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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia sekarang ini jauh lebih

rendah jika dibandingkan dengan Negara lain, dalam proses reformasi sekarang

ini diperlukan SDM berkualitas yang memiliki kemauan dan kemampuan untuk

senantiasa meningkatkan kualitasnya secara terus menerus dan

berkesinambungan (continuous quality improvement). Dalam kerangka inilah

dirasakan perlunya mengkaji masalah pendidikan untuk meningkatkan kualitas

SDM, agar berkontribusi dalam memajukan masyarakat bangsa, dan menjadi

wahana dalam menterjemahkan pesan-pesan konstitusi serta sarana

pembangunan watak bangsa (Nation Character Building).

Peningkatan SDM melalui pendidikan ini lebih diperlukan lagi dalam

konteks otonomi daerah dan desentralisasi pendidikan. Proses reformasi yang

sedang bergulir, ditandai dengan beberapa perubahan dalam berbagai bidang

kehidupan; sosial, politik, moneter, hankam, dan kebijakan mendasar lain. Di

antara perubahan tersebut adalah dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 tahun

1999 tentang Otonomi Daerah. Dan dalam Undang-Undang Nomor 20 tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mengamanatkan bahwa

penyelenggaraan pendidikan dilaksanakan dengan prinsip manajemen berbasis

sekolah/madrasah.



Kewenangan daerah kabupaten dan kota sebagaimana dirumuskan dalam

UU No. 22/1999 ini mencakup semua bidang pemerintahan, termasuk

diantaranya adalah bidang pendidikan dan kebudayaan. Dengan demikian,

jelaslah bahwa kebijakan pendidikan berada di bawah kewenangan kabupaten

dan kota.

Krisis multidimensional yang berpangkal pada krisis moneter dan krisis

ekonomi, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan

aparatur negara, menurunkan kepercayaan terhadap kebenaran system

pemerintahan, dan munculnya berbagai perilaku anarkhis, sadisme, konfrontatif,

serta berbagai perilaku yang bertentangan dengan norma sosial, agama dan

moral.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka perlu adanya formula baru dalam

pengelolaan pendidikan di sekolah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan

berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi. Formula baru ini

memungkinkan sekolah memiliki otonomi yang seluas-luasnya, yang menuntut

peran serta masyarakat secara optimal, dan menjamin kebijakan nasional.

Pengelolaan sekolah model baru ini disebut manajemen pendidikan mutu

berbasis sekolah yang biasa disingkat MBS. Namun dalam konteks pendidikan di

madrasah manajemen berbasis sekolah berarti ”Manajemen Berbasis Madrasah

(MBM)”. Hal ini perlu lebih ditekankan, mengingat madrasah merupakan salah

satu bentuk pendidikan di Indonesia, yang memiliki peranan sangat penting



dalam menentukan kualitas sumber daya manusia yang tangguh, kreatif, beriman

dan bertakwa, serta bertanggung jawab.

Madrasah juga merupakan bentuk pendidikan yang sesuai dengan

tuntutan reformasi, yakni ”pendidikan yang murah dan berkualitas”. Di samping

itu, proses pendidikan di madrasah lebih komprehensif jika dibandingkan dengan

pendidikan umum, terutama dalam pengembangan aspek intelektual, emosional,

kreativitas, dan spiritual peserta didik yang dilakukan secara integral, serta

didukung oleh lingkungan madrasah yang kondusif.

Pendidikan ikut serta memberikan nuansa dalam gerakan otonomi daerah

di Indonesia. Salah satu agenda pendidikan adalah ”memberikan otonomi luas

kepada madrasah, disertai seperangkat tanggung jawab untuk mengelola sumber

daya dan pengembangan strategi sesuai dengan kondisi setempat.1

Secara umum manajemen berbasis madrasah merupakan

pengkoordinasian dan penyerasian sumber daya yang dilakukan secara mandiri

oleh madrasah. Kemandirian tersebut melibatkan semua kelompok kepentingan

yang terkait dengan madrasah secara langsung dalam proses pengambilan

keputusan. Hal tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mutu madrasah.

Dengan penerapan manajemen peningkatan mutu berbasis madrasah diharapkan

dapat meningkatkan out put setiap madrasah.

1 Mulyasa, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, (Jakarta :  Depag RI, 2003),  h. 15



Pendidikan pada prinsipnya merupakan tanggung jawab bersama antara

orang tua, masyarakat dan pemerintah. Kenyataan di lapangan sering dijumpai,

para orang tua atau pihak keluarga mempercayakan pendidikan anak-anaknya

secara totalitas pada pihak madrasah. Padahal keberadaan anak justru lebih

banyak berada di lingkungan keluarga ataupun di lingkungan sosialnya. Di

lingkungan madrasah, selain waktunya relatif singkat, seorang guru harus

menangani 30-40 orang siswa. Dari kenyataan tersebut diharapkan para orang tua

dapat memberikan perhatian secara khusus aktivitas belajar anak-anaknya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti

Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam Meningkatkan Prestasi

Belajar Siswa pada Madrasah Aliyah Annur Azzubaidi Kabupaten Konawe.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian diatas, adapun fokus penelitian ini yaitu bentuk

implementasi Manajemen Berbasis Madrasah dalam meningkatkan prestasi

belajar Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah Annur Azzubaidi

Kabupaten Konawe.

Adapun penajaman fokus penelitian ini adalah Prestasi belajar siswa pada

bidang studi Qur’an Hadis di Madrasah Aliyah Annur Azzubaidi Kabupaten

Konawe.



C. Rumusan Masalah

Dari fokus penelitia diatas, maka dapat dirumuskan masalahnya sebagai

berikut;

1. Bagaimana Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah Dalam

Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa Pada Madrasah Aliyah Annur

Azzubaidi Kabupaten Konawe.

2. Apakah penerapan Manajemen Berbasis Madrasah berimplikasi pada

peningkatan prestasi belajar siswa di Madrasah Aliyah Annur Azzubaidi

Kabupaten Konawe.

D. Definisi Operasional Penelitian

Untuk menghindari pemahaman yang kurang jelas mengenai masalah

yang akan diteliti, maka perlu dikemukakan definisi operasional variabel

penelitian yaitu:

1. Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah adalah penerapan system

manajemen madrasah dalam hal ini Madrasah Aliyah Annur Azzubaidi

Kabupaten Konawe, dimana madrasah diberikan kebebasan dan kewenangan

disertai tanggung jawab yang luas untuk mandiri, maju dan berkembang

berdasarkan kebijakan dasar pengelolaan pendidikan yang ditetapkan

pemerintah.

2. Prestasi belajar siswa Madrasah Aliyah Annur Azzubaidi Kabupaten Konawe

yang dimaksud oleh peneliti adalah prestasi berdasarkan nilai rapor

Pendidikan Agama Islam pada semester genap tahun 2009 s/d 2011



E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab masalah sebagaimana telah

dirumuskan di atas. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk

memahami deskripsi dari rumusan masalah, dengan demikian tujuan penelitian

ini adalah;

a. Untuk mengetahui gambaran Implementasi Manajemen Berbasis Madrasah

dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Siswa pada Madrasah Aliyah Annur

Azzubaidi Kabupaten Konawe.

b. Untuk mengetahui Prestasi Belajar Siswa di Madrasah Aliyah Annur

Azzubaidi Kabupaten Konawe.

2. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi peneliti, pihak

Madrasah, pihak STAIN Kendari, adapun yang menjadi manfaat dari penelitian

ini adalah:

a. Bagi peneliti dapat menambah khazanah pengetahuan mengenai

manajemen khususnya di tingkat madrasah dan dapat diterapkan dalam

pembinaan organisasi pendidikan di masyarakat.

b. Sebagai bahan masukan bagi madrasah khusunya Madrasah Aliyah Annur

Azzubaidi Kabupaten Konawe dalam menerapkan manajemen berbasis

madrasah



c. Sebagai bahan masukan kepada penentu kebijakan dalam bidang

pendidikan, terutama pendidikan dasar di pusat dan di daerah khususnya

dalam memperhatikan faktor-faktor penentu pelaksanaan manajemen

berbasis madrasah.


