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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari 

kehidupan, karena pendidikan ialah pilar utama dalam pengembangan sumber 

daya manusia dan masyarakat suatu bangsa. Pendidikan diharapkan mampu 

membentuk sumber daya manusia yang berkualitas dan mandiri, serta dapat 

memberi dukungan dan perubahan untuk perkembangan masyarakat, bangsa dan 

negara Indonesia.1 Oleh karena itu, maka pembangunan dan pengadaan lembaga 

pendidikan sebagai sarana untuk mewujudkan pendidikan itu sendiri harus 

dilakukan. Salah satu lembaga pendidikan itu adalah madrasah. 

Madrasah adalah salah satu lembaga pendidikan Islam yang penting di 

Indonesia selain pesantren. Keberadaanya begitu penting dalam menciptakan 

kader-kader bangsa yang berwawasan keislaman dan berjiwa nasionalisme yang 

tinggi. Salah satu kelebihan yang dimiliki madrasah adalah adanya integrasi ilmu 

umum dan ilmu agama.2 Madrasah juga merupakan bagian penting dari lembaga 

pendidikan nasional di Indonesia. Perannya begitu besar dalam menghasilkan 

output-output generasi penerus bangsa. Perjuangan madrasah untuk mendapatkan 

pengakuan ini tidak didapatkan dengan mudah. Karena sebelumnya eksistensi 

lembaga ini kurang diperhatikan bila dibandingkan dengan sekolah-sekolah umum 

                                                           
1 MLA Sudarsana, I. Ketut. "Pemikiran tokoh pendidikan dalam buku lifelong learning: 

policies, practices, and programs (Perspektif Peningkatan Mutu Pendidikan di Indonesia)." Jurnal 

Penjaminan Mutu 2.2 (2016): 44-53. 
2 Subhan, Arief, Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20; Pergumulan antara 

Modernisasi dan Identitas, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group), 2012, h. 1. 
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yang berada di bawah naungan departemen pendidikan dan kebudayaan. Madrasah 

seolah hanya menjadi pelengkap keberadaan lembaga pendidikan nasional .3 

Dalam perkembangannya, madrasah yang tadinya hanya dipandang 

sebelah mata, secara perlahan-lahan telah berhasil mendapat perhatian dari 

masyarakat. Apresiasi ini menjadi modal besar untuk unjuk prestasi dan 

memberikan yang terbaik bagi bangsa. Dalam konteks kekinian, sekarang ini 

banyak sekali madrasah-madrasah yang menawarkan konsep penididikan 

moderen. Konsep ini tidak hanya menawarkan dan memberikan pelajaran atau 

pendidikan agama. Akan tetapi mengadaptasi mata pelajaran umum yang 

diterapkan di berbagai sekolah umum. Kemajuan madrasah tidak hanya terletak 

pada SDM-nya saja, namun juga desain kurikulum yang canggih dan proses 

manajemen yang lebih inovatif dan modern.4 Salah satu madrasah unggulan saat 

ini yaitu madrasah aliyah negeri (MAN) Insan Cendekia. 

Kementerian Agama mendirikan MAN IC salah satunya adalah sebagai 

respon dari tantangan pendidikan Islam saat ini. Bahwa Kemenag setidaknya 

mendirikan 1 (satu) madrasah unggulan di setiap provinsi. hal tersebut dapat 

dilihat dalam KMA Nomor 60 Tahun 2015 yang berbunyi: 

“Kementerian menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) Madrasah Aliyah 

Negeri Unggulan di setiap provinsi (pasal 1); Masyarakat dapat 

menyelenggarakan Madrasah Aliyah Unggulan (pasal 2); Madrasah 

Aliyah unggulan bertahap berupa: a) Madrasah Akademik; b) Madrasah 

Keterampilan dan c) Madrasah Keagamaan (pasal 3) Kementerian 

menyusun peta pengembangan mutu madrasah sacara terencana, 

berjenjang, bertahap dan berkelanjutan berdasarkan hasil akreditasi 

                                                           
3 Abdan Rahim, Peran Madrasah Sebagai Pendidikan Islam Masa Kini, Journal of 

Pesantren Education At- Ta’dib, Vol 9, No. 2, 2014, h. 1. 
4 http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20070123142706, diakses pada 

tanggal 28 Januari 2019, Pukul 10:53 PM. 

http://www.kabarindonesia.com/beritaprint.php?id=20070123142706
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madrasah, ujian nasional, ujian akhir madrasah  berstandar nasional dan 

criteria lainya (pasal 4). Peta pengembangan dimaksud ayat (3) digunakan 

untuk menyusun rencana strategis dan rencana tahunan pengembangan 

mutu madrasah secara nasional (pasal 5). Kementerian Agama bekerja 

sama dengan pemerintah daerah dan/atau masyarakat dalam 

pengembngan mutu madrasah (pasal 6). Ketentuan lebih lanjut mengenai 

penyelenggaran Madrasah Aliyah Unggulan sebagaimana dimaksud ayat 

(1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur Jenderal (pasal 7)”.5 

Salah satu kota yang memiliki MAN IC adalah kota Kendari dengan 

nama MAN IC Kota Kendari yang mempunyai visi menjadi pusat pendidikan 

Islam tingkat menengah yang berakhlak mulia, berwawasan keislaman rahmatan 

lil ‘alamin, berwawasan kebangsaan, berkeunggulan lokal dan global, yang 

berdiri sejak tahun 2016. Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia merupakan 

salah satu bentuk Madrasah Aliyah akademik unggulan yang berangkat dari 

keinginan untuk menciptakan madrasah yang menjadi central for excellence. 

Dengan tujuan, mempersiapkan sumber daya manusia yang siap pakai untuk 

masa depan dengan semangat Islam-Modernis yang menjadi madrasah 

percontohan, terutama dalam pembelajaran agama, sains dan teknologi.6 

Berdasarkan penulusuran awal yang dilakukan oleh peneliti diketahui 

bahwa MAN IC Kota Kendari yang baru berdiri tiga tahun telah memiliki banyak 

prestasi baik dalam bidang akademik maupun non akademik. Berikut beberapa 

prestasi lokal yang diraih dari beberapa kompetisi yaitu berhasil menjadi juara 1 

lomba pidato bahasa Arab, Inggris, tenis meja puteri, cerdas trampil, olimpiade 

                                                           
5 Departemen Agama RI.  2004.  Desain Pengembangan Madrasah.  Jakarta:  Direktorat 

Jenderal Kelembagaan Agama Islam. 
6 Sukarno, Makmuri. 2014. "Mengembangkan Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia 

untuk Menjawab Tantangan Modernisasi, Demokratisasi dan Globalisasi". Jurnal Kependudukan 

Indonesia Vol. 9, No. 2, Desember 2014: 119-136. 
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biologi, pidato produk halal, syahril dan fahmil Qur’an dan masih banyak lagi 

prestasi lokal yang diraih. Selain di ranah lokal, pada jenjang nasionalpun kerap 

kali menjuarai berbagai lomba seperti LKTI Nasional, Robotics Competition 

Nasional, debat bahasa Inggris, story telling, lawatan sejarah nasional, zetizen 

kendari pos, olimpiade sejarah dan bahasa Arab dan menjadi partisipan pada 

kegiatan jambore nasional. Pada ajang Internasional di tahun 2016-2019 MAN IC 

Kota Kendari telah menjadi partisipan pada kegitan Jambore Internasional 

Malaysia, Jambore Asia Pasifik Mongolia, dan Jambore 5th International Patrol 

South Korea. Selain itu, dalam bidang peelitian MAN IC Kota Kendari telah 

banyak melakukan penelitian salah satunya penelitian tentang pemanfaat limbah 

Citrus dan juga pemetaan sebaran Total Suspended Solid di perairan Teluk 

Kendari. 

Berbagai keberhasilan MAN IC di atas, tentu saja tidak lepas dari proses 

manajemen yang baik dan program pembinaan yang dilaksanakan. Program 

pembinaan tersebut ialah program pembelajaran formal (kelas) yang dilaksanakan 

mulai jam 7-3 sore “full day school”, selanjutnya pembinaan program 

ekstrakurikuler seperti bimbingan olimpiade sains, bimbingan KTI, dan 

bimbingan lainnya yang dilaksanakan setelah Ashar sampai jam setengah 6. 

Untuk pembelajaran boarding dilakukan ba’da Maghrib, adapun pembinaan yang 

dilakukan terkait pembinaan tahsin, tahfidz, imam masjid, khatib, tematik, kitab 

klasik (kitab kuning). Pembinaan yang selanjutnya adalah pembelajaran mandiri 

yang dilaksanakan mulai jam setengah 9 sampai jam 10 malam, kegiatan yang 

dilakukan seperti mengerjakan tugas-tugas pribadi dan persiapan pada siswa yang 



 
 
 

5 

 
 

akan mengikuti lomba. Pembinaan yang terakhir adalah pembinaan bahasa yang 

dilaksanakan setelah subuh. 

Oleh karena itu, dari latar belakang tersebut maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut di MAN IC Kota Kendari, karena bila ditilik 

dari perkembangannya, bisa dikatakan madrasah ini mengalami kemajuan yang 

cukup pesat dan banyak menorehkan prestasi, baik di ranah lokal, nasional bahkan 

internasional. Tentu saja hal ini tidak luput dari pelaksanaan dan penerapan 

manajemen yang menyeluruh di lembaga tersebut. 

 

B. Fokus Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada 

manajemen prestasi siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kota 

Kendari.  

 

C. Rumusan Masalah 

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana 

manajemen prestasi siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kota 

Kendari? 

 

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui manajemen prestasi siswa di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kota Kendari. 
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1. Manfaat Penelitian 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini menghasilkan temuan baru, sehingga diharapkan dapat 

memberikan pengetahuan dan sumbangan konstruktif dalam pengembangan 

keilmuan di bidang Manajemen Pendidikan. 

b. Manfaat Praktis 

Penelitian ini memberikan gambaran tentang manajemen prestasi siswa di 

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kota Kendari. Sehingga 

dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan konstribusi positif bagi 

lembaga pendidikan khususnya lembaga pendidikan Islam lain dalam 

mengelola kegiatan siswa untuk meningkatkan prestasi akademik maupun 

non akademik siswa. 

 

E. Definisi Operasional 

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini, berikut 

adalah beberapa definisi operasional yang digunakan: 

1.  Manajemen yang dimaksud dalam penelitian ini adalah proses pengelolaan 

yang dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, kontroling dan 

evaluasi yang dilakukan oleh madrasah dalam meningkatkan prestasi siswa di 

MAN IC Kota Kendari. 

2. Prestasi siswa yang dimaksud dalam penelitian ini adalah hasil yang dicapai 

oleh siswa MAN IC Kota Kendari baik dalam bidang akademik maupun non 

akademik, di ranah lokal, nasional maupun internasional. 



 
 
 

7 

 
 

Jadi, manajemen prestasi siswa yang dimaksud dalam penelitian ini 

adalah proses pengelolaan kegiatan siswa (akademik non akademik) berbasis 

prestasi melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, 

pengawasan dan pengevaluasian di MAN IC Kota Kendari. 
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