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BAB II

LANDASAN TEORITIK

A. Konsep Pengelolaan Belajar

Belajar merupakan proses kompleks yang terjadi pada semua orang dan

berlangsung seumur hidup, sejak masih bayi  (bahkan dalam kandungan)

hingga liang lahat. Salah satu tanda bahwa seseorang telah belajar adalah

adanya perubahan tingkah laku dalam dirinya.1 Dalam buku “teori belajar dan

pengelolaan” ada beberapa teori tentang pengelolaan, diantaranya oleh Miarso

menyatakan bahwa “pengelolaan adalah usaha pendidikan yang dilaksanakan

secara sengaja, dengan tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu sebelum

proses dilaksanakan, serta pelaksanaanya terkendali”.2

Menurut Ali dalam Hanifah dan Sukriy, belajar adalah proses  perubahan

perilaku akibat interaksi individu dengan lingkungan. Belajar adalah suatu

proses usaha yang kompleks dilakukan seseorang dari tidak tahu menjadi tahu,

tidak mengerti menjadi mengerti dan untuk memperoleh perubahan tingkah

laku yang lebih baik secara keseluruhan akibat interaksi dengan

lingkungannya. Hal ini mengindikasikan bahwa ada faktor –faktor yang sangat

berpengaruh secara signifikan dalam perubahan perilaku dalam belajar

diantaranya adalah sistem kelembagaan, kurikulum yang diajarkan, lingkungan

belajar serta yang terpenting adalah masalah manajemen pengelolaan

kelembagaan pendidikan.

1 Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran (Bogor: Ghalia
Indonesia, 2010), h. 3

2Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran…, h. 3

20



21

1. Manajemen Pengelolaan

Pengelolaan pendidikan merupakan suatu proses yang

dinamis. Hal ini dimengerti karena pendidikan harus selalu

disesuaikan dengan semangat perubahan agar dapat selaras dengan

tuntutan zaman yang terus berkembang. Reformasi pendidikan

merupakan respon baik secara proaktif maupun reaktif sekaligus

suatu keniscayaan terhadap perkembangan tuntutan globalisasi

sebagai sebuah upaya untuk mengadaptasikan sistem pendidikan yang

mampu mengembangkan sumber daya manusia dalam memenuhi

tuntutan perkembangan zaman. Melalui reformasi, pendidikan harus

berwawasan masa depan, memberikan jaminan bagi perwujudan hak-

hak azasi manusia untuk mengembangkan seluruh potensi dan

prestasinya secara optimal guna kesejahteraan hidup di masa

mendatang.

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang

bermartabat, dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi

manusia yang beriman dan bertakwa kepada  Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak, sehat beriman, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga

negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah

membawa perubahan di hampir semua aspek kehidupan manusia,
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dimana berbagai permasalahan hanya dapat dipecahkan dengan upaya

penguasaan serta peningkatan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selain

manfaat bagi kehidupan manusia di satu sisi perubahan tersebut juga

telah membawa manusia  ke dalam era persaingan global yang

semakin ketat. Agar mampu berperan dalam persaingan global, maka

sebagai bangsa kita perlu terus mengembangkan dan meningkatkan

kualitas sumber daya manusianya. Oleh karena itu, peningkatan

kualitas sumber daya manusia merupakan kenyataan yang harus

dilakukan secara terencana, terarah, intensif, efektif dan efisien dalam

proses pembangunan, kalau tidak ingin bangsa ini kalah bersaing

dalam menjalani  era globalisasitersebut.

Pengertian manajemen adalah segala usaha bersama untuk

mendayagunakan semua sumber-sumber atau personal maupun

materiil secara efektif dan efesien guna menunjang tercapainya tujuan

pendidikan.3 Kata manajemen menurut Rama Yulis  memiliki hakikat

yang sama dengan kata al-tadbir (pengaturan). Kata ini merupakan

derivasi dari kata dabbara (mengatur) yang banyak dalam Al Qur’an

sepertipada firman Allah SWT(QS. As Sajadah: 32 :5)

                    
   

3 Suharsimi Arikunto, Manajemen Pengajaran Secara Manusiawi (Jakarta: Rineka Cipta,
1993). h. 3
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Artinya : “Dia mengatur urusan dari langit ke bumi,
kemudian(urusan) itu naik kepadanya dalam satu hari
yang kadarnya adalah seribu tahun menurut
perhitunganmu (As Sajdah : 05).4

Dari isi kandungan ayat di atas dapatlah diketahui bahwa

Allah SWT adalah pengatur alam (Al

Mudabbir/manager).Keteraturan alam raya ini merupakan bukti

kebesaran Allah SWT dalam mengelola alam ini.Namun, karena

manusia yang diciptakan Allah SWT telah dijadikan sebagai khalifah

di bumi, maka dia harus mengatur dan mengelola bumi dengan

sebaik-baiknya sebagaimana Allah mengatur alam raya ini.5

Makna manajemen secara istilah adalah sebagai

kemampuan atau keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam

rangka mencapai tujuan melalui kegiatan-kegiatan oranglain.6

Berpijak pada kedua pengertian manajemen di atas, dapat

disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah proses

pemanfaatan semua sumber daya melalui bantuan orang lain dan

bekerja sama dengannya, agar tujuan bersama dapat dicapai secara

efektif, efesien, dan produktif. Sedangkan pendidikan  Islam

merupakan  proses  transinternalisasi  nilai-nilai  Islam  kepada

peserta didik sebagai bekal untuk mencapai kebahagiaan dan

kesejahteraan di dunia dan di akhirat.

4Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan terjemahannya (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka
Indonesia, 1998) h. 586

5Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h. 236
6Siagian, Filsafah Administrasi, (Jakarta :  CV. Masaagung,1980), h.5
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Sejalan dengan paparan di atas, maka manajemen

pendidikan Islam adalah proses pemanfaatan semua sumber daya

yang dimiliki (ummat Islam, lembaga pendidikan atau lainnya) baik

perangkat keras maupun lunak. Pemanfaatan tersebut dilakukan

melalui kerjasama dengan orang lain secara efektif , efisien, dan

produktif untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan baik di

dunia maupun di akhirat. Manajemen secara lebih luas, apabila

ditinjau dari definisi-definisi yang lain juga mengandung pengertian

yang mana manajemen tersebut masih dapat diartikan untuk semua

jenis kegiatan. Dari beragam pengertian manajemen yang telah

dipaparkan, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen adalah

rangkaian segala kegiatan yang menunjuk kepada usaha kerjasama

antara dua orang atau lebih guna mendayagunakan seluruh potensi

yang ada dalam upaya mencapai tujuan yang telah di tetapkan secara

efektif dan seefisien mungkin.7

Manajemen memiliki peranan yang sangat penting dalam

setiap upaya pencapaian tujuan suatu organisasi maupun pergerakan

tertentu. Hal ini dapat dicermati dari peranan manajemen yang

memiliki beberapa fungsi pengaturan sehingga setiap kegiatan yang

dilaksanakan oleh pengguna manajemen akan terarah dan lebih

bersifat efektif. Manajemen yang terencana dan terlaksana secara

sungguh-sungguh akan memberikan dampak signifikan terhadap

7Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam…, h. 260
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upaya pencapaian  tujuan  serta  keberhasilan  penggunanya.  Jadi

manajemen adalah segala kegiatan yang menunjuk pada usaha

kerjasama untuk mencapai tujuan dengan cara seefektif dan seefesien

mungkin. Sesuai perkembangan kebutuhan manusia, pemahaman

tentang manajemen juga mengalami perkembangan secara luas.

Nanang Fattah mengungkapkan bahwa manajemen sering diartikan

sebagai ilmu,  kiat, dan profesi. Dikatakan sebagai ilmu oleh Luther

Gulick karena manajemen dipandang sebagai suatu bidang

pengetahuan yang secara sistematik berusaha memahami mengapa

dan bagaimana orang bekerja sama. Dikatakan sebagai kiat oleh

Follet karena manajemen mencapai sasaran melalui cara-cara

mengatur orang lain dalam menjalankan tugas. Dipandang sebagai

profesi karena manajemen dilandasi oleh keahlian khusus untuk

mencapai suatu prestasi manajer, dan para profesional dituntun oleh

suatu kode etik.8

Manajemen menurut arti katannya, yaitu kata benda “manajemen”

dapat memiliki berbagai arti. Pertama sebagai pengelolaan,

pengendalian atau  penanganan  (managing). Kedua,  perlakuan  secara

terampil   untuk menangani sesuatu berupa skillful treatment. Ketiga,

gabungan dari dua pengertian tersebut, yaitu yang berhubungan dengan

pengelolaan suatu perusahaan, rumah tangga atau suatu bentuk kerja

8Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar (Bandung : Sinar Baru
Algesindo, 1989), h. 1
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sama dalam mencapai suatu tujuan tertentu. 9

Manajemen didefinisikan sebagai usaha dan kegiatan untuk

mengkombinasikan unsur-unsur manusia (men), barang (material), uang

(money), mesin-mesin (machines) dan metode (method) yang dapat

disingkat dengan 5 M. Sebagai ilmu pengetahuan, manajemen juga

bersifat universal,dan mempergunakan kerangka ilmu pengetahuan

yang sistematis mencakup kaidah-kaidah, prinsip-prinsip, dan konsep-

konsep yang cenderung benar dalam semua situasi manajerial. 10

2. Sistem dalam Komponen Pembelajaran

Sistem pembelajaran adalah suatu kombinasi terorganisasi yang

meliputi unsureunsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan

prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan.11 Belajar

mengajar adalah ibadah, dan selalu dikaitkan dengan pengabdian kepada

Tuhan. Selain itu sistem pembelajaran merupakan suatu kombinasi

terorganisasi yang meliputi unsur-unsur manusiawi, material, fasilitas,

perlengkapan, dan prosedur yang berinteraksi untuk mencapai suatu

tujuan. Unsur manusiawi dalam sistem pembelajaran terdiri atas murid,

guru, serta orang-orang yang mendukung terhadap proses pembelajaran

termasuk pustakawan, laboran, tenaga administrasi, bahkan penjaga kantin

sekolah. Material adalah berbagai bahan pelajaran yang dapat disajikan

sebagai sumber belajar, misalnya buku-buku, film, slide suara, foto, CD,

9Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar…, h. 1
10Nana Sudjana, Dasar-Dasar Proses Belajar Mengajar…, h. 1
11Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran (Cet. V; Jakarta: Kencana

Prenada Media Group, 2012), h.6
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dan lain sebagainya. Fasilitas dan perlengkapan adalah segala sesuatu yang

dapat mendukung terhadap jalannya proses pembelajaran, misalnya ruang

kelas, penerangan, perlengkapan computer, audiovisual dan lain

sebagainya. Prosedur adalah kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam

proses pembelajaran misalnya, strategi dan metode pembelajaran, jadwal

pembelajaran, pelaksanaan evaluasi, dan lain sebagainya.

Sebagai suatu sistem, seluruh unsur yang membentuk sistem, itu

memiliki ciri saling ketergantungan yang diarahkan untuk mencapai

tujuan. Keberhasilan sistem pembelajaran adalah keberhasilan pencapaian

tujuan pembelajaran dimana tujuan utama sistem pembelajaran adalah

keberhasilan murid mencapai tujuan yakni kemampuan siswa dalam

menyerap informasi dari pendidik secara efekif dan optimal.

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa tugas seorang desain

pembelajaran meliputi tiga hal pokok yaitu; pertama, sebagai perencana,

yakni mengorganisasikan semua unsur yang ada agar berfungsi dengan

baik, sebab manakala salah satu unsur tidak bekerja dengan baik maka

akan merusak sistem itu sendiri. Kedua, sebagai pengelola implementasi

sesuai dengan prosedur dan jadwal yang direncanakan; dan ketiga,

mengevaluasi keberhasilan murid dalam mencapai tujuan untuk

menentukan efektivitas dan efisiensi sistem pembelajaran.12

Perencanaan pembelajaran adalah proses pengambilan keputusan

hasil berfikir secara rasional tentang sasaran dan tujuan pembelajaran

12Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem,…. , h. 6-7
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tertentu, serta rangkaian kegiatan yang harus dilaksanakan sebagai upaya

pencapaian tujuan tersebut dengan memanfaatkan segala potensi dan

sumber belajar yang ada. Perencanaan pembelajaran mengarah pada proses

penerjemah kurikulum yang berlaku, sedangkan, desain pembelajaran

untuk membantu proses belajar siswa.

Hal inilah yang membedakan keduanya. Perencanaan berorientasi

pada proses pembelajaran sedangkan desain lebih condong pada hal-hal

yang bersifat non-teknis. Namun demikian, baik pengembangan

perencanaan maupun mengembangkan desaian pembelajaran keduanya

disusun berdasarkan pendekatan sistem. Apabila perencanaan pembelajaran

dianggap sebagai suatu sistem, maka didalamnya terdapat komponen-

komponen yang berjalan sesuai dengan fungsinya hingga tujuan

pembelajaran tercapai secara optimal. Adapun diantara komponen-

komponen pembelajaran yang sangat penting dalam proses pembelajaran di

lembaga pendidikan yaitu :

a. Guru

Guru merupakan komponen yang menentukan karena guru ialah orang

yang secara langsung berhadapan dengan murid. Dalam sistem

pembelajaran guru dapat berperan sebagai perencana (planner) atau

desainer (designer) pembelajaran, Sebagai perencana guru dituntut untuk

memahami secara benar kurikulum yang berlaku, karakteristik murid,

fasilitas dan sumber daya yang ada, sehingga semuannya dijadikan

komponen-komponen dalam menyusun rencana dan desain pembelajaran.
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Dalam melaksanakan peranya sebagai implementator rencana dan desain

pembelajaran guru bukanlah hanya berperan sebagai model atau teladan

bagi siswa yang diajarnya akan tetapi juga sebagai pengelola pembelajaran

(manager of learning). Dengan demikian efektivitas proses pembelajaran

terletak dipundak guru. Oleh karenanya, keberhasilan suatu proses

pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas atau kemampuan seorang

guru.13

b. Murid

Untuk mewujudkan generasi Islami, dibutuhkan pembinaan dan

pendidikan anak sejak dini, pendidikan anak merupakan hal yang amat

penting dalam ajaran Islam, sebab anak termasuk bagian yang penting

dalam ajaran Islam, karena anak merupakan generasi penerus. Sehubungan

dengan hal tersebut dalam al-qur’an (QS. At-Tahrim, 66: 6) menjelaskan :

                        
         

Terjemahahnya : Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan
keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu,
penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak
mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka
dan selalu mengerjakan apa mengerjakan apa yang diperintahkan.14

Murid adalah organisme yang unik yang berkembang sesuai dengan

tahap perkembanganya. Perkembangan anak adalah perkembangan seluruh

13Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah Berbasis Pesantren,
(Cet.II; Jakarta: Listafariska Putra, 2005), h. 87

14Mahmud Yunus, Tafsir Qur’an Karim (Jakarta : P.T. Hida Karya Agung, 1992), h. 839
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aspek  kepribadiannya, akan tetapi tempo dan irama perkembangan masing-

masing anak pada setiap aspek tidak selalu sama. Proses pembelajaran dapat

dipengaruhi oleh perkembangan anak yang tidak sama itu, disamping

karakteristik lain yang melekat pada diri anak.

Seperti halnya guru, faktor-faktor yang dapat memengaruhi proses

pembelajaran dilihat dari aspek murid meliputi aspek latar belakang murid

yang menurut Dunkin disebut pupil formative experiences serta factor sifat

yang dimiliki siswa (pupil properties).

Aspek latar belakang meliputi jenis kelamin murid, tempat kelahiran

dan tempat tinggal murid, tingkat sosial ekonomi murid, dari keluarga yang

bagaimana murid berasal dan lain sebagainnya; sedangkan dilihat dari sifat

yang dimiliki murid meliputi kemampuan dasar, pengetahuan dan sikap.

Tidak dapat disangkal bahwa setiap murid memiliki kemampuan yang

berbeda yang dapat dikelompokkan pada murid berkemampuan tinggi,

sedang, dan rendah. Murid yang termasuk berkemampuan tinggi biasanya

ditunjukkan oleh motivasi yang tinggi dalam belajar, perhatian dan

keseriusan dalam mengikuti pelajaran dan lain sebagainya. Sebaliknya

murid yang tergolong pada kemampuan rendah ditandai dengan kurangnya

motivasi belajar, tidak adanya keseriusan dalam mengikuti pelajaran

termasuk menyelesaikan tugas dan lain sebagainya. Perbedaan-perbedaan

semacam itu menuntut perlakuan yang berbeda pula baik dalam penempatan

atau pengelompokan murid maupun dalam perlakuan guru dalam

menyesuaikan gaya belajar. Demikian juga halnya dengan tingkat
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pengetahuan,dimana murid yang memiliki pengetahuan yang memadai

tentang penggunaan bahasa standar, misalnya akan memengaruhi proses

pembelajaran mereka dibandingkan dengan murid yang tidak memiliki hal

itu.15

Sikap dan penampilan murid dalam proses pembelajaran, juga

merupakan aspek lain yang dapat memengaruhi sistem pembelajaran.

Adakalanya ditemukan murid yang sangat aktif (hyperkinetic) dan ada pula

murid yang pendiam, tidak sedikit juga ditemukan murid yang memiliki

motivasi rendah dalam belajar. Semua itu akan memengaruhi proses

pembelajaran didalam kelas. Sebab, bagaimanapun factor murid dan guru

merupakan faktor yang sangat menentukan dalam interaksi pembelajaran.

Oleh sebab itu, untuk lebih jelasnya tentang problematika yang terjadi

didalam diri murid, akan penulis jelaskan di bagian selanjutnya.

c. Tujuan

Tujuan merupakan pengikat segala aktivitas guru dan murid. Oleh

sebab itu, merumuskan tujuan merupakan langkah pertama yang harus

dilakukan dalam merancang sebuah perencanaan program pembelajaran.

Oleh karenanya dalam merancang suatu program pembelajaran tujuan harus

dirumuskan terlebih dahulu karena . Pertama, rumusan tujuan yang jelas

dapat digunakan untuk mengevaluasi efektivitas keberhasilan proses

pembelajaran. Kedua, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai

pedoman dan panduan kegiatan belajar murid. Ketiga, tujuan pembelajaran

15Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem… , h. 17-18
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dapat membantu dalam mendesain sistem pembelajaran. Artinya, dengan

tujuan yang jelas dapat membantu guru dalam menentukan materi

pembelajaran, metode atau strategi pembelajaran, alat, media dan sumber

belajar, serta dalam menentukan dan merancang alat evaluasi untuk melihat

keberhasilan murid. Keempat, tujuan pembelajaran dapat digunakan sebagai

kontrol dalam menentukan batas-batas dan kualitas pembelajaran.16

Tujuan pembelajaran di Madrasah Diniyah berbeda dengan tujuan

pembelajaran pada umumnya, tujuan pembelajaran di Madrasah Diniyah

ada 2 macam, yakni;

1) Tujuan Umum

Tujuan Umum dari Madrasah Diniyah Awaliyah ialah agar para

murid memiliki sikap sebagai seorang muslim dan berakhlak yang

mulia, memiliki sikap sebagai Warga Negara Indonesia yang baik,

dan memiliki kepribadian, percaya pada diri sendiri, serta sehat

jasmani dan rohani.

2) Tujuan Khusus

Selain tujuan umum, adanya madrasah Diniyah mempunyai tujuan

khusus bagi setiap muridnya. Pertama , setiap murid harus mampu

menguasai ilmu pengetahuan dasar tentang agama Islam dan Bahasa

Arab. Kedua ,setiap murid diharapkan dapat mengamalkan ajaran

agama Islam dan dapat menggunakan bahasa arab dalam kehidupan

sehari-hari. Ketiga, setiap murid diharapkan lebih mencintai agama

16Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran ,… h. 121-123
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Islam dibandingkan dengan murid yang tidak bersekolah di

Madrasah Diniyah.17

d. Materi

Bahan atau materi pelajaran (learning materials) adalah segala

sesuatu yang menjadi isi kurikulum yang harus dikuasai oleh murid

sesuai dengan kompetensi dasar dalam rangka pencapaian standar

kompetensi setiap mata pelajaran dalam satuan pendidikan tertentu.

Materi pelajaran merupakan bagian terpenting dalam proses

pembelajaran, Materi pelajaran merupakan bagian terpenting dalam

proses pembelajaran, bahkan dalam pengajaran yang berpusat pada

materi pelajaran (subject-centered teaching), materi pelajaran

merupakan inti dari kegiatan pembelajaran. Menurut subject

centered teaching, keberhasilan suatu proses pembelajaran

ditentukan oleh seberapa banyak murid dapat menguasai materi

kurikulum. Materi pelajaran dapat dibedakan menjadi: pengetahuan

(knowledge), ketrampilan (skill), dan sikap (attitude). Pengetahuan

menunjuk pada informasi yang disimpan dalam pikiran (mind)

murid, ketrampilan menunjuk pada tindakan-tindakan (fisik dan non

fisik), sikap menunjuk pada kecenderungan seseorang untuk

bertindak sesuai dengan nilai dan norma yang diyakini kebenarannya

oleh murid.18

17Kurikulum Madrasah Diniyah Awaliayah (Jakarta: Departemen Agama RI, 1983), h. 4-
5

18Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran,…h. 141-142.
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Menurut Merril sebagaimana dikutip oleh Wina Sanjaya

dijelaskan bahwa isi materi pelajaran dibagi menjadi empat yaitu:

fakta, konsep, prosedur, dan prinsip). Fakta adalah sifat dari suatu

gejala, peristiwa, benda yang wujudnya dapat ditangkap panca indra.

Konsep adalah abstraksi kesamaan atau keterhubungan dari

sekelompok benda atau sifat. Prosedur adalah materi pelajaran yang

berhubungan dengan kemampuan murid untuk menjelaskan langkah-

langkah secara sistematis tentang sesuatu. Dalam pembelajaran

konvesional, sering guru menentukan buku teks sebagai satu-satunya

sumber materi pelajaran. Bahkan, pembelajaran yang berorientasi

kepada kurikulum subjek akademis, buku teks yang telah disusun

oleh para pengembang kurikulum merupakan sumber utama.19

e. Metode

Metode adalah suatu cara yang dipergunakan untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan. Kedudukan metode sebagai alat

motivasi, sebagai strategi pengajaran, dan sebagai alat untuk mencapai

tujuan pembelajaran.20

Seorang yang selalu berkecimpung dalam proses belajar

mengajar, agar tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien, maka

penguasaan materi saja tidaklah mencukupi, ia harus menguasai

berbagai teknik atau metode penyampaian materi yang tepat dalam

proses belajar mengajar sesuai dengan materi yang diajarkan dan

19Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran,…h.146
20Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem Pembelajaran,…h.186
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kemampuan anak yang menerima. Pemilihan teknik atau metode yang

tepat kiranya memang memerlukan keahlian tersendiri. Para pendidik

harus pandai memiliki dan mempergunakan teknik apa yang akan

digunakan. Istilah metode berasal dari bahasa latin yaitu metha dan

hodos. Metha berarti melalui atau melewati, dan hodos berarti jalan

atau cara yang harus dilalui untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam

bahasa arab metode disebut thariqoh yang artinya jalan, cara, sistem

atau ketertiban dalam mengerjakan sesuatu.21

Adapun secara definitif metode pengajaran dapat dimaknai

sebagai suatu cara penyampaian bahan pelajaran untuk mencapai

tujuan yang ditetapkan, oleh karenanya fungsi metode pengajaran

disini sangat menentukan berhasil tidaknya suatu proses pembelajaran

dan merupakan bagian yang integral dalam suatu sistem pengajaran.

Meskipun demikian dalam menentukan pemakaian metode

pembelajaran yang sesuai maka dipengaruhi oleh tujuan, karakteristik

peserta didik, materi, situasi dan kondisi, kemampuan dan kepribadian

guru, serta sarana dan prasarana yang digunakan.22

Sedangkan metode mengajar adalah suatu teknik mengajar

yang berkembang dan lazim digunakan secara umum, seperti metode

mengajar dengan modul, pengajaran berprogram, pengajaran unit,

machine program, beberapa metode tersebut merupakan metode yang

21Nur Uhbiyati, Dasar-dasar Ilmu Pendidikan Islam (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN
Walisongo Semarang, 2012), h. 197

22Fattah Syukur, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam (Semarang: AKFI Media,
2009), h. 38



36

baru dikembangkan dan diterapkan di beberapa sekolah yang

mempunyai peralatan dan media yang lengkap serta guru-guru yang

ahli menanganinya. 23

Dalam praktik pembelajaran, terdapat beragam jenis dan

metode pembelajaran dan penerapannya. Peneliti mencatat, setidaknya

terdapat sebelas metode pembelajaran yang dapat digunakan dalam

pelaksanaan pembelajaran. Kesebelas metode tersebut adalah sebagai

berikut

1) Metode Proyek, yaitu metode yang bertitik tolak dari suatu masalah,

kemudian dibahas dari berbagai segi yang berhuungan sehingga

pemecahannya secara komprehensif dan bermakna.

2) Metode eksperimen, yaitu metode yang mengedepankan aktivitas

percobaan, sehingga siswa mengalami dan membuktikan sendiri

sesuatu yang dipelajari.

3) Metode tugas/resitasi, yaitu guru memberikan tugas tertentu agar

siswamelakukan kegiatan belajar.

4) Metode diskusi, yaitu siswa dihadapkan pada suatu masalah yang

biasa berupapernyataan atau pernyataan yang bersifat problematis

untuk dibahas dandipecahkan secara bersama.

5) Metode sosiodrama, yaitu siswa mendramatisasikan tingkah laku

dalam hubungannya dengan masalah.24

23Fattah Syukur, Metodik Khusus Pendidikan Agama Islam (Semarang: AKFI Media,
2009), h. 39

24Fattah Syukur, Metodik Khusus Pendidikan …, h. 40
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Dari kelima jenis metode tersebut, terdapat beberapa jenis metode

pembelajaran lainnya, yaitu sebagai berikut:

a. Metode demontrasi. Metode ini mengedepankan peragaan atau

mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda

tertentu yangsedang dipelajari, baik sebenarnya atau tiruan, yang

sering disertai denganpenjelasan lisan.

b. Metode Problem solving. Metode ini mengedepankan metode berpikir

untukmenyelesaikan masalah dan dukung dengan data-data yang

ditentukan.

c. Metode karya wisata. Metode ini mengajak siswa untuk keluar kelas

danmeninjau atau mengunjungi objek-objek lainnya sesuai dengan

kepentinganpembelajaran.

d. Metode Tanya jawab. Metode ini menggunakan sejumlah pertanyaan

pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa

e. Metode latihan. Metode ini dimaksudkan untuk menanamkan sesuatu

yang baik atau menanamkan kebiasaan-kebiasaan tertentu.

f. Metode ceramah. Metode ini merupakan metode tradisional, karena

sejak lama metode ini digunakan oleh pengajar. Namun demikian,

metode ini tetap memiliki fungsinya yang penting untuk membangun

komunikasi antara pengajar dan pembelajar. 25

Dari beberapa penjelasan tentang jenis-jenis metode pembelajaran

di atas, maka dapat dikemukakan bahwa terdapat banyak metode

25Ramayulis, Metodologi Pendidikan Agama Islam ..., h. 345-355
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pembelajaran yang dapat digunakan oleh seorang guru atau tenaga

pengajar dalam melaksanakan proses belajar mengajar. Oleh karena itu,

dalam penerapanya diperlukan kreativitas dan variasi untuk menggunakan

metode-metode pembelajaran tersebut.26

f. Media

Kata media berasal dari bahasa Latin yang merupakan bentuk

jamak dari kata medium yang secara harfiah dapat diartikan sebagai

perantara atau pengantar. Menurut Heinich, Molenda, dan Russel,

diungkapkan bahwa media is a channel ofcommunication. Devired from

the Latin word of “between”, the term refres “toanything that carries

information between a source and a receiver”. Lisle J.Briggs sebagaimana

dikutip oleh Wina Sanjaya dikatakan bahwa media pembelajaran adalah

“the physical means of conveying instructionalcontent….book, films,

vidiotapes, etc”. lebih jauh briggs menyatakan media adalah alat untuk

memberi perangsang bagi peserta didik supaya terjadi proses belajar.

Selain pengertian diatas, ada juga yang berpendapat bahwa

mediapengajaran meliputi perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak

(software). Hardware adalah alat-alat yang dapat mengantar pesan seperti

Over Head Projector, radio, televisi, dan sebagainya. Sedangkan Software

adalah isi program yang mengandung pesan seperti informasi yang

terdapat pada transparansi atau buku dan bahan-bahan cetakan lainnya,

26Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar dan Pembelajaran, …, h. 81
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cerita yang terkandung dalam film atau materi yang disuguhkan dalam

bentuk bagan, grafik, diagram, dan lain sebagainya.27

g. Evaluasi

Dalam perencanaan dan desain sistem instruksional atau

pembelajaran, rancangan evaluasi merupakan hal yang sangat penting

untuk dikembangkan. Hal ini disebabkan melalui evaluasi yang tepat, kita

dapat menentukan efektivitas program dan keberhasilan murid

melaksanakan pembelajaran, sehingga informasi dari kegiatan evaluasi

seorang desainer pembelajaran dapat mengambil keputusan apakah

program pembelajaran yang dirancangnya perlu diperbaiki atau tidak,

bagian-bagian mana yang dianggap memiliki kelemahan sehingga perlu

diperbaiki.  Dalam dunia pendidikan, evaluasi memegang peranan penting.

Dari evaluasi tersebut, pengambil keputusan dapat menetapkan apakah

seorang murid berhak lulus atau sebaiknya, dan dengan evaluasi kita akan

mengetahui sejauh mana progress pendidikan telah berjalan sesuai

tujuan.28

Sebagai suatu kegiatan yang bertujuan, kedudukan evaluasi

pembelajaran semakin penting di era modern seperti saat ini. Oleh karena

itu, penguasaan ketrampilan evaluasi dengan baik memang suatu yang

mutlak bagi seorang guru. Sejumlah ahli mengemukakan pemahaman

evaluasi secara etimologis, seperti Grounlund, Nurkancana, dan Raka Joni.

Menurut Grounlund, pengertian evaluasi adalah “evaluation is a sistem

27Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem …, h. 204-105
28Ainurrafiq Dawam dan Ahmad Ta’arifin, Manajemen Madrasah …, h. 99
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atic process of determining the extent to wich instructional objectives are

achieved by pupil”. Di sisi lain, sedangkan Nurkancana menyatakan

bahwa evaluasi dilakukan berkenaan dengan proses kegiatan untuk

menentukan nilai sesuatu. Sementara, Raka Joni mengartikan evaluasi

sebagai suatu proses mempertimbangkan sesuatu barang atau gejala

dengan pertimbangan pada patokan-patokan tertentu.29

Dalam buku “Perencanaan konsep dan sistem pembelajaran”

karangan Wina Sanjaya istilah lain yang erat hubungannya dengan

evaluasi dan pengukuran adalah penilaian (assessment). Assessment pada

dasarnya adalah bagian dari evaluasi yang lebih luas dari sekadar

pengukuran. Assessment is broader in scope than measurement in that it

involves the interpretation and representation of measurement data (print,

1993). Dengan demikian, antara evaluasi, assessment dan measurement

memiliki keterkaitan yang tidak dapat dipisahkan.30

B. Madrasah Diniyah Awaliyah

1. Sejarah Madrasah Diniyah Awaliyah

Madrasah diniyah dan perkembangannya merupakan salah satu sistem

yang memungkinkan proses kependidikan Islam berlangsung secara

konsisten dan berkesinambungan dalam rangka mencapai tujuan

pemahaman agama islam yang lengkap (Tafaqquh fid dhiin). Dalam sejarah

pendidikan Islam, sejak Nabi melaksanakan tugas dakwah agama secara

aktif, di kota Mekah telah didirikan lembaga dimana nabi memberikan

29Eveline Siregar dan Hartini Nara, Teori Belajar... , h. 142.
30Wina Sanjaya, Perencanaan dan Desain Sistem…, h. 242
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pelajaran tentang agama Islam secara menyeluruh di rumah-rumah dan

masjid-masjid. Salah satu rumah yang terkenal dijadikan tempat

berlangsungnya pendidikan Islam ialah Dar al-Arqam di Mekah dan masjid

yang terkenal dipergunakan untuk kegiatan belajar dan mengajar ialah yang

sekarang terkenal Masjid al-Haram di Mekah dan Masjid an-Nabawi di

Madinah al-Munawwarah. Di dalam masjid-masjid inilah berlangsung

proses belajar mengajar berkelompok dalam halaqah dengan masing-masing

gurunya yang terdiri dari para sahabat Nabi SAW.31

Sejalan dengan semakin berkembangnya jumlah pemeluk Islam dan

juga keinginan untuk memperoleh efektivitas belajar mengajar yang cukup

memadai, berkembanglah pemikiran baru dan para sahabat dan tabi’in

tentang pendidikan yang berkelanjutan sampendidikan agama Islam

munculnya kerajaan Islam di Timur Tengah dan Spanyol. Mereka

mendirikan berbagai model kelembagaan pendidikan Islam yang lebih

teratur dan terarah dalam kegiatan belajar dan mengajar secara klasikal yang

berbentuk madrasah.32

Sejarah pendidikan Islam mengalami perkembangan seiring dengan

perkembangan lembaga pendidikan yang ada saat ini. Hal ini sesuai dengan

pendapat Ruswan Thoyib, yang menyatakan bahwa:

“The history of Islamic civilization illustrates the variety of educational
models from time to time and also from region to region. The Muslim
lanscape proffers for the observer a variety of centres of learning, such as

31Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis Berdasarkan Pendekatan
Interdisipliner (Cet. IV; Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 80

32Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis,…, h. 80
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kuttab, mosques, hospitals, observatories, libraries, madrasa, khanqa,
pesantren, ‘modern’ schools and universities.33

“Sejarah peradaban Islam melukiskan variasi model-model pendidikan

dari waktu ke waktu dan juga dari suatu kawasan ke kawasan lain.

Lanskap Muslim menunjukkan kepada pengamat suatu variasi pusat-pusat

pembelajaran semacam kuttab, masjid, rumah sakit, observatorium,

perpustakaan, madrasah, khanqa, pesantren, sekolah-sekolah ‘modern’,

dan universitas-universitas.

Mula-mula berdiri lembaga pendidikan yang bernama kuttab, suatu

lembaga pendidikan dasar yang di dalamnya diajarkan cara membaca dan

menulis huruf al-Qur’an serta pengajaran ilmu agama dan ilmu al-Qur’an.

Orang yang pertama kali belajar menulis dan penduduk Mekah adalah

Sufyan bin Umayah dan Abu Qais bin Abdu Manaf bin Zahrah bin Kilaab,

sedangkan pengajarnnya ialah Basyar bin Abdul Malik yang pernah

belajar menulis di Irak. Dari Mekah inilah kegiatan belajar menulis dan

membaca al-Quran menyebar ke seluruh penjuru Jazirah Arab.Motivasi

utama dan kegiatan belajar menulis dan membaca al-Qur’an bersumberkan

dari wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah yang tersebut

dalam Surah al-‘Alaq.34

Dari kemampuan menulis dan membaca inilah umat Islam

memperoleh sarana yang ampuh untuk belajar ilmu-ilmu yang lain. Oleh

karena itu, membaca dan menulis dapat dipandang sebagai sumbernya

33Ruswan Thoyib, “Development of Muslim Educational System in the Classical Period
(600 – 1000 A. D. ): An Overview” dalam Yudian Wahyudi, dkk., (eds.),The Dynamics of Islamic
Civilization (Yogyakarta: FKAPPCD dan Titian Illahi, 1998), h. 53.

34Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis dan Praktis …, h. 80
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ilmu pengetahuan manusia yang semakin berkembang. Kemajuan

peradaban umat Islam pada masa itu merupakan hasil dan kemampuan

membaca dan menulis yang pertama-tama diperintahkan oleh Allah

melalui wahyu kepada utusan-Nya Muhammad SAW. Kegiatan belajar

mengajar yang diawali dengan membaca dan menulis itu, akhirnya

mendorong umat Islam untuk belajar dalam bidang-bidang ilmu

pengetahuan di luar ilmu agama, di samping karena kebutuhan hidup yang

semakin berkembang, terutama tentang ilmu alam, kemasyarakatan, dan

falsafah. Oleh karena sistem kuttab tidak mampu menampung aspirasi dan

kebutuhan belajar yang lebih luas dan dalam maka dibentuklah sistem

pendidikan klasikal yang dikenal dengan madrasah atau sekolah.

Madrasah yang pertama ialah Madrasah an-Nidzamiyah yang didirikan

oleh Nidzam al-Mulki seorang Menteri Sultan Malik Syah as-Seijuqy pada

tahun 460-475 H di kota Baghdad dan Naisapur dengan menggunakan

namanya. Imam al-Ghazali pernah menjadi guru madrasah tersebut di

Baghdad kemudian di Naisapur pada akhir abad ke-5 H. Madrasah an-

Nidzamiyah di Baghdad misalnya, mencoba mensintesiskan antara agama

dan filsafat yang berhasil dilakukan oleh Imam Abu Hamid al-Ghazali.

Beliau mula-mula mendapatkan pelajaran tasawuf, lalu belajar filsafat, dan

ilmu syariah.35

Kemudian disusul berdirinya madrasah-madrasah lainnya seperti

Madrasah an-Nasiriyah, Madrasah al-Qumhiyah dan as-Saefi’yah dan

35Abdul Ghofir dan Muhaimin, Pengenalan Kurikulum Madrasah (Cet.I; Solo:
Ramadhani,1993), h. 10.



44

Daulah Ayyubiyyah.Pada akhirnya bermunculan lah berbagai jenis

madrasah tersebut di Timur Tengah seperti di Syiria, terkenal Madrasah

an-Nuriyah yang didirikan oleh Nuruddin Zangky.36Di Mesir dengan

Madrasah al-Kamiliyah (didirikan oleh Malik al-Kamil al-

Ayyub).Madrasah ad-Dhahiriyah di mana fikih mazhab as-Syafi’i dan

Hanafi diajarkan. Sejalan dengan kebutuhan umat Islam terhadap

pengembangan ilmu pengetahuan yang makin luas maka pada permulaan

abad ke-5 H, muncullah  institusi-institusi pendidikan yang baru, yaitu

madrasah-madrasah untuk tempat belajar orang-orang dewasa. Madrasah

didirikan oleh pemerintah untuk menyebarkan mazhab penguasa kerajaan

yang memerintah saat itu.37

Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia relatif

lebih muda dibanding pesantren. Ia lahir pada abad 20 dengan munculnya

Madrasah Manba’ul Ulum Kerajaan Surakarta tahun 1905 dan Sekolah

Adabiyah yang didirikan oleh Syekh Abdullah Ahmad di Sumatera Barat

tahun 1909. Madrasah berdiri atas inisiatif dan realisasi dan pembaharuan

sistem pendidikan Islam yang telah ada. Pembaharuan tersebut, menurut

Karel Steenbrink, meliputi tiga hal, yaitu:

1.Usaha menyempurnakan sistem pendidikan pesantren,

2.Penyesuaian dengan sistem pendidikan Barat, dan

3.Upaya menjembatani antara sistem pendidikan tradisional pesantren dan

sistem pendidikan Barat.

36George Makdisi, The Rise of Colleges: Institution of Learning in Islam and The West,
(Irak: Edinburgh University Press, 1981), h. 23.

37Arifin, Ilmu Pendidikan Islam: Tinjauan Teoritis . . . , h. 123.
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Madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam kini ditempatkan

sebagai pendidikan sekolah dalam sistem pendidikan nasional.Munculnya

SKB tiga menteri (Menteri Agama, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan,

dan Menteri Dalam Negeri) menandakan bahwa eksistensi madrasah sudah

cukup kuat beriringan dengan sekolah umum.Di samping itu, munculnya

SKB tiga menteri tersebut juga dinilai sebagai langkah positif bagi

peningkatan mutu madrasah baik dan status, nilai ijazah maupun

kurikulum nya. Di dalam salah satu diktum pertimbangkan SKB tersebut

disebutkan perlunya diambil langkah-langkah untuk meningkatkan mutu

pendidikan pada Madrasah agar lulusan dan madrasah dapat melanjutkan

atau pindah ke sekolah-sekolah Umum dan sekolah dasar sampai

pendidikan agama Islam perguruan tinggi.38 Secara harfiah madrasah

dapat diartikan dengan sekolah, karena secara teknis keduanya memiliki

kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-mengajar

secara formal. Namun demikian

Karel Steenbrink membedakan madrasah dan sekolah karena

keduanya mempunyai karakteristik atau ciri khas yang berbeda. Madrasah

memiliki kurikulum, metode dan cara mengajar sendiri yang berbeda

dengan sekolah. Meskipun mengajarkan ilmu pengetahuan umum

sebagaimana yang diajarkan di sekolah, madrasah memiliki karakter

tersendiri, yaitu sangat menonjolkan nilai religiusitas masyarakatnya.

38Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam pada Periode Klasik dan Pertengahan
(Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2004), h. 178
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Sementara itu sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan

pelajaran universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.39

Perbedaan karakter antara madrasah dengan sekolah itu

dipengaruhi  oleh perbedaan tujuan antara keduanya secara historis.

Tujuan dan pendirian madrasah ketika untuk pertama kalinya diadopsi di

Indonesia ialah untuk mentransmisikan nilai-nilai Islam,selain untuk

memenuhi kebutuhan modernisasi pendidikan, sebagai jawaban atau

respon dalam menghadapi kolonialisme dan Kristen, di samping untuk

mencegah memudarnya semangat keagamaan penduduk akibat meluasnya

lembaga pendidikan Belanda itu.

Sekolah untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh pemerintah

Belanda pada sekitar dasawarsa 1870-an bertujuan untuk menyiapkan

calon pegawai pemerintah kolonial, dengan maksud untuk melestarikan

penjajahan. Dalam lembaga pendidikan yang didirikan Kolonial Belanda

itu, tidak diberikan pelajaran agama sama sekali. Karena itu tidak heran

jika di kalangan kaum pribumi, khususnya di Jawa, ketika itu muncul

resistensi yang kuat terhadap sekolah, yang mereka pandang sebagai

bagian integral dan rencana pemerintah kolonial Belanda untuk

membelandakan anak-anak mereka.

2. Pengertian Madrasah Diniyah Awaliyah

Madrasah dari asal katanya “darosa” berarti tempat untuk belajar.

Beberapa kalangan menyamakan istilah madrasah dengan sekolah,

39Supiana, Sistem Pendidikan Madrasah Unggulan (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat
Departemen Agama RI, 2008), h 23.
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namun menurut Karel  A.  Steenbrink dalam ismail raji Al-faruqi istilah

madrasah dan sekolah berbeda maknanya, karena keduanya memiliki

makna yang berbeda. Madrasah merupakan sistem pendidikan yang

menggabungkan antara sistem pendidikan tradisional dengan sistem

modern (Barat). Dalam hal ini madrasah memiliki dua keuntungan yaitu

upaya menghilangkan kelemahan-kelemahan tiap  sistem  dan adanya

adaptasi metodologi, pembiayaan  yang  tidak  bertumpu  dari  dana

waqof  tapi  juga pemerintah.40

Madrasah Diniyah adalah suatu lembaga pendidikan keagamaan

yang telah diakui keberadaannya oleh masyarakat maupun pemerintah.

Didalam UU No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

ditetapkan bahwa Madrasah Diniyah merupakan salah satu dari sebuah

lembaga pendidikan yang memberikan pendidikan kepada anak didik

dalam bidang keagamaan.41

Selain itu Madrasah Diniyah mempunyai pengertian sebagai

lembaga pendidikan agama yang memberikan pendidikan dan pengajaran

secara klasikal dalam pengetahuan agama Islam kepada pelajar secara

bersama-sama, sedikitnya berjumlah sepuluh atau lebih diantara anak-anak

usia 7 sampai dengan 20 tahun.42

40Ismail Raji Al-Faruqi, Islamisasi Pengetahuan, terj.Anas Mahyudin (Bandung: Pustaka,
1984). h. 22

41Direktorat Pendidikan Keagamaan & Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama,
Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah (Jakarta: Departemen Agama RI,
2003), h. 2

42 Direktorat Pendidikan Keagamaan & Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama,
Pedoman Penyelenggaraan dan Pembinaan Madrasah Diniyah, (Jakarta: Departemen Agama RI,
2003), h. 3.
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a. Dasar Religius.

Islam memerintahkan belajar pada ayat yang diturunkan pada

Rasulullah Saw. Oleh karena belajar itu utama dan sarana terbaik

mencerdaskan umat. Pemerintah tersebut tidak terbatas pada jurusan

duniawi saja, tapi dalam urusan ukhrawi.43 Artinya seorang muslim

perlu memperdalam ilmu agama dan mengajarkan nya kepada orang

lain berdasarkan kadar yang diperkirakan dapat memberikan

kemaslahatan bagi mereka sehingga tidak memberikan mereka tidak

mengetahui hukum-hukum agama yang ada pada umumnya harus

diketahui oleh orang-orang yang beriman.

b. Dasar Yuridis.

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah secara yuridis diatur dalam Tata

Perundangan Republik Indonesia. Sila pertama yang menyebutkan

Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki makna bahwa agama dijadikan

sebagai pembimbing sekaligus keseimbangan hidup bangsa Indonesia.

Oleh karena itu lembaga keagamaan seperti Madrasah Diniyah

diakui sebagai tempat pembinaan mental spiritual bangsa Indonesia.

Secara konstitusional dalam Undang-undang RI Tahun 1945 pasal 29

ayat 2 negara menjamin kebebasan rakyatnya dalam melaksanakan

ajaran agamanya, termasuk kebebasan belajar di Madrasah Diniyah.

Pasal 31 ayat 3 menyebutkan bahwa pemerintah mengusahakan satu

Sistem Pendidikan Nasional, yang meningkatkan keimanan dan

43Abuddin Nata, Tafsir Ayat-ayat Pendidikan …, h. 159.
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ketaqwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan

bangsa. Salah satunya adalah penyelenggaraan Madrasah Diniyah.44

Secara operasional ketentuan Madrasah Diniyah diatur dalam

Keputusan Menteri Agama No.1 Tahun 2001 setelah lahirnya

Direktorat Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren yang khusus

melayani Pondok pesantren dan Madrasah Diniyah. Keberadaan

Madrasah Diniyah sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional

diperkuat Undang-undang No. 20 Tahun 2003 terutama pasal 30 ayat 1

hingga 4 yang menyatakan bahwa:

1) Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah danatau

kelompok masyarakat dan pemeluk agama, sesuai dengan Peraturan

Perundang-undangan.

2) Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik

menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-

nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

3) Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan

formal, nonformal dan informal.

4) Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren dan

bentuk lain yang sejenis.45

44Depag RI, Pondok Pesantren dan Madrasah Diniyah Pertumbuhan dan
Perkembangannya (Jakarta: 2003), h. 23

45Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, (Cet.
II;Bandung: Fokus Media, 2003), h. 19.
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3. Ciri-ciri dan Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Awaliyah

Madrasah merupakan sekolah umum berciri khas agama Islam,

yang muatan kurikulumnya sama dengan sekolah non madrasah,

sebagaimana  yang didefinisikan oleh Kebijakan Menteri Agama Tarmizi

Taher. Jauh sebelumnya Mukti Ali mencoba menjembatani ketimpangan

madrasah dengan sekolah  umum  dengan     menawarkan  alternatif

pengembangan Madrasah melalui SKB 3 Menteri yang berusaha

mensejajarkan madrasah dengan sekolah umum dengan porsi  kurikulum

70%  umum  dan 30%  agama. Sebagai lembaga pendidikan yang berciri

khas agama muatan kurikulum madrasah dibagi ke dalam beberapa sub

mata pelajaran, yaitu: Al-Qur’an-hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih, Sejarah

islam dan Bahasa Arab, sehingga porsi pendidikan agama lebih banyak.

Sementara pada pendidikan selain madrasah, mata pelajaran agama Islam

digabung menjadi satu dan porsinya dua jam per-minggu.

Ciri khas agama tersebut berupa : pertama,  mata  pelajaran

keagamaan yang dijabarkan dari pendidikan agama Islam. kedua suasana

keagamaannya yang berupa suasana kehidupan agamis, adanya  sarana

ibadah, penggunaan metode pendekatan  yang  agamis  dalam  penyajian

bahan pelajaran dan kualifikasai guru yang harus beragama islam dan

berakhlak mulia di samping memenuhi kualifikasi sebagai tenaga

pengajar berdasar ketentuan yang berlaku.

Meninjau pertumbuhan dan banyaknya aktivitas yang

diselenggarakan sub-sistem Madrasah Diniyah, maka dapat dikatakan
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bahwa secara umum ciri Madrasah Diniyah ialah:

a. Madrasah Diniyah merupakan pelengkap dari pendidikanformal.

b. Madrasah Diniyah merupakan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan

dan tidak memerlukan syarat yang ketat serta dapat diselenggarakan

dimana saja.

c. Madrasah Diniyah tidak dibagi atas jenjang atau kelas-kelas secara

ketat.

d. Madrasah Diniyah dalam materinya bersifat praktis dan khusus.

e. Madrasah Diniyah waktunya relatif singkat, dan warga didiknya

tidak harus sama.

f. Madrasah Diniyah mempunyai metode pengajaranyang bermacam-

macam.

Madrasah Diniyah adalah madrasah yang dikhususkan

mempelajari ilmu-ilmu keagamaan tanpa ada muatan pelajaran umum.

Mata pelajaran yang diberikan adalah lebih spesifik mempelajari ilmu-

ilmu Al-Qur’an, hadist,  Fiqih,  SKI,  Bahsa Arab  dan ilmu-ilmu

alatlainnya seperti nahwu, shorof, aqidah-akhlak.manajemennya pun

juga sangat longgar, tanpa terikat dengan peraturan-peraturan

pemerintah. Proses Pengajaran tidak  terikat  sama sekali dengan aturan

sentralistik dari pemerintah. Di Indonesia terdapat sekian banyak

madrasah yang sejak semula tumbuh dan berkembang dari, oleh dan

untuk masyarakat serta terbiasa dengan kemandirian. Kemandirian

tersebut terbatas pada persoalan dana dan  pengelolaannya,  terutama
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Madrasah swasta yang jumlahnya lebih besar dibanding madrasah

negeri. Sedangkan dalam hal pengembangan pendidikan dan pengajaran

banyak terikat oleh aturan sentralistik untuk memperoleh legalitas

formal.46 Berpijak pada paparan sebelumnya, maka ciri khusus yang

membedakan Madrasah Diniyah dengan sekolah pada umumnya

terletak pada madrasah dikhususkan mempelajari  ilmu-ilmu

keagamaan  tanpa ada muatan  pelajaran  umum.  Mata pelajaran  yang

diberikan adalah  lebih spesifik mempelajari ilmu-ilmu Al-Qur’an,

hadist,  Fiqih,  SKI, Bahsa Arab dan ilmu-ilmu alat lainnya seperti

nahwu, shorof, aqidah- akhlak. manajemennyapun juga sangat longgar,

tanpa terikat dengan peraturan-peraturan pemerintah.47

Adapun dasar keberadaan Madrasah Diniyah dipertegas lagi

dengan disahkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 55

Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan Pendidikan keagamaan

terutama pasal 21 ayat (1) hingga (3 ) menyebutkan bahwa:

a. Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan dalam bentuk

pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan al Qur’an, Diniyah

Taklimiyah atau bentuk yang sejenis.

b. Pendidikan diniyah nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dapat berbentuk satuan pendidikan.

46Ida Rohmawati, Optimalisasi Peran Madrasah Dalam Pengembangan Sistem Nilai
Masyarakat, (Malang:UIN Sunan Ampel,2012), h. 7

47Ida Rohmawati, Optimalisasi Peran Madrasah …, h. 7
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c. Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan

pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan

pendirian satuan pendidikan. Dan dijelaskan pula dalam pasal 25

ayat (1) hingga (5) bahwa:

1). Madrasah diniyah bertujuan untuk memberikan pemahaman

pendidikan agama Islam disamping yang diperoleh di SD/MI,

SMP/MTs, SMA/MAN, SMK/MA atau di Perguruan Tinggi

dalam rangka peningkatan keimanan dan ketakwaan peserta

didik kepada Allah SWT.

2). Penyelenggaraan Diniyah Taklimiyah dapat dilaksanakan

secara berjenjang atau tidak berjenjang.

3) Penyelenggaraan Diniyah Taklimiyah dilaksanakan di masjid,

mushalla atau ditempat lain yang memenuhi syarat.

4) Penamaan atas Diniyah Taklimiyah merupakan kewenangan

penyelenggara.

5) Penyelenggaraan Diniyah Taklimiyah dapat dilaksanakan

secara terpadu dengan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MAN,

SMK/MAK atau di Perguruan Tinggi.48

48 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan
Keagamaan.
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4. Fungsi dan Tujuan Madrasah Diniyah

a. Fungsi Madrasah Diniyah

1) Menyelenggarakan pengembangan kemampuan dasar pendidikan

agama Islam yang meliputi: Al-Qur‟an Hadits, Ibadah Fiqh, Aqidah

Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam dan Bahasa Arab.

2). Memenuhi kebutuhan masyarakat akan pendidikan agama Islam bagi

yang memerlukan.

3) Membina hubungan kerja sama dengan orang tua dan masyarakat

antara lain:

(a) Membantu membangun dasar yang kuat bagi pembangunan

kepribadian manusia Indonesia seutuhnya.

(b) Membantu mencetak warga Indonesia takwa terhadap Tuhan

Yang Maha Esa dan menghargai orang lain.

(c) Memberikan bimbingan dalam pelaksanaan pengamalan agama

Islam.

(d) Melaksanakan tata usaha dan program pendidikan serta

perpustakaan.49

Dengan demikian, Madrasah Diniyah disamping berfungsi

sebagai tempat mendidik dan memperdalam ilmu agama Islam juga

berfungsi sebagai sarana untuk membina akhlak al karimah (akhlak

mulia) bagi anak yang kurang akan pendidikan agama Islam di

sekolah sekolah umum.

49Direktorat Pendidikan Keagamaan & Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama
Islam, Pedoman Administrasi Madrasah Diniyah (Jakarta: Departemen Agama RI, 2003), h. 42
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b. Tujuan Madrasah Diniyah

Madrasah Diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan

Islam. Oleh karena itu, maksud dan tujuan Madrasah Diniyah tidak

lepas dari tujuan pendidikan Islam. Begitu pula tujuan pendidikan

Madrasah Diniyah tidak lepas dari tujuan Pendidikan Nasional

mengingat pendidikan Islam merupakan sub Sistem Pendidikan

Nasional.

Adapun Tujuan pendidikan Madrasah Diniyah adalah sebagai

berikut:

1. Tujuan Umum.

a) Memiliki sikap sebagai muslim dan berakhlak mulia.

b) Memiliki sikap sebagai warga negara Indonesia yang baik.

c) Memiliki kepribadian, percaya pada diri sendiri, sehat jasmani dan

rohani.

d) Memiliki pengetahuan pengalaman, pengetahuan, ketrampilan

beribadah dan sikap terpuji yang berguna bagi pengembangan

kepribadiannya.50

2. Tujuan Khusus.

a. Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang pengetahuan

antara lain:

1) Memiliki pengetahuan dasar tentang agama Islam.

50Direktorat Pendidikan Keagamaan & Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama
Islam ..., h. 21
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2) Memiliki pengetahuan dasar tentang Bahasa Arab sebagai alat

untuk memahami ajaran agama Islam.

b. Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang pengamalan, yaitu 1)

dapat mengamalkan ajaran agama Islam. 2) dapat belajar dengan

cara yang baik. 3) dapat bekerjasama dengan orang lain dan dapat

mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan

masyarakat. 4). Dapat menggunakan bahasa Arab dengan baik

serta dapat membaca kitab berbahasa Arab. 5) dapat memecahkan

masalah berdasarkan pengalaman dan prinsip- prinsip ilmu

pengetahuan yang dikuasai berdasarkan ajaran agama Islam.

c. Tujuan khusus Madrasah Diniyah dalam bidang nilai dan sikap

yaitu agar siswa : 1) Berminat dan bersikap positif terhadap ilmu

pengetahuan. 2) disiplin dan mematuhi peraturan yang berlaku. 3)

menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lainnya yang

tidak bertentangan  dengan agama Islam. 4) memiliki sikap

demokratis, tenggang rasa dan mencintai sesama manusia dan

lingkungan hidup. 5) cinta terhadap agama Islam dan keinginan

untuk melakukan ibadah sholat dan ibadah lainnya, serta

berkeinginan untuk menyebarluaskan.51

5. Jenjang dan Metode Pembelajaran Madrasah Diniyah

Jenjang pendidikan Madrasah Diniyah dapat dibagi menjadi 4 (empat)

tingkatan, yaitu:

51Direktorat Pendidikan Keagamaan & Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama
Islam . . . , h. 22-24.
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a. Madrasah Diniyah Awaliyah. Madrasah Diniyah Awaliyah adalah satuan

pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan

pendidikan agama Islam tingkat dasar dengan masa belajar 3 (tiga) tahun

dan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu. Materi yang

diajarkan meliputi : Fiqih, Tauhid, Hadits, Tarikh, Nahwu, Sharaf,

Bahasa Arab, Al-Qur‟an, Tajwid dan Akhlak.

b. Madrasah Diniyah Wustha. Madrasah Diniyah Wustha adalah satuan

pendidikan keagamaan jalur, luar sekolah yang menyelenggarakan

pendidikan agama Islam tingkat menengah pertama sebagai pengembang

pengetahuan yang diperoleh pada Madrasah Diniyah Awaliyah, masa

belajar 2 tahun dengan jumlah jam belajar 18 jam pelajaran seminggu.

Materi yang diajarkan meliputi: Fiqih, Tauhid, Hadits, Tarikh, Nahwu,

Sharaf, Bahasa Arab, Al-Qur‟an, Tajwid dan Akhlak.52

c. Madrasah Diniyah Ulya. Madrasah Diniyah Ulya adalah salah satuan

pendidikan keagamaan jalur luar sekolah yang menyelenggarakan

Pendidikan Agama Islam tingkat menengah atas dengan melanjutkan dan

mengembangkan pendidikan agama Islam yang diperoleh pada jenjang

Madrasah Diniyah Wustha, masa belajar 2 tahun dengan jumlah jam

belajar 18 jam pelajaran seminggu. Materi yang diajarkan meliputi:

Fiqih, Tauhid, Hadits, Tarikh, Nahwu, Sharaf, Bahasa Arab, Al-Qur‟an,

Tajwid dan Akidah Akhlak.

52Direktorat Pendidikan Keagamaan & Pondok Pesantren Dirjen Kelembagaan Agama
Islam . . . , h.14
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d. Ma`had Aly adalah wujud pelembagaan sistemik tradisi intelektual

pesantren tingkat tinggi yang keberadaannya melekat pada pendidikan

pesantren. Secara kelembagaan, posisi Mahad Aly adalah jenjang

Pendidikan Tinggi Keagamaan pada jalur Pendidikan Diniyah Formal.

Untuk membangun keunggulan dengan integritas akademik yang tinggi,

setiap Mahad Aly hanya diberikan izin penyelenggaraan untuk satu

Program studi. Lebih dari itu, program studi dimaksud juga akan

dikembangkan menjadi pusat kajian keilmuan ke-Islaman dan ke-

pesantrenan secara sekaligus. Mahad Aly adalah perguruan tinggi

keagamaan Islam yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam

bidang penguasaan ilmu agama Islam (tafaqquh fiddin) berbasis kitab

kuning yang diselenggarakan oleh pondok pesantren. Kitab kuning yang

dimaksud adalah kitab keislaman berbahasa Arab yang menjadi rujukan

tradisi keilmuan Islam di pesantren. Adapun tujuan Mahad Aly adalah

menciptakan lulusan yang ahli dalam bidang ilmu agama Islam

(mutafaqqih fiddin), dan mengembangkan ilmu agama Islam berbasis

kitab kuning.53

Adapun secara etimologis metode berasal dari kata "met" dan "hodes"

yang berarti melalui. Sedangkan secara istilah, metode adalah jalan atau cara

yang harus ditempuh untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan pembelajaran

berarti kegiatan belajar-mengajar yang interaktif yang terjadi antara murid

53 http://www.nu.or.id/post/read/68634/inilah-13-mahad-aly-yang-diresmikan-oleh-
menteri-agama, diakses Senin 24 April 2017, pukul 16:09 Wita
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dan guru yang diatur berdasar kurikulum yang telah disusun dalam rangka

mencapai tujuan tertentu.

Metode pembelajaran di madrasah diniyah masih bayak bersifat

tradisional, yaitu metode pembelajaran yang diselenggarakan menurut

kebiasaan-kebiasaan yang telah lama dipergunakan pada institusi pesantren

atau merupakan metode pembelajaran asli (original) pesantren.

1) Metode Sorogan

2) Metode Bandongan

3) Metode Hafalan

4) Metode Demonstrasi/Praktek Ibadah

5) Metode Muhawarah/Muhadatsah

6) Metode Mudzakarah

7) Metode Riyadhah

C. Standar isi dan Struktur Kurikulum Pendidikan Madrasah Diniyah

1. Standar isi

Standar isi merupakan ruang lingkup materi dan tingkat kompetensi

yang diharapakan dalam kompetensi tamatan, kompetensi bahan kajian,

kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran yang harus dipenuhi

oleh peserta didik pada jenjang madrasah diniyah tertentu.

Standar isi untuk pendidikan dasar (Madrasah Diniyah Awaliyah dan

Madrasah Diniyah Wustha) dan pendidikan menengah (Madrasah Diniyah

Ulya) mencakup lingkup materi minimal dan kompetensi minimal untuk

mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang madrasah diniyah.
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Stardar isi memuat kerangka dasar, struktur kurikulum, beban belajar,

kurikulum jenjang madrasah diniyah dan kalender pendidikan/akademik,

sebagaimana dijelaskan dalam peraturan menteri Pendididkan Nasional

Nomor 22 tahun 2006.

a. Kerangka dasar kurikulum Madrasah Diniyah

1). Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam adalah pendidikan yang memberikan

pengetahuan dan membentuk keyakinan, sikap, kepribadian, dan

keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran-ajaran agama

islam yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran

agama islam pada semua jenjang madrasah diniyah. Pendidikan

Agama Islam di madrasah diniyah menitik beratkan pada kajian dan

pendalaman ilmu-ilmu keislaman klasik (kitab kuning) yang selama

ini telah menjadi tradisi pendidikan dan pengajaran di madrasah

diniyah dan pondok pesantren Pendidikan Agama Islam dapat

dikelompokkan;

2) Kelompok mata pelajaran aqidah keimanan yang dilaksanakan

melalui kegiatan mata pelajaran tauhid, memperkenalkan kebesaran

Allah SWT. Memlalui pengamatan dan penelitian alam semesta

dan seisinya, silaturrahim, keteladanan dan akhlakul karimah.

3) Kelompok mata pelajaran syari’ah yang dilaksanakan melalui

kegiatan, pelajaran ibadah, muamalah, amalanamalan ubudiyah
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muamalah, ketauladanan, kewarganegaraan, komunikasi, sosial

budaya, dan muatan local yang relevan;

4) Kelompok mata pelajaran akhlak dan tarikh islam yang

dilaksanakan melalui kegiatan pelajaran tasawuf, budi pekerti,

sejarah para Nabi dan Rasul, kisah para ulama’ dan tokoh yang

memiliki budi pekerti yang baik, kepribadian, etika, dan sejarah

para ulama dan tokoh tokoh muslim di Negara-negara muslim,

peringatan hari besar Islam, dan muatan local yang relevan;

5) Kelompok mata pelajaran Bahasa Arab yang dilaksanakan melalui

kegiatan tulis halus Arab (khot), Tahajji, Muthola’a, Muhadatsah,

Nahwu, Sorof, I’lal, Imlaq, Mantiq, Balaghah, komunikasi dalam

bahasa Arab, dan muatan lokal yang relevan.

b). Pendidikan Umum terdiri atas;

1) Mata pelajaran kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui kegiatan

agama, akhlak mulia, kewarganegaraan, bahasa, seni dan budaya,

serta pendidikan jasmani;

2) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan alam teknologi, yang

dilaksanakan melalui  egiatan bahasa, matematika, ilmu pengetahuan

alam, ilmu pengetahuan sosial, keterampilan, teknologi informasi

dan komunikasi, serta muatan local yang relevan.
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3) Kelompok mata pelajaran estetika yang dilaksanakan melalui

kegiatan bahasa, seni budaya, keterampilan dan muatan local yang

relevan.54

2. Struktur Kurikulum

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran yang

harus ditempuh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Kedalam

muatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap jenjang madrasah

diniyah dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta didik

sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur kurikulum.

Kompetensi tersebut terdiri atas standar kompetensi dan kompetensi dasar

yang dikembangkan berdasarkan kompetensi kelulusan. Muatan lokal

merupakan bagian integral dari struktur kurikulum jenjang pendidikan

dasar dan pendidikan menengah.Struktur kurikulum di Madrasah Diniyah

mempunyai tujuan moral yaitu Pendidikan moral bertujuan membina

terbentuknya perilaku moral yang baik bagi setiap orang, artinya

pendidikan moral bukan sekedar  memahami tentang benar dan salah atau

mengetahui tentang ketentuan baik dan buruk tetapi harus benar-benar

meningkatkan perilaku moral seseorang. 55

Frankema  Mengemukakan  bahwa  tujuan  pendidikan  moral

sebagai berikut:

54Departemen Agama Kota Surabaya, Draf Kurikulum Madrasah Diniyah., (Surabaya:
2009), h. 9

55Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 38
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1) Mengusahakan  suatu  pemahaman  pandangan  moral  ataupun  cara-cara

moral  dalam  mempertimbangkan  tindakan-tindakan dan penetapan

keputusan apa yang harus dikerjakan.

2) Membantu  mengembangkan  kepercayaan  beberapa  prinsip  ilmu yang

fundamental.

3) Membantu  mengembangkan  kepercayaan  pada  norma-norma  konkrit,

nilai-nilai, kebaikan-kebaikan.

4) Mengembangkan  suatu  kecenderungan  untuk  melakukan sesuatuyang

secara moral baik dan benar.

5) Meningkatkan  pencapendidikan agama Islaman  refleksi  otonom,

pengendalian  diri atau kebebasan mental spiritual.56

D. Madrasah Diniyah Formal dan NonFormal

1. Madrasah Diniyah sebagai Pendidikan Formal

Sebagaimana yang telah tertuang dalam Undang-Undang Dasar yang

terdapat dalam peraturan Perundang-undangan Standar Nasional

Pendidikan nomor 19 tahun 2005 menjelaskan dalam pasal 1 bahwa

“Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan

berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, Pendidikan Menengah, dan

Pendidikantinggi. Berdasarkan Keterangan tersebut dapat diketahui bahwa

Madrasah Diniyah juga merupakan bahagian dari jalur pendidikan yang

sudah ditetapkan sebagai pendidikan Formal. Sebagaimana terdapat dalam

PP.  No. 55 tahun 2007 pasal 15, bahwa Madrasah Diniyah atau

56Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak…, h. 49
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Pendidikan diniyah formal menyelenggarakan pendidikan ilmu-ilmu yang

bersumber dari ajaran agama Islam pada jenjang pendidikan anak usia

dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pasal

16 ayat ( 1 ) dan ( 2 ) menjelaskan bahwa pendidikan diniyah dasar

menyelenggarakan pendidikan dasar sederajat MI/SD yang terdiri  atas 6

(enam) tingkat dan pendidikan diniyah menengah pertama sederajat

MTs/SMP yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat. Sedangkan untuk pendidikan

diniyah tingkat menengah menyelenggarakan pendidikan diniyah

menengah atas sederajat MA/SMA yang terdiri atas 3 (tiga) tingkat.

Syarat-syarat menjadi peserta didik atau siswa dalam Madrasah Diniyah,

telah di atur dalam PP. No. 55 tahun 2007 pasal (1), (2), (3), dan (4) bahwa

untuk dapat diterima sebagai peserta didik pendidikan diniyah dasar,

seseorang harus berusia sekurang-kurangnya 7 (tujuh) tahun. akan tetapi

dalam hal daya tampung satuan pendidikan masih tersedia maka seseorang

yang berusia 6 (enam) tahun dapat diterima  sebagai peserta didik

pendidikan diniyah dasar. Kemudian untuk dapat diterima sebagai peserta

didik pendidikan diniyah menengah pertama, seseorang harus berijazah

pendidikan diniyah dasar atau yang sederajat. Dan untuk dapat diterima

sebagai peserta didik pendidikan diniyah menengah atas, seseorang harus

berijazah pendidikan diniyah menengah pertama atau yangsederajat.

Adapun kurikulum Madrasah Diniyah sendiri, dalam PP No. 55

tahun 2007 pasal 18 ayat (1) dan (2) dijelaskan bahwa Madrasah Diniyah

dasar atau pendidikan diniyah dasar formal harus wajib memasukkan
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muatan pendidikan kewarganegaraan (PKn), bahasa  Indonesia (BI),

matematika, dan ilmu pengetahuan alam (IPA) dalam rangka pelaksanaan

program wajib belajar. Sedangkan Kurikulum pendidikan diniyah untuk

tingkat menengah formal harus wajib memasukkan muatan pendidikan

kewarganegaraan (PKn), bahasa  Indonesia ( BI), matematika, ilmu

pengetahuan alam ( IPA), serta seni dan budaya(SB).

Madrasah Diniyah sebagaimana lembaga pendidikan formal pada

umumnya, di akhir proses pendidikan juga dilakukan sebuah ujian yang

bersifat   nasional   atau   ujian   yang  dilakukan   seluruh   indonesia.

Ujian nasional pendidikan diniyah dasar dan menengah diselenggarakan

untuk menentukan standar pencapaian kompetensi peserta didik atas ilmu-

ilmu yang bersumber dari ajaran Islam. Mengenai ketentuan lebih lanjut

tentang ujian nasional pendidikan diniyah dan standar kompetensinya

ditetapkan dengan peranturan Menteri Agama dengan berpedoman kepada

Standar Nasional Pendidikan.

PP. No. 55 tahun 2007 pasal 20 (1), (2), (3), dan (4) juga menjelaskan

bahwa pendidikan diniyah pada jenjang pendidikan tinggi dapat

menyelenggarakan program akademik, vokasi, dan profesi berbentuk

universitas, institut, atau sekolah tinggi. Kemudian Kerangka dasar dan

struktur kurikulum pendidikan untuk setiap program studi pada perguruan

tinggi keagamaan Islam selain menekankan pembelajaran ilmu agama,

wajib memasukkan pendidikan kewarganegaraan dan bahasa Indonesia.

Mata kuliah dalam kurikulum program studi memiliki beban belajar yang
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dinyatakan dalam satuan kredit semester (SKS). Pendidikan diniyah

jenjang pendidikan tinggi diselenggarakan sesuai dengan Standar Nasional

Pendidikan.

Oleh karena itu madrasah diniyah formal merupakan pendidikan

diniyah formal yang memiliki derajat sama dengan pendidikan setaranya,

mulai dari tingkatan mulai TK sampai Perguruan Tinggi. Madrasah ini

juga diberi hak untuk UN (Ujian Nasional) dan memiliki Ijazah, karenanya

madrasah ini juga memasukkan mata   pelajaran   umum   wajib   seperti

Bahasa   Indonesia,   Matematika, Kewarganegaraaan, IPA pada tingkat

SD, dan ditambah dengan Seni Budaya pada Tingkat Menengah. Adapun

jenjang pendidikannya disesuaikan dengan Standar Pendidikan Nasional.

Pendidikan diniyah formal merupakan pendidikan diniyah yang

ditambah pelajaran umum khususnya matematika, IPA, IPS, Bahasa

Indonesia khsususnya untuk tingkat Diniyah Ulya. Kelebihan diniyah

dengan madrasah adalah pelajaran keagamaannya lebih diperdalam seperti

pendidikan di pesantren. pendidikan diniyah ini sebetulnya untuk

mengakomodasi pesantren yang mengajarkan pendidikan keagamaan tapi

tidak mempunyai ijazah umum, sementara dalam kondisi seperti sekarang

ini orang sangat membutuhkan ijazah dan pelajaran umum tersebut. oleh

karena itu pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan PP no. 55 tahun

2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan.

2. Madrasah Diniyah sebagai Pendidikan NonFormal

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan diluar pendidikan
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formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.

Pendidikan diniyah nonformal, dijelaskan secara detail pada pasal 21, 22,

23, 24 dan 25 dalam Undang-Undang Pendidikan Agama Dan Pendidikan

Keagamaan Nomor 55 Tahun 2007.

Keterangan Lebih lanjut mengenai Madrasah Diniyah sebagai

Pendidikan Non Formal telah dijelaskan secara rinci dalam PP no. 55

tahun 2007 tentang pendidikan agama dan keagamaan pasal 22 yaitu

bahwa “Pendidikan diniyah nonformal diselenggarakan  dalam bentuk

pengajian kitab, Majelis Taklim, Pendidikan Al Qur’an, Diniyah

Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis. Pendidikan diniyah nonformal

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk satuan pendidikan.

Pendidikan diniyah nonformal yang berkembang menjadi satuan

pendidikan wajib mendapatkan izin dari kantor Departemen Agama

Kabupaten/Kota setelah memenuhi ketentuan tentang persyaratan

pendirian satuan pendidikan.

3. Administrasi Madrasah Diniyah

Administrasi Madrasah Diniyah ialah segala usaha bersama

untuk mendayagunakan sumber-sumber, baik personil maupun materil

secara efektif dan efisien guna menunjang tercapainya tujuan

pendidikan di Madrasah Diniyah secara optimal.

Secara umum prinsip administrasi madrasah diniyah ialah

bersifat praktis, dapat dilaksanakan sesuai dengan kondisi dan situasi

nyata di madrasah diniyah. Administrasi berfungsi sebagai sumber
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informasi bagi peningkatan pengelolaan pendidikan dan proses belajar

mengajar. Administrasi madrasah diniyah juga dilaksanakan dengan

suatu sistem mekanisme kerja yang menunjang realisasi pelaksanaan

kurikulum.

Ruang lingkup administrasi madrasah diniyah secara makro

mencakup kurikulum, warga belajar, ketenagaan, keuangan, sarana,

prasarana, gedung dan perlengkapan lainnya, serta hubungan kerjasama

dengan masyarakat. Adapun jika dilihat dari proses kegiatan

pengelolaan dan perlengkapan, maka administrasi madrasah diniyah

mencakup kegiatan perencanaan (planning), kegiatan pengorganisasian

(organizing), kegiatan pengarahan (directing), kegiatan

pengkoordinasian (coordinating), kegiatan pengawasan (controling),

dan Kegiatan evaluasi.Pelaksanaan administrasi, terutama administrasi

pendidikan memerlukan seorang pimpinan yang berpandangan luas dan

berkemampuan, baik dilihat dari segi pengetahuan, keterampilan

maupun sikap. Hal ini diperlukan, karena pimpinan harus menciptakan

dan melaksanakan hubungan yang baik antara :

a) Kepala madrasah dengan ustad

b) Ustad dengan ustad

c) Ustad dengan penjaga madrasah

d) Kepala Madrasah, ustad dan masyarakat

Pengelolaan administrasi pendidikan meliputi beberapa kegiatan

yang dapat menunjang pelaksanaan kurikulum, diantaranya kegiatan
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mengatur  proses belajar mengajar, pengaturan murid (warga belajar),

pengaturan kepegawaian, pengaturan gedung dan perlengkapan

madrasah, pengaturan keuangan, pengatur hubungan madrasah dengan

masyarakat, pengaturan tugas serta tanggung jawab ustadz dan kepala

madrasah, serta pengembangan dan penyempurnaan sejumlah

instrument administrasi madrasah diniyah.

E. Implikasi Manajemen Pembelajarandan Tantangan yang dihadapi

Madrasah Diniyah Awaliyah

1. Implikasi Manajemen Pembelajaran

Pendidikan merupakan bagian terpenting dari kehidupan secara

kodrati, manusia adalah makhluk pedagogis, maka dasar pendidikan

yang di maksud tidak lain dari nilai-nilai tertinggi yang dijadikan

pandangan hidup suatu masyarakat atau bangsa dimana anak itu

bertingkah laku. Karena yang kita bicarakan adalah pendidikan Islam,

maka pandangan hidup yang mendasari seluruh kegiatan pendidikan

ini ialah pandangan hidup Islam atau pandangan hidup muslim yang

pada hakikatnya merupakan nilai-nilai luhur yang bersifat transenden,

universal dan internal.

Pembahasan pendidikan Islam yang diimplikasikan ke dalam

unsur-unsur yang mengambarkan pendidikan anak apalagi usia balita,

di dalamnya terkandung nilai-nilai yang sesuai dengan sumber ajaran

agama Islam. Oleh karena itu pendidikan agama Islam sebagai sistem

metodelogi dalam mendidik anak dapat mengembangkan cita-cita dan
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citra islam. Dari implikasi pendidikan Islam yang dimaksud diharapkan

terdapat dalam penyelenggaraan manajemen pembelajaran di madrasah

diniyah.

Pendidikan juga membentuk pribadi manusia melalui penanaman

akhlak yang baik sesuai dengan tuntunan Al-Qur’an dan Al-Hadits

serta mampu mewujudkan anak didik menjadi manusia yang dapat

mengaktualisasikan dirinya dalam bermasyarakat, berbangsa,

bernegara sebagai proses kedewasaan yang sesungguhnya. Pendidikan

Islam merupakan sistem pendidikan yang melatih anak didiknya

dengan sedemikian rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, dan

pendekatannya terhadap segala jenis pengetahuan banyak dipengaruhi

oleh nilai-nilai spiritual dan sangat sadar akan nilai etik Islam.

Mentalnya di latih sehingga keinginan mendapatkan pengetahuan

bukan semata-mata untuk memuaskan rasa ingin tahu intelektualnya

saja atau hanya untuk memperoleh keuntungan   material   semata.

Melainkan  untuk   mengembangkan  dirinya menjadi makhluk

nasional yang berbudi luhur serta melahirkan kesejahteraan spiritual,

mental, fisik bagi keluarga, bangsa dan seluruh umat manusia.

Usaha-usaha pendidikan Islam di masyarakat ini yang kemudian

dikenal dengan pendidikan nonformal, dan hal ini muncul madrasah

diniyah yang ternyata mampu menyediakan kondisi sangat baik dalam

menunjang keberhasilan pendidikan Islam dan memberi motivasi yang

kuat bagi umat Islam untuk menyelenggarakan pendidikan agama yang
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lebih baik dan lebih sempurna. Pendidikan Islam merupakan bagian

terpenting dalam pembentukan moral dan pembangunan generasi

muda. Oleh karena itu pendidikan harus dilaksanakan secara intensif

dan terprogram, guna memperoleh hasil yang sempurna. Pendidikan

Islam juga dapat dilaksanakan di madrasah diniyah, dimana dalam

madrasah diniyah ini santri di didik sesuai dengan ajaran Islam agar

menjadi generasi Islam yang berkualitas dan berakhlak baik. Peranan

madrasah diniyah dalam pengembangan pendidikan Islam  sangatlah

diperlukan. Pendidikan madrasah diniyah merupakan bagian dari

sistem pendidikan pesantren yang wajib di pelihara dan di pertahankan

karena lembaga ini telah terbukti mampu mencetak para ulama, ustadz,

dan insan cendekia lainnya. Berbagai model dan pola pengembangan

pendidikan Islam tersebut pada dasarnya bermaksud untuk

mengembangkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai mendasar yang

terkandung dalam al-Qur’an dan as-Sunnah.

Pendidikan madrasah diniyah memiliki peran dalam penanaman

nilai- nilai  Islam  lebih  dini  pada  peserta  didik.  Pendidikan  yang

diberikan di madrasah diniyah mengajarkan anak didik mampu

membedakan perilaku baik dan buruk yang berkembang di masyarakat.

Membentuk kepribadian Islami dengan pondasi yang kuat melalui

penanaman nilai-nilai keimanan dan memberikan Tsaqafah Islamiyah

(Wawasan Islami). Nilai-nilai keislaman tersebut mampu mereka

aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari melalui ibadah mahdhah
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maupun ghairu mahdhah, materi lain yang juga diberikan adalah

dasar-dasar ilmu bahasa Arab. Adanya penjenjangan pendidikan di

madrasah diniyah diharapkan pendidikan Islam akan kembali solid

dalam memberdayakan umat Islam di Indonesia yang sedang menuju

pada masyarakat industrial dengan berbagai tantangan etos kerja,

profesionalisme dan moralitas.

Pendidikan madrasah diniyah sangatlah dibutuhkan masyarakat

sebagai pengontrol dan penguasaan dalam mengarungi arus globalisasi.

Madrasah diniyah juga diharapkan dapat menjadi bahan informasi dan

masukan bagi semua pihak dalam lingkungan dunia pendidikan,

terutama lingkungan dunia pendidikan Islam khususnya dan

masyarakat luas pada umumnya.57

2. Tantangan Yang Dihadapi Madrasah Diniyah

Pelaksanaan tugas madrasah diniyah sebagai lembaga

pendidikan Islam tidaklah mudah, madrasah juga menghadapi

tantangan  yanag  cukup berat. Tantangan tersebut berasal dari

berbagai sektor seperti politik, budaya, ilmu pengetahuan dan

teknologi, perubahan sosial, serta pergeseran nilai dalam masyarakat.

jika dikilas balik pada  sejarah  pendidikan  Islam  di  Indonesia,

pendidikan  Islam  diIndonesia tumbuh dan berkembang seiring dengan

dinamika kehidupan masyarakat Muslim. Awal munculnya pendidikan

keagamaan berlangsung secara tradisi, berupa pengajian al-Qur’an dan

57Sjarkawi, Pembentukan Kepribadian Anak…, h 43
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pengajian kitab, dengan metode sorogan, bandongan dan halaqah.

Tempat belajar yang digunakan pun bermula pada ruang-ruang masjid

atau surau.58

Perubahan kelembagaan pada pendidikan Islam sangat tampak

ketika ada perkembang sistem klasikal yang diperkenalkan pemerintah

kolonial, lewat sekolah-sekolah umum yang didirikannya di Nusantara.

seperti di Sumatera Barat pendidikan keagamaan klasikal itu

dilaporkan dipelopori oleh Zainuddin Labai el-Junusi, yang pada tahun

1915 mendirikan sekolah agama sore yang diberi nama “Madrasah

Diniyah” (Diniyah School, al-Madrasah al- Diniyah).59

Sistem klasikal seperti rintisan Zainuddin berkembang pula di

wilayah Nusantara lainnya, terutama pada wilayah-wilayah yang

mayoritas penduduknya Muslim. bermula dari sejarah itulah Madrasah

Diniyah berdiri dan berkembang di Masyarakat. dalam perjalanannya,

seiring dengan perubahan yang terjadi di masyarakat, rupanya tidak

selalu diiringi dengan perkembangan pada Madrasah Diniyah . hal

inilah yang menyebabkan  adanya pandangan bahwa Madrasah

Diniyah tidak sesuai dengan kebutuhan zaman.

Kementerian Agama (dahulu Departemen Agama) juga

mengakui bahwa  setelah  Indonesia  merdeka  sebagian  besar  sekolah

agama berpola madrasah diniyahlah yang berkembang menjadi

58Ida Rohmawati, Optimalisasi Peran Madrasah …, h. 15-18
59Issac, Stephen and William B Michael.. Handbook in research and evaluation, 2nd

edition, (San Diego : California, Edits Publisher, 1982), h. 112
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madrasah-madrasah formal. Dengan perubahan tersebut berubah pula

status kelembagaannya, dari jalur “luar sekolah” yang dikelola penuh

oleh  masyarakat menjadi “sekolah” di bawah pembinaan Departemen

Agama. Keadaan ini tentu masih lebih baik jika dibandingkan dengan

banyaknya madrasah diniyah awaliyah yang terpaksa menghentikan

kontribusinya dalam upaya pemahaman agama Islam, dikarenakan

madrasah diniyah mengalami banyak kendala yang membatasi ruang

geraknya, sehingga perkembangannya kurang begitu cepat dan selalu

mempunyai kendala yang sulit untuk diselesaikan seperti masalah

pendanaan, tenaga  ahli dan operasional lembaga yang sekedarnya saja.

minimnya pembinaan dari pemerintah, barangkali juga menjadi salah

satu faktor yang menjadikan madrasah diniyah sulit mempertahankan

eksistensi diri.60

3. Perbedaan Madrasah Diniyah Takmiliyah

Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah suatu sutu pendidikan

keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Islam

sebagai pelengkap bagi siswa pendidikan umum. Untuk tingkat dasar

(Diniyah Takmiliyah Awaliyah) dengan masa belajar 6 tahun. Untuk

menengah atas (Diniyah Takmiliyah Wustha) masa belajar tiga tahun,

untuk menengah atas (Diniyah Ulya) masa belajar selama tiga tahun

dengan jumlah jam belajar minimal 18 jam pelajaran dalam seminggu.

60Asrori S. Karni. Etos studi kaum santri: wajah baru pendidikan Islam (Jakarta :PT
Mizan Publika, 1999), h. 193
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Menurut Amin Haidar yang dijelaskan kembali oleh Umar

perubahan nomenklatur dari madrasah diniyah menjadi diniyah

takmiliyah berdasarkan pertimbangan bahwa kegiatan madrasah diniyah

merupakan pendidikan tambahan sebagai penyempurna bagi siswa

sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), dan sekolah

menengah atas (SMA) yang hanya mendapat pendidikan agama Islam

dua jam pelajaran dalam satu minggu, oleh karena itu sesuai dengan

artinya maka kegiatan tersebut yang tepat adalah diniyah takmiliyah.

Madrasah Diniyah (MD) atau pada saat ini disebut Madrasah Diniyah

Takmiliah (MDT) adalah lembaga pendidikan Islam yang dikenal sejak

lama bersamaan dengan masa penyiaran Islam di Nusantara. Pengajaran

dan pendidikan Islam timbul secara alamiah melalui proses akulturasi

yang berjalan secara halus, perlahan sesuai kebutuhan masyarakat

sekitar. Pada masa penjajahan hampir semu desa yang penduduknya

beragama Islam, terdapat Madrasah Diniah (Diniyah Takmiliah),

dengan nama dan bentuk berbeda beda antara satu daerah dengan daerah

lainnya, seperti pengajian, surau, rangkang, sekolah agama dan lain lain.

Mata pelajaran agama juga berbeda beda yang yang pada umumnya

meliputi aqidah, ibadah, akhlak, membaca Al Qur’an dan bahasa Arab.

Namun walaupun demikian keberadaan Madrasah Diniyah

Takmaliyah  ini masih terkesan kurang mendapat perhatian khusus baik

dari kalangan masyarakat maupun pemerintah. padahal jika melihat

perkembangan spiritualitas generasi saat ini sudah semakin
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memprihatinkan. Oleh sebab itu sudah menjadi suatu keniscayaan kalau

keberadaan madrasah takmiliyah ini mendapat perhatian lebih baik dari

masyarakat maupun pemerintah. Maka Sesuai dengan UUD 1945 Pasal

31 ayat 3 setelah mengalami perubahan keempat kalinya yang berbunyi

“Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem

pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta

akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur

dengan undang undang.

F. Pengelolaan Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Konawe

Realisasi PP No. 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan

Keagamaan sudah ditetapkan dan mendapat payung penyelenggaraannya,

namun perkembangan Madrasah Diniyah tampak belum signifikan,

perkembangan sebuah satuan pendidikan sangat dipengaruhi oleh partisipasi

dan keterlibatan pemerintah dan masyarakat, antara lain menyekolahkan anak,

ikut andil dalam mengelola.Walaupun Madrasah Diniyah telah mendapat

payung hukum yang telah disyahkan dalam Undang-Undang Dasar dalam

peraturan Pemerintah Republik Indonesia dari hasil UU No. 20 tahun 2003

tentang Sisdiknas yang kemudian mengalami transformasi menjadi PP. 55

Tahun 2007 tentang pendidikan agama dan pendidikan keagamaan, akan tetapi

penyelengaraan Madrasah Diniyah Awaliyah di Kabupaten Konawe tidak

berjalan dengan optimal, Problem yang dialami Madrasah Diniyah Awaliyah

terlihat dari Tenaga Pengajar, Fasilitas, Waktu, dana dan organisasi
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Pengelola.61 Kurangnya Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Konawe

khususnya Kantor Kementerian Agama adalah sebagai berikut 62:

a. Pendanaan

Kesederhanaan dalam proses belajar mengajar di madrasah diniyah

awaliyah adalah karena minimnya dana yang dimiliki, sebahagian besar

madrasah diniyah hanya didanai dari dana partisipasi para pendirinya serta

dari biaya dari iuran murid-murid yang tidak dapat dipastikan jumlahnya

setiap bulan. Tidak heran jika para guru di Madrasah Diniyah hanya

menerima gaji berkisar Rp. 100.000 sampai 300.000 per bulannya. Bahkan

ada diantara guru di madrasah diniyah tidak digaji, keteguhan mereka untuk

tetap mengajar merupakan panggilan hati yang ikhlas untuk tetap bertahan.

Keterlibatan Pemerintah Kabupaten Konawe khususnya dalam

penyediaan dana untuk membantu para pengelola madrasah diniyah

khususnya dalam memberikan upah atau gaji kepada tenaga pengajar atau

pengelola belum ada. Hal ini disebabkan Madrasah Diniyah yang ada

dikabupaten Konawe bersifat non formal.

b. Tenaga Pengajar

Tenaga Pengajar merupakan salah satu faktor pendidikan yang amat

penting, ukuran tenaga pengajar yang baik adalah kompetensi dan

profesional. Tenaga pengajar yang kompeten akan menuju kepada

pendidikan profesional dalam melaksanakan proses belajar mengajar.

61Muh. Imron, (Pimpinan MDA Annur Azzubaidi), wawancara pada tanggal 29
September 2016

62Syarifuddin, (Pimpinan MDA Al-furqan), wawancara pada tanggal 28 September
2016
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Problema yang terjadi pada tenaga pengajar di madrasah diniyah awaliyah

adalah masih terdapat tenaga pengajar yang tidak ahli dan profesional dalam

mengajarkan pelajaran, serta masih terdapat di beberapa madrasah diniyah

tenaga pengajar yang hanya lulusan SMA/Aliyah. Pemerintah Kabupaten

Konawe tidak mempunyai regulasi yang mengharuskan tenaga pengajar di

madrasah diniyah harus lulusan sarjana dan ahli dalam bidang agama

tentunya selain itu kurangnya pelatihan-pelatihan tenaga pengajar madrasah

diniyah awaliyah.63

c. Fasilitas dan sarana

Sarana dan Fasilitas merupakan sub sistem yang amat penting,

permasalahan yang terjadi di madrasah diniyah adalah kurangnya sarana dan

fasilitas seperti media pelajaran, alat pelajaran, perpustakaan, buku dan lain

sebagainya. Untuk mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan tersebut

diperlukan dana yang memadai, namun seperti yang telah dijelaskan di atas,

bahwa kendala yang terjadi adalah tidak adanya dana pemerintah dalam

pengelolaan madrasah diniyah.

Selain itu Pemerintah Kabupaten Konawe dalam hal ini Kemeterian

Agama kurang aktif memprogramkan kegiatan-kegiatan pengembangan

madrasah diniyah, termasuk menggalakkan pendirian madrasah diniyah

formal dan/atau madrasah diniyah takmiliyah, terutama melalui upaya-

upaya legalisasi. Tujuan madrasah diniyah takmiliyah, berdasarkan PP No.

55 2007, adalah untuk memberikan kelengkapan pendidikan agama siswa

63Syarifuddin, (Pimpinan MDA Al-furqan), wawancara 28 September 2016
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dimana terbatas diperoleh di sekolah umum dan madrasah karena

keterbatasan waktu pelajaran. Dalam upaya tersebut, maka diperlukan

sebuah kajian pengembangan yang menjajaki kemungkinan pembuatan

regulasi tentang itu. Kajian pengembangan itu dapat berupa lokakarya,

seminar, diskusi maupun workshop dalam upaya menyamakan persepsi dan

merancang rancangan regulasi pengembangan madrasah diniyah formal

dan/atau madrasah diniyah takmiliyah. Sedangkan pada aspek peningkatan

program-program pembinaan madrasah diniyah hendaknya dilakukan dalam

bentuk kajian pengembangan pula untuk meninjau ulang dan merumuskan

pola pembinaan madrasah diniyah yang lebih menyentuh pada substansi

permasalahan madrasah diniyah.64

G. Penelitian Yang Relevan

1. Tesis Nara Sholihah, IAIN Surakarta berjudul Manajemen Sekolah Dasar

Islam Terpadu Muhammadiyah Sinar Fajar Cawas Klaten tahun  2011/2012.

Penelitiannya bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan

manajemen Sekolah Dasar yang diterapkan di Sekolah Dasar Islam terpadu

Sinar Fajar. Selain itu dibahas pula beragam faktor penghambat maupun

pendukung pelaksanaan manajemen. Dalam tesis itu juga disampaikan

solusi dari hambatan yangada. Letak kesamaan antara tesis Nara Sholihah

dengan tulisan ini adalah pada variabel Manajemen, yaitu sama-sama

mengamati seputar pelaksanaan manajemen dalam instansi pendidikan.

64Syarifuddin, (Pimpinan MDA Al-furqan), wawancara pada tanggal 28 September 2016
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Adapun tulisan ini lembaga pendidikan yang dipilih adalah Madrasah

Diniyah65.

2. Ma’mun dalam penilitiannya tentang Madrasah dalam kajianhistoris yang

memaparkan mengenai perkembangan madrasah dari masa kemerdekaan

hingga sekarang tahun 2006. Dalam analisis skripsinya menyimpulkan

bahwa Pendidikan Madrasah Diniyah memiliki peran positif yang penting,

baik dan sangat diperlukan oleh masyarakat. Orientasi pengajarannya

mengarah padan pengajaran agama, pembentukan dan pembinaan akhlakul

karimah66.

3. Pada tahun 2008 Tesis Sawarna yang berjudul Kompetensi Paedagogik alam

Pembelajaran PAI di SMK Hasanuddin Semarang. Tesis ini membahas

tentang bagaimana kompetensi pedagogik guru dalam pembelajaran PAI

yang terdapat 3 (tiga) fungsi manajerial yaitu perencenaan pembelajaran,

pelaksanaan, implemantasi, proses pembelajaran dan pengendalian evaluasi

pembelajaran. Adapun kesimpulan tesis ini adalah penguasaan pembelajaran

guru cukup baik, hal itu dapat dilihat dari realisasi bentuk kegiatan yang

dilaksanakan antara lain persipan instrumen pembelajaran yang baik yaitu

pembuatan perangkat pembelajaran serta alat-alat pembelajaran yang

relevan67.

65Nara Sholihah, “Manajemen Sekolah Dasar Islam Terpadu Muhammadiyah Sinar Fajar
Cawas Klaten Tahun 2011/2012”, Tesis, IAIN Surakarta, (2012), h.5

66Ma`mun, “Madrasah Diniyah  dalam Kajian Historis”, Skripsi, UIN Malik Ibrahim,
(2013), h.8

67Sawarna, “Kompetensi Paedagogik alam Pembelajaran PAI di SMK Hasanuddin
Semarang”, Tesis, Universitas Sultan Agung, (2014), h. 12
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4. Rokhman mahasiswa Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta alumni

tahun 2009 meneliti tentang Kompentensi guru dan Pengaruhnya terhadap

pembelajartan pada SMA Negeri Way Jepara Kabupaten Lampung Timur,

Rokhman berkesimpulan bahwa komptensi guru ditentukan dalam membuat

perangkat pembelajaran dapat terlaksan dengan baik apabila guru tersebut

dapat membuat perangkat dengan baik yang terdiri dari program tahunan,

program semester, silabus, rencana pelasanaan pembelajaran dan materi

yang akan diajarkan dengan melihat kondisi siswa68.

5. Jurnal Pedagogia Vol 1, No. 2, Juni 2012:161-171 karya Ida Rochmawati

berjudul Optimalisasi Peran Madrasah Dalam Pengembangan Sistem Nilai

Masyarakat. Tulisan ini memaparkan akan pentingnya peranan yang

dimainkan oleh Madrasah Diniyah dalam mengembangkan tatanan Nilai di

Masyarakat. Sebagai bagian dari lembaga pendidikan, Madrasah Diniyah

menjadi salah satu lembaga pendidikan yang bercirikan Islam sekaligus

berbasis Masyarakat. Madrasah Diniyah sangat berperan dalam pemenuhan

pengetahuan sekaligus pengembangan nilai-nilai keislaman masyarakat.

Adapun tantanannya Madrasah Diniyah dihadapkan pada beragam hal yang

menjadi dampak dari kemajuan zaman, perubahan dan bahkanpolitik. Letak

keterkaitan jurnal ini dengan tulisan penulis adalah pada variabel Madrasah

Diniyah, ditambah dengan adanya penanaman nilai, hal ini tentu tidak dapat

terlepas dari proses pembelajaran, karena salah satu jalur penaman maupun

68Rokhman, “Kompentensi guru dan Pengaruhnya terhadap pembelajartan pada SMA
Negeri Way Jepara Kabupaten Lampung Timur”, Tesis, UIN Sunan Kalijaga Yokyakarta, (2009),
h.13
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pengembangan nilai dalam masyarakat yang dilakukan Madrasah Diniyah

adalah melalui Proses Pembelajaran. Sedangkan letak perbedaannya adalah

pada jurnal tersebut pembahasan pengembangan system nilai masyarakat

yang dilakukan Madrasah Diniyah dibahas  secara lebih luas, tidak sekedar

terkait pembelajaran semata, dan lembaga yang dibahas didalamnya juga

mencakup madrasahformal69.

6. Jurnal karya Mujahidun UIN Sunan Klijaga Yogyakarta berjudul Reposisi

Fungsi Madrasah Diniyah Ditengah Sistem Pendidikan Nasional. Tulisan ini

dinyatakan seiring dengan perkembangan masyarakat madrasah diniyah

secara histori masih ada, akan tetapi secara fungsi masih dipandang stagnan

karena madrasah sering tidak mengimbangi perubahan yang terlaksanan

dalam kehidupan. Dalam tulisan ini juga disampaikan  beberapa kelemahan

Madrasah Diniyah yang salah satunya ada pada sisi manajemen, yaitu

pelaksanaan manajemen madrasah diniyah yang masih tampak dilakukan

alakadarnya tanpa panduan yangbaku. Tulisan ini sangat terkait dengan

penelitian yang akan penulis laksanakan, yaitu Manajemen Pembelajaran

Madrasah Diniyah. Hanya saja dalam penelitian ini titik fokusnya adalah

pada pelaksanaan manajemen pembelajaran saja70.

Dari beragam paparan diatas, dapat dicermati bahwa penelitian yang

akan dilaksanakan memiliki perbedaan dengan semua hasil penelitian yang

telah dilaksanakantersebut.

69 Ida Rochmawati, “Optimalisasi Peran Madrasah ..., h.161-171
70Mujahidun, “Reposisi Fungsi Madrasah Diniyah Ditengah Sistem Pendidikan

Nasional”,Jurnal, UIN Sunan Klijaga Yogyakarta, (2010), h. 45-50
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G. Kerangka Berpikir dan Paradigma

Dalam pembelajaran dapat berjalan dengan efektif bila seluruh

komponen yang berpengaruh dalam proses belajar mengajar tersebut saling

mendukung dalam rangka mencapendidikan agama Islam tujuan. Selain itu

program dapat dikatakan efektif, dapat dilihat dari beberapa aspek, antara lain:

1. Aspek tugas atau fungsi. Seseorang atau lembaga dikatakan efektif jika

melaksanakan tugas atau fungsinya. Begitu juga suatu program pengajaran

akan efektif jika tugas dan fungsinya dapat dilaksanakan dengan baik, dan

tugas peserta didik belajar dengan baik.

2. Aspek rencana atau program. Jika  seluruh rencana dapat dilaksanakan,

maka program dikatakan efektif,yang dimaksud dengan program atau

rencana disini adalah rencana pengajaran yang terprogram, yaitu berupa

materi yang terwujud dalam sebuah kurikulum yang telah diterapkan.

3. Aspek ketentuan dan aturan. Efektifitas suatu program juga dapat dilihat

dari berfungsi atau tidaknya aturan yang telah dibuat dalam rangka menjaga

berlangsungnya proses pengajaran. Aspek ini mencakup aturan-aturan, baik

yang berhubungan dengan guru maupun yang berhubungan dengan peserta

didik. Jika aturan ini dilaksanakan, berarti ketentuan atau aturan telah

berlaku secara efektif.
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4. Aspek tujuan atau kondisi ideal. Suatu program dikatakan efektif dari sudut

hasil tujuan atau kondisi ideal program tersebut dapat dicapai. Penilaian

aspek ini dapat dilihat dari prestasi yang dicapai oleh peserta didik.71

Adapun kerangka pikir dalam penilitian ini dapat digambarkan seperti terlihat

pada struktur di bawah ini:

Gambar. 2. 1

Skema Kerangka Berpikir

71Aswarni Sujud, Matra Fungsional Administrasi Pendidikan (Yogyakarta: Perbedaan,
1998), h. 159
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