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LANDASAN TEORI

A. Hakikat Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)

1. Definisi Manajemen

Management berasal dari kata to manage yang berarti mengatur.

Manajemen juga sering dikatakan sebagai seni, yaitu seni mengatur orang

lain, agar orang tersebut senang bekerja sehingga dapat mencapai tujuan

organisasi yang telah ditetapkan.2

Ada tiga aspek yang penting dalam melakukan manajemen. Pertama,

bahwa dalam mengatur, terjadi kegiatan yang dilakukan oleh seseorang

pengelola seperti pemimpin, Pembina, kepala, atau ketua bersama orang-

orang lain di dalam kelompok. Ini menunjukkan bahwa seorang pemimpin

perlu melakukan hubungan kemanusiaan dengan orang lain. Kedua, memberi

makna bahwa kegiatan tersebut diarahkan untuk mencapai tujuan yang telah

ditetapkan atau disepakati bersama. Ketiga, tujuan organisasi dicapai melalui

kegiatan yang dilakukan bersama orang lain baik perorangan maupun

kelompok.

Proses kegiatan manajemen dimulai dari kegiatan perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengendalian yang dilakukan seseoang

2 Annas Mahduri, Panduan Organisasi Santri, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2004), h. 31



dalam upaya untuk mengatur dan memberdayagunakan sumber daya

seoptimal mungkin. Baik yang berupa sumber daya manusia, maupun sumber

daya lainnya seperti; sarana, prasarana, dana, dan informasi secara efisien dan

efektif untuk mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Untuk itu

diperlukan kemampuan seorang manajer, ketua, kepala, atau pimpinan untuk

melakukan manajemen dalam suatu organisasi. Dengan demikian, maka

manajer adalah seorang yang senantiasa memikirkan bagaimana agar

kegiatannya dapat mencapai tujuan orgnisasi.

Istilah manajemen berbasis madrasah adalah terjemahan dari

Madrasah Based Management (MBM) merupakan paradigma baru yang

memberikan otonomi luas pada madrasah dalam kerangka kebijakan

pendidikan nasional. Otonomi yang diberikan agar madrasah leluasa

mengelola sumber daya dan sumber dana dengan mengalokasikannya sesuai

dengan perioritas kebutuhan, serta lebih tanggap terhadap kebutuhan

setempat. Keterlibatan masyarakat dimaksudkan agar mereka memahami,

membantu, mengontrol pengelolaan pendidikan”.3

Salah satu agenda pendidikan adalah otonomi madrasah dengan

pendekatan manajemen berbasis madrasah yang merupakan pemberdayaan

madrasah dengan memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada madrasah.

Setiap madrasah berhak mengembangkan kriteria student conduct (perilaku

3 Depdiknas, Manajemen Sekolah, (Jakarta : Dirjen Dikdasmen, 2000), h. 81



siswa) sendiri. Dalam kaitan ini madrasah mengembangkan kriteria untuk

menentukan bahwa seorang anak mempunyai perilaku yang menggambarkan

sebagai siswa yang baik. Jika seorang siswa melanggar, student conduct

tersebut, maka madrasah berhak tidak meluluskannya meskipun yang

bersangkutan mendapat nilai baik.

Menurut Mulyasa sedikitnya terdapat tujuh komponen madrasah yang

dikelola dengan baik dalam rangka pelaksanaan manajemen berbasis

madrasah (MBM) yaitu; (1) kurikulum dan program pengajaran, (2) tenaga

kependidikan, (3) kesiswaan, (4) keuangan, (5) sarana dan prasarana, (6)

pengelolaan hubungan madrasah dan masyarakat serta (7) manajemen

layanan”.4 Dalam MBM madrasah dituntut memiliki accuntability baik

kepada masyarakat ataupun pemerintah. MBM yang ditandai dengan otonomi

madrasah dan partisipasi masyarkat yang tinggi tanpa mengabaikan

kebijkasanaan nasional tersebut ditujukan untuk meningkatkan efisiensi, mutu

dan pemerataan pendidikan. Peningkatan mutu dapat diperoleh melalui

keleluasaan mengelola sumber daya, partisipasi masyarakat dan

penyederhanaan birokrasi.

Berdasarkan Keterangan di atas maka jelaslah bahwa peningkatan

mutu dapat diperoleh melalui partisipasi orang tua siswa terhadap madrasah,

4 Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi Konsep, Karakteristik, dan Implementasi,
(Bandung : Remaja Rosdakarya, 2002), h. 76



peningkatan profesionalisme  guru dan kepala madrasah, dan berlakunya

sistem insentif.

Kewenangan yang bertumpu pada madrasah merupakan inti atau

esensi MBM yang dipandang memiliki tingkat efektifitas tinggi serta

memberikan beberapa keuntungan yaitu partisipasi masyarakat yang lebih luas

dalam perumusan keputusan tentang pendidikan dapat meningkatkan

komitmen mereka terhadap madrasah. Aspek-aspek tersebut mendukung

efektifitas dalam mencapai tujuan madrasah. Adapun kontrol dari masyarakat

dan monitoring dari pemerintah, pengelolaan madrasah menjadi bertanggung

jawab, transparan, demokratis, dan menghapuskan monopoli pengelolaan

pendidikan.

MBM sebagaimana dikemukakan oleh para ahli adalah sebuah model

pengelolaan madrasah yang mengarah pada kemandirian lembaga pendidikan

madrasah dan terintegrasi  dengan tuntutan perkembangan masyarakat, oleh

karena itu jika model ini dikembangkan, maka dua syarat pokok yang harus

dipenuhi oleh setiap pendidikan madrasah yaitu;

Secara umum manajemen berbasis madrasah dapat diartikan sebagai

manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada madrasah,

memberikan fleksibilitas/keluwesan kepala madrasah dan mendorong

partisipasi secara langsung warga madrasah. ”Untuk meningkatkan mutu

madrasah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan
perundang-undangan yang berlaku, maka MBM tidak boleh menyimpang dari
peraturan dan perundang-undangan yang ada”.5

5 Depdiknas, Op. Cit, h. 71



Dengan otonomi yang lebih besar dalam mengelola madrasah maka

madrasah lebih mandiri. Dengan kemandiriannya madrasah lebih berdaya

dalam mengembangkan program-program yang lebih sesuai dengan

kebutuhan dan potensi yang dimilikinya sehingga madrasah akan lebih

fleksibel dan luwes dalam mengelola dan memanfaatkan sumber dayanya

secara optimal. Demikian juga dengan partisipasi/pelibatan warga madrasah

dan masyarakat secara langsung dan sungguh-sungguh dalam

peneyelenggaraan madrasah, maka rasa memiliki mereka terhadap madrasah

dapat ditingkatkan.

Peningkatan rasa memiliki ini akan menyebabkan peningkatan rasa

tanggung jawab dan peningkatan rasa tanggung jawab akan meningkatkan

rasa dedikasi warga madrasah dan masyarakat terhadap madrasah. Inilah

esensi madrasah menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi warga

madrasah sesuai dengan peraturan perundang-undangan pendidikan nasional

yang berlaku. Kemandirian juga dimaksudkan adalah proses pendukung

sejumlah kemampuan yaitu berupa pengambilan keputusan terbaik

kemampuan berdemokrasi/menghargai perbedaan pendapat, kemampuan

mobilisasi sumber daya, kemampuan memilih cara pelaksanaan yang terbaik,

kemampuan berkomunikasi dengan cara yang efektif, kemampuan

memecahkan masalah madrasah, kemampuan adaptif dan antisipatif,



kemampuan bersinerjik dan berkolaborasi, serta kemampuan memenuhi

kebutuhan sendiri.

Fleksibilitas dapat diartikan sebagai keluwesan yang diberikan kepada

madrasah untuk mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan sumber daya

madrasah seoptimal mungkin untuk meningkatkan mutu madrasah. Namun

demikian keluwesan yang dimaksud hendaknya mengacu pada koridor

kebijakan dan peraturan yang berlaku. Partisipasi masyarakat dalam

penciptaan lingkungan yang terbuka dan demokratik, bahwasanya warga

madrasah (kepala madrasah, guru, sisiwa, tata usaha) dan masyarakat (orang

tua siswa, tokoh masyarakat, ilmuan, pengusaha dan sebagainya) didorong

untuk terlibat secara langung dalam penyelenggaraan pendidikan, mulai dari

pengambilan keputusan, pelaksanaan dan evaluasi pendidikan yang

diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan. Besarnya tingkat partisipasi

tentunya memiliki akses pada rasa memiliki, rasa tanggung jawab dan penuh

dedikasi.

2. Karakteristik Manajemen Berbasis Madrasah

Manajemen berbasis madrasah memiliki karakteristik yang perlu

dipahami oleh madrasah yang akan menerapkan dan melaksanakannya.

Dengan kata lain jika Madrasah ingin sukses dalam menerapkan MBM, maka

sejumlah karakteristik MBM tidak dapat dipisahkan dengan  karakteristik

madrasah efektif. Jika MBM merupakan wadah kerangkanya, maka madrasah

efektif adalah sisinya. Oleh karena itu, karakteristik manajemen berbasis



madrasah (MBM) dapat diketahui antara lain dari segi bagaimana madrasah

dapat mengoptimalkan kinerja organisasi madrasah, proses belajar mengajar,

dan pengelolaan sumber belajar serta pengelolaan sumber daya manusia dan

administrasi.

Adapun beberapa karakteristik dasar Manajemen Berbasis Madrasah

antara lain;

(1) Pemberian Otonomi Luas Kepada Madrasah, (2) Tingginya Partisipasi

Masyarakat dan Orang Tua (3) Kepemimpinan Yang Demokratis dan

Profesional (4) Team Work Yang Kompak dan Transparan.6

Berdasarkan beberapa karakteristik di atas, maka penjelasan secara

singkat sebagai berikut; Pertama, manajemen berbasis madrasah memberikan

otonomi secara luas kepada madrasah, dan seluruh tanggung jawab mengenai

pengelolaan, pengembangan metode pengajaran dan sumber daya yang ada

harus disesuaikan dengan keadaan setempat dan kebutuhan siswa.

Kedua, dukungan masyarakat dan orang tua siswa yang tinggi

merupakan salah satu syarat untuk mewujudkan peningkatan kualitas

madrasah dengan menjalin kerja sama antara orang tua siswa dan pihak

madrasah bersama komite madrasah dalam merumuskan serta

mengembangkan program-program yang dapat meningkatkan kualitas

madrasah.

6 Mulyasa, Pedoman Manajemen Berbasis Madrasah, (Bandung: Departemen Agama RI,
2003), h. 15



Ketiga, pelaksanaan program-program madrasah didukung oleh

adanya kepemimpinan madrasah yang demokratis dan profesional. Dalam

proses pengambilan keputusan, kepala madrasah mengimplementasikan

proses ”bottom-up” secara demokratis, sehingga semua pihak memiliki

tanggung jawab terhadap keputusan yang diambil beserta pelaksanaannya.

Keempat, keberhasilan program-program didukung oleh kinerja team

yang kompak dan transparan dari berbagai pihak yang terlibat dalam

pendidikan di madrasah. Dalam konsep MBM yang utuh kekuasaan yang

dimiliki madrasah, diantaranya adalah pengambilan keputusan tentang

manajemen kurikulum dan pembelajaran; rekruitmen dan manajemen tenaga

kependidikan; serta manajemen keuangan madrasah.

3. Peran Manajemen Berbasis Madrasah

Peran Manajemen Berbasis madrasah Lembaga pendidikan formal

atau madrasah dikonsepsikan untuk mengembangkan fungsi reproduksi,

penyadaran dan mediasi secara simultan. Fungsi-fungsi madrasah itu diwadahi

melalui proses pendidikan dan pembelajaran sebagai inti bisnisnya. Pada

proses pendidikan dan pembelajaran itulah terjadi aktivitas kemanusiaan dan

pemanusiaan sejati. Danim mengemukakan Tiga pilar fungsi madrasah yakni



fungsi pendidikan sebagai penyadaran; fungsi progresif pendidikan dan;

fungsi mediasi pendidikan.7

Hal tersebut nampak bahwa madrasah hanyalah salah satu dari

subsistem pendidikan karena lembaga pendidikan itu sesungguhnya identik

dengan jaringan-jaringan kemasyarakatan. Fungsi penyadaran atau fungsi

konservatif bermakna bahwa madrasah bertanggung jawab untuk

mempertahankan nilai-nilai budaya masyarakat dan membentuk kesejatian

diri sebagai manusia. Pendidikan sebagai instrumen penyadaran bermakna

bahwa madrasah berfungsi membangun kesadaran untuk tetap berada pada

tataran sopan santun, beradab, dan bermoral di mana hal ini menjadi tugas

semua orang. Pendidikn formal, informal dan pendidikan kemasyarakatan

merupakan pranata masyarakat bermoral dengan partisipasi total sebagai

replica idealnya.

Partisipasi anak didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran

bukan sebagai alat pendidikan, melainkan sebagai intinya. Sebagai bagian dari

jaring-jaring kemasyarakatan, masyarakat pendidikan perlu mengemban tugas

pembebasan, berupa penciptaan norma, aturan, prosedur, dan kebijakan baru.

Orang tua, guru, dan dosen harus mampu membebaskan anak-anak dari aneka

belenggu, bukan malah menindasnya dengan cara menetapkan norma tunggal

atau menuntut kepatuhan secara membabi buta. Mereka perlu membangun

7 Sudarwan Danim.. Visi Baru Mana jemen Sekolah: Dari Unit Birokrasi Ke Lembaga
Akademik, (Jakarta: Bumi Aksara, 2007), h. 1



kesadaran bagi lahirnya proses dialogis yang mengantarkan individu-individu

secara bersama-sama untuk memecahkan masalah eksistensial mereka. Tidak

menguntungkan jika anak dan anak didik diberi pilihan tunggal ketika mereka

menghadapi fenomena relatif dan normatif, termasuk fenomena moralitas.

Fungsi konservatif atau fungsi penyadaran madrasah sebagai lembaga

pendidikan masih menjelma dalam sosok konservatisme pendidikan

persekolahan, bukan sebagai wahana pewarisan dan seleksi budaya, ditandai

denga makin terperosoknya kearifan generasi dalam mewarisi nilai-nilai mulai

peradaban masa lampau. Bukti konservatisme pendidikan formal benar-benar

nyata di dalam alur perjalanan sejarah. Seperti dikemukakan oleh Ash Hatwell

diperlukan waktu sekitar 100 tahun bagi teori dan ide ilmiah untuk dapat

mempengaruhi isi, proses, dan struktur persekolahan.8

Munculnya teori relativitas, mekanika kuantum, dan penemuan ilmiah

lainnya adalah contoh nyata revolusi di bidang keilmuan. Meski kita harus

pula menerima realitas bahwa pendidikan formal belum menampakkan

pergeseran fungsi progresifnya yang signifikan. Fungsi reproduksi atau fungsi

progresif merujuk pada eksistensi madrasah sebagai pembaru atau pengubah

kondisi masyarakat kekinian ke sosok yang lebih maju. Selain itu, fungsi ini

juga berperan sebagai wahana pengembangan, reproduksi, dan desiminasi

ilmu pengetahuan dan teknologi.. Saat ini fungsi progresif madrasah sebagai

8 http://www.peranan manajemen berbasis sekolah,com.16,05,2011



lembaga pendidikan terus menampakkan sosoknya, meski belum

menunjukkan capaian yang signifikan, setidaknya pada banyak daerah dan

jenis madrasah. Di daerah pedalaman misalnya, masih banyak madrasah yang

sulit mempertahankan kondisinya pada taraf sekarang, apalagi mendongkrak

mutu kinerjanya.

Meski harus diakui pula, pada banyak tempat telah lahir madrasah-

madrasah unggulan atau madrasah-madrasah yang diunggulkan oleh masyarakat

karena mampu mengukir prestasi, misalnya peningkatan hasil belajar siswa.

Fungsi itu akan lebih lengkap jika pendidikan juga melakukan fungsi mediasi,

yaitu menjembatani fungsi konservatif dan fungsi progresif.

Hal-hal yang termasuk kerangka fungsi mediasi adalah kehadiran

institusi pendidikan sebagai wahana sosialisasi, pembawa bendera moralitas,

wahana proses pemanusiaan dan kemanusiaan umum, serta pembinaan

idealisme sebagai manusia terpelajar. Di Negara kita, pelembagaan MBM

dipandang urgen atau mendesak. Hal itu sejalan dengan tuntutan masyarakat

agar lembaga pendidikan persekolahan dapat dikelola secara lebih demokratis

dibandingkan dengan pola kerja ‘’dipandu dari atas’’ sebagaimana dianut oleh

negara yang menerapkan pemerintahan sentralistik.

Persoalan utama di sini bukan terletak pada apakah format manajemen

madrasah yang dipandu secara sentralistik itu lebih buruk ketimbang

pendekatan MBM yang memuat pesan demokratisasi pendidikan, demikian

juga sebaliknya. Persoalan yang paling esensial adalah apakah dengan



perubahan pendekatan manajemen madrasah itu akan bermaslahat lebih besar

dibandingkan dengan format kerja secara sentralistik ini, terutama dilihat dari

kepentingan pendidikan anak. Maslahat aplikasi MBM bagi peningkatan

kinerja madrasah dan perbaikan mutu hasil belajar peserta didik pada

madrasah-madrasah yang menerapkannya masih harus diuji di lapangan.

Reformasi dalam pengelolaan pendidikan diarahkan pada terciptaya

kondisi yang desentralis baik pada tatanan birokrasi maupun pengelolaan

madrasah. Reformasi ini diwujudkan dalam bentuk kewenangan yang luas

ditingkat daerah dan madrasah dalam mengelola sumberdayanya. Malik

Fadjar mengatakan bahwa konsep manajemen berbasis madrasah dirumuskan

sebagai pengelolaan madrasah dengan otonomi luas, partisipasi masyarakat

yang tinggi,  dan dalam kerangka kebijakan nasional.9

Prakarsa menuju perbaikan mutu melalui perubahan dari sentralisasi

ke desentralisasi pengelolaan pendidikan tidak mungkin diperoleh secara

segera. Hal ini sejalan dengan konsep Kaizen, bahwa kemajuan dicapai

bukanlah sebuah lompatan besar ke depan. Menurut Kaizen kemajuan dicapai

karena perubahan-perubahan kecil yang bersifat kontinu atau tanpa henti

dalam beratus-ratus dan bahkan beribu-ribu detail yang berhubungan dengan

usaha menghasilkan produk atau pelayanan.

9 Malik Fadjar, Platform Reformasi Pendidikan Dan Pengembangan SDM. (Jakarta : Logos
Wacana Ilmu. 2001). h. 50



Menurut Tony Barner asumsi yang mendasari perubahan dalam

Kaizen adalah bahwa kesempurnaan itu sebenarnya tidak ada. Hal ini

bermakna bahwa tidak ada kemajuan, produk, hubungan, sistem, atau struktur

yang bisa memenuhi ideal. Kondisi ideal itu hanyalah sebuah abstraksi yang

dituju. Oleh karena itu, selalu tersedia ruang dan waktu untuk mengadakan

perbaikan dan peningkatan dengan jalan melakukan modifikasi, inovasi, atau

bahkan imitasi kreatif. Terlepas dari itu semua, pelembagaan MBM hampir

dipastikan bahwa aplikasi MBM akan mendorong tumbuhnya lembaga

pendidikan persekolahan/madrasah berbasis pada masyarakat (community-

based education) atau manajemen pendidikan berbasis masyarakat (MPBM),

khususnya di bidang pendanaan, fungsi kontrol, dan pengguna lulusan.

Penggunaan MBM secara ekonomi mendorong masyarakat, khususnya

orang tua siswa, untuk menjadi salah satu fondasi utama secara finansial bagi

operasi madrasah, mengingat pendidikan persekolahan itu tidak gratis

(education is not free). Pemikiran ini tidak mereduksi peran pemerintah yang

dari tahun ke tahun diharapkan dapat mengalokasikan anggaran untuk

pendidikan pada kadar yang makin meningkat.

Secara akademik, masyarakat akan melakukan fungsi kontrol sekaligus

pengguna lulusan. Di sini akuntabilitas madrasah akan teruji. Juga secara

proses, berhak mengkritisi kinerja madrasah agar lembaga milik publik ini

tidak keluar dari tugas pokok dan fungsi utamanya. Dengan MBM adalah

keharusan bagi masyarakat untuk menjadi fondasi sekaligus tiang penyangga



utama pendidikan persekolahan/madrasah yang berada pada radius tertentu

tempat masyarakat itu bermukim. Serta MBM merupakan salah satu bentuk

reformasi manajemen pendidikan (reformation in education management) di

tanah air.

4. Tujuan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM)

Tujuan MBM adalah meningkatkan efesiensi mutu dan pemerataan

pendidikan. Peningkatan efesiensi diperoleh melalui keleluasaan mengelola

sumber daya yang ada, partisipasi masyarakat melalui orang tua, ketentuan

pengelolah madrasah, peningkatan profesionalisme guru, adanya hadiah dan

hukuman sebagai kontrol, serta hal lain yang dapat menumbuh kembangkan

suasana yang kondusif. Pemerataan pendidikan tampak pada tumbuhnya

partisipasi masyarakat terutama yang mampu dan peduli, sementara yang

kurang mampu akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Pendidikan

merupakan salah satu aspek kehidupan yang bersifat fungsional bagi setiap

manusia dan memiliki kedudukan strategis untuk mencerdaskan kehidupan

bangsa.

Tantangan lainnya yang mempengaruhi pendidikan adalah perubahan

yang terjadi akibat semakin mengglobalnya tatanan pergaulan kehidupan

dunia saat ini. Dalam upaya peningkatan kualitas sumber daya manusia, kita

semua sepakat bahwa pendidikan memegang peran yang sangat penting.

Sebagaimana Cece Wijaya Menyatakan  “Pengembangan sumber daya



manusia adalah upaya peningkatan  mutu pendidikan di semua lembaga

pendidikan”.10

Departemen pendidikan nasional mengemukakan bahwa tujuan MBM

adalah untuk memberdayagunakan madrasah terutama sumber daya insani

melalui pemberian kewenangan, fleksibilitas sumber daya lain untuk

memecahkan persoalan yang dihadapi oleh madrasah yang bersangkutan.

Tujuan utama penerapan MBM adalah untuk meningkatkan efisiensi

pengelolaan dan meningkatkan relevansi pendidikan madrasah, dengan

adanya wewenang yang lebih besar dan luas bagi madrasah untuk mengelola

urusannya sendiri.

Berdasarkan beberapa pendapat diatas, menyangkut tujuan MBM

maka dapat diberikan batasan bahwa tujuan MBM adalah meningkatkan mutu

pendidikan, kemandirian madrasah, dan partisipasi masyarakat bagi

pencapaian mutu madrasah yang berkualitas.

Manfaat MBM adalah memberikan kebebasan dan kekuasaan yang

besar pada madrasah disertai seperangkat tanggung jawab dengan adanya

otonomi yang memberikan tanggung jawab pengelolaan sumber daya dan

pengembangan strategi MBM sesuai dengan kondisi setempat, madrasah

dapat lebih meningkatkan kesejahteraan guru sehingga dapat lebih

berkonsentrasi pada tugas, keleluasaan dalam mengelola sumber daya dan

10 Cece Wijaya, Pendidikan Remedial; Sarana Pengembangan Mutu Sumber Daya Manusia,
(Jakarta:  Remaja Rosdakarya, 2000),  h. 2



dalam menyertakan masyarakat untuk berpartisipasi, mendorong

profesionalisme kepala madrasah, dalam peranannya sebagai manager

maupun sebagai kepala madrasah. Dengan diberikannya kesempatan kepada

madrasah untuk menyusun kurikulum, maka didorong untuk berinovasi

dengan melakukan eksperimen-eksperimen di lingkungan madrasahnya.

Menurut Nurkolis manfaat MBM yang terkait langsung dengan otonomi

madrasah yaitu:

”(1) kurikulum lebih bersifat inklusif, (2) proses belajar mengajar lebih
efektif, (3) lingkungan madrasah yang mendukung, (4) sumber daya yang
berasas pemerataan, (5) standarisasi dalam hal-hal tertentu seperti
monitoring, evaluasi dan tes”.11

Kelima strategi manfaat MBM itu harus menyatu ke dalam empat

fungsi pengelolaan madrasah yaitu pertama manajemen organisasi dan

kepemimpinan, kedua proses belajar mengajar, ketiga sumber daya manusia

dan keempat administrasi madrasah. Dengan demikian MBM mampu

mendorong dan memotivasi profesionalisme guru dan kepala madrasah

sebagai pemimpin pendidikan di madrasah. Melalui penyusunan kurikulum

efektif, rasa tanggap madrasah terhadap kebutuhan setempat yang disebut

dengan kurikulum berbasis madrasah dan kurikulum berbasis masyarakat.

Sehingga dengan demikian dalam proses pembelajaran di madrasah

11 Nurkholis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan Aplikasi,( Jakarta : PT.
Gramedia, 2003), h. 68



meningkat dan menjamin layanan pendidikan sesuai dengan tuntunan siswa

dan masyarakat madrasah.

Dengan demikian manfaat MBM menitikberatkan pada kebebasan dan

kekuasaan otonomi madrasah disertai tanggung jawab secara kolektif baik

dari pihak warga madrasah maupun orang tua siswa dan masyarakat luas

lainnya bagi pencapaian tujuan madrasah dan pendidikan yang berkualitas.

B. Hakikat Prestasi Belajar

1. Deskripsi Belajar

Belajar adalah kegiatan yang berproses dan merupakan unsur yang

sangat fundamental dalam penyelenggaraan setiap jenis dan jenjang

pendidikan. Ini berarti bahwa berhasil atau gagalnya pencapaian tujuan

pendidikan itu amat bergantung pada proses belajar yang dialami siswa baik

ketika ia berada di sekolah maupun di lingkungan rumah atau keluarganya

sendiri.

Belajar dapat pula diartikan sebagai wahana latihan pengembangan

diri dengan pendekatan-pendekatan teori, metode, media, dan tujuan serta

nilai yang ingin dicapai dari proses belajar itu sendiri. Skinner berpendapat

bahwa belajar adalah suatu proses adaptasi (penyesuaian tingkah laku) yang

berlangsung secara progresif.12

12 Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), h. 60



Proses belajar mempunyai tiga komponen seperti diungkapkan oleh

wijaya yaitu masukan, sintesis, dan keluaran (in-put, synthesis, and out-put).13

Proses transformasi pesan moral, informasi positif, motivasi, ilmu, dari

pendidik kepada peserta didik yang bertujuan untuk merubah pola pikir,

karakter,  dan akhlak merupakan input pembelajaran. Sintesis adalah proses

memadukan pengetahuan lama dan baru, setelah melewati proses analisis atau

generalisasi untuk membuahkan satu persepsi, pendapat, aspirasi, atau sikap

tertentu terhadap idea, opjek atau informasi yang hadir pada seseorang

sehingga pengetahuan yang lama dan baru diperkaya oleh pendapat, idea,

aspiasi, atau sikap yang muncul pada diri seseorang.

Makna belajar senantiasa mengarah pada bagaimana proses

pembelajaran yang akan dilakukan untuk tercapainya tujuan belajar itu

sendiri. Hal ini merupakan tugas pengelola madrasah; kepala madrasah, guru,

dan seluruh warga madrasah untuk menata lingkungan madrasah yang

kondusif, agar situasi belajar mengajar berjalan aman dan menyenangkan.

2. Deskripsi Prestasi Belajar

Definisi prestasi belajar menurut para ahli memilki perbedaan

pendapat berdasarkan  sudut pandang  masing-masing. Badudu Zain

berpendapat bahwa;

“ prestasi belajar menurut istilah adalah hasil maksimal yang dicapai
seseorang dalam proses belajar mengajar, sedangkan menurut isyarah

13 Cece Wijaya, Op Cit, h. 149



prestasi belajar adalah hasil yang dicapai dari apa yang dikerjakan atau
yang sudah diusahakan,”14

Hal ini memberikan suatu pemahaman bahwa  prestasi belajar

merupakan hasil yang dicapai dari sebuah proses belajar yang dilakukan

secara maksimal dan optimal oleh peserta didik yang diindikasikan dengan

peningkatan kualitas individu dalam hal ini adalah pesert didik.

Pendapat tersebut lebih menekankan pada orientasi pembatasan waktu.

Sejalan dengan pandangan tersebut Masran dan Sri Mulyani juga berpendapat

bahwa pengertian prestasi belajar adalah;

Penelitian atau pengukuran untuk mengetahui apakah guru dalam
menyajikan bahan pelajaran telah berhasil dengan baik. Disamping itu
juga untuk mengukur seberapa jauh mahasiswa menangkap dan mengerti
yang telah dipelajari,15

Dalam pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi belajar

merupakan indikator yang dapat dijadikan pedoman untuk mengetahui

sejauhmana materi yang disampaikan oleh seorang guru dapat dipahami dan

dimengerti oleh siswanya. Sementara itu Hartono juga mengemukakan

pendapatnya bahwa”  Prestasi belajar adalah kumpulan yang dimiliki oleh

seseorang untuk mencapai tujuan atau  hasil yang lebih baik,16. Dari beberapa

pendapat  tersebut diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa  prestasi belajar

14 Badudu Zain, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar, 2001), h.

15 Sri Mulyani, Psikologi Pendidikan, (Yagyakarta: UGM, 1983), h. 12

16 Hartono, Praktis Bahasa Indonesia, (Semarang: Rineka Cipta, 1992), h. 125



merupakan hasil yang dicapai dari sebuah proses belajar mengajar  yang

dilakukan secara maksimal dan optimal oleh  guru dan peserta didik.

Prestasi dalam penelitian ini adalah prestasi yang dicapai oleh peserta

didik dalam kaitannya dengan beberapa faktor yang dapat diukur. Menurut

Drs. Moh Uzer Usman prestasi belajar yang dicapai mahasiswa pada

hakikatnya merupakan hasil interaksi dari beberapa faktor yaitu internal dan

eksternal.17

Adapun indikator yang dijadikan sebagai tolok ukur untuk

mengetahui bahwa siswa dapat berhasil dalam proses belajar mengajar adalah;

(a) Daya serap terhadap bahan pelajaran yang diajarkan mencapai prestasi

tinggi, baik secara individu maupun kelompok, (b) Prilaku yang digariskan

dalam tujuan pengajaran telah dicapai siswa baik individu maupun klasikal.18

Pada prinsipnya indikator prestasi belajar merupakan pengungkapan

hasil belajar yang idealnya melipiti segenap ranah psikologis yang berubah

sebagai akibat dari pengalaman dan proses belajar siswa. Ranah psikologis

meliputi ranah kognitif, afektif dan psikomotorik. Pengungkapan perubahan

tingkah laku seluruh ranah itu khususnya ranah rasa murid sangat sulit, hal ini

17 Uzer Usman, Upaya Optimalisasi Kegiatan Belajar Mengajar,( Jakarta: Remaja
Rosdakarya, 1993), h. 9

18 Ibid. h. 8



disebabkan perubahan hasil belajar itu ada yang bersifat intangible (takdapat

diraba)19

Kunci pokok untuk memperoleh ukuran dan data hasil belajar siswa

sebagaimana yang terurai diatas adalah mengetahui garis-garis besar indikator

(penunjuk adanya prestasi tertentu) dikaitkan dengan jenis prestasi yang

hendak diungkapkan atau diukur. Dibawah ini penulis sajikan sebuah tabel

untuk mengetahui masing-masing ranah/jnis prestasi, indikator, dan cara

mengevaluasi prestasi.

Tabel ; 1
Jenis, Indikator dan Cara Evaluasi Prestasi

Ranah/Jenis Prestasi Indikator Cara Evaluasi
A. Ranah Cipta (Kognitif)

1.Pengamatan
1. Dapat menunjukkan
2. Dapat membandingkan
3. Dapat menghubungkan

1. Tes lisan
2. Tes tertulis
3. Observasi

2. Ingatan 1. Dapat menyebutkan
2. Dapat menunjukkan kembali

1. Tes lisan
2. Tes tertulis
3. Observasi

3.Pemahaman 1. Dapat menjelaskan
2. Dapat mendefinisikan dengan lisan

sendiri

1. Tes lisan
2. Tes tertulis

4.Aplikasi/Penerapan 1. Dapat memberikan contoh
2. Dapat menggunakan secara tepat

1. Tes tertulis
2. Pemberian tugas
3. Observasi

19 Muhibbin Syah, Op Cit, h. 192



5.Analisis (Pemeriksaan
dan pemilahan secara
teliti)

1. Dapat menguraikan
2. Dapat mengklasifikasikan/memilah-

milah

1. Tes tertulis
2. Pemberian tugas

6.Sintesis 1. Dapat menghubungkan
2. Dapat menyimpulkan
3. Dapat menggeneralisasi kan

(membuat prinsip umum)

1. Tes tertulis
2. Pemberian tugas

B. Ranah Rasa (Afektif)
1. Penerimaan 2. Menunjukkan sikap menerima

3. Menunjukkan sikap menolak
1. Tes tertulis
2. Tes skala sikap
3. Observasi

2.Sambutan 1. Kesediaan berpartisipasi/terlibat
2. Kesediaan memanfaatkan

1. Tes skala sikap
2. Pemberian tugas
3. Observasi

3.Apresiasi (Sikap
menghargai)

1. Menganggap Penting dan Bermanfat
2.Menganggap Indah dan Harmonis
3.Mengagumi

1. Tes skala sikap
2. Pemberian tugas
3. Observasi

4. Internalisasi
(Pendalaman)

1. Mengakui dan meyakini
2. Mengingkari

1. Tes skala sikap
2. Pemberian tugas

ekspresif (yang
menyatkan sikap)
dan tugas
proyektif(yang
menyatakan
perkiraan atau
ramalan

5. Karakterisasi
(Penghayatan)

1. Melembagakan atau meniadakan
2. Menjelmakan dalam pribadi dan

perilaku sehari-hari

1. Pemberian tugas
ekspresif dan
proyektif

2. Observasi
C. Ranah Karsa (Psiko

motor) Kecakapan meng kordinasikan gerak 1. Observasi



1. Keterampilan
bergerak dan
bertindak

mata, tangan, kaki, dan anggota tubuh
lainnya

2. Tes tindakan

2. Kecakapan ekspresi
verbal dan non -
verbal

1. Kefasihan melafalkan/ mengucapkan
2. Kecakapan membuat mimik dan

gerakan jasmani

1. Tes lisan
2. Observasi
3. Tes tindakan

Setelah mengetahui indikator prestasi belajar di atas, guru juga perlu

mengetahui bagaimana kiat menetapkan batas minimal keberhasilan belajar

para siswanya. Hal ini penting karena mempertimbangkan batas terendah

prestasi siswa yang dianggap berhasil dalam arti luas bukanlah perkara

mudah. Keberhasilan dalam arti luas berarti keberhasilan yang meliputi ranah

cipta, rasa, dan karsa siswa.

Menetapkan batas minimum keberhasilan belajar siswa selalu

berkaitan dengan upaya pengungkapan hasil belajar. Muhibbin Syah

mengemukakan beberapa alternative norma pengukuran tingkat keberhasilan

siswa setelah mengikuti proses mengajar-belajar. Di antara norma-norma

pengukuran tersebut adalah;

1. Norma skala angka dari 0 sampai 10

2. Norma skala angka dari 0 sampai 100.

Angka terendah yang menyatakan kelulusan / keberhasilan belajar

(passing grade) skala 0-10 adalah 5,5 atau 6, sedangkan untuk skala 0-100

adalah 55 atau 60. Alhasil pada prinsipnya jika seorang siswa dapat

menyelesaikan lebih dari separuh tugas atau dapat menjawab lebih dari



setengah instrument evaluasi dengan benar, ia dianggap telah memenuhi target

minimal keberhasilan belajar. Namun demikian kiranya perlu

dipertimbangkan oleh para guru madrasah penetapan passing grade yang

lebih tinggi (misalnya 65 atau 70) untuk pelajaran-pelajaran inti, pelajaran inti

ini meliputi pelajaran bahasa dan matematika, karena kedua bidang studi ini

(tanpa mengurangi pentingnya bidang studi lain) merupakan “kunci pintu”

pengetahuan-pengetahuan lainnya.

Selain norma-norma tersebut di atas, ada pula norma lain yaitu norma

prestasi belajar dengan menggunakan simbol huruf-huruf A,B,C,D dan E.

simbol ini dapat dipandang sebagai terjemahan dari simbol angka-angka

sebagaimana tampak dalam tabel berikut.

Tabel; 2
Perbandingan Nilai Angka, Huruf, dan Predikatnya.
Simbol-simbol Nilai

Predikat
Angka Huruf

8 - 10 = 80 – 100 = 3,1 – 4
7 - 7,9   =    70 – 79  =    2,1 - 3
6 - 6,9   =    60 - 69  =    1,1 - 2
5 - 5,9   =    50 - 59  =    1
0 - 4,9   =      0 - 49  =    0

A
B
C
D
E

Sangat baik
Baik

Cukup
Kurang
Gagal

Sumber : Muhibbin Syah, Psikologi Belajar, h 197

Perlu ditambahkan bahwa simbol nilai angka yang berskala antara 0 –

4 seperti yang tampak pada tabel di atas lazim dipakai diperguruan tunggi.

Skala angka yang berinterval jauh lebih pendek daripada skala angka lainnya



itu dipakai untuk menetapkan indeks prestasi (IP) mahasiswa, baik pada setiap

semester maupun pada akhir penyelesaian studi.

Setelah memperhatikan beberapa hal tentang prestasi belajar siswa

seperti tersebut di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa yang terpenting

dari berbagai permasalahan mengenai indikator, jenis, dan evaluasi prestasi

bukanlah norma mana yang harus diambil, melainkan sejauh mana norma itu

dipakai secara lugas untuk mengevaluasi seluruh kecakapan siswa (kognitif,

afektif, dan psikomotor).

3. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Prestasi Belajar Siswa

Beberapa faktor utama yang menentukan prestasi balajar siswa adalah

“faktor minat, faktor kecerdasan, faktor bakat, motifasi dan kemampuan-

kemampuan kognitif ”20

Faktor-faktor tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut;

1. faktor minat yang mempengaruhi proses dan hasil belajar. Jika seorang
berminat untuk mempelajari sesuatu tidak dapat diharapkan bahwa dia
akan berhasil dengan baik dalam mempelajari hal tersebut. Sebaliknya
kalau seorang belajar dengan penuh minat, maka dapat diharapkan bahwa
hasilnya akan lebih baik, karena itu persoalan yang biasa timbul adalah
bagaimana mengusahakan agar hal yang disajikan sebagai pengalaman
belajar itu menarik minat para pelajar, atau bagai mana caranya
menentukan agar para pelajar itu belajar mengenai hal-hal yang menarik.

2. Faktor kecerdasan yang besar peranannya dalam berhasil dan tidak
seorang mempelajari sesuatu atau mengikuti sesuatu program pendidikan.
Didalam lingkungan psikologis, persoalan mengenai kecerdasan ini telah
lama dipersoalkan.

3. Faktor bakat yang merupakan faktor yang besar pengaruhnya terhadap
proses dan hasil belajar seseorang.

20 Sri Mulyani, Op Cit, h. 14



4. Faktor motifasi adalah kondisi psikologi yang mendorong seseorang untuk
melakukan sesuatu. Jadi motifasi untuk belajar adalah kondisi psikoligi
yang mendorong seseorang untuk belajar.  Penemuan-penemuan peneliti
menunjukkan bahwa hasil belajar pada umumnya meningkat jika motifasi
untuk belajar bertambah. Maka persoalan mengenai kaitan motivasi itu
dengan belajar adalah dengan mengatur agar motivasi dapat ditingkatkan
agar hasil belajar dapat optimal. Motivasi yang terdiri dari motivasi
intrinsik yang ditimbulkan dari dalam diri orang bersangkutan dan
motivasi ekstrinsik yang timbul oleh rangsangan dari luar.

5. Kemampuan-kemampuan kognitif yang terutama berkaitan dengan
persepsi, ingatan dan berfikir. Kemampuan seseorang dalam melakukan
persepsi, dalam mengingat, dan dalam berfikir besar pengaruhnya
terhadap hasil belajarnya.21

21 Ibid, h. 15


