
BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan merupakan salah satu aspek terpenting dalam pembangunan

bangsa. Sejarah menunjukkan bahwa kunci keberhasilan pembangunan negara-negara

maju adalah tersedianya penduduk yang terdidik dalam jumlah, jenis, dan tingkat

yang memadai. Karena itu hampir semua bangsa menempatkan pembangunan

pendidikan sebagai prioritas utama dalam program pembangunan nasional mereka.

Sumber daya manusia yang bermutu, yang merupakan produk pendidikan,

merupakan kunci keberhasilan suatu negara. Pendidikan memiliki peran penting

dalam mengembangkan sumber daya manusia. Sumber daya manusia yang unggul

dan berkualitas tentu akan mampu bersaing dalam berbagai aspek kehidupan. Upaya

peningkatan mutu merupakan agenda setiap institusi pendidikan. Berkembangnya

tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap mutu layanan jasa pendidikan merupakan

sebuah tantangan baru bagi setiap institusi atau lembaga pendidikan di tengah kondisi

persaingan yang semakin ketat. Untuk mempertahankan eksistensinya, setiap institusi

pendidikan harus memiliki daya saing yang ditunjukkan melalui peningkatan mutu

layanannya.

Pada era globalisasi pendidikan merupakan hal yang sangat penting karena

pendidikan merupakan salah satu penentu mutu sumber daya manusia. Dewasa ini
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keunggulan suatau bangsa tidak lagi ditandai dengan melimpahnya kekayaan alam,

melainkan pada keunggulan sumber daya manusia yang berkolerasi positif dengan

mutu pendidikan. Mutu pendidikan sering diindikasikan dengan kondisi yang baik,

memenuhi syarat, dan segala komponen yang harus terdapat dalam pendidikan.

Komponen-komponen tersebut adalah masukan, proses, keluaran, tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana serta biaya. Mutu pendidikan tercapai apabila

input, proses, output, guru, sarana dan prasarana serta biaya pada seluruh komponen

tersebut yang lebih banyak berperan adalah tenaga kependidikan yang bermutu yaitu

yang mampu menjawab tantangan-tantangan dengan cepat dan tanggung jawab.

Kualitas sumber daya manusia menjadi peran utama dalam menentukan

kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, pendidikan mengubah sumber daya manusia

yang belum berkualitas menjadi sumber daya manusia yang unggul dan berkualitas

tinggi. Hal ini sesuai dengan undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menjelaskan bahwa pendidikan

nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa,

bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang

beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta

bertanggung jawab. Tujuan utama pendidikan meneruskan kebudayaan kepada

generasi muda melalui proses sosialisasi.
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Pemerataan pelayanan pendidikan di Indonesia perlu diarahkan pada

pendidikan yang transparan, berkeadilan dan demokratis (democratic education). Hal

tersebut harus dikondisikan pula dalam lingkungan sekolah/madrasah, dalam hal ini

sekolah/madsarah sebagai masyarakat kecil (mini society) yang merupakan wahana

pengembangan peserta didik, dituntut untuk menciptakan iklim pembelajaran yang

demokratis (democratic instruction), agar terjadi proses pembelajaran yang

menyenangkan (joyfull learning). 1

Sumber daya manusia yang berkualitas dapat diciptakan melalui lembaga

pendidikan baik lembaga pendidikan formal, non formal maupun informal. Secara

umum, guru dan tenaga kependidikan disebut sebagai tenaga pendidik. Dalam

pendidikan formal, guru memiliki peran serta aktif dalam mengembangkan potensi

siswa yang dimilikinya. Guru memiliki tanggung jawab untuk membawa dan

mengantarkan para siswanya ke taraf kedewasaan tertentu dan taraf yang dicita-

citakan. Dalam rangka ini, guru tidak semata-mata sebagai pengajar (transfer of

knowledge), tapi juga sebagai pendidik (transfer of values) sekaligus sebagai

pembimbing yang memberikan pengarahan dan menuntun siswa dalam belajar. Salah

satu wahana untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia adalah melalui

pendidikan, sehingga mutu pendidikan harus senantiasa ditingkatkan. Peningkatan

kualitas sumber daya manusia merupakan suatu proses yang tidak dapat dipisahkan

1 E. Mulyasa, Kurikulum Berbasis Kompetensi, Konsep, Karakteristik dan Implementasi,
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2004), h. 7
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dengan proses peningkatan kualitas (mutu) pendidikan.2 Proses pendidikan yang

bermutu harus didukung oleh personalia seperti: administrator, guru, konselor, dan

tata usaha yang bermutu dan profesional, sarana dan prasarana pendidikan, fasilitas,

media, sumber belajar yang memadai, biaya yang mencukupi, manajemen dan

strategi yang tepat serta lingkungan yang mendukung. Jika komponen berfungsi

optimal akan menentukan terciptanya sekolah yang memiliki mutu lulusan yang

unggul, yaitu mutu peserta didik yang mempunyai kemampuan dan ketrampilan

sesuai dengan tuntutan masyarakat. Sumber daya yang berkualitas akan lahir dari

sistem dan proses pendidikan yang berkualitas. Sementara pendidikan yang

berkualitas akan diperoleh jika sistem pembelajaran yang diterapkan oleh para guru

juga berkualitas.

Dalam dunia pendidikan Islam, dengan adanya manajemen yang baik

diharapkan ada perubahan kearah yang lebih baik khususnya yang menyangkut

kualitas dan mutu pendidikan Islam. Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, Al-

Quran menjelaskan bahwa seseorang apabila ingin meningkatkan kemampuan dirinya

maka berusahalah. Begitu halnya juga dengan meningkatkan kinerja perlu upaya baik

dari guru bersangkutan maupun orang-orang disekitar lingkungannya terkait dengan

hal ini Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 53 dan Ar’Ra’d ayat 11:

2 E. Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), h.4
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Artinya : (siksaan) yang demikian itu adalah Karena Sesungguhnya Allah sekali-kali
tidak akan merubah sesuatu nikmat yang Telah dianugerahkan-Nya kepada suatu
kaum, hingga kaum itu merubah apa-apa yang ada pada diri mereka sendiri, dan
Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui. (Q.S.Al Anfal : 53).3

                  
                         
  

Artinya: “Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran,
di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya
Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang
ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap
sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada
pelindung bagi mereka selain Dia.: (Ar-Ra’d: 11).4

Ayat ini menjelaskan bahwa tidak akan terjadi perubahan apapun terhadap

sebuah kaum yang dalam manajemen dikenal dengan istilah organisasi jika dalam

organisasi itu sendiri mulai dari pemimpin sampai dengan anggota organisasi tersebut

tidak melakukan perubahan apa-apa. Dan untuk melakukan perubahan itu maka

diperlukan manajemen yang baik pula yang meliputi perencanaan, pengorganisasian,

pelaksanaan, dan pegawasan.

3 Departemen Agama Republik Indonesia, Al Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: Putra
Toha, 1995), h. 270

4 Ibid., h. 337
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Firman Alloh SWT yang lain dalam surat Al-Hasyr ayat 18:

                     
    

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.5

Dalam ayat ini memberi pesan kepada orang-orang yang beriman untuk

memikirkan masa depan. Dalam memikirkan masa depan ini diperlukan perencanaan

(planing) yang sistematis dan jelas. Perencanaan ini menjadi sangat penting sebagai

pengarah bagi kegaiatan, target-target dan hasil-hasil dimasa depan sehingga dapat

terjadi perubahan  yang lebih baik.

Istilah manajemen telah diartikan oleh berbagai pihak dengan berbagai bentuk

batasan. Masing masing pihak memberikan pengertian menurut mana mereka

berpijak dan berprilaku, sehingga melahirkan istilah tersebut, walaupun dalam

esensinya istilah-istilah tersebut sebenarnya mempunyai pengertian dan makna yang

berbeda. Manajemen adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai tujuan tertentu

melalui kerjasama dengan orang lain.6 Meskipun cenderung mengarah pada fokus

tertentu, para ahli masih berbeda pandangan dalam mendifinisikan manajemen.

5 Ibid., h.919
6 Kompri, Manajemen Pendidikan 1, (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 91
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Istilah manajemen dalam kaitannya dengan pendidikan dapat diartikan

sebagai suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktifitas

perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian,

pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan,

penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara

berkualitas.

Mengenai pengertian manajemen pendidikan menurut banyak ahli yaitu:

1. G.Z. Roring sebagaimana dikutip Ngalim Purwanto mengungkapkan
manajemen pendidikan merupakan cara bekerja dengan orang-orang didalam
rangka usaha mencapai tujuan pendidikan yang efektif, yang berarti
mendatangkan hasil yang baik, tepat dan benar sesuai dengan tujuan
pendidikan yang telah ditetapkan.

2. Husaini usman mendifinisikan manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu
mengelola sumber daya pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi
dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri,
kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan
dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Secara lebih singkat manajemen
pendidikan diartikan sebagai seni dalam mengelola sumber daya pendidikan
untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien.

3. Hadari nawawi mengemukakan pendapat bahwa manajemen pendidikan
adalah ilmu terapan dalam bidang pendidikan yang merupakan rangkaian
kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama sejumlah
orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan sistematis
yang diselenggarakan dilingkungan tertentu, terutama berupa lembaga
pendidikan formal.

4. Djam’an satori memberikan pengertian manajemen pendidikan sebagai
keseluruhan proses kerja sama dengan memanfaatkan semua sumber personil
dan materi yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang
telah ditetapkan secara efektif dan efisien.7

7 Kompri, Op.Cit., h. 93
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Melalui ilmu manajemen yang ditetapkan dalam kegiatan pendidikan

menggambarkan variabel pemerintah sebagai pengambil kebijakan, sekolah sebagai

pelaksana kegiatan belajar mengajar, profesi kependidikan dan guru sebagai pihak

yang bertanggung jawab terhadap mutu layanan belajar, adalah menjadi jaminan

bahwa pendidikan dalam suatu Negara telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan

keinginan masyarakat. Sehingga dapat diketahui siapa saja sebenarnya pihak-pihak

yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan. Kemudian dapat

diketahui peran dan kedudukan legislatif maupun eksekutif pada tingkat pemerintah

pusat, provinsi, dan kabupaten/kota serta peran dan kedudukan satuan pendidikan

pada semua jenjang dan jenis yang menggambarkan tingkat dan jenis keilmuan.

Mengetahui bahwa guru merupakan komponen yang sangat penting, sehingga

dapat memberikan sumbangan secara maksimal untuk mencapai tujuan sekolah.

Sumbangan dapat diberikan bila guru dan kepala sekolah memahami kewajiban dan

hak-haknya dalam melaksanakan tugas di sekolah. Pengambilan kebijakan pada

pemerintah, legislative, kepala sekolah dan guru tidak dapat terlepas dari kegiatan

manajemen pendidikan. Mereka harus mengetahui peranan yang diharapkan dalam

penyelenggaraan sekolah. Pemahaman demikian menjadi tujuan mempelajari

manajemen pendidikan yang pada akhirnya para guru, kepala sekolah, konselor,

supervisor, pemerhati pendidikan, orang tua siswa, dan para pejabat birokrasi

pemerintahan yang berkaitan dengan pendidikan memahami manajemen pendidikan

dan mampu serta terampil menerapkannya dalam penyelenggaraan pendidikan.



9

Agar dapat melaksanakan peran dan tugasnya, seorang guru harus memenuhi

berbagai syarat. Hal ini membedakan guru dengan profesi lainnya. Adapun syarat

kompetensi guru profesional sesuai dengan Peraturan Mentri Pendidikan Nasional

Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik

dan Kompetensi Guru yakni kompetensi pedagogik, kompetensi personal, kompetensi

profesional dan kompetensi sosial. Dalam meningkatkan kualitas pendidikan, kualitas

seorang guru profesional tentu menjadi seseorang yang berkontribusi utama. Semakin

profesional guru tersebut semakin meningkat pula kualitas pendidikan dan peserta

didik yang dihasilkan. Profesional seorang guru dapat dilihat dari kinerja tersebut.

Wina Sanjaya menjelaskan peran guru dalam penyelenggaraan pendidikan

sangat dominan dalam penyelenggaraan kualitas pendidikan, oleh karenanya upaya

untuk mempersiapkan sumber daya manusia dalam hal ini seorang guru yang

profesional perlu penegasan yang konkret seperti yang tercantum dalam UU No. 14

Tahun 2005 mengenai Guru dan Dosen: Guru mempunyai kedudukan sebagai tenaga

profesional pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan

anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang diangkat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.8

Selanjutnya Syaiful Sagala, beliau menuliskan bahwa standar yang

dipersyaratkan menjadi guru yang profesional itu adalah sebagai berikut:

8 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), cet. Ke-2, h. 9
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Roestiyah N. K menginventarisir tugas guru secara garis besar antara lain:

1. Mewariskan kebudayaan dalam bentuk kecakapan, kepandaian dan
pengalaman empiric, kepada para muridnya;

2. Membentuk kepribadian anak didik sesuai dengan nilai dasar Negara;
3. Mengantarkan anak didik menjadi warga Negara yang baik, memfungsikan

diri sebagai media dan perantara pembelajaran bagi anak didik;
4. Mengarahkan dan membimbing anak sehingga memiliki kedewasaan dalam

berbicara, bertindak dan bersikap;
5. Memungsikan diri sebagai penghubung antara sekolah dan masyarakat

lingkungan, baik sekolah negeri atau swasta;
6. Harus mampu mengawali dan menegakkan disiplin baik untuk dirinya,

maupun murid dan orang lain;
7. Memungsikan diri sebagai administrator dan sekaligus manajer yang

disenangi;
8. Melakukan tugasnya dengan sempurna sebagai amanat profesi;
9. Guru diberi tanggung jawab paling besar dalam hal perencanaan dan

pelaksanaan kurikulum serta evaluasi keberhasilannya;
10. Membimbing anak untuk belajar memahami dan menyelesaikan masalah yang

dihadapi muridnya; dan
11. Guru harus dapat merangsang anak didik untuk memiliki semangat yang

tinggi dan gairah yang kuat dalam membentuk kelompok study,
mengembangkan kegiatan ekstra kulikuler dalam rangka memperkaya
pengalaman.9

Berdasarkan pada penjelasan Roestiyah N. K tersebut diatas, maka dapat

ditegaskan bahwa guru bertanggung jawab mencari cara untuk mencerdaskan

kehidupan anak didik dalam arti sempit dan bangsa dalam arti luas.10

Pendidikan yang bermutu harus memiliki ciri khusus, diantaranya harus

mempertimbangkan kondisi setempat. Dalam konteks pembelajaran, tujuan utama

pembelajaran adalah membelajarkan siswa. Oleh sebab itu kriteria keberhasilan

proses pembelajaran tidak diukur dari sejauh mana siswa telah menguasai materi

9 Syaiful. Sagala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, (Bandung:
Ikapi, 2009), h.11-14

10 Syaiful. Sagala, Op. Cit., h.13
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pelajaran, akan tetapi sejauh mana siswa telah melakukan proses belajar. Dengan

demikian, guru tidak lagi berperan hanya sebagai sumber belajar, akan tetapi

berperan sebagai orang yang membimbing dan memfasilitasi agar siswa mau dan

mampu untuk belajar.11

Tugas dan kewajiban guru baik yang terkait langsung dengan proses belajar

mengajar maupun yang tidak terkait langsung, sangatlah banyak dan berpengaruh

pada hasil belajar mengajar. Bila peserta didik mendapatkan nilai-nilai tinggi, maka

guru mendapat pujian. Pantas menjadi guru dan harus dipertahankan walaupun tetap

disebut sebagai pahlawan tanpa tanda jasa. Tetapi bila yang terjadi sebaliknya, yakni

para peserta didik mendapat nilai yang rendah, maka serta merta juga kesalahan

ditumpahkan kepada sang guru. Oleh karena itu, perlu diperhatikan secara sungguh-

sungguh bagaimana memberikan prioritas yang tinggi kepada guru. Sehingga mereka

dapat memperoleh kesempatan untuk selalu meningkatkan kemampuannya

melaksanakan tugas sebagai guru.

Guru profesional disamping mereka memiliki kualifikasi pendidikan, juga

dituntut memiliki kompetensi, artinya memiliki pengetahuan, ketrampilan, perilaku

yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasainya dalam melaksanakan tugas

keprofesionalannya. Seperti yang dijelaskan oleh Supardi tentang kinerja guru adalah

11 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,
(Jakarta: kencana, 2011), cet.Ke-5, h. 79
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kemampuan dan keberhasilan guru dalam melaksanakan tugas-tugas pembelajaran

yang ditunjukkan oleh indikator-indikator:

kemampuan menyusun rencana dan program pembelajaran, (2) kemampuan
melaksanakan pembelajaran, (3) kemampuan mengadakan hubungan antar
pribadi, (4) kemampuan melaksanakan penilaian, (5) kemampuan melaksanakan
program pengayaan, dan (6) kemampuan melaksanakan program remedial.12

Dengan demikian guru harus dibekali dengan perangkat kompetensi yang

diperlukan sesuai dengan tugas dan tanggungjawab yang diembannya serta sesuai

dengan perkembangan masyarakat dan zaman. Agar dapat meningkatkan

keterlibatannya dalam melaksanakan tugas sebagai guru, dia harus memahami,

menguasai, dan terampil menggunakan sumber-sumber belajar baru di dirinya.

Sumber belajar bukan hanya guru, apabila guru tidak mampu menyesuaikan diri

dengan perkembangan perubahan. Maka guru tersebut akan mudah ditinggalkan oleh

muridnya.13

Di Negara kita, bukan rahasia lagi bahwa masyarakat mempunyai harapan

yang berlebih terhadap guru. Keberhasilan atau kegagalan sekolah sering dialamatkan

kepada guru. Justifikasi masyarakat tersebut dapat dimengerti karena guru adalah

sumber daya yang aktif, sedangkan sumber daya-sumber daya yang lain adalah pasif.

Oleh karena itu, sebaik-baiknya kurikulum, fasilitas, sarana dan prasarana

pembelajaran, tetapi jika kualitas gurunya rendah maka sulit untuk mendapatkan hasil

pendidikan yang bermutu tinggi.

12 Supardi, Op. cit., h. 40
13 Syaiful. Sagala, Op. cit., h.14
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Dilihat dari sisi mutu pembelajaran pendidikan Agama Islam pada Madrasah

Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung bisa dilihat dalam hal proses pembelajaran seperti:

bahan ajar (kognitif, afektif atau psikomotorik) sudah sesuai dengan silabus dan RPP

yang telah ditentukan, metodologi digunakan bervariasi sesuai kemampuan guru tidak

hanya mengunakan metode ceramah saja, sarana dan prasarana sekolah cukup

lengkap dimana disetiap kelas sudah memakai LCD projektor, dukungan administrasi

baik yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan siswa sudah cukup

terpenuhi serta lingkungan madrasah yang kondusif untuk melakukan proses

pendidikan karena jauh dari keramaian.14

Namun disisi lain, penulis masih menemukan beberapa kendala dan masalah

yang terkait dengan proses pembelajaran, antara lain:

1. Dalam proses pembelajaran guru masih berperan sebagai subjek dan murid

sebagai objek, padahal dalam pembelajaran yang sebenarnya, guru tidak lagi

berperan sebagai sumber belajar, guru harus menempatkan murid sebagai

subjek yang belajar dan guru tidak lagi menjadi “pemeran utama”.15

2. Masih adanya guru yang belum memiliki kepercayaan diri, komitmen dan

tanggung jawab yang besar dalam tugas dalam rangka peningkatan mutu

pembelajaran.16 Tanggung jawab yang besar ini dapat ditunjukkan dengan

kesungguhan guru dalam merencanakan, melaksanakan dan evaluasi proses

14 Zeni Gunawan, Waka Kurikulum, Wawancara, tanggal 19 Desember 2016
15 Novriyanti,  Guru Aqidah Akhlak, Wawancara, tanggal 19 Desember 2016
16 Zeni Gunawan, Waka Kurikulum, Wawancara, tanggal 19 Desember 2016.
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pembelajaran yang salah satu indikasinya bagaimana perlengkapan

pembelajaran yang dilakukan, seperti pembuatan silabus, program tahunan,

program semester, RPP. Data di lapangan menunjukan, bahwa beberapa guru

mata pelajaran pendidikan agama Islam belum memiliki perlengkapan

pembelajaran yang memadai, seperti terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Kelengkapan Pembelajaran Guru Pendidikan Agama Islam

Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung

No Nama Guru
Mata

Pelajaran
Silabus

Program
Tahunan

Program
Semester

RPP

01
Yulia Salma,
S.Ag, M.Pd

Al-Qur’an
Hadits

Ada Ada Ada
Ada

02
Dra. Hj. Siti
Munawaroh

Fiqih Ada
Tidak
Ada

Ada
Ada

03 Muasaroh, S.Ag
Aqidah
Akhlak

Ada Ada Ada
Ada

04
Novriyanti,
S.Ag

Aqidah
Akhlak

Ada Ada Ada Ada

05
Lilis Fauziah,
S.Ag

Al-Qur’an
Hadits

Ada
Tidak
Ada

Ada Ada

06
Softa Rizanah,
S.Pd

Aqidah
Akhlak

Ada Ada Ada Ada

07 Rozak, S.Ag Fiqih Ada Ada Tidak Ada Ada

08 Kherliati, S.Ag SKI Ada Ada Ada Ada

Sumber: Dokumentasi Waka Kurikulum, tanggal 19 Desember 2016

3. Proses pembelajaran masih terlalu monoton sehingga anak merasa jenuh

untuk mengikuti proses pembelajaran.
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4. Pemilihan metode, strategi dan pendekatan pembelajaran terkadang tidak

sesuai dengan isi materi pembelajaran. Guru banyak hanya menggunakan

metode ceramah dalam penyampaian materi pembelajaran.

5. Masih adannya guru yang kurang megikuti dan memanfaatkan tekhnologi

yang ada, hal tersebut  dapat dilihat dari guru yang tidak mampu

menggunakan LCD proyektor dalam penyampaian materi.

6. Masalah rendahnya kualitas pembelajaran yang terungkap dalam

pengembangan ini, misalnya dalam hal-hal sebagai berikut: (1) suasana

pembelajaran tidak kondusif, (2) guru menyajikan materi dengan metode

ceramah tanpa dikombinasikan dengan metode yang lain, guru terkesan

kurang menguasai materi, (3) guru hanya menjelaskan materi dan tidak

berusaha memancing motivasi siswa, (4) aktivitas belajar siswa rendah, dan

(5) Hubungan antara guru dan siswa di dalam kelas terkesan kaku.

Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk mengetahui

lebih lanjut tentang kinerja guru pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung.

Dan agar penelitian tidak terlampau meluas dan menyulitkan maka dalam

melaksanakan penelitian penulis memfokuskan kepada guru pendidikan Agama Islam

pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung.
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B. Fokus dan Subfokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, Fokus penelitian ini adalah

Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam Pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar

Lampung.

Berdasarkan fokus tersebut diatas maka yang menjadi subfokus dalam

penelitian ini adalah :

1. Kinerja perencanaan kegiatan pembelajaran,

2. Kinerja pelaksanaan kegiatan pembelajaran, dan

3. Kinerja evaluasi/Penilaian pembelajaran.

C. Rumusan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Dalam mencapai atau mendapatkan sesuatu, pasti terjadi adanya ketidak

sesuaian dengan tujuan awal yang diharapkan. Masalah adalah kesenjangan antara

harapan akan sesuatu dengan kenyataan yang ada.17 Berdasarkan latar belakang,

Fokus dan subfokus masalah tersebut, maka yang menjadi rumusan masalah

penelitian ini adalah ”Bagaimanakah Kinerja Guru Pada Madrasah Aliyah Negeri

2 Bandar Lampung.” Dan Berdasarkan fokus dan subfokus penelitian tersebut, maka

peneliti menyusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah kinerja guru dalam perencanaan kegiatan pembelajaran pada

Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung?

17 S. Margono, Penelitian Pendidikan, ( Jakarta: Rineka Cipta, 1990 ), h. 54
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2. Bagaimanakah kinerja guru dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran pada

Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung?

3. Bagaimanakah kinerja guru dalam evaluasi/penilaian pembelajaran pada

Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung?

D. Tujuan dan Kegunaan Hasil Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah : ”untuk mengetahui kinerja guru

Pendidikan Agama Islam pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

1. Sebagai kontribusi pemikiran sekaligus dalam rangka memperluas

wawasan bagi kajian ilmu pendidikan dalam meningkatkan pemahaman

tentang manajemen pendidikan Islam.

2. Menambah ilmu pengetahuan yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan

penelitian lebih lanjut bagi pengembangan ilmu dalam manajemen

pendidikan Islam.

3. Hasil penelitian ini diharapkan secara teoritis berguna bagi pengembangan

wacana ilmu ke-Islaman, terutama yang berkaitan dengan pengembangan

manajemen pendidikan Islam.
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b. Kegunaan Praktis

1. Memberikan informasi mengenai kinerja guru Pendidikan Agama Islam

khususnya pada Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung.

2. Memberikan sumbangan pemikiran bagi pembaca terutama bagi pendidik

dan kepala madrasah dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja

guru.

3. Penelitian ini dapat digunakan sebagai tolok ukur dalam meningkatkan

kinerja guru Pendidikan Agama Islam khususnya pada Madrasah Aliyah

Negeri 2 Bandar Lampung.

4. Dapat dijadikan sebagai media bagi kepala madrasah khususnya pada

Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung untuk mengoptimalkan

kinerja guru Pendidikan Agama Islam.

5. Bagi peneliti, untuk meningkatkan dan menambah pengetahuan tentang

kinerja guru Pendidikan Agama Islam dan sebagai penerapan ilmu tentang

manajemen pendidikan islam.


