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BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA 

A. Gambaran Umum Madrasah Aliyah Tri Bhakti Attaqwa 

1. Sejarah Singkat Madrasah Aliyah Tri Bhakti Attaqwa 

Madrasah Aliyah Tri bhakti Attaqwa adalah merupakan madrasah 

suasta yang berada di desa Rama Puja, Kecamatan Raman Utara, Kabupaten 

Lampung Timur.  

1. Tahun 1971 Pondok Pesanten Tri Bhakti  At-taqwa telah mengelola 

pendidikan tingkat Madrasah Aliyah, namun belum mengikuti kurikulum 

Departemen Agama RI. Yang waktu itu Bapak K.Muhammad Adnan RRJ 

Kepala Sekolahnya. 

2. Seiring dengan kemajuan jaman maka pada tahun 1981, Madrasah Aliyah 

Tri Bhakti At-taqwa Rama Puja Raman Utara terdaftar ke Departemen 

Agama yang akhirnya pada tahun 1984 dapat mengikuti EBTANAS yang 

pertama kali. Yang pada waktu itu kepala sekolahnya masih beliau Bapak 

K. Muhammad Adnan RRJ. 

3. Karna kesibukan yang tidak bisa ditinggalakan, maka pada tahun 1984 

kepala sekolah dipercayakan Kepada Bapak Sarjuni sampai pada tahun 

1987.  

    4. Kemudian pada tahun 1987 sampai 1990 kepala sekolah dipercayakan 

kepada Bapak Nurdin Ersyah.
1
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5. Tahun 1990 sampai 1992 sekolah dipercayakan kepada Bapak Arif dan 

dilajutkan pada tahun 1992 sampai 1994 dipercayakan kepada Bapak Drs. 

Mahmud Rifaí.  

6. Dengan perkembangan  dunia pendidikan maka pada tahun 1994 Madrasah 

Aliyah Tri Bhakti At-taqwa yang waktu itu kepala sekolah dipercayakan 

Kepada Ibu Dra. Binti Amanah Adnan Mengelola dua jurusan yaitu 

Madrasah Aliyah Keagamaan (MAK) dan MA jurusan IPS yang 

sebelumnya tahun 1981 sampai 1994 hanya mengambil satu jurusan yaitu 

A1. MAK dan MA memiliki perbedaan kurikulum, bila MAK pelajaran 

Agamanya 70 % agama dan pelajaran umumnya 30 %, sedangkan MA 

pelajaran umumnya 85 % dan agamanya 15 %   

7. Untuk lebih meningkatkan mutu pendidikan di Madrasah Aliyah Tri Bhakti 

At-taqwa maka Pada tahun 2000 diadakan akreditasi dari jenjang 

TERDAFTAR menjadi DI AKUI. Dengan demikian Status Madrasah mulai 

tahun 2000 menjadi DIAKUI dengan Nomor B/E.IV/1630/2000 Surat 

Keputusan Derektur Jendral Pembinaan Kelembagaan Islam Jakarta sampai 

tahun 2005 .  

8. Tahun 2005 Madrasah Aliyah Tri Bhakti at Taqwa  terakreditasi dengan 

Nomor : D/Kw/MA/ LTM/22/2005 sampai tahun 2010 

9. Tahun 2010 MA Tri Bhakti At-Taqwa mengajukan Akreditasi lagi dengan 

Nomor: Ma. 008470.
2
 

 2. Visi, Misi dan Tujuan 
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           Misi, Misi dan Tujuan dari Madrasah Aliyah Tri Bhakti At taqwa adala 

sebagai berikut: 

a. Visi Madrasah       

     Terwujudnya muslim yang berakhlaqul  karimah, beraqidah ahlussunnah 

wal jama‟ah annahdiyyah. 

b.  Misi Madrasah      

1. Menyiapkan manusia yang Islami 

2. Meningkatkan nilai ujian dari tahun ke tahun 

3. Melengkapi sarana prasarana untuk menunjang kegiatana belajar mengajar 

4. Penataan lingkungan sekolah yang indah, bersih dan nyaman 

5. Mengebangkan disiplin ilmu pada masyarakat 

c. Tujuan Madrasah  

Mencetak lulusan yang berkualitas islami, professional, berkompeten    

dan berakhlakul  karimah. Dengan strategi : 

1. Menciptakan suasana pendidikan yang efektif dan kondusif 

2. Membina tenaga guru dan karyawan menuju profesionalisme kerja 

3. Menciptakan menejemen yang demokratis dan transparan 

4.  Melaksanakan SBM (School Basic Management) 

5. Menjalin hubungan kemasyarakatan yang baik. 

6. Mendidik, membina, mengembangkan dan memotifasi bakat   siswa.
3
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 3. Lokasi Madrasah 

Madarasah Aliyah Tri bhakti At-taqwa , berdiri sejak tanggal 1 Juni 1971, 

berlokasi di Jalan Simpang Rantai No. 06. Rama Puja Kec. Raman Utara Kab. 

Lampung Timur Provinsi Lampung. MA. Tri Bhakti At-taqwa berada dibawah 

naungan Yayasan Pendidikan Islam Pondok Pesanten Tri Bhakti At-taqwa 

yang berdiri diatas tanah seluas 10.000 m
2
. Status Madrasah saat ini 

terakreditasi terhitung sejak tahun 2010, dengan nomor Ma 008470 Surat 

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departeman Agama Propinsi Lampung.  

 4. Prestasi Akademik 

     Sejak tahun pertama mengikuti EBTANAS hingga berbagai istilah 

yang digunakan dalam penyelenggaraan ujian oleh departemen pendidikan, 

baik Diknas maupun Depag, MA Tri Bhakti At-Taqwa telah banyak 

meluluskan siswa siswinya. Bahkan sejak tahun 2000an tidak kurang dari 100 

siswa telah tamat dari MA tersebut
4
. Di antara alumni MA Tri Bhakti At-

Taqwa melanjutkan di perguruan tinggi IAIN Raden Intan Lampung, STAIN 

Metro, STAI (sekarang IAIM) Metro, UIN Jakarta, UIN Malang, UNHAS, dan 

perguruan tinggi lain di Indonesia serta dua orang telah mendapatkan beasiswa 

di Universitas Syarif Hidayatulloh Surabaya dengan lulus memuaskan. 
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Selanjutnya, banyak diantara mereka telah menjadi guru, dosen, anggota DPR, 

dan pejabat pemerintah
5
 

Dalam  rangka mengembangkan bakat seni khususnya kaligrafi 

sehingga bagi siswa yang berprestasi di berikan kepercayaan untuk mewakili 

madrasah, maupun daerah dalam MTQ di tingkat Madrasah, kabupaten 

maupun propinsi dan pada tahun Ajaran 2004/2005 siswa kami berhasil 

menjadi juara 1 MKHI  pada MTQ tingkat kabupaten Lampung Timur dan 

juara I pada POSPENDA tingkat propinsi Lampung Tahun Pelajaran 

2005/2006.dan setiaap tahun nya selalu mengikut sertakan MTQ tingkat 

Kabupaten.6 

 5.  Data Guru 

NO NAMA TEMPAT 
TGL 

LAHIR 

JABATA

N 

PEND 

AKHIR 

1 
Dra. Binti 

Amanah Metro 

17/09/6

9 

Akidah 

Akhlaq S1 

2 
KH. Ubaidillah Rama Puja  101158 

Ilmu 

Tafsir 

MA 

Pesantren 

3 
Misbahul Fuad  Kediri 100877 Aswaja  

SI & 

Pesantren 

4 
Ahmad Dimyati Nganjuk 070757 Fiqih, SKI 

MA 

Pesantren 

5 
Drs. M Suyadi 

Tulung 

Agung 070565 

PPKn, 

Sejarah SI 

6 
Komarudin, 

S.H.I Menggala 101067 

Bahasa 

Inggris SI 

                                                           
5
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7 Khoirul 

Muslimin, S.H.I 

Sep, 

Banyak 120373 

Bahasa 

Arab, Ilmu 

Kalam SI 

8 
Drs. Agus 

Nasrulloh 

Lampung 

Tengah 110467 

Ushul 

Fiqh, 

Bahasa 

Arab SI 

9 
Ahmad Ansori 

Rukti 

Sediyo 130863 

Qur'an 

Hadits SI 

10 

Junaidi Abdillah Lampung 101173 

Ushul 

Fiqih, 

Tasawuf SI 

11 
Drs. Rohmat 

Saifuloh, S,Pd Lampung   100865 Sosiologi SI 

12 
Suyono, S.Pd 

Rukti 

Endah 101267 

Matematik

a S1 

13 
Tukamdi, S.Pd.I Rama Puja  060670 

Bahasa 

Indonesia SI 

14 
Romy Nurfauzi, 

S.Pd.I Kota Gajah 031084 Geografi S1 

15 Kholil Bisri Demak,  Aswaja M. Ali 

16 
Nurul Hikmah, 

S.Ag 

Banyuwang

i  090578 

Bahasa 

Arab SI 

17 
Dhiwia 

Purohita, S.Pd Prabumulih 310875 Ekonomi SI 

18 
Ahmad 

Khoirudin, S.Pd Rama Puja   Biologi S1 

19 
Lina Aris K, 

S.Pd Srisawahan 270782 

Matematik

a SI 

20 
Husnatun Nia', 

S.Th.I Rama Puja  291081 Tafsir SI 
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21 
Ansori 

Rama 

Utama 060385 TINKOM SI 

22 
Suwardi, S.H.I 

Sidodadi 

Asri 160679 

Bahasa 

Indonesia  S1 

23 
Tukadi, S.H.I  

Simpang 

Agung 190279 PPKN S1 

24 
Widodo, S.Pd 

Panca 

Tunggal 151284 Fisika  S1 

25 
Iman 

Abiworo,S.Si Prabumulih 210973 Kimia  S1 

 

  6.  Data Siswa dan Ruang Kelas   

 a. Jumlah Siswa Dalam Tiga Tahun Terakhir:   

Kelas 

Jumlah Siswa Keter

angan 2012/2013 2013/2014 2014/2015 2015/2016 

X 101 112 120 149  

XI 128 108 105 116  

XII 93 85 92 102  

Jumlah 322 305 317 367  

 

b. Data Ruang Kelas 

1.  Kelas X :  4 Ruang 

2.  Kelas XI :  4 Ruang 

3. Kelas XII :  3 Ruang 
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 c. Jumlah Rombongan Belajar 

1.  Kelas X :  4 Rombongan belajar 

2.  Kelas XI :  4 Rombongan belajar 

3.  Kelas XII :  3 Rombongan belajar.
7
 

7.  program kerja Madrasah Aliyah Tri Bhakti Attaqwa 

 a. Kurikuler 

1. Siswa MA. Tri Bhakti At-taqwa  mulai belajar pukul 07.30 hingga 13.30 

WIB setiap hari. 

2. Suasana tempat belajar dibuat  sekondusif mungkin dengan susunan meja 

belajar siswa menghadap papan tulis dan berhadap-hadapan dengan meja 

guru. 

3. Setiap kelas diberikan guru pendamping yang bertujuan untuk 

membimbing dan mengawasi proses belajar mengajar ditiap kelas. 

4. Setiap pelajaran diadakan evaliasi per pokok  bahasan, tugas-tugas dan 

ulangan semester. Hasil dari tugas-tugas dan semester tersebut 

ditunjukkan kepada wali murid pada saat pengambilan rapor. 

Pada saat pengambilan rapor wali murid diberikan informasi tentang 

keadaan belajar anaknya dan informasi perkembangan madrasah. 

5. Siswa yang melakukan pelanggaran tat tertib sekolah dicatat di buku 

kasus siswa. Dan siswa yang tidak masuk sekolah tanpa ada keterangan 

yang bisa dibenarkan selama tiga hari berturut-turut, orang tua/walinya 

                                                           
7
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dipanggil kesekolah untuk diberitahukan tantang keadaan siswa yang 

bersangkutan. 

b. Ekstra Kurikuler 

diluar jam pelajaran siswa mengikuti kegiatan ekstra kurikuler yang 

beraneka ragam yaitu : 

a. Komputer 

b. Kesenian 

c. Bimbel ( bimbingan belajar ) 

d. Pengajian kitab kuning 

e. Dan kegiatan lain yang menunjang bakat dan minat siswa yang 

diadakan oleh OSIS.
8
 

3. Praktek Ibadah. 

a. Pelajaran Alqur‟an 

b. Saholat Dhuhur berjama‟ah 

c. Menghafal do‟a dan beberapa ayat Al-qur‟an. 

d. Praktek pelajaran Fiqh. 

e. Menciptakan suasana islami. 

Suasana islami diciptakan lewat perkataan, pendengaran dan 

penglihatan, sentuhan dalam sikap dan prilaku. Contoh : 

1. Lewat Perkataan :Siswa dibiasakan  untuk mengucapkan salam pada saat 

bertemu dan senantiasa dilatih untuk berbicara dengan menggunakan 

                                                           
8
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bahasa arab maupun bahasa inggris dengan mengadakan tutorial kedua 

bahasa tersebut di setiap pagi sebelum jam sekolah. 

2. Lewat Sentuhan : Guru menunjukkan pendekatan empati terhadap siswa 

dan rasa kasih sayang terhadap sesama, termasuk juga siswa 

menunjukkan rasa hormat terhadap guru. 

3. Lewat sikap dan prilaku :Siswa dibiasakan untuk bersalaman dengan guru 

dengan cara mencium tangannya sebagai aplikasi dari pelajaran akhlakul 

karimah. 

5. Lewat Penglihatan : Setiap kelas dihiasi dengan kaligrafi maupun gambar 

pahlawan serta  karya-karya hasil karya mereka. 

B. Implementasi Manajemen Kepala Madrasah dalam Meningkatan  Kinerja  

Guru 

    a. Perencanaan 

Perencanaan adalah sebuah proses perdana ketika hendak melakukan 

pekerjaan baik dalam bentuk pemikiran maupun kerangka kerja agar tujuan 

yang hendak dicapai mendapatkan hasil yang optimal. Demikian pula halnya 

dalam pendidikan Islam perencanaan harus dijadikan langkah pertama yang 

benar-benar diperhatikan oleh para manajer dan para pengelola pendidikan 

Islam. Sebab perencanaan merupakan bagian penting dari sebuah kesuksesan, 

kesalahan dalam menentukan perencanaan pendidikan Islam akan berakibat 

sangat patal bagi keberlangsungan pendidikan Islam. Bahkan Allah 

memberikan arahan kepada setiap orang yang beriman untuk mendesain 
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sebuah rencana apa yang akan dilakukan dikemudian hari, sebagaimana 

Firman-Nya dalam Al Qur‟an Surat Al Hasyr : 18 yang berbunyi : 

َ َخِبرٌي ِبَما  نذ اَّللذ
ِ
َ ا ذُقوا اَّللذ َمْت ِلغٍَد َوات ا قَدذ َ َولْتَنُظْر هَْفٌس مذ ذُقوا اَّللذ يَن أ َمنُوا ات ِ َا اَّلذ ََي َأُّيه

 تَْ َم ُونَ 

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan 

hendaklah Setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari 

esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha 

mengetahui apa yang kamu kerjakan.
9
 

Ketika menyusun sebuah perencanaan dalam pendidikan Islam tidaklah 

dilakukan hanya untuk mencapai tujuan dunia semata, tapi harus jauh lebih 

dari itu melampaui batas-batas target kehidupan duniawi. Arahkanlah 

perencanaan itu juga untuk mencapai target kebahagiaan dunia dan akhirat, 

sehingga kedua-duanya bisa dicapai secara seimbang. 

Perencanaan pada dasarnya adalah menentukan kegiatan yang 

hendak dilakukan sebagai upaya pengaturan berbagai sumber daya agar hasil 

yang dicapai sesuai yang diharapkan. Menurut Nanang Fattah10, ada tiga 

kegiatan dalam perencanaan, yaitu: 1) perumusan tujuan yang ingin dicapai; 

2) pemilihan program  untuk mencapai tujuan itu; dan 3) identifikasi „dan 

pengerahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.  

                                                           
9 Kementrian Agama RI, Alqur’an dan Terjemahnya, (PT Adhi Aksara Abadi 

Indonesia,2011), h. 6 

10  Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Rosdakarya, 2003), h. 

49. 
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Perencanaan yang dilakukan oleh MA Tri Bhakti Attaqwa Rama 

Puja Raman Utara Lam pung Timur berkenaan dengan upaya peningkatan 

kinerja guru-gurunya pada umumnya tertuang dalam program kerja tahunan 

yang dibuat berdasarkan standar kualitas  yang berlaku di  lingkungan MA 

Tri Bhakti Attaqwa Rama Puja Raman Utara Lam pung Timur. Standar  MA 

Tri Bhakti Attaqwa Rama Puja Raman Utara Lam pung Timur berlaku 

selama 5 tahun untuk satu masa kepemimpinan pengelola madrasah
11

. Dari 

statut yang ada madrasah pada tiap tahunnya membuat dan menyusun 

program kegiatan sebagai upaya peningkatan mutu sistem pendidikan di 

madrasah, balk secara sumber daya alam maupun sumber daya manusia. 

Perencanaan dalam hal penyusunan tujuan tertuang dalam visi dan 

misi MA Tri Bhakti Attaqwa Rama Puja Raman Utara Lam pung Timur. 

Visi MA Tri Bhakti Attaqwa Rama Puja Raman Utara Lam pung Timur 

adalah “Menciptakan MA Tri Bhakti Attaqwa Rama Puja Raman Utara Lam 

pung Timur sebagai lembaga pendidikan Islam unggul yang berwawasan 

global berlandasan IMTAQ”. Adapun misi MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama 

Puja Raman  Utara Lampung Timur12 adalah: 

1. Membentuk peserta didikan yang cerdas sesuai dengan perkembanganya; 

      2.  Menciptakan proses edukatif dengan mengembangkan atmosfir akademik 

untuk menghasllkan mutu keluaran yang mampu berkompetitif baik skala 

regional, nasional maupun intemasional. 

                                                           
11

, Amanah Binti, Wawancara, Tanggal 15 November 2015 
12

  Observasi, Profil MA Tri Bhakti Attaqwata Rama Puja Raman Utara Lampung 

Timur,  Tahun 20l4, h. 2 
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              3. Memberikan pelayanan pendidikan dalam suasana ukhuwah lslamiyah 

dengan penuh keramahan. 

4. Membentuk lingkupan kampus yang indah, bersih dan rapih  

5. Membangun suasana sosio-kultural kampus yang agamis. 

Visi dan misi yang dibuat dan disusun oleh kepala madrsah 

dilakukan secara bersama-sama. Artinya ketika penyusunan visi dan misi 

melibatkan berbagai pihak, baik dewan guru, siswa, masyarakat, dan 

stokeholder lainnya. Ini bertujuan supaya visi dan misi yang disusun sesuai 

dengan kehendak masyarakat dan kehendak madrasah dapat seiring sejalan.  

Visi dan misi sendiri merupakan cita-cita bersama warga madrasah 

dan segenap pihak yang berkepentingan pada masa yang akan datang. Visi 

dan misi juga dapat menjadi arahan bagi segenap warga madrasah dari tiap 

program yang akan dilakukan. Sehingga tiap guru madrasah melakukan tugas 

dan kewajibannya sesuai dengan visi dan misi madrasah yang telah disepakati 

dan ditetapkan bersama.
13

 Guru MA Tri Bhakti Attaqwata Rama Puja Raman 

Utara Lampung Timur harus bekerja secara visioner sehingga tujuan 

madrasah akan lebih mudah tercapai.  

Adapun perencanaan  kepala madrasah yang berkenaan dengan 

peningkatan kinerja guru yaitu:  

1. guru mengajar minimal 18 jam pelajaran ditambah 6 jam bimbingan.   

Seiring dengan adanya sertifikasi untuk para guru maka Jam pelajaran 

                                                           
13

 Binti Amanah, Wawancara, tanggal 17 Desember 2015 
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rata-rata 24 efektif, yakni dari jam 07.00 WIB s.d 14.45 WIB. Jam 

pelajaran yang harus diselesaikan guru dalam waktu 4 hari efektif di tiap 1 

minggunya. Hal ini berarti rata-rata untuk tiap harinya guru harus 

menghabiskan 6 jam pelajaran dan bimbingan pada tiap harinya hingga 4 

hari ke depan. Inilah gambar idealnya.14 

2. program kedua untuk peningkatan kinerja guru adalah guru harus 

menguasai contekstual teaching learning (CTL) dalam melaksanakan 

kegiatan pembelajaran. Contekstual teaching learning merupakan proses 

belajar mengajar yang kontekstual, artinya guru mengupayakan apa yang 

diajarakan dan dibelajari oleh siswa merupakan materi-materi yang 

dikontekskan dengan kebutuhan para siswa maupun lingkungan sosial. 

Tujuannya adalah konsep-konsep maupun teori-teori dan gagasan dalam 

materi yang diberikan dapat diterima dan difahami oleh siswa dan dapat 

diaplikasikan secara praktis dalam kehidupan sehari-hari. 

3. peningkatan profesionalisme guru. Dalam upaya peningkatan 

profesionalisme guru-guru di MA Tri Bhakti Attaqwata Rama Puja Raman 

Utara Lampung Timur, kepala madrasah dan jajarannya membuat dan 

menyusun program untuk para guru mengikuti pelatihan, lokakarya,  

seminar dan workshop yang berkaitan dengan profesionalisme guru 

tentang pengembangan silabus, pembuatan RPP, tentang pedagogik 

maupun pendalaman materi bidang ajar guru. Selain itu para guru juga 

dimotivasi untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya melalui studi 

                                                           
14

  Dokumentasi, Profil MA Tri Bhakti Attaqwata Rama Puja Raman Utara Lampung 

Timur, 2014, h. 7 
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tingkat lanjut, yaitu tingkat magister bagi yang telah memiliki gelar sarjana 

(Sl) dan melanjutkan pendidikan sarjana bagi yang belum memiliki gelar 

sarjana pendidikan. 

Rencana lain yang berkaitan dengan kinerja guru adalah, para 

guru yang belum memiliki sertifikat guru profesi diharapkan dapat 

mengikuti program sertifikasi guru sehingga profesionalisme guru 

meningkat seiring dengan tuntutan kemampuan mengajar  sebagai profesi 

pendidik tersebut yang diperoleh dari  program sertifikasi guru yang 

diadakan oleh pemerintah melalui lembaga yang ditunjuk, seperti fakultas 

Tarbiyah IAIN Raden Intan dan lembaga lainnya. 

Rencana lain yang disusun adalah pembentukan musyawarah 

guru mata pelajaran (MGMP) sebagai upaya perkumpulan guru untuk 

peningkatan kemampuan mengajar maupun perumusan strategi-strategi 

peningkatan kualitas pembelajaran. 

   b. Pengorganisasian  

Ajaran Islam senantiasa mendorong para pemeluknya untuk 

melakukan segala sesuatu secara terorganisir dengan rapi, sebab bisa jadi 

suatu kebenaran yang tidak terorganisir dengan rapi akan dengan mudah bisa 

diluluhlantakan oleh kebathilan yang tersusun rapi. 

Menurut Terry, pengorganisasian merupakan kegiatan dasar dari 

manajemen yang dilaksnakan untuk mengatur seluruh sumber-sumber yang 
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dibutuhkan termasuk unsur manusia, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan 

dengan sukses.
15

 

               Sementara itu Ramayulis  menyatakan bahwa pengorganisasian dalam 

pendidikan Islam adalah proses penentuan struktur, aktivitas, interkasi, 

koordinasi, desain struktur, wewenang, tugas secara transparan, dan jelas
16

. 

Dalam lembaga pendidikan islam, baik yang bersifat individual, kelompok, 

maupun kelembagaan. 

              Sebuah organisasi dalam manajemen pendidikan Islam akan dapat 

berjalan dengan lancar dan sesuai dengan tujuan jika konsisten dengan prinsip-

prinsip yang mendesain perjalanan organisasi yaitu Kebebasan, keadilan, dan 

musyawarah. Jika kesemua prinsip ini dapat diaplikasikan secara konsisten 

dalam proses pengelolaan lembaga pendidikan islam akan sangat membantu 

bagi para manajer pendidikan Islam. 

             Dari uraian di atas dapat difahami bahwa pengorganisasian merupakan 

fase kedua setelah perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. 

Pengorganisasian terjadi karena pekerjaan yang perlu dilaksanakan itu terlalu 

berat untuk ditangani oleh satu orang saja. Dengan demikian diperlukan 

tenaga-tenaga bantuan untuk  membentuk suatu kelompok kerja yang efektif. 

Banyak pikiran, tangan, dan keterampilan dihimpun menjadi satu yang harus 

dikoordinasi  untuk menyelesaikan tugas-tugas yang bersangkutan dalam 

pelaksanaan tugas yang diberikan. 

                                                           
15

 George R Terry, Prinsip-prinsip Manajemen, (Bumi Aksara, Jakarta,2006) 
16

 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (, Jakarta, Kalam Mulia, 2008), h. 272 
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               Penentuan struktur, hubungan tugas, dan tanggung jawab dalam 

sebuah lembaga pendidikan di madrasah itu disebut dengan organisasi dan 

selanjutnya dikoordinasi oleh kepala madrasah dalam menjalankan tugas dan 

fungsinya masing-masing. Hal ini dimaksudkan agar tersusun suatu pola 

kegiatan untukg menuju ke arah tercapainya tujuan bersama. 

                MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja Raman  Utara Lampung Timur 

memiliki susunan organisasi dengan jelas, transparan, dan rapi. Susunan 

organanisasi tersusun dalam struktur organisasi MA Tri Bhakti At-taqwa  

Rama Puja Raman  Utara Lampung Timur. Susunan struktur organisasi MA Tri 

Bhakti At-taqwa  Rama Puja Raman  Utara Lampung Timur dapat dilihat 

dalam bagan berikut ini. 

               Susunan struktur organisasi MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja 

Raman  Utara Lampung Timur di atas menunjukkan bahwa sistem manajemen 

MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja Raman  Utara Lampung Timur tersusun 

secara rapi. Pimpinan dan tenaga kependidikan, baik guru maupun karyawan 

lain memiliki garis tugas dan wewenang yang jelas tentang keseluruhan 

penyelenggaraan dan administrasi di madrasah.  

              Mekanisme kerja yang menjadi tugas dan tanggung jawab yang 

terpapar dalam struktur organisasi MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja 

RamanUtara Lampung Timur seperti berikut: 
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c.  Pelaksanaan 

Setelah pelaksanaan dan pengorganisasian maka fungsi manajemen 

adalah proses pelaksanaan pelaksanaan perencanaan yang telah dibagikan oleh 

pimpinan kepada seluruh anggota atau oleh kepala madrasahkepada seluruh 

dewan guruh. sehingga mereka akan bekerja efektif menuju sasaran yang telah 

ditetapkan sebelumnya. 

Adapun pelaksanaan program kerja yang dilakukan oleh kepala 

madrasah aliyah Tri Bhakti Attaqwa  yang berkaitan dengan kinerja guru 

adalah sebagai berikut:  

1. dalam pelaksanaan tugas mengajar seperti disebut dalam perencanaan yang 

disusun oleh kepala madrasah bahwa guru mengajar 18 jam pelajaran dan 6 

jam bimbingan dalam seminggu. Kepala madrasah memberikan bimbingan 

dan pengarahan dengan intensip sesuai tuagas guru pada bidang                              

mata pelajaran dan jumlah kelas yang harus diajar
17

.  

2. program kepala madrasah yang  kedua adalah agar guru dapat menggunakan 

metode contekstual teaching learning (CTL) dalam melaksanakan kegiatan 

pembelajaran.Tujuan CTL ini  upaya untuk meningkatkan kinerja guru agar 

dapat mengajar secara dinamis sesuai dengan tuntutan keadaan serta metode 

yang terus bekembang baik mengikuti system yang digulirka oleh 

pemerintah maupun mengikuti perkembangan zaman. Dengan demikian 

                                                           
17

 Dokumentasi. Profil MA Tri Bhaakti AT-Taqwa Rama Puja Raman Utara Lampung 

Timur, 2014 
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kinerja guru menjadi meningkat dengan baik. memang belum sepenuhnya 

terpenuhi, karena guru-guru belum memahami dengan sepenuhnya 

mengenai CTL ini. Guru yang kurang dan bahkan belum menggunakan CTL 

ini didominasi oleh guru senior dan yang mendekati pensiun, karena mereka 

merasa tidak perlu muluk-muluk dan ideal, yang penting bagi mereka sudah 

menyampaikan materi kepada siswa dan memberi tugas kepada siswa di 

MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja Raman  Utara Lampung untuk 

mengetahui kompetensi siswanya. Untuk guru-guru yang belum memiliki 

kemampuan bahasa asing yang memadai diberikan pelatihan bahasa asing 

sehingga diharapkan guru tersebut mampu menguasai walaupun tidak 

sesempuma mungkin, selain memang pihak madrasah menghendaki guru 

tersebut belajar secara mandiri untuk dapat menguasai bahasa secara pasif 

maupun aktif bahasa Arab atau Inggris tersebut.18 

3. Dalam upaya peningkatan kinerja guru di MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama 

Puja Raman  Utara Lampung Timur, kepala madrasah dan jajarannya  

menyusun program untuk para guru mengikuti pelatihan, lokakarya, dan 

seminar yang berkaitan dengan profesionalisme guru, baik tentang pedagogi 

maupun konten materi yakni pendalaman dan pengayaan materi bidang ajar 

guru. Program ini dilaksanakan dengan baik, tetapi tidak semua guru dapat 

mengikuti program tersebut karena kuota terbatas. Program ini selain yang 
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 M. Suyadi,  Waka Kurikulum  Wawancara, pada tanggal 16 Desember 2015 
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diadakan oleh intern madrasah juga pihak madrasah mengikutkan para guru 

daam pelatihan,seminar, maupun lokakarya baik lokal maupun nasional.
19

 

Peningkatan kinerja guru selanjutnya adalah para guru dimotivasi 

untuk dapat melanjutkan jenjang pendidikannya melalui studi tingkat lanjut, 

yaitu tingkat magister bagi guru yang telah memiliki gelar sarjana (S1) dan 

melanjutkan pendidikan sarjana bagi yang belum memiliki gelar sarjana 

pendidikan. Pendidikan tingkat lanjut ini selain dimotivasi dengan tawaran 

dana bantuan beasiswa pendidikan secara kompetitif dari pusat, baik dari 

diknas maupun Kemenag, guru-guru juga dimotivasi untuk secara mandiri 

melanjutkan pendidikannya. Pendidikan magister ini dapat diperoleh di 

dalam kota maupun di luar kota atau provinsi lain khususnya di daerah jawa 

sebagai pusat pendidikan yang lebih maju oan lengkap.20 

             Upaya peningkatan profesionalisme yang lain adalah para guru yang 

belum memiliki seflifikasi guru diharapkan dapat mengikuti program 

sertifikasi guru sehingga profesionalisme guru meningkat seiring dengan 

peningkatan pendapatan guru dari diperolehnya sertifikat sebagai profesi 

pendidik tersebut. Program sertifikasi ini memang tidak semua guru dapat 

mengikutinya, tetapi hanya guru-guru tertentu yang telah memenuhi syarat 

untuk mengikutinya dan memenuhi kuota yang ada, misalnya guru yang 

lebih senior dan berpengalaman mengajar dan memiliki golongan lebih 

tinggi itu yang masuk kategori untuk lebih dulu mengikuti program 

                                                           
19

 Binti Amanah,  Wawancara, tanggal  20 Desember 2016 
20

 Binti Amanah, Wawancara ,  tanggal 10 Desember 2015. 
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sertifikasi guru. Selanjutnya tahun ke tahun guru-guru lain yang telah 

sarjana dapat mengikuti program sertifikasi dengan memenuhi kuota yang 

tersedia. Tentunya guru- guru yang belum sarjana dan belum mencapai 5 

tahun pengalaman mengajar tidak dapat atau belum dapat mengikuti 

program ini. 

         Program sertifikasi guru di MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja 

Raman   Utara Lampung Timur dilakukan sejak tahun 2007 hingga sekarang 

yakni tahun 2010. Rinciannya adalah sebagaimana dalam table berikut.21                                 

Tabel. 01 

No           Tahun Ikut PLPG 

1 2007 3 orang 

2 2008 4 orang 

3 2009 7 orang 

4 2010 5 orang 

                              Jumlah        :             19 orang    

 

Tabel di atas menunjukkan bahwa 70% guru di MA Tri Bhakti At-

taqwa  Rama Puja Raman  Utara Lampung Timur
22

 telah mendapatkan 

sertifikasi sebagai tenaga pendidik yang profesional. Guru-guru yang telah 

mendapatkan sertifikasi pendidik secara langsung diakui mereka telah 

                                                           
21

  Binti Amanah, Wawancara  tanggal 17 Desember 2015 
22

 Dokumentasi,  Profil MA Tri Bhakti At-taqwa Rama puja Raman Utara Lampung 

Timur 2014 



 
94 

 

memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya sebagai seorang pendidik yang 

profesional. Untuk mengikuti dan lulus mendapatkan senifikat tidaklan 

mudah karena harus memenuhi persyaratan yang cukup rumit, di antaranya: 

1) bidang a, yakni pendidikan dan pengajaran; 2) bidang b, yakni karya 

ilmiah dan pendidikan dan pelatihan yang dimiliki; dan 3) bidang c yakni 

bidang penunjang, baik telah mengikuti seminar, pelatihan, dan lokakarya 

maupun pengabdian lain yang berkaitan dengan tugasnya sebagai pendidik. 

Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi atau kurang, maka belum mendapatkan 

nilai lulus, tetapi mereka harus mengikuti pendidikan dan latihan profesi. 

guru (PLPG) yang diadakan oleh isntansi yang ditunjuk untuk 

mengadakannya. 

Maka dari adanya upaya yang dilakukan oleh kepala madrasah 

tersebut diatas telah menunjukkan adanya peningkatan kinerja guru madrasah 

aliyah Tri Bhakti Attaqwa dari sebelumnya. 

d.  Pengawasan  

Pengawasan adalah keseluruhan upaya pengamatan pelaksanaan 

kegiatan operasional guna menjamin bahwa kegiatan tersebut sesuai dengan 

rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Bahkan Didin dan Hendri
23

 

menyatakan bahwa dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk 
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meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah dan membenarkan yang 

hak.
24

 

Dalam pendidikan Islam pengawasan didefinisikan sebagai proses 

pemantauan yang terus menerus untuk menjamin terlaksananya perencanaan 

secara konsekwen baik yang bersifat material maupun spiritual. 

Menurut Ramayulis  pengawasan dalam pendidikan Islam mempunyai 

karakteristik sebagai berikut: pengawasan bersifat material dan spiritual, 

monitoring bukan hanya manajer
25

, tetapi juga Allah Swt, menggunakan 

metode yang manusiawi yang menjunjung martabat manusia. Dengan 

karakterisrik tersebut dapat dipahami bahwa pelaksana berbagai hasil 

perencaan yang telah disepakati akan bertanggung jawab kepada manajernya 

dan Allah sebagai pengawas yang Maha Mengetahui. Dengan  kata lain 

pengawasan dalam konsep Islam lebih mengutamakan menggunakan 

pendekatan manusiawi, pendekatan yang dijiwai oleh nilai-nilai keislaman. 

Pengawasan terhadap guru diartikan sebagai suatu aktivitas 

pembinaan yang direncanakan untuk membantu para guru madrasah dalam 

melakukan pekerjaan mereka secara efektif. Proses pengawasan ini merupakan 

tugas kepala madrasah sebagai supervisor. Tugas ini adalah untuk membantu 

meningkatkan situasi belajar  pada umumnya dan membantu guru agar dapat 

                                                           
  24 Didin Hafidudin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syariah dalam Prkatik, (Jakarta: 

Gema Insani,  2003), h.156 
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 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam,( Jakarta: Kalam Mulia, 2008), h.247 
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mengajar lebih baik. Dengan kinerja lebih baik sehingga mutu pendidikan di 

madrasah akan lebih baik. 

Guru-guru di MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja Raman  Utara 

Lampung Timur dalam menjalankan tugas dan kewajiban mengajar  tidak lepas 

dari berbagai masalah-masalah yang memang cukup kompleks, misalnya 

heterogennya para siswa, baik dari latar belakang ekonomi dan sosial, kemauan 

dan kesiapan belajar, kemampuan awal siswa,minat belajar, asal daerah dan 

lain sebagainya. Beragamnya kondisi siswa ini mengakibatkan sulitnya guru 

untuk melihat dan merumuskan kegiatan pembelajaran yang tepat sehingga 

semua murid yang beragam dapat menerima dan memahami materi.  

Masalah lain yang muncul adalah kemampuan guru dalam 

menggunakan media audio-visual, misalnya penggunakan laptop dan program 

power point dalam proses pembelajaran. Kebanyakan guru belum terbiasa 

menggunakan media tersebut dan memang media tersebut tidak semua kelas 

tersedia, hanya pada kelas-kelas tertentu saja. Ketidakmampuan guru ini juga 

menjadi masalah tersendiri bagi kemajuan dan peningkatan mutu 

pembelajaran. 

Masalah lain adalah penggunakan teknologi informasi dalam 

meningkatkan wawasan pengetahuan guru dalam bidang profesi dan keilmuan. 

Hal ini dikarenakan mereka belum dapat menggunakannya dan belum memiliki 

perangkat tersebut secara mandiri. Memang ada beberapa guru berusaha 

memiliki secara mandiri dan berusaha menguasai teknologi tersebut. 
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Penggunakan teknologi tersebut untuk saat ini menjadi sangat penting sebagai 

upaya menjawab berbagai tantangan zaman dan kebutuhan masyarakat dimana 

madrasah sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas islam harus juga 

mampu menjawabnya seperti layaknya pendidikan umum lainnya. Hal ini 

menjadi kendala ketika para guru belum dapat mengakses karena 

ketidakmampuannya dalam melakukan kegiatan tersebut. 

Masalah lain yang tak kalah penting berkaitan dengan kinerja guru 

dalam pembelajaran adalah kehadiaran guru di kelas. Ada beberapa guru dalam 

jumlah sedikit yang masih ada yang datang terlambat. Seperti telah diterangkan 

di atas, mereka datang terlambat dengan alasan jarak jauh dan kesibukan 

rumah. Datang terlambat dengan alasan apapun sebenarnya tidak dibenarkan, 

namun demikian hal ini masih terjadi di MA Tri Bhakti At-taqwa  Rama Puja 

Raman  Utara Lampung Timur. 

Dari berbagai masalah yang timbul dari tenaga guru di atas, maka kepala 

madrasah sebagai supervisor telah bekerja sama dengan pihak lain, wakil dan 

tenaga kependidikan lain melaksanakan evaluasi dan tindak lanjut. Evaluasi 

terhadap guru dilakukan dengan koordinasi guru-guru lain, mislanya guru piket 

dan wakil kepala sekolah. 

Kemudian kepala madrasah menganalisis dan melakukan tindakan 

berupa arahan dan pembinaan terhadap guru yang menghadapi masalah. 

Arahan dan pembinaan terhadap guru dapat melalui rapat-rapat, pertemuan, 

sambutan- sambutan, ketika menjadi pembina dalam upacara, dan keteladanan 
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langsung. Kepala madrasah juga melakukan dan memantau ketidakhadiran 

para guru, misalnya ada guru yang tidak hadir dan mencari tahu alasan 

ketidakhadirannya, izin atau tidak, dan seterusnya. Jika tidak mengikuti aturan 

adminstrasi di madrasah, maka guru ini akan dipanggil untuk diberi bimbingan 

dan arahan sehingga dapat kembali melaksanakan kewajiban mengajar dengan 

baik. 

Kesulitan guru dalam menggunakan media audio-visul dipecahkan 

oleh kepala madrasah dengan memberikan latihan bagi guru untuk dapat 

menggunakan media tersebut. Pelatihan seperti ini manfaatnya dirasakan oleh 

para guru. Dengan bekal pelatihan mereka dapat mengaplikasikan keterampilan 

yang diperoleh dalam proses pembelajaran yang diselenggarakan. Setelah 

mereka menerapkan ternyata para guru tersebut mengakui dan merasakan 

perbedaan ketika mengajar sebelum menggunakan media audio-visual.
26

 

Belajar menjadi lebih menyenangkan dan mudah dalam penyampaian pesan.    

Siswa juga  lebih bersemangat dan tertarik terhadap materi yang diberikan. 

Kondisi semacam ini menghasilkan proses pembelaajran yang efektif dan 

kondusif. 

Namun demikian, masih ada sebagian  dari guru-guru di MA Tri 

Bhakti At-taqwa  Rama Puja Raman  Utara Lampung Timur yang belum 

menerapkan media pembelajaran dengan  audio-visual. Mereka adalah rata-rata 

guru yang senior dan sudah mendekati pensiun. Bagi mereka, mengajar dengan 
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 Ubaidillah,  Wawancara, tanggal  27 Desember 2015 
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media sederhana sudah cukup, yang penting materi tersampaikan dan para 

siswa dianggap paham dengan materi yang disampaikan. 

2.  Kinerja Guru Madrasah Aliyah Tri Bhakti Attaqwa 

           Berikut ini akan digambarkan kinerja guru dalam pembelajaran sebagai 

tugas dan kewajiban guru sehari-hari. Adapun aspek-aspek yang menjadi tugas 

guru dalam kinerjanya sebagai seorang guru adalah persiapan pembelajaran, 

proses pembelajaran, dan evaluasi pembélajaran. Akan lebih jelasnya adalah 

sebagai berikut: 

1. Perencanaan pembelajaran 

Perencanaan pembelajaran merupakan catatan-catatan hasil 

pemikiran awal seorang guru sebelum mengelola proses pembelajaran. 

Perencanaan pembelajaran merupakan persiapan mengajar yang berisi hal-

hal yang perlu atau harus dilakukan oleh guru dan siswa dalam 

melaksanakan kegiatan pembelajaran, yang antara lain terdiri dari: 

pemilihan materi, metode, media, dan alat evaluasi
27

. Unsur-unsur tersebut 

tentunya harus mengacu pada silabus yang ada. 

Perencanaan pembelajaran memiliki peranan yang signifikan bagi 

berhasilnya seorang guru dalam melaksanakan pembelajaran. Apabila 

perencanaan suatu kegiatan dirancang dengan baik dan matang, maka 

kegiatan akan lebih mudah dilaksanakan, terarah, dan térkendali. 

Perencanaan pembelajaran berperan sebagai acuan bagi guru untuk 
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 Edi Tukamdi (guru), Wawancara,  Tanggal, 13 November 2015 
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melaksanakan kegiatan pembelajaran agar lebih terarah dan berjalan efisien 

dan efektif. Dengan kata lain perencanaan pembelajaran berperan sebagai 

scenario proses pembelajaran. Oleh karena itu perencanaan pembelajaran 

hendaknya bersifat luwes/fleksibel dan memberi kemungkinan bagi guru 

untuk menyesuaikannya dengan respon siswa dalam proses pambelajaran 

sesungguhnya. 

Dalam aspek perencanaan pembelajaran sebagai persiapan guru 

dalam melakukan pembelajaran bersama-sama siswa, maka fokus 

pembahasannya adalah pembuatan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) 

untuk tiap kali pertemuandan silabus. Perbedaan antara silabus dan RPP 

adalah, bahwa silabus memuat hal-hal yang diperlukan oleh siswa untuk 

menuntaskan suatu kompetensi secara utuh, artinya di dalam silabus 

adakalanya beberapa kompetensi yang sejalan akan disatukan, sehingga 

perkiraan waktunya beium tahu pasti berapa pertemuan akan dilakukan. Di 

samping itu silabus juga mengisyaratkan materi apa yang secara minimal 

perlu dikuasai siswa untuki mencapai ketuntasan kompetensi. Sedangkan 

rencara pembelajaran adalah penggalan-penggalan kegiatan yang perlu 

dilakukan oleh guru untuk setiap kali pertemuan. Di dalamnya harus terlihat 

tindakan-tindakan apa yang perlu dilakukan oleh guru untuk mencapai 

ketuntasan kompetensi dan tindakan selanjutnya setelah pertemuan selesai. 

Hasil data dari lapangan didapatkan, silabus pengajaran mata 

pelajaran yang ada di MA Tri Bhakti Attaqwa dibuat oleh tim pakar atau 

guru mata pelajaran yang mana silabus tersebut sudah disediakan oleh 
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pemerintah dalam hal ini Kementerian Agama khususnya bagian madrasah 

aliyah dan pendidikan dasar. Para guru dalam kegiatan mengajarnya lebih 

banyak merujuk pada silabus yang telah disediakan oleh pemerintah. 

Namun demikian, ada juga beberapa guru dengan jumlah cukup sedikit yang 

mau mengembangkan silabus dengan secara mandiri.  

Dan mereka pada umumnya mengembangkan materi pengayaan 

mata pelajaran yang dipegangnya sehingga mereka berusaha untuk 

memperdalam materi yang akan disampaikan dalam proses pembelajaran.28 

Para guru mata pelajaran juga saling tukar pikiran dan ilmu untuk 

berupaya menambah wawasan materi atau lebih tepatnya pengayaan materi 

pelajaran sehingga materi-materi yang diajarkan selalu berkembang sesuai 

dengan tuntutan perkembangan masyarakat dan zaman.29 

Perencanaan dan persiapan pembelajaran Perencanaan dan 

persiapan pembelajaran oleh guru, setelah dilakukan pengumpulan data, 

baik wawancara, dokumentasi maupun observasi, menunjukkan relatif baik. 

Hal ini dibuktikan dengan data mengenai penyusunan program semesteran 

dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), untuk tiap pertemuan 

pembelajaran. Baik untuk program pengajaran dalam satu semester 

berdasarkan kurikulum tingkat satuan pembelajaran (KTSP) 

memperlihatkan mereka mayoritas sering melakukan. Dan hanya sedikit 
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 Wawancara, dengan kepala madrasah dan waka kurikulum MA Tri Bhakti Attaqwa 

Rama Puja Raman Utar Lampung Timur pada 15 Desember 2015. 
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  M. Suyadi, Wawancara,  tanggal 10 November 2015. 
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dari mereka kadang-kadang melakukan perencanaan dan persiapan secara 

mandiri.30 

Kegiatan perencanaan dan persiapan guru mengajar khususnya 

dalam pembuatan RPP di tiap mata pelajaran dan sub materi yang dilakukan 

guru secara inisiatifdan mandiri sangatlah jarang. Mereka membuat RPP 

mengikuti dan merujuk pada silabus atau pedoman kurikulum yang telah 

ada yang diberikan oleh pemerintah. Adajuga guru yang tidak menyusun 

RPP sebagai persiapan kegiatan pembelajaran di kelas. Guru yang tidak 

menyusun dan mempersiapkan perencanaan pelaksanaan pembelajaran 

mengaku mereka dari semester ke semester mengajar mata pelajaran yang 

sama. Rata-rata guru yang tidak menyusun RPP adalah guru yang senior dan 

mendekati masa pension. 

 Dari hasil wawancara dan dokumentasi mengenai perencanaan 

pelaksanaan pembelajaran, para guru menyusun RPP mengikuti kurikulum 

dan buk-u-buku yang jadi pedoman mereka mengajar, walaupun adajuga 

guru yang menyusun perencanaan secara mandiri dengan mengembangkan 

contoh-contoh yang ada di kurikulum dari pemerintah. Adapun isi secara 

garis besar rencana pelaksanaan pembelajaran yangdisusun oleh guru di 

antaranya adalah berisi31: 1) identitas mata pelajaran; 2) standar kompetensi 

dan kompetens dasar; 3) materi pembelajaran; 4) strategi belajar mengajar; 

                                                           
30

   Binti Amanah,  Wawancara,  tanggal 15 Desember2015. 

 
31

  Dokumentasi,  RPP, tanggal 11 Desember 2015. 
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5) media pembelajaran; 6) penilaian dan tindak lanjut; dan 7) sumber 

bacaan.32 

Garis besar isi dari perencanaan pelaksanaan pembelajaran di atas 

setelah dilakukan studi dokumentasi, ternyata standar kompetensi dan 

kompetensi dasar diambil dari silabus yang ada di madrasah, megitu juga 

materi pembelajaran, para guru mengambil materi tersebut dari silabus yang 

telah ditentukan semula. Adapun strategi belajar mengajar yang berisi 

pengalaman belajar dan aktivitas guru dikembangkan sendiri oleh guru. Hal 

ini tergantung kreativitas guru untuk mencapai tujuan atau indikator-

indikator yang telah ditentukan sebelumnya. Lalu mengenai media 

pembelajaran juga dipilih oleh guru sediri sesuai dengan kreativitas dan 

tingkat pengetahuan guru mengenai penggunaan media. Selanjutnya adalah 

penilaian dan tindak lanjut, berisi jenis tagihan, kriteria keberhasilan dan 

tindak lanjut dari penilaian tersebut. Penilaian ini pada umumnya mereka 

menyebutkan menggunakan alat-alat tes, baik tes lisan maupun tulisan sena 

tes perbuatan.33 

2. Pelaksanaan Pembelajaran 

Kinerja guru dalam proses pembelajaran merupakan implementasi 

dari perencaan pelaksanaan pembelajaran. Pada tahap ini guru perlu 

mengkonsentrasi lingkungan belajar maupun suasana belajar agar 

                                                           
32

 Winarno dan Ekojuniarto, Perencanaan Pembelajaran, Dirjen Pendidikan Dasar dan 

Menengah,  Departemen Pendidikan Nasional, 2003, h. 6. 

     33 Guru-guru, Wawancara,  dan dokumentasi RPP, tanggal 11 Desember2015.  
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perencanaan pembelajaran dapat direalisasikan secara maksimal. Pada 

tahapan ini berbagai komponen akan berkembang sesuai dengan 

pengalaman belajar yang direncanakan. 

Dari hasil observasi terhadap unjuk kerja beberapa guru dan 

mewawancarainya, dihasilkan bahwa mereka mengajar mengikuti 

perencanaan pembelajaran yang mereka susun sebelumnya, walaupun tidak 

seratugs persen, hal ini dikarenakan berkembangnya situasi dan kondisi 

pembelajaran, baik kondisi siswa maupun komponen lain yang berkaitan 

dengan proses pembelajaran. Pada umumnya dikarenakan materi yang 

diberikan kurang dengan cepat dipahami oleh siswa sehingga perlu guru 

menganalisis lalu melakukan tindakan-tindakan, baik pengulangan maupun 

merubah strategi pembelajaran. 

Pada tahap proses pembelajaran ini diawali dengan guru 

menjelaskan tujuan pembelajan materi yang baru yang akan disampaikan 

dan mengaitkannya dengan materi yang telah dipelajarinya terlebih dahulu. 

Setelah itu ada guru yang langsung menjelaskan secara konsep materi 

tersebut ada juga guru beflanya dulu materi baru untuk mengetahui sejauh 

mana siswa memahami materi tersebut dan selanjutnya menjelaskan materi 

tersebut. Setelah guru menjelaskan materi lalu gum melakukan penggalian 

pemahamansiswa tentang materi yang telah dibahas, dengan berbagai model 

pertanyaan. Jika banyak siswa yang belum memahami maka guru 

mengulangi kembali secara detail materi yang telah dijelaskan tadi. 
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Dalam proses pembelajaran, guru juga menunjukkan kinerjanya 

mengenai keterampilan penataan menerapkan bebarapa metode 

pembelajaran dan strategi pembelajaran. Guru yang diamati temyata ada 

perbedaan, gum senior lebih cenderung menggunakan metode ceramah dan 

menjelaskan di papan tulis dan siswa menyimak serta menulis. Setelah 

siswa dijelaskan oleh guru lalu guru memberi kesempatan siswa untuk 

bertanya tentang materi yang telah dijelaskan oleh guru tersebut. Metode ini 

memang cenderung konvensional, namun metode ceramah memang 

merupakan metode yang paling tua dan tidak dapat ditinggalkan oleh para 

guru. Walaupun metode ini cenderung konvensional, namun guru tersebut 

tetap berusaha mengaktifkan siswa dengan disuruh bertanya dan bahkan 

berdiskusi untuk menjelaskan masalah yang dipertanyakan
34

.  

Ada juga guru lain yang diobservasi menunjukkan mereka lebih 

maju dari segi media pembelajaran dan strateginya. Guru-guru yang lebih 

maju dari segi teknologi pada umumnya adalan guru-guru yunior dan 

memiliki latar belakang pendidikan magister pendidikan. Mereka 

memanfaatkan teknologi informasi untuk menunjuang keberhasilan 

pembelajaran. Walaupun tujuannya sama dengan guru-guru senior yang 

cenderung konvensional, tetapi mereka lebih disukai oleh siswa karena 

siswa lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar dengan media 

pembelajaran yang lebih up to date. Media yang digunakan misalnya, power 

point, audio-visual lain sesuai dengan tema materi yang diajarkan, intemet 

                                                           
34

, Junaidi Abdillah (guru), Wawancara,  Tanggal 12 November 2015 
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untuk mengeksplor data-data dan contoh-contoh kasus tema materi, dan 

media lain yang itu semua dianggap hal baru oleh siswa sehingga mereka 

tertarik untuk mengikutinya.35 

Perubahan-perubahan paradigma mengajar dari konvensional ke 

modern dan mengaktifkan siswa merupakan kesadaran sendiri oleh guru-

guru yang didominasi oleh guru yunior dan guru yang berpendidikan 

magister. Pelaksanaan proses pembelajan yang lebih modem ini dipengaruhi 

selain kesadaran adalah juga pengalaman mereka ketika menempuh kuliah 

sebelumnya, baik ketika menempuh pendidikan sarjana pendidikan maupun 

ketika menempuh pendidikan magister. Sedangkan guru-guru yang senior, 

dulu ketika mendapatkan perkuliahan tidak mendapatkan pengalaman 

belajar dengan media-media yang modem seperti akhir-akhir ini sehingga 

guru-guru yang senior dan mendekati pensiun lebih suka dengan mengajar 

dengan media yang sangat sederhana, yaitu papan tulis dan alat tulis. 

Kadang kala mereka menggunakan gambar-gambar sederhana untuk 

aplikasi praktis, dan merekajarang sekali dan hampir tidak pemah 

menggunakan media audio-visual. 

Dalam pengelolaan kelas dilihat dari aspek lingkungan, hampir 

semua guru melaksanakannya dengan baik, karena di MA Tri Bhakti 

Attaqwa, guru-guru selalu mendapatkan pelatihan mengenai pengelolaan 

kelas yang efektif dan efisien. Bekal pelatihan ini yang dijadikan salah satu 

                                                           
35  Observasi, tanggal 12 Desember 2015. 



 
107 

 

ilmu untuk diaplikasikan di dalam pelaksanakan proses pembelajaran di 

kelas, karena keterampilan guru dalam mengelola kelas tidak serta merta 

dapat dikuasai tanpa adanya proses belajar dan latihan bagi guru yang 

bersangkutan.36 

Prinsip-prinsip yang guru-guru MA Tri Bhakti Attaqwa gunakan 

dalam pelaksanaan proses belajar adalah: 1) berpusat pada siswa, proses ini 

harus menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Subjek belajar di 

antaranya memperhatikan bakat, minat, kemampuan, strategi belajar, 

motivasi belajar, dan latar belakang sosial siswa; 2) belajar dengan 

melakukan, penerapan konsep dan teori berupa pengalaman nyata 

kehidupan sehari-hari; 3) mengembangkan kemampuan sosial; 4) 

mengembangkan keaktifan siswa; dan 5) menumbuhkan kesadaran sebagai 

arga negara yang baik sena fitrah bertuhan.37 

Selanjutnya adalah presensi guru mengajar atau mengadakan 

pembelajaran. Presensi ini sangat penting karena berkaitan dengan jumlah 

materi yang disampaikan dan penguasaan siswa terhadap materi yang 

disampaikan. Kurangnyajumlah presensi guru dalam mengajar akan 

mengakibatkan materi tidak disampaikan sesuai dengan perencanaan dalam 

satu hingga dua semester. Dari hasil observasi dan wawancara, rata-rata 

guru hadir terus menerus untuk mengisi proses pembelajaran dan rata-rata 

mereka tepat waktu. Memang ada beberapa guru kadang dan hampri tidak 

                                                           
36

Waka kurikulum, Wawancara,  tanggal 15 Desember 2010. 
37  Kepala madrasah, Wawancara,  tanggal 10 Desember 2015. 
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pernah tidak dapat tepat waktu, ha] ini dikarenakan mereka kejauhan tempat 

tinggalnya dan kebanyakan ibu-ibu guru karena harus mengurus rumah dan 

letak rumah yang jauh. 

Absensi guru disediakan oleh pihak administrasi madrasah yang 

harus diisi guru ketika datang untuk memberikan pembelajaran.  

3. Evaluasi pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan upaya penilaian yang dilakukan 

oleh guru untuk mengetahui sejauhmana siswa dapat mengikuti dan 

memahami materi yang disampaikan oleh guru. Evaluasi pembelajaran pada 

umumnya terbagi menjadi dua, yakni evaluasi sumatif dan formatif. 

Evaluasi sumatif dilaksanakan ketika tiap kali materi selesai diberikan, 

sedangkan evaluasi formatif dilaksanakan ketika satu semester materi 

selesai diberikan. 

Evaluasi sumatif sendiri dilakukan oleh guru dengan cara yang 

berbeda-beda antara guru satu dengan yang lain. Ada guru memberi ujian 

ketika satu bab selesai ada juga guru yang memberikan ujianketika satu sub 

materi selesai diberikan. Adapun ujian yang diberikan juga bermacam-

macam, tetapi rata-rata mereka memeberikan ujian berupa tes tulis.  

Sedangkan evaluasi formatif, itu diadakan dua kali dalam satu tahun, 

yaitu semester pertama dan semester kedua hingga kenaikan kelas. Adapun 

bahan ujian dalam ujian formatif telah disediakan oleh madrasah secara 

serempak dari pusat, bukan dari guru masing-masing madrasah. Hal ini 
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meringankan guru dari satu sisi dan mungkin bahan ujian tidak sesuai 

dengan penguasaan, situasi, dan kondisi siswa pada sisi lain. 

Ada empat hal yang sangat erat kaitannya dengan kegiatan evaluasi, 

yaitu pengukuran, tes, penilaian, dan pengambilan keputusan. Pengukuran 

sebagai kegiatan untuk mendapatkan informasi atau data secara kuantitatif. 

Pengukuran ini sebagai upaya untuk mengetahui atau mengukur sejauh 

mana siswa memahami dan menguasai berbagai materi yang telah diberikan 

oleh guru. Salah satu alat ukumya dinamakan tes dan hasilkany dinamakan 

skor (hasil pengukuran). Tes merupakan alat ukur untuk mengetahui 

kemajuan dan perubahan yang terjadi pada diri siswa, baik dari sisi kognitif, 

afektif, maupun psikomotor. Sedangkan penilaian adalah evaluasi untuk 

menilai para peringkat mana siswa berhasil atau suatu program berhasil atau 

tidaknya. Hasil penilaian biasanya digunakan untuk pengambilan keputusan, 

misalnya siswa tersebut naik kelas atau tidak.
38

 

Guru-guru MA Tri Bhakti Attaqwa pada umumnya menggunakan 

tehnik evaluasi dan alat penilalanl yaitu berupa tes, baik tes tenulis, lisan 

maupun perbuatan. Namun, di antara tiga alat tes tersebut yang paling sering 

dilakukan adalah tes tulisan karena paling mudah dan efisien. Tehnik 

observasi danpengamatan sangat jarang digunakan oleh guru, kecuali untuk 

kasus-kasus tertentu, misalnya untuk melihat akhlak dan budi pekerti siswa, 

guru tentu dengan menggunakan alat pengamatan.39 
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 M. Suyadi, Wawancara Tentang Evaluasi Belajar Siswa, Tanggal 20 Desember 2015 
39

 Guru-guru,  Wawancara, tanggal l5 Desember 2015. 
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Tes tertulis yang paling sering digunakan oleh guru pada umumnya 

adalah tes objektif dan uraian. Tes uraian pun jarang sekali yang tidak 

obyektif, karena menggunakan penalaran menurut guru, siswa kurang dapat 

mengerjakannya dengan baik. Tes objektif misalnya dengan menanyakan 

pertanyaan kemudian siswa disuruh memilih salah satu jawaban yang tepat 

yang telah disediakan jawabannya. Sedangkan  tes uraian, guru meminta 

atau bertanya dan murid disuruh menjawab sesuai daya ingat dan keahlian 

menguraikan jawaban masing-masing siswa.40 

Dari tes-tes yang diberikan oleh guru di atas, mengindikasikan 

bahwa guru lebih dominan melakukan evaluasi pada taraf kongnitif, 

sedangkan afektif dan psikomotor masih jarang dilakukan. Hal ini 

dikarenakan guru memberikan materi-materi lebih pada ceramah dan 

konsep-konsepayang kurang aplikatif dan lebih banyak didominasi oleh 

guru senior dan mendekati pensiun. Sedangkan guru-guru yang masih 

memiliki semangat perubahan yang tinggi, yaitu guru yunior dan memiki 

pendidikan magister, mereka lebih dominan pada penilaian proses ketika di 

kelas, penilaian tes lisan dan tulisan yang tesnya lebih pada uraian subjektif. 

Hal ini dilakukan untuk menggali ketrampilan siswa dalam melakukan 

analisis dan penyimpulan sehingga tujuan pembelajaran dan konpetensi 

dasar dapat lebaih tercapai dengan baik.41 

 

                                                           
40

 Guru, Wawancara, tanggal 16 Desember 2015 
41 Khoirudin (guru),  Wawancara,  Tanggal I6 Desember 2015. 
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