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ABSTRAK 

Perkembangan Madrasah Aliyah Nurul Maulid Muara Panas Kecamatan Bukit 
Sundi Kabupaten Solok tahun 1994-2010 

 
Oleh : Sri Asmanora 

Madrasah Aliyah Nurul Maulid Muara Panas Kecamatan Bukit Sundi Kabupaten 
Solok didirikan pada tanggal 18 Juli 1994, oleh Bapak H.M. Yusuf Usman Dt. Rajo 
Malano. Tujuan berdirinya adalah untuk mencerdaskan masyarakat pedesaan menuju 
masyarakat yang beriman, berilmu pengetahuan dan bertaqwa. Dalam perjalanannya, 
madrasah ini mengalami dua fase yaitu fase perkembangan pada masa pimpinan Bapak 
Drs. Rustam, M.Si sebagai kepala sekolah periode tahun 1994-2006 dan fase kemunduran 
pada masa pimpinan Bapak Drs. Syukrizal, MM sebagai kepala sekolah periode tahun 
2007-2010. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu penelitian sejarah 
meliputi heuristik, kritik sumber, analisis dan interpretasi, serta historiografi (penulisan 
sejarah) berupa skripsi. Pertama, penulis mencari dan mengumpulkan data yang relevan 
dengan masalah penelitian melalui studi pustaka dan arsip. Setelah itu dilakukan 
wawancara lapangan dengan narasumber baik yang terlibat langsung dengan masalah 
penelitian ini maupun yang tidak. Kedua, penulis melakukan kritik sumber terdiri dari 
kritik ekstern dan kritik intern terhadap data-data yang didapatkan di lapangan dan 
dicocokkan dengan masalah penelitian. Ketiga, penulis melakukan proses analisis dan 
interpretasi terhadap data yang diperoleh di lapangan dengan menghubungkan data yang 
berkaitan dengan masalah penelitian disesuaikan dengan proses waktu dan peristiwa. 
Keempat, penulis menyajikan hasil penelitian dalam bentuk karya ilmiah berupa skripsi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan temuan yang penulis peroleh di lapangan dapat 
disimpulkan bahwa, pada fase perkembangan pada masa pimpinan Bapak Drs. Rustam, 
M.Si sebagai kepala sekolah periode tahun 1994-2006, Madrasah Aliyah Nurul Maulid 
mengalami kemajuan di berbagai segi di antaranya jumlah siswa setiap tahunnya terus 
meningkat, guru-guru yang mengajar bertambah banyak dengan kualitas yang baik,  
memiliki sarana dan prasarana yang cukup lengkap, dan madrasah ini memiliki prestasi 
yang sangat membanggakan baik di tingkat kabupaten maupun pada tingkat propinsi.  
Sebaliknya, pada fase kemunduran pada masa pimpinan Bapak Drs. Syukrizal, MM 
sebagai kepala sekolah periode tahun 2007-2010, Madrasah Aliyah Nurul Maulid 
mengalami berbagai macam masalah yang disebabkan oleh manajemen yang kurang 
baik.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 


