
BAB III 

ARAH DAN KERANGKA PENGEMBANGAN MADRASAH 

A. PENGEMBANGAN MADRASAH  
Pekerjaan serius untuk mengembangan Madrasah adalah membentuk 

lingkungan Madrasah yang kondusif untuk mewujudkan visi-nya sebagai 
proses “Character Building”. Sebab hakekatnya pendidikan itu adalah proses, 
menjadikan input (siswa) Madrasah menjadi manusia yang berpotensi 
dengan basis akhlaq yang kuat. Apa yang bisa kita lakukan ketika 
menciptakan lingkungan yang Agamis, religius dan penuh nilai, jika 
dukungan masyarakat belum terwujud, dan sumberdaya manusia pengelola 
pendidikan belum siap dengan tuntutan zaman. 

Proses pembentukan al-akhlaq al-karimah, atau diterjemahkan secara 
etimologi menjadi budi pekerti luhur, di Madrasah mulai sejak siswa 
menginjakkan kaki di lingkungan Madrasah. Ketika memasuki Madrasah 
yang memiliki karakter religiusitas penuh kesejukan, kedamaian dan ramah 
tamah guru di dalamnya, siswa akan merasakan semangat dan nilai-nilai 
religius tersebut mempengaruhi bagaimana seharusnya dia bersikap selama 
dia berada di lingkungan Madrasah.  Pendidikan dimulai, tidak hanya ketika 
peserta didik berada lama ruangan kelas. Sikap guru dan personil yang 
terlibat dilingkungan Madrasah banyak memberikan contoh kepada anak 
bagaimana bersikap, bertutur kata, dan berbuat. Jika nilai-nilai pendidikan di 
Madrasah itu dirasakan dan mewarnai jiwanya tiap hari, siswa-siswa kita 
akan terbentuk kepribadiannya. 

Anda akan menjumpai seorang guru berdiri di pintu gerbang Madrasah 
dengan pakaian yang bersih, sikap yang ramah, dan senyum yang 
mengembang menerima siswa, menjawab salam dan mengulurkan tangan 
menerima silaturrahmi yang diberikan siswa. Madrasah yang baik 
memberikan batasan kepada pengantar, bahkan orang tua untuk memasuki 
lingkungan dalam Madrasah. Hal ini untuk memberikan kepercayaan 
pendidikan kepada Madrasahk, memberikan keleluasaan bagai para pendidik 
untuk bersikap tanpa campur tangan oorang luar selama di Madrasah, selain 
membentuk kepercayaan diri siswa berada di tengah-tengah orang lain. 

Proses berlanjut ketika di dalam kelas. Madrasah yang baik akan 
mengawali kegiatan pembelajaran hari ini dengan sekedar membaca al-
Qur’an atau menghafalkannya dengan kadar pemahamannya yang diberikan 
guru pembimbing di sela-sela bacaan ayat-ayat suci. Meskipun sebentar, anak 
akan merasakan komunikasi dengan Tuhan, berdialog melalui lantunan ayat 
suci yang dibacanyanya dengan khusyu’, meskipun cuma 15 menit. 

Pendidikan adalah sistem, dimana komponen-komponen di dalamnya 
saling terkait dan saling mendukung. Sebagai suatu sistem, pendidikan 
mempunyai tujuan yang jelas, yang dalam pencapaian tujuan tersebut, 
masing-masing komponen dalam pendidikan melakukan fungsinya secara 
optimal agar tujuan tersebut tercapai. Jika pembaharuan dalam bidang 
pendidikan hanya difokuskan pada satu komponen saja, misalnya pada 



metodologi, bisa dibayangkan hasil yang akan dicapai bila komponen-
komponen lain diindahkan.  

Ketika kita berbicara tentang Madrasah, artinya kita berbicara tentang 
kondisi fisik Madrasah tersebut, sumberdaya manusia, siswa, metodologi 
yang digunakan dalam proses pembelajarannya, administrasi dan 
manajemen, sarana dan prasarana, kurikulum, kegiatan pembelajaran intra 
dan ekstra kurikuler, evaluasi, supervisi, dan kultur lingkungan dimana 
Madrasah tersebut ada. Masing—masing komponen ini merupakan sub-
system tersendiri yang jika digabungkan menjadi sebuah bangunan system 
yang utuh; system pendidikan.  
 

Kemajuan pembangunan di berbagai sector kehidupan telah mendorong 
tingkat pendidikan yang makin baik dan seleksi yang semakin ketat terhadap 
kualitas sumber daya lulusan lembaga pendidikan. Konsekuensinya adalah, 
masyarakat akan semakin selektif dalam memilih dan memilah lembaga 
pendidikan. Daya kritis masyarakat telah sampai pada sikap untuk memilih 
lembaga pendidikan mana yang menjanjikan masa depan dan lembaga 
pendidikan mana yang tidak menjanjikan apa-apa. 

 Untuk itu, perlu dipikirkan bersama sebuah disain peningkatan 
kualitas madrasah secara umum yang mampu merespon tuntutan 
masyarakat dan perkembangan global. Sebuah desain pengembangan 
kualitas pendidikan madrasah ke depan harus menempatkan peserta didik 
dalam posisi yang memungkinkan mereka melakukan perenungan dan 
refleksi secara kritis. Konsepsi-konsepsi pengetahuan, aturan-aturan dan 
ketrampilan yang diajarkan sedapat mungkin dihindari sebagai sesuatu yang 
taken for granted. 

 Desain pengembangan madrasah ini dimulai dari latar belakang yang 
ada di pendidikan madrasah bahwa pendidikan madrasah ini tujuannya 
adalah mengantarkan peserta didik untuk menjadi individu yang beriman 
dan bertaqwa kepada Allah kemudian berakhlak mulia dan berkepribadian, 
serta menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi sekaligus mampu 
mengaktualisasikan diri dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. 

 Untuk mencapai tujuan tersebut, Departemen Agama menempuh 
strategi dengan mendirikan Madrasah Aliyah Keagamaan, Madrasah 
Tsanawiyah Terbuka, Madrasah Model, Madrasah Aliyah Unggulan dan 
Madrasah Aliyah Ketrampilan. 

 
 1. Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) 
Lahirnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 371 tahun 1984 

tentang pengembangan Madrasah Aliyah Program Keagamaan (MAPK) dari 
madrasah aliyah reguler, pada dasarnya bukan sesuatu hal yang baru sama 
sekali dalam sejarah perjalanan madrasah, bahkan secara substansi MAPK ini 
kembali pada jati dirinya dalam membekali dan memperkuat para siswa 
madrasah aliyah dengan mempelajari bahasa, terutama bahasa Arab dan 
ilmu-ilmu agama secara lebih komprehensif dengan sistem boarding school.  



Madrasah Aliyah Program Keagamaan yang ada di beberapa tempat 
didirikan dengan alasan selama ini madrasah disinyalir tidak berhasil 
mengembangkan pengetahuan umum anak didik dan juga tidak mampu 
melahirkan kader umat yang dapat diandalkan dalam pengetahuan agama. 
Oleh karena itu, dikembangkanlah Madrasah Aliyah Program Keagamaan 
yang diharapkan dapat mencetak lulusan yang mumpuni dalam 
pengetahuan agama. 

Di awal keberadaannnya, Madrasah Aliyah Program Keagamaan 
sebagaimana telah diketahui bersama sangat mendapatkan perhatian dan 
pujian dari masyarakat hal ini dikarenakan para alumninya memiliki 
kemmampuan lebih yang menonjol di bidang kebahasaan yang tidak dimiliki 
alumni madrasah lainnya. 

Terbitnya Surat Keputusan Menteri Agama Nomor 371 tahun 1993 
tentang Madrasah Aliyah Keagamaan merupakan penyederhanaan terhadap 
Madrasah Aliyah Program Keagamaan kurikulum tahun 1984 dengan alasan 
kesulitan penyelenggaraan dan pengelolaan dana. 

  
2.   Madrasah Tsanawiyah Terbuka  
Madrasah Tsanawiyah Terbuka dibuka atau dimulai pada tahun ajaran 

1996/1997 sebagai respons kebijakan pemerintah tentang penuntasan 
percepatan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun (wajar dikdas 9 tahun). 

Operasionalisasi Madrasah Tsanawiyah Terbuka dilakukan oleh 
Departemen Agama bekerjasama dengan Pusat Teknologi Komunikasi 
Departemen Pendidikan Nasional. 

Madrasah Tsanawiyah Terbuka diselenggarakan di pondok-pondok 
pesantren salafiyah. Tujuan diselenggarakannya MTs. Terbuka pada saat itu 
adalah untuk memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya terhadap 
masyarakat khususnya para kaum santri yang tidak dapat melanjutkan ke 
jenjang pendidikan lebih tinggi karena faktor ekonomi atau geografis atau 
faktor lainnya. 

 
3.   Madrasah Model 
Pengembangan madrasah dari waktu ke waktu terus berlanjut sehingga 

pada tahun 1993 lahirlah sebuah madrasah tsanawiyah yang diberi nama 
madrasah tsanawiyah model dengan jumlah madrasah sebanyak 54. 

Pada tahun 1997, madrasah model dikembangkan tidak hanya pada 
madrasah tsanawiyah akan tetapi mencakup madrasah ibtidaiyah dan 
madrasah aliyah dengan jumlah Madrasah Ibtidaiyah Model 44 Madrasah, 
Madrasah Tsanawiyah Model 69 Madrasah dan Madrasah Aliyah Model 35 
madrasah.  

 
4.   Madrasah Aliyah Program Unggulan 
Madrasah Aliyah Program unggulan lahir dari sebuah keinginan untuk 

memiliki madrasah yang mampu berprestasi ditingkat nasional dan dunia 
dalam penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi ditunjang oleh akhlakul 



karimah. Madrasah tersebut adalah Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia 
yang berada di Serpong, Jawa Barat dan di Gorontalo. 

 Pengelolaan Madrasah ini oleh Departemen Agama dimulai pada awal 
tahun 2001, setelah mengalami kesulitan keuangan yang sebelumnya 
didukung penuh oleh Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi. 

 
5.   Madrasah Aliyah Program Ketrampilan 
Madrasah Aliyah Program Ketrampilan bukan merupakan suatu 

lembaga pendidikan yang berdiri sendiri. Akan tetapi merupakan program 
pendidikan yang dikembangkan oleh madrasah aliyah tertentu. 

Madrasah Aliyah Program Ketrampilan pertama kali dilaksanakan di 
emat tempat, yaitu di Madrasah Aliyah Negeri Garut, Madrasah Aliyah 
Negeri Kendal, Madrasah Aliyah Negeri Jember dan Madrasah Aliyah Negri 
Bukittinggi. 

Sampai hari ini tercatat ada 83 Madrasah Aliyah yang 
menyelenggarakan program ketrampilan.  

 

B. ARAH PENGEMBANGAN MADRASAH 

Arah pengembangan madrasah berangkat dari akar nilai-nilai filosofis, 
normatif, religius, serta sejarah panjang perjalanan madrasah di Indonesia. 
Lingkungan strategis bangsa juga mempengaruhi arah pengembangan 
madrasah. Dengan terjadinya globalisasi, cita ideal “warga negara” yang baik 
perlu diperluas menjadi “warga dunia” yang baik sekaligus menjadi hamba 
dan khalifah Allah swt yang baik. Oleh karena itu landasan filosofis 
pendidikan yang mengacu kepada Filsafat pendidikan perenialisme yang 
berpusat pada pelestarian dan pengembangan peserta didik, perlu 
disempurnakan dengan filsafat pendidikan yang mengintegrasikan 
pengembangan budaya dan subyek, sekaligus melihat subyek sebagai bagian 
dari “warga dunia”. Pada saat yang bersamaan, perubahan sosial perlu 
diantisipasi agar masyarakat tidak didikte oleh perubahan, tetapi mampu 
bertindak afirmatif. Dengan demikian, misi pendidikan yang melandasi 
filsafat pendidikan di madrasah adalah rekonstruksi sosial yang mengacu 
pada ketentuan nilai dan norma ke-Islaman, dengan menggunakan qaidah al-
muhafadzah ala al-qadim al-shalih wa al-akhdu bi al-jadid al-ashlah.  

Menelusuri sejarah pertumbuhan madrasah, banyak dijumpai aspek-
aspek historis yang menarik. Zaman Belanda, pendidikan Islam berada dalam 
fase awal, yaitu melakukan eksperimentasi materi dan metodologi 
pembelajarannya. Lembaga pesantren merupakan cikal-bakal format 
pendidikan Islam itu, yang kemudian melakukan improvisasi melalui 
adaptasi dengan sistem sekolah ala Belanda itu sendiri. Ada yang mengambil 
utuh kurikulum Belanda, lalu menambahkan jam pelajaran agama; tetapi ada 
yang hanya memakai sistem sekolah dan metodologi pembelajarannya saja, 
sementara materinya tetap pelajaran agama. 



Pada zaman Jepang, pendidikan agama Islam ditangani secara khusus. 
Pemerintahan Jepang membuat relasi-positif dengan kiai dan ustadz, yang 
kemudian membuat kantor urusan agama (shumubu). Setelah tahun 1945 --
tepatnya tanggal 3 Januari 1946-- kantor ini menjadi kementrian agama. 
Dalam tahun-tahun pertama, kementerian agama membuat devisi khusus 
yang menangani pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama 
di sekolah agama (madrasah dan pesantren).  Terminologi "modernisasi 
madrasah" tampaknya mulai menguat saat Orde Baru melancarkan manuver-
manuver politik pendidikannya. Baik melalui jalan formalisasi --yaitu usaha 
penegerian madrasah, maupun jalan strukturisasi --yaitu penjenjangan 
madrasah dengan mengacu pada aturan Departemen Pendidikan Nasional 
termasuk desain kurikulumnya. Keduanya memang kontroversial. Umat 
Islam melihatnya dengan kacamata prasangka, walaupun tetap 
memperjuangkan madrasah dan pendidikan keagamaan pada umumnya 
menjadi bagian dari Departemen Agama. 

Setelah kekuasaan orde baru berjalan satu periode, pada tahun 1975, 
dikeluarkan SKB tiga menteri yang mencoba meregulasi madrasah secara 
integral-komprehensif. Inilah era baru madrasah yang ditandai dengan 
efektifnya pembenahan madrasah di tahun-tahun berikutnya. Akan tetapi, 
sebagai "sekolah umum plus pendidikan agama" (kurikulum, 70 % : 30 %), 
menjadikan madrasah terbebani --tentu saja, dalam mengejar kualitas sekolah 
pada umumnya. Selama lima pelita berikutnya, kualitas madrasah bisa 
dipukul rata menghasilkan lulusan yang lemah basic competence agamanya, 
demikian juga lemah pengusaan ilmu umum lainnya.  

Namun demikian, hingga reformasi politik meletus tahun 1998, dan 
terjadi transisi pemerintahan dengan berganti-gantinya Kepala Negara, dunia 
pendidikan bukan tidak terkena dampaknya. Spektrum reformasi politik 
tersebut memancar kemana-mana, termasuk ke wilayah pendidikan 
keagamaan. Madrasah justeru mulai memikirkan posisinya, nilai 
kehadirannya (bargaining position) dan menyadari hak-haknya, yang selama 
Orde Baru nasibnya dimarjinalkan secara tidak adil (diskriminatif). Prestasi 
penting era reformasi adalah disahkannya UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, 
yang menempatkan madrasah ekvivalen dengan sekolah termasuk dalam 
perlakukan anggarannya.  

Telaah Filosofis-Normatif dan Pemahaman atas potensi dan tuntutan 
lingkungan stategis, sangat diperlukan sebagai dasar pengembangan 
pendidikan di madrasah, yang secara konseptual akan dapat diterima oleh 
logika, secara kultural sesuai dengan budaya bangsa, dan secara politis dapat 
diterima oleh masyarakat. 

Kerangka Filosofis-Normatif yang melandasi pengembangan 
pendidikan madrasah, diawali dengan asumsi bahwa manusia (peserta didik) 
adalah makhluk Allah SWT yang tercipta dalam bentuk yang sempurna 
(ahsan al-taqwim), untuk mengabdi kepada-Nya (‘abdullah) dan menjadi 



wakil/pemimpin (khalifah) di muka bumi. Sebagai abdullah, manusia memiliki 
sikap yang penuh dengan ketundukan dan kepatuhan kepada-Nya. Seangkan 
sebagai khalifah, manusia adalah makhluk yang kreatif. Jika kedua peran ini 
(‘abdullah dan khalifah) ini digabungkan, maka secara filosofi dapat 
dirumuskan bahwa pengembangan pendidikan madrasah, harus mampu 
melahirkan pribadi manusia yang kreatif, dengan landasan sikap ketundukan 
dan kepatuhan kepada-Nya. Pemahaman ini sejalan dengan ungkapan rasul 
SAW, sebagai prototype manusia yang senantiasa bertambah ilmunya 
sekaligus bertambah hidayah dari Allah SWT, itulah kiranya tipikal manusia 
yang sempurna (insan kamil) dalam bidang pendidikan. 

Pandangan filosofis sebagaimana di atas, selanjutnya dikaji dan 
dikembangkan untuk merumuskan kebijakan-kebijakan pendidikan yang 
diarahkan untuk mencapai pertumbuhan kekuatan kepribadian peserta-didik 
yang seimbang. Kualitas ini akan dapat dicapai oleh manusia jika ia dapat 
menjalankan fungsi kemanusiaannya sebagai khalifah dan ‘abdullah secara 
sekaligus. Perumusan prototype manusia ideal ini agaknya masih belum 
terumuskan secara tuntas, sehingga mengalami kekaburan makna. Muatan 
takwa (muttaqin) direduksi pada batas-batas yang sangat abstrak dan normatif, 
yaitu hanya pada bentuk-bentuk pemenuhan kewajiban ritual yang bersifat 
individualistik. Padahal dalam al-Qur’an, takwa mengandung implikasi 
pemenuhan kewajiban kemanusiaan secara universal.  

Disamping itu, akan menjadi bahan rujukan untuk merumuskan teori-
teori dan praktek pendidikan yang dikembangkan di madrasah. Dalam 
konteks ini, maka dengan modifikasi tertentu, teori social-reconstructivisme, 
kiranya dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan pemerintah, khususnya 
Ditmapenda Departemen Agama RI, dalam mengembangkan pendidikan di 
madrasah. 

Dalam teori social-reconstructivisme dikembangkan filosofi 
kebijaksanaan sosial (social-policy) untuk menggantikan filosofi kebijakan 
publik (public policy). Jika filosofi kebijaksanaan publik itu berangkat dari 
pengakuan atas otoritas pemerintah untuk menentukan alternatif pilihan aksi 
(action) bagi kepentingan publik (bagi kepentingan rata-rata masyarakat). 
Landasan filosofis kebijakan sosial berangkat dari pengakuan bahwa 
siapapun memiliki hak dalam bidang dan tingkat kewenangan masing-
masing untuk menentukan arah dan mutu yang dikehendaki. Teori ini 
memberikan dukungan bagi keberlangsungan proses pendidikan 
(pemberlajaran) yang berpusat pada peserta didik dengan mengutamakan 
transaksi antar personal yang dialogis dan edukatif. 

Selanjutnya, sebagai sebuah ikhtiar normatif-kualitatif, yang bertujuan 
untuk mengembangkan semua potensi (fitrah) yang dimiliki peserta didik, 
pendidikan di madrasah juga dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan 
strategis, baik pengaruh dari lingkungan global, maupun pengaruh dari 
lingkungan nasional. Oleh karen itu, pengembangan pendidikan di madrasah 



diarahkan untuk memupuk dan membangun nasionalisme dan patriotisme 
dengan kesadaran global. Dengan demikian, pendidikan di madrasah akan 
mampu mengembangkan kesadaran bahwa selain merupakan warga negara 
Indonesia, peserta didik dan anggota masyarakat merupakan bagian dari 
warga dunia yang dituntut pula untuk memiliki wawasan mondial. Namun, 
pengembangan kesadaran mondial itu tidak boleh mengikis semangat 
nasionalisme dan partiotisme, melainkan harus saling memperkuat. 

Dalam konteks lingkungan global, tantangan akan peran pendidikan 
madrasah di Indonesia menjadi sangat penting, karena pendidikan madrasah 
harus mampu meningkatkan kualitasnya, sehingga memiliki keunggulan 
daya saing (competitive advantage) yang tinggi.  

C. VISI DAN MISI MADRASAH 

Perubahan struktur kehidupan masyarakat bangsa Indonesia yang 
berkeinginan untuk mewujudkan masyarakat madani, yakni suatu 
masyarakat yang berbasis komunitas (community based society) yang religius, 
beradab, serta menghargai harkat dan martabat manusia. Dalam konsep 
masyarakat yang berbasis komunitas dikandung pengertian bahwa 
pendidikan harus memiliki kemampuan untuk mengantisipasi arah 
perubahan masyarakatnya, dan tugas pendidikan adalah membantu 
masyarakat menuju perubahan yang diingkan itu. 

Pada uraian berikut dikemukakan rumusan visi dan misi pendidikan 
di madrasah dengan mempertimbangkan berbagai hal, yaitu (1) nilai-nilai 
normatif, religius, filosofis yang diyakini kebenarannya; (2) lingkungan 
strategis; serta (3) sejumlah isu strategis bangsa. Rumusan visi dan misi 
berikut menjadi acuan dalam perumusan kebijakan dasar dan strategi 
implementasi yang dikemukakan pada bagian selanjutnya. 

Visi madrasah merupakan suatu pandangan atau keyakinan bersama 
seluruh komponen madrasah akan keadaan masa depan yang diinginkan. 
Visi ini diungkapkan dengan kalimat yang jelas, positif, menantang, 
mengundang partisipasi dan menunjukkan gambaran tentang masa yang 
akan datang. Keberadaan visi ini akan menjadi inspirasi dan mendorong 
seluruh warga madrasah untuk bekerja lebih giat. Oleh karena itu, secara 
fungsional, visi memiliki beberapa fungsi strategis. Pertama, visi diperlukan 
untuk memobilisasi komitmen, menciptakan energi for action, memberi road 
map untuk menuju masa depan, menimbulkan antusiasme, memusatkan 
perhatian dan menanamkan kepercayaan diri. Kedua, visi diperlukan untuk 
menunjang proses reengineering, restructuring, reinventing, bencmarking. Ketiga, 
visi diperlukan untuk menciptakan dan mengembangkan shared mindsets atau 
common vision yang menentukan dan menjadi landasan bagaimana seluruh 
individu mempersepsikan dan berinteraksi dengan stakeholdersnya. 



Selanjutnya, untuk mengoperasionalisasikan fungsi-fungsi 
strategisnya, maka visi tersebut dikembangkan ke dalam misi. Misi dapat 
difahami sebagai pernyataan formal tentang tujuan utama yang akan 
direalisasikan. Maka, misi merupakan upaya untuk kongkritisasi visi dalam 
wujud tujuan dasar yang akan diwujudkan. Visi dan misi madrasah ini akan 
terus membayangi segenap warga madrasah: Kepala madrasah, guru, staff 
madrasah, para murid dan orang tua murid, dengan pertanyaan-pertanyaan : 
Mengapa kita berada di madrasah? Apa yang harus kita perbuat? Bagaimana 
kita melaksanakan? Bagi kepala madrasah harus selalu ditantang dengan 
pertanyaan: Mengapa dan untuk apa saya jadi kepala madrasah? Apa yang 
harus saya kerjakan sebagai kepala madrasah? Bagaimana saya melakukan 
pekerjaan tersebut? Pertanyaan akan muncul bagi guru : Mengapa dan untuk 
apa saya menjadi guru? Apa yang harus saya kerjakan sebagai guru? 
Bagaimana saya melaksanakan pekerjaan tersebut? Pertanyaan-pertanyaan 
tersebut akan mendorong seluruh warga madrasah, sesuai dengan kapasitas 
dan fungsi masing-masing bekerja keras berdasarkan misi guna mendekati 
visi madrasah.   

a. Visi Pendidikan Madrasah  

Visi Makro Pendidikan Madrasah

Visi makro pendidikan madrasah adalah terwujudnya masyarakat dan 
bangsa Indonesia yang memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-amaliah, 
terampil dan profesional. 

Visi Mikro Pendidikan Madrasah

Visi mikro pendidikan madrasah adalah terwujudnya individu yang 
memiliki sikap agamis, berkemampuan ilmiah-diniah, terampil dan profesional, sesuai 
dengan tatanan kehidupan. 

Pendidikan madrasah diharapkan mampu menghasilkan manusia dan 
masyarakat bangsa Indonesia yang memiliki sikap agamis, berkemampuan 
ilmiah-amaliyah, terampil dan profesional, sehingga akan senantiasa sesuai 
dengan tatanan kehidupan. Tujuan yang demikian mulia ini, 
mempersyaratkan kepedulian semua pihak, dari mulai keluarga, masyarakat, 
serta organisasi dan institusi pendidikan madrasah yang unggul. Selanjutnya, 
untuk memberikan bobot yang relevan dengan tatanan kehidupan, maka 
dapat ditambahkan bahwa pendidikan madrasah semestinya berorientasi 
lokal agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat sekitar, berwawasan 
nasional agar secara sentripetal tetap mengarah kepada tercapainya misi 
nasional, serta berwawasan global agar dalam jangka panjang memiliki 
kemampuan untuk bersaing secara internasional.  

b. Misi Pendidikan Madrasah  



Visi makro dan mikro pendidikan madrasah, selanjutnya dapat dijabarkan 
dan disederhanakan menjadi tiga butir rumusan misi, sekaligus sebagai profil 
lulusan madrasah yang diharapkan :  

1. Menciptakan calon agamawan yang berilmu;  
2. Menciptakan calon ilmuwan yang beragama;  
3. Menciptakan calon tenaga terampil yang profesional dan agamis.  

Dengan misi kelembagaan sebagaimana tersebut di atas, maka 
menuntut akan adanya pemantapan mekanisme sistem pendidikan 
madrasah, yang berimplikasi pada tuntutan kualitatif pada semua komponen 
pendidikan madrasah. Mengingat luasnya cakupan perbaikan sistem 
pendidikan madrasah, maka target pencapaian ketiga misi di atas dibedakan 
ke dalam 3 (tiga) rentang waktu, yaitu jangka pendek, jangka menengah, dan 
jangka panjang. 

Pada jangka pendek, prioritas pertamanya adalah melanjutkan 
pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun. Selanjutnya, 
peningkatan kemampuan kelembagaan dan peningkatan kemampuan 
penguasaan Iptek merupakan prioritas kedua dan ketiga dalam misi jangka 
pendek. 

Penekanan pada jangka menengah adalah memantapkan, 
mengembangkan, dan melembagakan secara berkelanjutan dari apa yang 
telah dirintis pada jangka pendek, baik berupa masyarakat dan sistem 
pendidikan yang lebih berdaya, perbaikan aspek kelembagaan dan 
manajerial, maupun perbaikan substansi yang terkandung dalam sistem 
pendidikan di madrasah. 

Penekanan pada jangka panjang, adalah pembudayaan bagi 
terbentuknya nilai-nilai baru, dalam keseimbangan yang baru, dan dalam 
konteks struktur masyarakat bangsa Indonesia yang baru. Perubahan tatanan 
budaya dalam kehidupan membutuhkan waktu, dan oleh karena itu, 
pembudayaan sebagai hasil pemberdayaan sistem pendidikan di madrasah 
dituangkan dalam jangka panjang. Pembudayaan mengimplikasikan bahwa 
yang terjadi bukan hanya konservasi budaya, melainkan sebuah proses yang 
bersifat aktif-kreatif dan berkelanjutan, selaras dengan perkembangan tatanan 
kehidupan.  

D. KERANGKA PENGEMBANGAN MADRASAH 

Kenyataan menunjukkan bahwa saat ini, telah terjadi reduksi 
pemaknaan pendidikan.3 Kenyataan ini sudah seharusnya dikembalikan 
kepada makna yang sesungguhnya dari pendidikan itu sendiri. Pendidikan, 
sesuai dengan visi yang diembannya harus mencerminkan kemampuannya 
untuk mengakomodasikan berbagai tuntutan peran yang multidimensional. 
Bertolak dari kenyataan tersebut, arah pengembangan pendidikan di 
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madrasah bertujuan untuk dapat “Mengantarkan peserta didik menjadi manusia 
yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berkepribadian, menguasai ilmu 
pengetahuan dan teknologi, serta mampu mengaktualisasikan diri dalam kehidupan 
bermasyarakat berbangsa dan bernegara”. 

Spektrum tujuan pendidikan madrasah sebagaimana disebutkan di 
atas —yang sejalan dengan kemajuan masyarakat— memerlukan penjabaran 
bagi pelaksanaannya pada setiap jenis dan jenjang pendidikan, sebagaimana 
dikemukakan berikut : 

Pendidikan dasar yang meliputi Madrasah Ibtidaiyah (MI) dan 
Madrasah Tsanawiyah (MTs), menekankan kemampuan umum yang 
diperlukan untuk hidup bermasyarakat dan bernegara. Materi pendidikan 
tingkat dasar di madrasah ini lebih mengutamakan pada pembekalan 
kemampuan yang fungsional untuk kehidupan dalam berbagai bidang: 
sosial, budaya, ekonomi, dengan berbasis pada nilai-nilai ajaran agama Islam. 
Sejalan dengan semakin kompleksnya tantangan kehidupan, maka 
pendidikan dasar di Indonesia adalaah sembilan tahun. Asumsinya adalah, 
apabila pendidikan minimum ini tidak dicapai, maka seseorang akan 
mengalami kesulitan dalam mengikuti perkembangan disekelilingnya. 

Pendidikan menengah di madrasah, secara kelembagaan dibedakan 
menjadi Madrasah Aliyah (pada umumnya), Madrasah Aliyah Program 
Keagamaan, dan Madrasah Program Ketrampilan. Tujuan utama Madrasah 
Aliyah adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan 
pendidikannya pada jenjang perguruan tinggi. Madrasah Aliyah program 
Keagamaan adalah untuk mempersiapkan peserta didik yang mumpuni 
dalam pengetahuan agama, dan Madrasah Aliyah program Ketrampilan 
adalah untuk mempersiapkan peserta didiknya untuk memasuki dunia kerja. 
Meskipun demikian, harus tetap ada fleksibilitas pada ketiga jenis program 
pendidikan di Madrasah Aliyah ini. Artinya, diantara ketiga jenis program ini 
tidak perlu ada pemilahan yang terlalu tajam. Dalam kondisi tertentu, 
misalnya, lulusan Madrasah Aliyah program Ketrampilan, dimungkinkan 
untuk meneruskan ke pendidikan tinggi, sebaliknya lulusan Madrasah 
Aliyah (pada umumnya) dengan pembekalan tertentu memiliki kemampuan 
untuk memasuki dunia kerja. Berdasarkan prinsip fleksibilitas ini, suatu saat 
kelak sangat mungkin hanya ada satu jenis pendidikan Madrasah Aliyah 
komprehensif, yang dapat memberikan kemampuan akademik untuk studi 
lanjutan dan sekaligus layanan ketrampilan untuk memasuki dunia kerja, 
sesuai dengan minat, kebutuhan dan kemampuannya. Dalam model ini, ada 
kelompok mata pelajaran pokok yang wajib ditempuh oleh semua peserta 
didik, dan ada kelompok mata pelajaran pilihan yang sesuai dengan minat 
dan kebutuhan peserta didik. Mata pelajaran pilihan tidak bersifat paket, 
melainkan fleksibel. Dengan cara seperti ini, maka peserta didik dapat 
mengemas mata pelajaran pilihan yang akan ditempuhnya sesuai dengan 
antisipasi peran dan studi lanjutan setelah mereka lulus. 



Dengan arah dan tujuan pendidikan sebagaimana tersebut di atas, 
maka acuan pemikiran dalam penataan dan pengembangan pendidikan 
madrasah harus mampu mengakomodasikan berbagai pandangan dan 
pendapat secara selektif, sehingga terdapat keterpaduan dalam konsep 
pengembangannya.  

Beberapa prinsip dasar yang menjadi acuan dalam pengembangan 
madrasah, antara lain :  

1. Membangun prinsip kesetaraan antara sektor pendidikan madrasah 
dengan sektor pendidikan (di luar madrasah), dan dengan sektor-
sektor lainnya. Kehadiran sistem pendidikan madrasah harus 
senantiasa dimaknai sebagai adanya keharusan untuk bersama-sama 
sistem yang lainnya mewujudkan cita-cita masyarakat. Hakikat 
eksistensi adalah ko-eksistensi. Pendidikan madrasah bukan sesuatu 
yang secara ekslusif terpisah dari sistem sosialnya. Pendidikan 
madrasah sebagai sistem merupakan sistem terbuka yang senantiasa 
berinteraksi dengan lingkungannya.  

2. Prinsip perencanaan pendidikan. Oleh karena manusia dan masyarakat 
senantiasa berubah, mengalami perubahan yang direncanakan 
maupun yang tidak direncanakan, baik yang dapat diterima maupun 
yang harus ditolak, maka pendidikan juga dituntut untuk cepat 
tanggap atas perubahan yang terjadi dan melakukan upaya yang tepat 
dan secara normatif sesuai dengan cita-cita masyarakatnya. 
Pendidikan madrasah bersifat progresif, tidak resisten terhadap 
perubahan, akan tetapi mampu mengendalikan arah perubahan itu. 
Pendidikan madrasah harus mampu mengantisipasi perubahan itu.  

3. Prinsip rekonstruksionis. Dalam kondisi masyarakat yang menghendaki 
perubahan mendasar, artinya juga perubahan dengan skala besar 
berdasarkan gagasan besar, maka pendidikan madrasah juga harus 
mampu menghasilkan produk-produk yang dibutuhkan oleh 
perusahaan besar tersebut. Paham rekonstruksionis mengkritik 
pandangan pragmatis sebagai suatu pandangan yang cocok untuk 
kondisi yang relatif stabil. Pendekatan pemecahan masalah bersifat 
lebih berorientasi masa kini, sedangkan pendekatan rekonstruksionis 
lebih berorientasi masa depan dengan tetap berpijak pada kondisi 
sekarang.  

4. Prinsip pendidikan berorientasi pada peserta didik. Dalam memberikan 
pelayanan pendidikan, sifat-sifat peserta didik yang bersifat umum 
maupun spesifik harus menjadi pertimbangan. Layanan pendidikan 
untuk kelompok usia anak berbeda dengan untuk remaja dan dewasa. 
Pendekatan pendidikan untuk anak di daerah terpencil tidak dapat 
disamakan dengan untuk anak perkotaan. Termasuk dalam hal ini 
adalah perlunya perlakuan khusus bagi kelompok ekonomi lemah, 
berkelainan fisik atau mental.  



5. Prinsip pendidikan multibudaya. Sistem pendidikan madrasah harus 
memahami bahwa masyarakat yang dilayaninya bersifat plural, dan 
oleh karenanya pluralisme perlu menjadi acuan yang tak kalah 
pentingnya dengan acuan-acuan yang lain. Pluralisme merupakan 
faham yang menghargai perbedaan, dan akan baik bila pendidikan 
madrasah dapat mendayagunakan perbedaan tersebut sebagai 
dinamika yang bersifat dan konstruktif, apalagi diikat oleh kesamaan 
pandang ideologi.  

6. Prinsip pendidikan global. Pendidikan madrasah harus mampu berperan 
dalam menyiapkan peserta didik dalam konstelasi masyarakat global, 
dengan tetap mewajibkan untuk “melestarikan” karakter agamis-
patriotis. Pembinaan karakter agamis-patriotis tetap relevan dan 
bahkan harus dilakukan.  

  

E. PENGEMBANGAN NILAI PENDIDIKAN DAN DIMENSI 
PEMBELAJARAN 

Selain mempedomani prinsip-prinsip dasar di atas, pengembangan madrasah 
memerlukan pula landasan nilai-nilai pendidikan (educational values) yang 
akan dijadikan sebagai karakter dasar insan pendidikan. Tentu saja, dalam 
pencapaiannya perlu situasi yang kondusif selama proses pembelajaran 
berlangsung. Untuk itulah, ke depan madrasah didisain untuk dapat 
mencipatakan dimensi-dimensi belajar secara efektif.  

1. Nilai-Nilai Pendidikan di Madrasah 

Pada dasarnya madrasah dibangun atas adanya keinginan bersama 
untuk bertafaqquh fi al-din. Keinginan ini merupakan nilai pokok yang 
melandasi kehidupan dunia madrasah. Pernyataan yang sederhana, tetapi 
mampu mentransformasikan potensi dan menjadikan madrasah sebagai agent 
of change bagi perubahan kualitatif kehidupan masyarakat ke arah yang lebih 
baik. Ada 6 (enam) nilai-nilai pendidikan yang perlu dikembangkan di 
madrasah. Enam nilai tersebut adalah:  

• Iman dan takwa kepada Allah SWT.  
• Menimba ilmu secara terus menerus dan istiqamah dalam usaha 

mengaktualisasikan potensi diri.  
• Tawakkal dalam arti menerima dan menghormati diri-sendiri.  
• Menghormati dan memperhatikan orang lain berserta hak-hak mereka.  
• Bertanggungjawab terhadap masyarakat.  
• Bertanggungjawab terhadap alam sekitar.  

2. Dimensi-dimensi Belajar yang Efektif 



Kondisi-kondisi tertentu sebuah lembaga pendidikan menentukan 
performa akademik siswa. Konsistensi guru, jadwal pelajaran yang 
terstruktur, pengajaran yang menantang secara intelektual, lingkungan yang 
berorientasi kerja, konsentrasi pada hal terbatas dalam setiap jam pelajaran, 
komunikasi yang maksimal antara guru dan murid, menyimpan data 
individual anak (record-keeping), keterlibatan orang tua, dan suasana yang 
positif merupakan faktor-faktor kondisional yang mempenaruhi prestasi 
akademik siswa. Empat faktor lain yang tak kalah penting adalah adanya rasa 
senang yang dimiliki siswa terhadap madrasah, ekspektasi yang tinggi, 
perhatian dan sikap adil seorang guru, dan hubungan yang positif antar 
sesama teman.   

 

a. Guru 

Proses belajar siswa sangat dipengaruhi oleh bagaimana siswa 
memandang performance guru mereka. Kepribadian guru seperti memberi 
perhatian, hangat, dan suportif (memberi semangat), diyakinkan 
menimbulkan motivasi dan pada gilirannya meningkatkan prestasi siswa. 
Empati yang tepat seorang guru kepada siswanya menghasilkan 
perkembangan signifikan dalam prestasi akademik mereka. Jika seorang guru 
ingin mendapatkan respon atau kerjasama dari siswa, maka ia perlu 
membangun persepsi yang positif tentang dirinya. Lebih jauh, rasa hormat 
dan kasih sayang yang ditunjukkan oleh seorang guru merupakan syarat 
utama kesuksesan siswa. Seperti orang dewasa, pemenuhan aspek pskologis 
siswa tersebut akan membuat mereka berusaha menunjukkan kemampuan 
terbaik yang bisa mereka lakukan dan, secara otomatis, meningkatkan 
prestasi mereka. 

Seorang guru yang humanis—bertindak sebagai seorang manusia 
biasa disamping sebagai seorang guru—dan menaruh rasa hormat dan 
penghargaan kepada siswa merupakan faktor yang menentukan persepsi 
siswa terhadap kemampuan guru menciptakan atmospir yang kondusif 
untuk belajar. Dalam suasana demikian, siswa merasa leluasa bertanya dan 
memberikan komentar, mendekati guru untuk melakukan pembicaraan face- 
to-face, dan, secara keseluruhan, membuat ruang kelas menjadi penuh 
semangat dan antusias. Mengembangkan kemapuan berhubungan antar 
orang-perorang, menjadi tanggap terhadap kebutuhan emosional siswa 
berarti memasuki zone belajar {realm of learning) yang sesungguhnya. 

Sifat-sifat personal guru seperti memberikan kepercayaan terhadap 
siswa, bersedia mendengar apa yang disampaikan siswa dan tidak 
mendominasi jalannya proses belajar-mengajar menjadi sangat menetukan 
dalam membangun susana belajar dalam kelas yang kondusif. Kepercayaan 
menjadi efektif ketika berhadapan dengan siswa yang memiliki persoalan 
pribadi. Mendengar secara aktif memungkinkan guru untuk memahami apa 



yang terjadi di kelas, dan pada waktu yang bersamaan mendorong siswa 
untuk lebih banyak aktif dalam percakapan, serta mendorong siswa untuk 
berani mengungkapkan ide-ide mereka. 

Penguasaan guru terhadap bidang studi yang diajarkan merupakan 
dimensi lain yang mempengaruhi persepsi siswa terhadap kualitas kelas dan, 
pada gilirannya, berpengaruh pula terhadap prestasi mereka. Lebih jauh, 
persiapan guru, pengaturan, kemampuan menyampaikan bahan ajar, 
penggunaan metode presentasi yang tepat, kemampuan menjawab 
pertanyaan, dan membuat siswa memahami tujuan pengajaran dengan jelas 
juga merupakan faktor yang mempengaruhi persepsi siswa. Guru yang 
dalam pandangan siswa: tidak maksimal mempersiapkan bahan pelajaran; 
kurang mampu mengorganisir pendekatan terhadap kelas dan bahan ajar; 
dan menyampaikan konsep yang salah dan memakai metode yang tidak tepat 
tidak akan memiliki pengaruh terhadap peningkatan prestasi siswa.  

b. Harapan yang Tinggi 

Seseorang akan sukses jika ia merasa yakin bahwa ia akan sukses. 
Demikian juga, seseorang akan mengalami kegagalan jika ia menyangka 
bahwa ia akan gagal. Sejatinya, keyakinan atau harapan sangat membantu 
siswa berkembang bahkan melampui apa yang biasa mereka capai. 

 Harapan atau keyakinan tidak harus datang dari diri sendiri tapi juga 
dari orang lain; dari harapan-harapan, doa-doa dan keyakinan orang lain baik 
orang tua, teman, guru atau siapa saja. Secara psikologis, seseorang akan 
melakukan apa yang orang lain harapkan untuk ia lakukan. Demikianlah, 
ekspektasi (harapan) seorang guru secara positif berpengaruh terhadap 
kesuksesan siswa.  

 Berbagai artikel psikologi menunjukkan bahwa harapan yang tinggi 
serta usaha mengkomunikasikan harapan-harapan tersebut memiliki 
pengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Namun demikian, dalam 
mengkomunikasikan harapan yang tinggi tersebut sebaiknya diberikan 
kepada siswa dalam bentuk tindakan-tindakan praktis dan penguatan-
penguatan lisan. Contoh sederhananya, sesorang guru perlu mengatakan 
"Saya yakin kamu bisa" kepada siswa, untuk memberi semangat dan 
menumbuhkan keyakinannya bahwa jika ia brsa jika belajar dengan sungguh-
sungguh.  

 Ekspektasi tersebut juga harus diberikan secara seimbang dan rasional. 
Sebab, harapan atau kepercayaan yang berlebihan bisa menurunkan prestasi 
belajar siswa. Harapan yang tidak rasional, yang biasanya terjadi ketika 
ekspektasi melampui tingkat kemampuan siswa, kemungkinan besar 
mengakibatkan rasa keterasingan dan kegagalan, ketimbang mengakibatkan 
performa mereka meningkat. Karenanya, tantangannya adalah bagaimana 
madrasah menemukan keseimbangan; menguak potensi siswa tanpa secara 



berlebihan memacu mereka sehingga mereka justru merasa khawatir 
mengalami kegagalan.  

c. Melibatkan Siswa 

 Siswa akan belajar dengan efektif bila kurikulum dikembangkan secara 
gradual berdasarkan kebutuhan dan kepentingan siswa. Siswa yang memiliki 
masalah dengan prilakunya merasa tersisihkan jika kurikulum yang 
diajarkan kepada mereka tidak didisain sesuai dengan kebutuhan mereka, 
dan, terlebih lagi jika peraturan-peraturan sekolah (madrasah) tidak disusun 
secara fair dan efektif dengan melibatkan mereka. Karena itu adalah penting 
melibatkan siswa dalam proses pembuatan keputusan seperti dalam 
penyususun kurikulum, pembuatan peraturan dan hal-hal yang berkenaan 
dengan penyusunan materi-materi pembelajaran. 

 Pelibatan siswa adalah bentuk otonomi siswa yang memiliki kaitan 
erat dengan kebutuhan siswa yang lebih untuk berekpresi, harga-diri, 
kreativitas, belajar secara konseptual, dan senang terhadap tantangan. Dalam 
sebuah kelas yang menekankan otonomi siswa, para siswa percaya bahwa 
tugas-tugas yang diberikan adalah penting, walaupun mungkin nampak 
"tidak menyenangkan". Sebaliknya, sebuah kelas yang terlalu memberi 
kontrol terhadap mereka akan menyebabkan siswa hanya melaksanakan 
tugas-tugas dasar. Karena itu penekanan terhadap kesadaran diri siswa lebih 
baik ketimbang memberi beban yang berlebihan dengan harapan tinggi dari 
luar dirinya. 

 Perlu dicatat, orientasi yang negatif bisa muncul jika kebijakan, tujuan, 
dan norma madrasah atau implementasi dari semuanya dikembangkan tanpa 
melibatkan siswa atau siapa saja yang akan melaksanakannya. Sebaliknya 
keterlibatan mereka yang maksimal, terutama siswa, akan memberikan 
respon positif terhadap program, peraturan, tuntutan atau norma-norma 
madrasah.  

d. Peer-Group 

Hubungan yang baik dengan sesama teman sebaya (peer-group) 
mempengaruhi capaian akademik siswa, melalui stimulasi dan kondisi 
belajar yang inklusif yang mendorong siswa untuk bisa berkonsentrasi dan 
memberikan yang terbaik yang bisa dilakukan. Biasanya siswa 
memperhatikan satu sama lain dengan tidak lagi memperhatikan prilaku-
prilaku sepele yang tidak ada kaitannya dengan proses belajar-mengajar, atau 
dengan memberikan sanksi yang bersifat privasi terhadap prilaku yang tidak 
bisa diterima. 

Peer-groups dan belajar bersama dapat meningkatkan prestasi 
akademik, hubungan antar siswa dan antara siswa dan madrasah yang lebih 
baik, kondisi psikologis yang lebih positif dan lingkungan belajar yang lebih 



konstruktif. Peer groups juga secara signifikan mengurangi atau bahkan 
menghindari sifat nakal atau masalah anti-sosial lainnya di lingkungan 
sekolah. Siswa yang berpartisipasi dalam kelompok yang bersifat kooperatif 
kemungkinan lebih bisa menerima dan bersikap positif terhadap sesama 
mereka, lebih bisa saling mendorong terhadap satu sama lain dan 
mengembangkan prilaku toleran sesama anggota yang kebetulan berasal dari 
ras atau agama lain. 

e. Kondisi Sosial Kelas 

Setting sosial sangat penting untuk membentuk anak menjadi manusia 
sempurna. Belajar merupakan sebuah interaksi dan proses adaptasi yang tak 
pernah selesai antara individu dan masyarakat. Perkembangan dan proses 
belajar seseorang tidak dapat terjadi tanpa kehadiran pengaruh lingkungan 
(masyarakat). 

 Bagaimana setting kultural tersebut mempengaruhi prestasi siswa? 
Setidaknya ada empat cara; pertama, konversi, merujuk kepada kemampuan 
masyarakat mempengaruhi secara langsung tujuan dan sistim kepercayaan 
siswa. Kedua, mobilisasi, terjadi ketika anggota masyarakat menjadi partisipan 
aktif atau agen perubahan, seperti ketika orang tua terlibat dalam 
pengelolaan madrasah untuk mempelopori perubahan kurikulum atau 
instruksional. Ketiga, alokasi, merujuk kepada penyingkiran hambatan-
hambatan yang menghalangi akses ke sumber-sumber penting, seperti 
pembangunan jaringan dukungan informal untuk menyediakan layanan-
layanan akademik, psikologi dan sosial. Terakhir adalah instruksi, merujuk ke 
dukungan langsung seperti program tutorial, kegiatan pemberantas buta 
huruf dan program pendidikan bagi orang tua. 

Secara ringkas, aturan-aturan dan norma-norma yang melingkupi 
interaksi sosial di dalam kelas, seperti kerjasama, menghargai orang lain dan 
bentuk-bentuk pastisipasi positif kelompok merupakan faktor-faktor yang 
sangat mempengaruhi prestasi akademik siswa. 

f. Pelibatan Orangtua 

Peran orangtua dalam pembentukan motivasi dan penguasaan-diri 
(self-regulatory) anak sejak dini memberikan modal dasar bagi kesuksesan 
anak dalam belajar mereka. Argumentasinya adalah bahwa kualitas 
hubungan orangtua-anak membentuk sikap otonom yang sehat, kompetensi 
dan hubungan (relatedness) dengan lingkungan sekitar pada diri anak. Aspek-
aspek positif pengembangan diri di atas mendukung internalisasi tujuan dan 
nilai-nilai masyarakat seperti yang digambarkan diatas.  

Peran orang tua terdiri dari tiga jenjang. Pertama, orang tua dapat 
mendukung perkembangan intelektual dan kesuksesan akademik anak 
dengan memberi mereka kesempatan-kesempatan dan akses ke sumber- 



sumber pendidikan seperti tipe madrasah yang dimasuki anak atau akses ke 
perpustakaan dan televisi pendidikan. Kedua, orangtua dapat membentuk 
perkembangan kognitif anak dan pencapaian akademik secara langsung 
dengan cara terlibat langsung dalam aktivitas pendidikan mereka.  

Orangtua yang membimbing anak mengerjakan pekerjaan rumah, 
membacakan buku-buku tertentu kepada mereka dan memainkan permainan 
yang berhubungan dengan pendidikan cenderung memiliki anak yang 
berhasil dalam menjalankan tugas-tugas akademik. Orang tua juga 
mengajarkan akan norma-norma dalam berhubungan dengan orang dewasa 
dan teman sebaya yang relevan dengan suasana kelas. 

Ada tiga bentuk peran orang tua di rumah berhubungan erat dengan 
prestasi anak di madrasah ; (1) secara aktif mengatur dan memonitor waktu 
anak, (b) membimbing mereka dalam menyelesaikan pekerjaan rumah, (c) 
mendiskusikan masalah-masalah madrasah dengan anak. 

Beberapa hasil studi menunjukkan bahwa keterlibatan orang tua 
dalam pengembangan kurikulum memiliki pengaruh khusus terhadap 
prestasi siswa. Secara rinci bahwa bentuk keterlibatan orang tua tertuama 
terletak pada :  

1. upaya sinkronisasi tuntutan rumah dan madrasah terhadap siswa;  
2. mengurangi ukuran kelas dengan bertindak sebagai asisten guru 

sukarela;  
3. menghimoun sumber daya-sumber daya untuk madrasah;  
4. membimbing anak dalam menyelesaikan pekerjaan rumah;  
5. memberi informasi tentang perkembangan dan permasalahan siswa ke 

madrasah ;  
6. menjadi penghubung antara guru dengan anaknya.  

Dengan demikian, guru dan madrasah harus menjaga hubungan 
dengan orang tua karena hal ini akan memberi guru dan madrasah 
pengetahuan tentang latarbelakang siswa yang pada gilirannya 
memungkinkan mereka untuk lebih terlibat dalam proses belajar anak. 
Sebuah proses pengajaran yang efektif selalu menjaga koresali yang konsisten 
antara apa yang diajarkan di kelas dengan pengetahuan yang telah diperoleh 
siswa di rumah. 

g. Kondisi Fisik 

Kesehatan lembaga pendidikan terdiri dari aspek fisik dan psikis. 
Aspek psikis berkenaan dengan hubungan interpersonal yang hangat dan 
positif dalam komunitas madrasah, belajar secara bersama (cooperative 
learning), kesempatan yang sama dan cara mengajar yang humanis. 



Ada empat faktor berkenaan dengan lingkungan sekolah/madrasah 
yang sehat. Pertama, letak dan lokasi madrasah harus tepat untuk keperluan 
dan pengembangan lingkungan belajar di masa sekarang dan masa depan. 
Pertimbangan-pertimbangan dasar dalam memiliih lingkungan madrasah 
yang sehat termasuk juga melihat kemungkinan polusi suara seperti 
lapangan udara, suplai air yang bisa diminum, energi dan potensi bencana 
alamnya. 

Kedua, bahaya biologis seperti virus dan bakteri yang masuk ke 
madrasah melalui berbagai media seperti pelajaran organisme. 

Ketiga, bahaya kimia. Banyak sekali sumber potensial bahaya kimia 
yang berada di dalam atau sekitar madrasah seperti laboratotium. 

Keempat, bahaya fisik seperti temperatur dan kelembaban, tingkat 
kegaduhan, pencahayaan, arsitektur lapangan bermain, dan lain-lain. 

 
 
 


