
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan merupakan fenomena fundamental dalam kehidupan

manusia. Sehingga dapat dikatakan di mana ada kehidupan manusia

bagaimanapun di situ pasti ada pendidikan meskipun yang dalam bentuk yang

sederhana. Pendidikan menjadi hal penting karena pendidikan merupakan

salah satu faktor  dalam mencapai keberhasilan hidup. Dengan pendidikan

manusia akan bertahan dan menjadi manusia yang lebih unggul. Pendidikan

merupakan kegiatan yang memiliki tujuan, sasaran dan target untuk mencapai

arah sesuai  yang diharapkan pada tujuan pendidikan nasional (Aisyah, 2016).

Sebagaimana diketahui, globalisasi meniscayakan terjadinya perubahan

di segala aspek kehidupan, termasuk perubahan orientasi, persepsi dan tingkat

selektifitas masyarakat Indonesia Terhadap pendidikan. Padahal pendidikan,

menyiapkan sumber daya manusia untuk pembangunan. Logika kecepatan

dipahami sebagai jargon, “siapa yang dapat mengerjakan sesuatu secara cepat

dan tepat, maka dia  akan menguasai keadaan”. Itulah potret keadaan/situasi

dimana orang bisa menyebutnya dengan terma globalisasi. kehidupan yang

penuh dengan persaingan (Murtadho, 2012).

Pendidikan merupakan salah satu benteng untuk membuat anak atau

peserta didik siap dalam menghadapi era globalisasi. Karena pendidikan yang

baik adalah pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Sekarang ini  peserta didik tidak hanya diharapkan untuk pintar dalam

menguasai ilmu pengetahuan saja tetapi juga harus berpendidikan
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berdasarkan pendidikan agama. Pendidikan agama sangat diperlukan bagi

peserta didik untuk dapat melindungi dan membentengi peserta didik dari

pengaruh negatif yang terdapat dalam lingkungan sekitar (Aini, 2018)

Seperti yang disebutkan dalam Undang Undang Sisdiknas No. 20 tahun

2003 pasal 3 dijelaskan bahwa :

“Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan
membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,
berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang
demokratis dan bertanggung jawab” (Sisdiknas, 2003)

Artinya, tugas yang diemban institusi pendidikan islam di era

globalisasi ini semakin berat. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis

nilai-nilai keagamaan, pendidikan islam tidak hanya dituntut untuk transfer of

knowledge, tetapi juga transfer of (Islamic) values. Padahal lembaga

pendidikan islam sendiri saat ini sedang bergelut dengan sekian permasalahan

yang tidak kunjung selesai atau apa yang disebut sebagai intelectual deadlock

kebuntuan intelektual (Arifin, 2012).

Di era globalisasi ini, pendidikan madrasah sudah mulai mengalami

banyak perubahan dengan inovasi baru yaitu boarding school yang

sebenarnya mengadopsi kehidupan pondok pesantren, tetapi lebih modern.

Kehidupan boarding school yang lebih modern yaitu sistem pendidikan  yang

menggabungkan ilmu pendidikan umum dan ilmu agama islam (Aisyah,

2016). 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
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pesantren. Keberadaannya begitu penting dalam menciptakan kader-kader

bangsa yang berwawasan keislaman dan berjiwa nasionalisme yang tinggi.

Salah satu klebihan yang dimiliki madrasah adalah adanya integrasi ilmu

umum dan ilmu agama (Subhan, 2012).

Arti kata boarding dalam kamus bahasa inggris diartikan sebagai

asrama. asrama dalam konteks ini merupakan pondok untuk menginap para

santri (siswa). School berarti sekolah. Boarding school itu sendiri merupakan

sistem pendidikan yang mewajibkan siswanya berada di asrama dalam kurun

waktu tertentu dengan pendampingan dari guru selama berada di asrama. Ciri

khas yang paling menonjol yang membedakan pesantren dengan lembaga

pendidikan lainnya adalah sistem pendidikan 24 jam, dengan mengkondisikan

santri dalam satu lokasi asrma yang dibagi dalam bilik-bilik atau kamar-

kamar sehingga mempermudah mengaplikasikan sistem pendidikan yang

total (Solikhun, 2018).

Sistem boarding school sebagai lembaga pendidikan formal juga tidak

terlepas dari manajemen dalam menjalankan fungsinya untuk mencapai visi,

misi dan tujuan. Sekolah seharusnya mempunyai manajemen yang baik mulai

dari perencanaan, pelaksanaan serta evaluasinya. Manajemen dapat berjalan

dengan  baik pada sebuah lembaga pendidikan apabila ada kerjasama antara

guru, karyawan, serta lingkungan sekolah dan masyarakat (Sulastri, 2015).

Maksudin mengungkapkan, melalui sistemboarding school, sekolah berupaya

memperkenalkan misi secara tegas, yaitu tidak hanya mendidik siswa dalam

kelas, tetapi membantu mereka menjadi individu yang berorientasi secara

lebih baik (better oriented) (Maksudin, 2013).
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Boarding school merupakan aktivitas yang dilakukan sekolah dengan

karakteristik pesantren dalam pendidikan. Pendidikan yang memadukan

antara sekolah dan pesantren merupakan salah satu solusi bagi orang tua dan

anak dalam mengatasi tantangan perkembangan zaman. Untuk mencapai

keunggulan, baik pada aspek akademik, non akademik maupun kepribadian

yang kuat, kokoh dan mantap dalam diri anak. Selain orang tua, masyarakat

sebagai stake holder juga selalu berharap agar anak yang dititipkan ke

sekolah atau madrasah memenuhi harapan yang diinginkan. Salah satu

madrasah unggulan saat ini yaitu Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan

Cendekia.

Salah satu kota yang memiliki Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan

Cendekia adalah kota  Kendari. Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan

Cendekia Kendari memiliki visi menjadi pusat pendidikan Islam tingkat

menengah yang berakhlak mulia, berwawasan keislaman rahmatan lil

‘alamin, berwawasan kebangsaan, berkeunggunalan lokal dan global. Mulai

dirintis sejak tahun 2014 ditandai dengan adanya MoU antara kementerian

agama RI dengan pemerintah kota Kendari. Beroperasi dan melaksanakan

penerimaan peserta didik baru pada tahun 2016.

Berdasarkan penelitian awal yang dilakukan oleh peneliti diketahui

bahwa Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia atau MAN IC Kendari

merupakan salah satu lembaga pendidikan yang menerapkan sistem boarding

school yang baru berdiri selama empat tahun, yang mewajibkan siswanya

untuk tinggal di dalam asrama. Di dalam asrama juga memiliki pengasuh

yang disebut sebagai pembina asrama. Pembina asrama biasanya adalah guru
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pilihan berkemampuan keagamaan yang tinggi. Salah satu program dan

menjadi syarat kelulusan bagi siswa MAN IC adalah dengan menulis mushaf

setiap siswa 30 juz.

Dari penuturan yang disampaikan oleh bapak Amir Hamzah dalam

wawancara singkat diketahui bahwa jumlah siswa yang ada di MAN IC

Kendari berjumlah 274 siswa. Asrama siswa di MAN Insan Cendekia sendiri

terbagi mnjadi dua asrama yaitu asrama putra dan asrama putri yang masing-

masing memiliki gedung sendiri.

Di dalam asrama, ada banyak program pembelajaran yang di

laksanakan oleh siswa Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia

Kendari seperti program pembinaan tahsin dan tahfidz, tematik dan program

pembinaan kitab klasik (kuning). selanjutnya dilanjutkan dengan

pembelajaran mandiri. Di sela-sela inilah siswa biasanya mengerjakan tugas

sekolah dan melanjutkan tulisan mushafnya. Pada subuh hari akan dilanjutkan

dengan pembelajaran bahasa.

Siswa-siswi yang masuk di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan

Cendekia Kendari tentu telah mempersiapkan diri baik secara mental maupun

fisik. Karena harus berpisah dengan kedua oran tua dan keluarga yang

kemudian tinggal di asrama sekolah. Untuk menghindari stres pada

sisa/santri, pihak sekolah dan asrama sepakat untuk memberikan kesempatan

liburan kepada siswanya. Siswa/santri Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan

Cendekia Kendari mendapakan libur dan dapat keluar dari lingkungan

sekolah dan asrama sebanyak dua kali selama seebulan.
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Selama empat tahun berdiri, Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Incan

Cendekia Kendari sebagai satu-satunya Madrasah Aliyah negeri di Sulawesi

Tenggara yang menerapkan sistem bording school yang menggabungkan

antara antara Ilmu Pengetahuan (IPTEK) dan Iman dan Takwa (IMTAK)

telah menoreh banyak prestasi. Baik di tingkat lokal maupun nasional dan

bahkan internasional. Beberapa prestasi yang telah diraih oleh siswa-siswi

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari yaitu juara satu

syahril dan fahmil qur’an, olimpiade biologi, lomba pidato bahasa Inggris dan

Arab. Pada tingkat nasional pernah mengikuti lomba robotics competetion,

debat bahasa Inggris dan partisipan jambore ditinkat nasional serta sederet

prestasi lainnya.

Madrasah Aliyah Negeri Kendari (MAN) Insan Cendekia Kendari tidak

menerima siswa pindahan dari sekolah manapun. Telah menjadi aturan bagi

Madrasah Aliyah Negeri Incan Cendekia hanya akan menerima siswa pada

penerimaan siswa baru, sehingga ini menjadi keunikan tersendiri bagi

Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia. Manajemen boarding school di

MAN IC memiliki keunikan. Keunikannya mulai dari didirikannya,

rekrutmen siswa, proses pelaksanaannya, pemantauannya, evaluasi, hingga

asrama. Manajemen boarding school menjadikan pendidikan memiliki

keunggulan dan kekhasan dalam mencerdaskan anak bangsa. Seperti yang

kita ketahui bahwa disetiap lini kehidupan ada yang namanya manajemen.

Begitupula dengan boarding school tentu memiliki manajemen pengelolaan.

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut maka penelitian ini

penting untuk dilakukan untuk mengetahui pengelolaan boarding school di
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Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Kendari. Oleh karena itu peneliti

tertarik untuk meneliti lebiih lanjut tentang “Manajemen Boarding School

di Madrasah Aliyah Negeri  (MAN) IC Kendari”.

1.2 Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, penelitian ini berfokus pada

manajemen boarding school di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan

Cendekia Kendari serta hambatan dan solusi dalam manajemen boarding

school di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah pada penelitian ini adalah :

1.3.1 Bagaimana perencanaan Boarding School di Madrasah Aliyah Negeri

(MAN) Insan Cendekia Kendari?

1.3.2 Bagaimana Pengorganisasian Boarding School di Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari?

1.3.3 Bagaimana Pelaksanaan Boarding School di Madrasah Aliyah Negeri

(MAN) Insan Cendekia Kendari?

1.3.4 Bagaimana Pengawasan Boarding School di Madrasah Aliyah Negeri

(MAN) Insan Cendekia Kendari?

1.3.5 Bagaimana Evaluasi Boarding School di Madrasah Aliyah Negeri

(MAN) Insan Cendekia Kendari?
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1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Untuk mengetahui perencanaan Boarding School di Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari.

1.4.2 Untuk mengetahui Pengorganisasian Boarding School di Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari.

1.4.3 Untuk mengetahui Pelaksanaan Boarding School di Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari.

1.4.4 Untuk mengetahui Pengawasan Boarding School di Madrasah

Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari.

1.4.5 Untuk menetahui Evaluasi Boarding School di Madrasah Aliyah

Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

1.5.1.1 Memberikan sumbangsih pengetahuan tentang manajemen

boarding school di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan

Cendekia Kendari.

1.5.1.2 Menyumbangkan kontribusi pemikiran bagi siapapun yang

tertarik untuk melangkah dalam dunia pemdidikan.

1.5.1.3 Sebagai bahan evaluasi terkait manajemen boarding

school khususnya.

1.5.2 Manfaat Praktis

1.5.2.1 Bagi penulis, mengetahui lebih detail mengenai

pelaksanaan manajemen boarding school serta
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memberikan masukan kepada pihak sekolah dan guru-guru

di MAN IC Kendari.

1.5.2.2 Bagi pengelola asrama, diharapkan adanya penelitian ini

dapat menjadi masukan dalam rangka penuyusunan,

pelaksanaan dan pengembangan manajemen pembelajaran

boarding school di MAN IC Kendari.

1.5.2.3 Bagi lembaga pendidikan, sebagai tolak ukur adanya

program boarding school dalam meningkatkan kualitas

hasil pendidikan dan pembelajaran.

1.6 Defenisi Operasional

Untuk menghindari kekeliruan penafsiran dalam penelitian ini,

berikut adalah defenifi operasional yang digunakan:

1.6.1 Manajemen  yang dimaksud adalah proses pengelolaan yang

dimulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

pengawasan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh madrasah dalam

meningkatkan kualitas prestasi peserta didik melalui boarding

school di MAN IC Kendari.

1.6.2 Boarding school yang dimaksud adalah asrama  tempat tinggal para

siswa/santri yang berada dalam lingkup lembaga pendidikan di

MAN IC Kendari.
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Jadi manajemen boarding school yang dimaksud dalam penelitian

ini adalah proses pengelolaan boarding school melalui tahap perencanaan,

pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi yang dilakukan

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) Insan Cendekia Kendari.


