bidang-bidang pokok dalam 

pengelolaan Madrasah, yang secara garis besar  mencakup : 

1) Kurikulum/pengajaran; 

2) Ketenagaan; 

3) Sarana dan prasarana; 

4) Pembiayaan/keuangan; 

5) Ketatausahaan; 

6) Kesiswaan; 

7) Hubungan madrasah dengan masyarakat. 

Program administrasi Madrasah Tsanawiyah dapat mencapai tujuan 

tersebut dengan efektif dan efisien, jika ditunjang dengan : 

a. Adanya organisasi yang relevan; 

b. Adanya pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas dan adil antara 

unsur-unsur ketenagaan dalam organisasi, yaitu : 

1) Kepala Madrasah; 

2) Wakil Kepala Madrasah; 

3) Wali kelas; 

4) Guru-guru; 

5) Tenaga perpustakaan; 

6) Tenaga bimbingan; 

7) Tenaga pelaksana ketatausahaan; 
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8) Tenaga kependidikan lainnya. 

c. Adanya manajemen yang baik, yaitu terlaksananya semua tahapan 

kegiatan dalam proses manajemen secara seimbang, yang meliputi : 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan/bimbingan, pengkoordinasian, 

dan pengawasan. 

d. Adanya kepemimpinan yang efektif, yaitu jika pimpinan memiliki 

kemampuan untuk menggerakkan, meyakinkan, mempengaruhi dan 

membimbing personal yang ada untuk bekerja sama di dalam memadukan 

tenaga, alat, bahan, biaya, fasilitas, dan waktu untuk mencapai tujuan yang 

telah ditetapkan. Untuk itu setiap kepala Madrasah Tsanawiyah harus 

memiliki sifat-sifat yang diperlukan untuk memperoleh kemampuan 

tersebut, seperti : adil, jujur, suka melindungi, penuh inisiatif, simpatik, 

percaya diri, ramah, sabar, ulet, cerdas, tegas, bertanggung jawab, dan 

bijaksana. 

 

II.5. Pengelolaan Administrasi Madrasah Tsanawiyah 

A. Umum 

Sebelum kegiatan pendidikan di sekolah dimulai Kepala Sekolah dengan 

dibantu para guru dan tenaga administratif menyusun program kerja 

tahunan. Kegiatannya mencakup kegiatan yang sifatnya umum, seperti 

kurikulum, kesiswaan, kepegawaian, perlengkapan/peralatan, keuangan, 

hubungan dengan masyarakat. 

B. Khusus 

1. Pengelolaan Administrasi Proses Belajar Mengajar 

Tanggung jawab pengelolaan administrasi proses belajar mengajar 

dilimpahkan kepada Wakil Kepala Sekolah. Ruang lingkup 

kegiatannya mencakup : 
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(a) Menjabarkan kalender pendidikan, 

(b) Menyusun jadwal pelajaran dan pembagian tugas mengajar, 

(c) Mengatur pelaksanaan penyusunan program pengajaran catur 

wulan dan persiapan pelajaran, 

(d) Mengatur pelaksanaan penyusunan program kurikuler dan 

ekstrakurikuler, 

(e) Mengatur pelaksanaan penilaian, 

(f) Mengatur pelaksanaan kenaikan kelas, 

(g) Membuat laporan kemajuan belajar siswa, 

(h) Mengatur usaha perbaikan dan pengayaan pengajaran, 

(i) Membantu kepala sekolah dalam pelaksanaan supervisi. 

2. Pengelolaan Administrasi Kesiswaan 

Pengelolaan administrasi kesiswaan menjadi tanggungjawab urusan 

kesiswaan atas wewenang yang diberikan oleh kepala sekolah. Ruang 

lingkup kegiatannya mencakup : 

(a) Penerimaan siswa baru (PSB) 

(b) Program bimbingan dan konseling 

(c) Pengelompokan belajar siswa 

(d) Kehadiran siswa 

(e) Kegiatan OSIS 

(f) Mutasi siswa 

(g) Penataran P4 

(h) Lingkungan hidup (LH) 

(i) Papan statistik. 

3. Pengelolaan Administrasi Kepegawaian 

Pengelolaan Administrasi Kepegawaian ada pada urusan 

administrasi/tata usaha atas wewenang yang diberikan oleh kepala 
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sekolah.Tujuannya ialah agar pegawai yang ada berdayaguna, 

berhasilguna, dan tepat guna, serta mampu menciptakan suasana kerja 

yang menyenangkan. Sedangkan dalam pelaksanaannya memerlukan 

sejumlah buku, format dan map pegawai. 

4. Pengelolaan Administrasi Perlengkapan 

Pengelolaan Administrasi Perlengkapan menjadi tanggung jawab 

urusan administrasi (TU), atas wewenang yang diberikan oleh kepala 

sekolah. Pengelolaan Administrasi Perlengkapan    mencakup  : 

(a) Perencanaan (kebutuhan dan biaya) 

(b) Pengadaan 

(c) Penyimpanan dan penyaluran 

(d) Pendayagunaan 

(e) Pemeliharaan 

(f) Inventarisasi dan penghapusan 

5. Pengelolaan Administrasi Perpustakaan 

Pengelolaan Administrasi Perpustakaan ada di tangan urusan 

administrasi dengan bimbingan seorang guru mata pelajaran 

pustakawan setelah mendapat wewenang dari kepala sekolah. 

6. Pengelolaan Administrasi Keuangan 

Administrasi keuangan biasanya dikelola oleh bendaharawan, yang 

melakukan pembukuan sesuai dengan aturan yang berlaku. 

7. Pengelolaan Hubungan Sekolah dengan Masyarakat 

Hubungan sekolah dengan masyarakat menjadi tanggung jawab 

Urusan Hubungan dengan masyarakat, atas wewenang yang diberikan 

oleh kepala sekolah. 

 


