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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

 

A. Latar Belakang 

        Madrasah dituntut untuk terus berupaya meningkatkan manajemen 

pendidikannya jika ingin tetap berdiri dengan kokoh. Manajemen sebagai suatu 

system, yang apabila elemen-elemen yang saling terkait tidak dapat menjalankan 

tugasnya dengan baik maka akan menyebabkan kelemahan dalam proses 

pembelajarannya. Oleh karenanya manajemen sangat penting dalam sebuah 

lembaga. 

Pendidikan itu bagaikan sebuah pohon yang kokoh dan berakar kuat 

sehingga sangat diharapkan buahnya akan manis. Harapan yang ingin diraih dari 

pohon pendidikan itu meliputi kuantitas dan kualitas buahnya. Kuantitas buah 

tergantung pada jumlah cabang dan ranting yang dimilikinya. Pohon yang 

memiliki cabang dan ranting yang banyak, insya Allah buahnya juga banyak. 

Sebaliknya, jika pohon itu tidak memiliki banyak dahan dan ranting tentu buahnya 

juga tidak banyak. 

Dengan kata lain, kondisi pohon sangat menentukan jumlah buah. Jika 

pemilik pohon ingin menghasilkan buah yang banyak, pohonnya harus rindang. 

Untuk itu pohon itu haruslah subur sehingga menghasilkan dahan dan cabang 

yang banyak, sedangkan kualitas buah tergantung buahnya mengandung gizi yang 

sangat dibutuhkan tubuh atau mengandung racun yang dapat mengancam 

kesehatan serta mematikan. Oleh karenanya pendidikan itu berhasil dilihat dari 

output yang dihasilkannya, memiliki kualitas atau tidak atau dengan kata lainnya 
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pendidikan itu mampu memotivasi anak didik untuk belajar sehingga diharapkan 

mampu memperoleh hasil belajar yang baik sehingga berguna untuk 

pembangunan bangsa dan negara. 

Kualitas yang dimaksud disini adalah dari segala hal, yaitu kualitas 

material dan immaterial. Kualitas material mencakup penguasaan ilmu 

pengetahuan dan keterampilan sehingga berkontribusi terhadap pembangunan 

serta pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, kualitas immaterial mencakup iman, 

takwa dan akhlak mulia yang melekat pada kepribadian yang saleh, baik vertikal 

maupun horizontal, sehingga berkontribusi terhadap kemaslahatan semua pihak.
1
 

Untuk menghasilkan kualitas material dan immaterial yang baik maka 

diperlukan manajemen atau tata kelola pendidikan yang benar-benar harus 

dipersiapkan sebaik mungkin agar mutu pendidikan yang diharapkan bisa tercapai 

sesuai tujuan yang diinginkan. 

Anak sebagai individu yang menjadi tujuan pendidikan, penerus estapet 

pembangunan bangsa dan negara perlu mendapat perhatian yang serius bukan 

hanya dilingkungan madrasah tetapi juga dari lingkungan keluarga terutama ayah 

dan ibu. 

Kedudukan orang tua dalam membimbing anak memegang peranan 

penting dalam keberhasilan anak dalam pelajarannya. Orang tua juga menentukan 

perkembangan kepribadian anak kelak, baik atau buruknya anak, berhasil atau 

gagal dalam menyesuaikan diri dengan lingkungannya sangat tergantung dari 

keluarga, karena kepribadian dasar terbentuk dalam keluarga, yang oleh 
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karenanya peranan tersebut tidak dapat dibebankan atau dipindahkan kepada 

orang lain. 

Keluarga adalah unit atau satuan masyarakat yang terkecil, sering disebut 

dengan primary group. Orang tua merupakan media yang paling pertama 

mewarnai kehidupan individu. Begitu seorang anak lahir ia langsung berhadapan 

dengan orang tuanya. Keluarga merupakan pendidik atau guru yang pertama bagi 

individu dalam menentukan sikap-sikap individu sampai ia dewasa. Ibu 

memainkan peranan penting dalam pendidikan anak. Perilaku, tutur  sapa, dan 

kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan seorang ibu akan selalu menjadi rujukan atau 

contoh buat anak-anaknya, demikian juga dengan perilaku ayahnya.  Oleh 

karenanya peranan orang tua dalam mendidik anak sangat  penting dalam 

menentukan kualitas  hasil belajarnya. 

Hasil belajar yang diharapkan oleh madrasah dan orang tua yang harus ada 

pada anak didik adalah tercapainya kemampuan anak didik dari aspek kognitif, 

afektif dan psikomotorik. Namun dalam hal ini penulis hanya akan meneliti dalam 

bidang kognitif saja. 

Manajemen Kurikulum Berbasis Madrasah sangat diperlukan dalam 

pelaksanaan proses belajar mengajar dalam sebuah lembaga pendidikan yang 

mana diharapkan hasil yang diinginkan oleh Madrasah dan orang tua terhadap 

anak dapat tercapai sesuai target yang diinginkan. Manajemen Berbasis Madrasah 

ini memberikan keleluasaan kepada pihak Madrasah untuk menambah kurikulum 

madrasah disamping kurikulum yang ditetapkan oleh pemerintah seperti membuat 

kurikulum lokal di madrasah diantaranya muhadasah dan muhadaroh, dll. 
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Menurut sumber yang penulis wawancarai yaitu ketua kelompok kerja 

madrasah (KKM) Madrasah Aliyah se Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten 

Rokan Hilir yang berlokasi di Jalan H.Imam Munandar Bagan Batu,  berdasarkan 

rekap nilai tahun pelajaran 2015/2016 semester genap yang dikirim para Kepala 

Madrasah Aliyah yang ada di Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir ke ketua KKM Madrasah Aliyah tersebut didapat hasil bahwa nilai mata 

pelajaran Bahasa Arab yang diperoleh peserta didik se KKM Madrasah Aliyah se 

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir terdapat perbedaan diantara 

madrasah yang menggunakan manajemen kurikulum  berbasis madrasah dengan 

madrasah yang memakai manajemen kurikulum 2013. Untuk Madrasah yang 

memakai kurikulum berbasis madrasah, hasil belajar bahasa Arab siswanya sesuai 

dengan KKM yang ditentukan yaitu 7,0 sedangkan madrasah yang memakai 

kurikulum 2013 belum sesuai dengan standar yang diinginkan yaitu nilai 6,5
2
. 

Sementara nilai yang ditetapkan oleh setiap Madrasah Aliyah Se Kecamatan 

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir berdasarkan hasil rapat penentuan 

Kriteria Ketuntasan Minimum (KKM) yang dilakukan oleh Madrasah Aliyah 

tersebut  untuk pelajaran Bahasa Arab adalah 7,0. 

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis ingin menganalisa secara mendasar 

melalui sebuah penelitian yang berjudul: “Pengaruh Penerapan Manajemen 

Kurikulum Berbasis Madrasah Dan Peranan Orang Tua Terhadap hasil Belajar 

Siswa Pada mata pelajaran Bahasa Arab Di Madrasah Aliyah se Kecamatan 

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir” 
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B. Identifikasi Masalah 

       Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti mengidentifikasi 

masalah sebagai berikut : 

1. Bagaimana penerapan manajemen berbasis madrasah di Madrasah 

Aliyah Bagan Batu Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan 

Hilir khususnya dalam hal manajemen kurikulumnya? 

2. Bagaimana peranan orang tua dalam mengontrol belajar siswa di rumah 

yang berguna untuk peningkatan hasil belajar? 

3. Bagaimana hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab di 

Madrasah Aliyah Bagan Batu Se Kecamatan Bagan Sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir? 

4. Bagaimana pengaruh antara manajemen berbasis madrasah          

(manajemen kurikulum) yang dilaksanakan madrasah  dengan peranan 

orang tua dalam meningkatkan hasil belajar pada mata pelajaran Bahasa 

Arab siswa di madrasah Aliyah Bagan Batu se kecamatan Bagan 

Sinembah Kabupaten Rokan Hilir? 

 

C. Batasan Masalah 

       Mengingat keterbatasan waktu serta tenaga dalam penelitian tesis ini,   

maka peneliti akan memfokuskan pada: 

1.  Bagaimana penerapan manajemen berbasis madrasah (manajemen 

kurikulum) yang dilakukan oleh stakeholder di Madrasah Aliyah Bagan 

Batu kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir? 



6 
 

 

2.  Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang dialami 

oleh stakeholder dalam menerapkan manajemen berbasis madrasah 

(manajemen kurikulum) di Madrasah Aliyah yang ada di Bagan Batu  

Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir? 

3.  Faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat yang dialami 

oleh siswa dalam meningkatkan hasil belajar siswa di Madrasah Aliyah 

Bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir? 

4.  Faktor-faktor yang dapat membantu siswa meningkatkan hasil belajar  

siswa dengan penerapan manajemen berbasis madrasah di Madrasah 

Aliyah Bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah kab.Rokan Hilir? 

5.  Bentuk peranan orang tua dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Bagan Batu kecamatan 

Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir ? 

D. Rumusan Masalah 

        Mengingat batasan masalah yang telah diuraikan diatas maka perlu kiranya 

penulis merumuskan masalah yang akan diteliti dalam penelitian ini yaitu: 

1. Apakah ada pengaruh langsung antara penerapan manajemen berbasis 

madrasah (manajemen kurikulum) dengan hasil belajar Bahasa Arab siswa 

di Madrasah Aliyah Bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah kabupaten 

Rokan Hilir? 

2. Apakah ada pengaruh langsung antara peranan orang tua dengan hasil 

belajar yang diperoleh siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab di 
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Madrasah Aliyah Bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah kabupaten 

Rokan Hilir? 

3. Apakah ada pengaruh penerapan manajemen berbasis madrasah                  

(manajemen kurikulum) dengan peranan orang tua dalam meningkatkan 

hasil belajar siswa pada mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah 

Bagan Batu kecamatan Bagan Sinembah kab.Rokan Hilir? 

 E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

a) Mengetahui pengaruh penerapan manajemen kurikulum berbasis  

madrasah dengan hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa 

Arab di Madrasah Aliyah bagan Batu Kecamatan Bagan sinembah 

Kabupaten Rokan Hilir  

b) Mengetahui peranan orang tua dengan hasil belajar Bahasa Arab  

yang diperoleh siswa di Madrasah Aliyah Bagan Batu Kecamatan 

Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir 

c) Mengetahui peranan manajemen kurikulum berbasis Madrasah dan 

peranan orang tua dalam meningkatkan hasil belajar siswa pada 

mata pelajaran Bahasa Arab di Madrasah Aliyah Bagan Batu 

kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir 

             2. Manfaat Penelitian 

                Penelitian ini diharapkan akan memberi manfaat antara lain: 

               a.    Secara Akademik 
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1. Memberikan sumbangan pemikiran bagi khazanah ilmu pengetahuan 

terkait dengan penerapan manajemen berbasis madrasah terhadap belajar 

siswa pada mata pelajaran bahasa Arab pada Madrasah Aliyah Bagan Batu 

Se Kecamatan Bagan Sinembah kabupaten Rokan Hilir? 

2. Memberikan sumbangan saran kepada pihak-pihak terkait untuk 

memberikan gambaran pengetahuan terkait dengan  penerapan manajemen 

berbasis madrasah terhadap hasil belajar siswa pada mata pelajaran bahasa 

Arab di Madrasah Aliyah untuk kemajuan  pendidikan di masa yang akan 

datang. 

b.  Bagi Peneliti 

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Manajemen 

Pendidikan Islam ( S-2 ) di program Pasca Sarjana UIN Suska Pekanbaru 

Riau. 

F. Penegasan Istilah 

            Untuk menghindari kesalahan dalam memahami judul penelitian ini   

maka perlu adanya penegasan istilah yaitu: 

1. Manajemen : Penggunaan sumber daya secara efektif untuk mencapai  

sasaran.
3
 

2. Motivasi : Dorongan yang timbul pada diri seseorang secara sadar 

atau tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan 

tujuan tertentu.
4
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3. Belajar : Suatu aktivitas yang dilakukan seseorang di mana aktivitas 

itu membuatnya memperoleh ilmu.
5
 

4. Hasil Belajar  merupakan komponen yang di dapat dari belajar 

apakah ada perubahan  atau penambahan pada perilaku siswa 

sehari-hari. 

5. Madrasah : Kata "madrasah" dalam bahasa Arab adalah bentuk kata 

"keterangan tempat" (zharaf makan) dari akar kata "darasa". Secara 

harfiah "madrasah" diartikan sebagai "tempat belajar para pelajar", 

atau "tempat untuk memberikan pelajaran".
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