
  1  BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang  Pendidikan nasional berfungsi untuk mempersiapkan manusia Indonesia untuk masa kini dan masa mendatang dengan mengadakan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, kurikulum merupakan salah satu komponen yang sangat penting, karena digunakan sebagai acuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan sekaligus sebagai salah satu indikator mutu pendidikan. Salah satu muatan kurikulum yang selalu ada adalah magang atau pratikum kerja lapangan  atau pendidikan sistem ganda. Magang merupakan salah satu bentuk pendidikan atau pelatihan yang akan membentuk kompetensi peserta didik. National training board Australia  dalam Anonim  mendeskripsikan bahwa Competency based Educational and training (CBET) adalah pendidikan dan pelatihan yang menitip beratkan pada penguasaan suatu pengetahuan dan keterampilan khusus serta penerapannya di lapangan kerja yang telah ditentukan. Pengetahuan dan keterampilan ini harus dapat didemonstrasikan standar industri yang ada, bukan standar relatif yang ditentukan oleh keberhasilan seseorang di dalam suatu kelompok.1 Magang atau pratikum kerja lapangan merupakan salah satu mata kuliah yang wajib diikuti oleh mahasiswa semester 7 yang sudah menempuh 110 sks di program studi manajemen pendidikan Islam. Mahasiswa pratikum manajemen Pendidikan                                                            1 Anonim, “Solusi Kerjasama Dunia Kerja”. www. Kompas.com. Diakses pada tanggal 5 januari 2018 



2  Islam (MPI) mengikuti program magang, dan ditempatkan di sejumlah unit kerja di lingkup IAIN Kendari selama 1 bulan.  Ketua program studi Manajemen Pendidikan Islam, Dr. Samrin M.Pd.I mengatakan bahwa:  magang bertujuan meningkatkan kompetensi pelayanan administrasi dengan mengimplementasikan teori manajemen pendidikan yang mereka dapatkan selama mengikuti kuliah tatap muka.2 Tujuan utama dari program ini adalah untuk memperdalam teori yang mereka dapatkan selama kuliah dan menjadi pengalaman bagi mahasiswa kelak setelah memasuki dunia kerja. Dengan pengalaman ini mereka akan mahir dalam melaksanakan tugas-tugas adimistrasi dan dapat beradaptasi dengan lingkungan kerjanya. Untuk mempermantap persiapan pelaksanaan magang, prodi MPI melaksanakan Orientasi Pratikum Manajemen pendidikan, peserta dibekali teknis penyelenggaraan magang dengan harapan para peserta dapat memberikan kontribusi positif serta menginisiasi solusi atas permasalahan adiministrasi dan manajemen di tempat masing- masing. Pada kegiatan orientasi ini, Kepala Tata Usaha FATIK, Amari, S.Ag, memberikan pembekalan kepada peserta magang berupa kemampuan menyusun SOP (Standar Oprasional Prosedur) sebagai acuan kerja pada kegiatan adminitrasi pendidikan.                                                                             2 Samrin, Ketua Prodi Manajemen Pendidikan Islam” Wawancara”, Kendari, 26 Januari 2018 



3  Mahasiswa praktikum diajarkan tahapan penyusunan SOP sampai pada pratiknya agar pada saat magang mampu memberikan kostribusi dengan membantu membuat atau melengkapi SOP di tempat magangnya masing-masing. Program3 magang diharapkan menjembatani antara perguruan tinggi dengan dunia usaha, agar sesuatu yang diharapkan dapat berjalan sesuai prosedur.4 Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran suatu pusat tanggung jawab dengan sasaran yang mesti dicapai. Efektivitas merupakan gambaran tingkat keberhasilan dalam keunggulan dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan dan adanya keterikatan antara nilai-nilai yang berfariasi.  Efektivitas manajemen pendidikan Islam adalah pencapaian tujuan organisasi atau kegiatan secara sempurna dalam suatu lembaga pendidikan Islam yang melibatkan sumber daya manusia melalui usaha yang terkoordinasi dengan mengunakan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan, dan pengawasan. Terselenggaranya kegiatan akademik yang mampu menghasilkan lulusan memiliki kemampuan manajerial bidang pendidikan Islam dan menghasilkan produk-produk penelitian bidang manajemen pendidikan Islam yang dapat mendorong lulusan dan memiliki kompetensi dalam bidang manajemen pendidikan Islam dan menghasilkan kegiatan penggabdian masyarakat berkualitas bidang manajemen pendidikan Islam. Memperoleh pendidik dan tenaga kependidikan yang berkualitas                                                                          3 Samrin, Kaprodi MPI, Wawancara, Kendari, 26 januari  



4  untuk meningkatkan proses dan hasil atau lulusan yang bermutu pada bidang manajemen pendidikan Islam. Menjalin kerja sama kelembagaan dalam rangka meningkatkan penguatan program studi yang berkualitas sesuai tuntutan stakeholder pendidikan dan non  pendidikan, calon lulusan program studi manajemen pendidikan Islam dapat berkiprah secara professional pada beberapa kelembagaan formal dan non formal yang ada di masyarakat seperti menjadi : PNS Tenaga kependidikan di lingkungan instansi pemerintah di kementrian agama dan kemendikbud, lembaga pendidikan formal yang dikelola pemerintah atau swasta. 5 Kompetensi diciptakan sebagai keefektifan profesional kinerja praktikum manajemen agar menjadi lulusan yang mempunyai nilai- nilai etika, salah satunya melalui kegiatan magang yang telah ditunjukan oleh Prodi. Kompetensi yang harus dimiliki mahasiswa adalah kemampuan teknis seperti mengoperasikan komputer, kemampuan berkomunikasi, disiplin, adaptasi dan interaksi. Peningkatan kompetensi melalui program magang merupakan kegiatan yang rutin dilaksanakan dalam rangkah mempersiapkan tenaga kependidikan yang profesional, kreatif dan memiliki inisiatif dalam menyelesaikan pekerjaan yang menjadi tanggung jawab masing- masing ke tiga hal ini menjadi standar kopetensi mahasiswa manajemen pendidikan Islam yang harus dimiliki oleh mahasiswa pratikum.                                                            5Sidharta Raharjo B, Pendidikan Berbasis Kompetensi  Sebuah Kajian Kritis (Yogyakarta: Universitas Atmajaya 2002) h. 23 



5  Suparno mengartikan kompetensi sebagai pengetahuan, keterampilan dan nilai- nilai yang telah menjadi cara bertindak dan berfikir seseorang dengan kata lain suatu kemampuan yang sungguh telah menjjadi bagian hidup seseorang sehingga langsung dapat digunakan dalma menghadapi permasalahan maupun dalam bertindak.6 Secara operasional Suparno mengusulkan setidaknya terdapat lima kompetensi umum yang harus dimiliki lulusan perguruan tinggi apabila ingin menang dalam peraturan internasional dan menang dalam pasar global yaitu (1) kompetensi berbahasa inggris (2) kompetensi menggunakan komputer (3) kompetensi berkaitan dengan sikap kerja, kejujuran, ketelitian, tanggung jawab dan kemataman emosi (4) kompetensi untuk bekerja sama dengan orang lain (5) kompetensi mengekspresikan diri.  Efektivitas pelaksanaan praktikum harus bisa meningkatkan kompetensi lulusan yang berkualitas serta profesional dalam manajemen pendidikan agar dapat bersaing dalam masyarakat global, manajemen pendidikan Islam harus memiliki kompetensi yan standar dan memiliki integritas keIslaman, keilmuan dan kepribadian sebagai pemimpin masa depan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu dan kematangan professional. Keefektivitasan program praktikum manajemen diharapkan menjembatani antara perguruan tinggi dengan dunia usaha. Namun ternyata apa yang diharapkan                                                            6Suparno,  Membangun Kompetensi, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, 2000) h. 52 



6  tidak berjalan sebagaimana mestinya. Mahasiswa praktikum jangan hanya ingin lulus mata kulia namun tidak memiliki arti penting, pada sisi yang lain, dosen pembimbing tidak terlibat langsung dalam proses praktikum.    Dalam arti mahasiswa praktikum harus diberi pengarahan dan bimbingan sebelum dan selama melaksanakan praktikum manajemen. Dosen atau pembimbing bertugas mengoreksi laporan yang  dikerjakan mahasiswa sehingga kegiatan pratikum dapat terkontrol dengan baik pelaksanaannya agar dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan uraian dari latar belakang di atas, maka dalam penelitian ini saya memilih judul “ Efektivitas Pelaksanaan Praktikum Manajemen Dalam Meningkatkan Kompetensi Lulussan Program Studi Manajemen Pendidikan Islam” B. Fokus Penelitian Berdasarkan latar belakang di atas, maka fokus penelitian ini adalah efektivitas pelaksanaan praktikum   manajemen dalam meningkatkan kompetensi lulusan program studi manajemen pendidikan Islam FATIK IAIN Kendari “ C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  1. Bagaimana efektivitas pelaksanaan praktikum manajemen pendidikan Islam? 2. Bagaimna cara meningkatkan kompetensi lulusan program studi manajemen pendidikan Islam yang berkualitas ?  



7  D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan praktikum manajemen pendidikan islam. 2.  cara meningkatkan kompetensi lulusan program studi manajemen pendidikan Islam yang berkualitas. E. Manfaat Penelitian Manfaat dari penelitian ini dapat klasifikasikan menjadi 2 yaitu:  1.   Manfaat teoritis a. Memberikan tambahan khazanah dalam pemikiran baru tentang efektivitas peleksanaan praktikum manajemen dalam meningkatkan lulusan program studi manajemen pendidikan Islam  b. Memberikan kontribusi (positif) tentan bagaimana pelaksanaan praktikum manajemen  c. Sebagaibahan referensi keilmuan dan kepustakaan IAIN Kendari   2. Manfaat praktis a. Bagi mahasiswa IAIN yang akan mengadakan peneitian dengan tema yang relavan dengan penelitian, maka penelitian ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi data pendukung dan bahan perbandingan serta sebagai sumber ilmu pengetahuan 



8  b. Bagi IAIN, hasil penelitian ini diharapkan menjadi rujukan baru dalam meningkatkan kompetensi lulusan program studi manajemen pendidikan Islam F. Definisi Operasional Untuk menghindari kesalahpahaman penafsiran judul dalam penelitian ini, maka penulis akan memberikan penjelasan dan penegasan istilah judul sebagai berikut : 1. Efektivitas pelaksanaan praktikum manajemen Efektivitas manajemen pendidikan Islam adalah segala upaya, kegiatan atau program yang dilaksanakan oleh suatu lembaga dalam mendorong kemampuan yang ada pada diri mahasiswa untuk mandiri, berkreasi serta berdaya guna bagi masyarakat nanti karena dari hasil kerja keras tersebut akan dirasakan manfaatnya baik secara pribadi maupun masyarakat. 2. Kompetensi /kemampuan lulusan program studi manajemen pendidikan yang diharapkan terwujud dari  pelaksanaan magang atau praktikum manajemen adalah kompetensi professional yang merupakan kemampuan penguasaan dalam mengelola adminitrasi di lembaga pendidikan serta kemampuan dalam berintraksi dengan lingkungan lembaga tempat pelaksaan praktikum manajemen. .7                                                             7 Pedoman Pelaksanaan Magang Kurikulum Berbasis KKNI 2017 
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