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BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Gambaran Umum Tentang Latar Penelitian

1. Profil Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2 Tanjungkarang, berdiri pada tanggal; 25

April 1990. Merupakan alih fungsi dari Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN)

Tanjungkarang berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 64 tahun 1990

tentang: Alih fungsi Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) menjadi Madrasah

Aliyah Negeri (MAN), tertanggal 25 April 1990. MAN 2 Tanjungkarang menerima

siswa baru angkatan pertama  pada periode Tahun Ajaran 1990/1991.

PGAN 6 Tahun Tanjungkarang, di Lampung mulai beroperasi tahun 1965,

berlokasi di Pahoman (PGA Lama/MTsN 1 Tanjungkarang–sekarang). Mengikuti

kebijakan pemerintah pada masa itu PGAN 6 tahun dipindah ke daerah Garuntang

(Jl.Gatot Subroto No.30 Bandarlampung) pada  tahun 1971 (proses pembangunan

gedung  RKB dll. sekitar tahun  1969-1970). Dan  sejak TP. 1971/1972 siswa/siswi

PGAN 6 tahun belajar dialamat tersebut. Dalam perjalanan prosesnya sesuai

kebijakkan pemerintah maka pada Tahun Pelajaran 1977/1978, PGAN 6 tahun,

berubah menjadi MTs N 2 Tanjungkarang (untuk siswa kelas 1-3) dan sebagai siswa/I

PGAN Tanjungkarang – bukan PGAN 6 tahun lagi - (untuk siswa / siswi kelas 4 – 6).
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Pendidikan Guru Agama Negeri (PGAN) yang kemudian beralih fungsi

menjadi MAN 2 Tanjungkarang dan perubahan terakhir berdasarkan KMA Nomor

157 tanggal 17 September 2014  menjadi Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar

Lampung, dalam sejarah kepemimpinannya secara bergantian pernah di pimpin oleh:

Tabel 2

Daftar Nama Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung

No Nama Kepala Madrasah Periode Kepemimpinan
Masa PGAN 6 Tahun

1 KH. AHMAD SHOBIR /
SUTOMO

1965  S.D  1967

2 Drs. DZIKRULLAH 1967  S.D  1968
3 MUCHAMMAD  RUSJDI 1968  S.D  1974
4 Drs. H. HARUN  AL-RASYID 1974  S.D  1983
5 MUCHTAR  ABDULLAH, BA 1981  S.D  1983
6 Drs. H. ANANG  ANSHORI 1983  S.D  1990
7 Drs. H. NGATIO HARYANTO 1990  S.D  1992 Berlanjut ke masa MAN 2

Tanjungkarang
8 Drs. H. NGATIO HARYANTO 01 Mei 1990   S.D    30 April 1995
9 Drs. H. MACHRUDI UMAR 01 Mei 1995  S.D   01  Januari 2001
10 Drs. M. NADJMI 01 Januari 2001   S.D   31 Juli 2003
11 Drs. H. M. YUSUF 01 Agustus 2003  S.D  28 Desember 2011
12 Drs. M. IQBAL 29 Desember 2011  S.D  04 Februari 2016
13 SAMSURIZAL, S. Pd. M.Si 04 Februari 2016 S.D  Sekarang

Sumber: Dokumentasi Kepala Tata Usaha, Tanggal 21 Februari 2017
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Kepala Urusan Tata Usaha Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung, yaitu;

Tabel 3

Daftar Nama Kepala TU Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung

No Nama Lama Menjabat

1 AHADI 1984 sd 1988 (PGAN)

2 DRS. SAIDIN HASAN 01 Mei 1988 sd 28 Februari 1997

3 DRS. SAIFUL HAQ 01 Maret 1997 sd 01 Maret 1999

4 DRS. ZAKARIYA MAT YUSUF 01 Mei 1999 sd 30 November 2005

5 H.M. TAJIR 01 Februari 2006 sd 28 April 2010

6 MARZUKI, S. Ag 01 Juli 2010 sd Sekarang

Sumber: Dokumentasi Kepala Tata Usaha, Tanggal 21 Februari 2017

2. Visi, Misi, Tujuan dan Target MAN 2 Bandar Lampung

a. Visi Madrasah

MAN 2 Bandar Lampung Sebagai Lembaga Pendidikan Islam yang Unggul

dan Berkualitas di Provinsi Lampung.

b. Misi Madrasah

1. Meningkatkan budaya Madrasah sebagai pusat pendidikan Islam.

2. Meningkatkan pemberdayaan  guru dan semua komponen madrasah

sebagai pemeran utama dalam menjadikan Madrasah sebagai  pusat

pendidikan berbasis Islami;

3. Mengoptimalkan karakter kepribadian peserta didik yang unggul dalam

penerapan Imtaq dan Iptek.
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4. Menyelenggarakan Manajemen Berbasis Madrasah (MBM) secara

mandiri.

c. Tujuan

1. Menjadikan madrasah sebagai pusat pemberdayaan dan pembudayaan

peserta didik untuk mampu melaksanakan kaidah – kaidah  Islam  di

lingkungan  madrasah,  masyarakat dan keluarganya.

2. Menjadikan semua komponen madrasah sebagai pemeran utama dalam

menjadikan madrasah sebagai pusat  pendidikan Islam;

3. Menyiapkan  peserta didik / lulusan yang Taqwa, Cerdas, dan Terampil.

d. Strategi

1. Membangun  profesionalisme   tenaga  pendidik  dan  kependidikan

melalui  pendidikan  dan pelatihan.

2. Pembudayaan Islami siswa dilingkungan madrasah, keluarga dan

masyarakat

3. Pengoptimalan tugas pokok dan fungsi guru  serta  semua komponen

madrasah yang bernuansa Islami dan berkesinambungan;

4. Melaksanakan kurikulum berbasis  integrasi sains dan keagamaan;

5. Menerapkan pola managemen yang transparan dan  akuntabel dengan

sentuhan budaya Islami;
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e. Program dan Target

1. Menyelenggarakan program pendidikan Matrikulasi pada kelas X,

dengan sistem pendampingan untuk memberikan dasar yang kokoh pada

praktik ibadah, kemampuan dasar bahasa  Arab, hafidz al-Qur ‘an pada

juz 30 serta hadits pilihan  tertentu;

2. Bimbingan  Baca al - Qur’an ( BBQ ) untuk kelas XI dan XII semester

ganjil; pengoptimalan hafidz  Al- Quran pada juz 30, ayat-ayat pilihan

dan hadits tertentu;

3. Pesantren Ramadhan, untuk pengoptimalan praktek ibadah ;

4. Kelas Inti; memberikan penajaman kemampuan berkompetisi dan

kesempatan studi lanjut;

5. Menyelenggarakan kurikulum pendidikan dengan mengintegrasikan

kurikulum agama, dan keterampilan dalam kurikulum reguler (KTSP);

f. Menyelenggarakan penjurusan peminatan bidang MIPA dan Ilmu

Pengetahuan  Sosial.

g. Proses Pembelajaran

1. Matrikulasi; Pendidikan dengan sistem  klasikal untuk kemampuan

bahasa Arab dan pendampingan untuk hafidz al-Qur’ an dan hadits

pilihan;
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2. BBQ; Pendidikan dengan sistem pendampingan kelompok kecil

pencapaian target hafidz al-Qur.an dan hadits  pilihan  sampai kelas XII

semester  ganjil;

3. Pesantren Ramadhan; Pendidikan dengan sistem tutorial dengan

penekanan pada optimalisasi kemampuan ibadah praktis  baik ibadah

wajib  maupun ibadah  sunah;

4. Kelas Inti;

5. Kelas Workshop Keterampilan;

6. Target dan Kriteria Keberhasilan Proses;

7. Kelas  matrikulasi: siswa memiliki kemampuan dasar  yang  standar

untuk  bahasa arab dan praktik ibadah;

8. Kelas BBQ: siswa lancar membaca Al Quran berdasarkan kaidah baca

dan hafidz  juz ‘ amma;

9. Kelas Inti: 90% lulusan diterima di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta

Favorit di Indonesia;

10. Kelas Keterampilan: Pendingin/AC: mampu memasang,  memperbaiki

kerusakan, membersihkan;

11. Otomotif:  mampu  melakukan  perbaikan  berkala sepeda motor.,

12. Menjahit:  mampu menghasilkan  pakaian siap pakai.

13. Kreteria keberhasilan proses pendidikan madrasah: 90% lulusan

melanjutkan ke Perguruan Tinggi dan tertampung di dunia kerja;
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3. Sarana dan Prasarana MAN 2 Bandar Lampung

Pada bagian ini penulis akan kemukakan tentang sarana dan prasarana yang

ada di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung, yang merupakan lokasi

penelitian sebagai berikut:

Sarana merupakan hal-hal pokok yang harus ada dalam proses pendidikan.

Adapun sarana-sarana yang telah ada pada Madrassah Aliyah Negeri 2 Bandar

Lampung ini adalah:

Tabel 4

Daftar Sarana dan Prasarana MAN 2 Bandar Lampung

No JENIS FASILITAS
Luas
(M2)

Kondisi Bangunan

Baik
Rusak
ringan

Rusak
Berat.

1 Ruang Belajar Siswa 1.284 24  RKB - -
2 Ruang Kantor 120 1 unit - -
3 Ruang Guru 120 2 unit - -
4 Ruang Perpustakaan 128 2 unit - -
5 Ruang Lab. IPA 90 1 unit - -
6 Ruang Lab. Bahasa 90 1 unit - -
7 Ruang Lab. Komputer 120 1 unit - -
8 Aula 520 1 unit 1 unit -
9 WC. Guru / Pegawai 45 6 unit - -

10 WC. Siswa 60 10 unit - -
11 Tempat Ibadah / Masjid 1200 1 unit - -
12 Lapangan Olah Raga 1400 1unit - -
13 Gedung Workshop Ketrampilan 360 3 unit - -
14 Kantin Sekolah 100 6 unit - -
15 Area Parkir 900 2 unit - -

Sumber: Dokumentasi Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar
Lampung, Tanggal 21 Februari 2017
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4. Struktur Organisasi MAN 2 Bandar Lampung

Setiap kegiatan yang bersifat kemasyarakatan maupun keagamaan, sudah

tentu harus memiliki struktur kepengurusan agar roda organisasi dapat berjalan

dengan baik. Adapun susunan kepengurusan dari Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 2

Bandar Lampung sebagai berikut:

Gambar 2
STRUKTUR ORGANISASI MADRASAH ALIYAH NEGERI 2 BANDAR

LAMPUNG

KEPALA MADRASAH
SAMSURIZAL, S.PD, M.SI
NIP. 196811071997031003

KOMITE MADRASAH
HERBERT EKA PUTRA, M.SI KEPALA TU

MARZUKI, S.AG
NIP. 196308011992031004

WAKA. SARPRAS
ANWARI, M.Pd

NIP.197502162005011006

WAKA. HUMAS
ABDULLAH, M.Pd

NIP.19720105199831003

WAKA.BID. KESISWAAN
BAMBANG SUPRAPTONO, M.Si

NIP. 197017071997021002

WAKA. BID. KURIKULUM
ZENI GUNAWAN, M.P.FIS
NIP.197302122000121002

- Ka. Beng. Otomotif
- Ka. Beng. Elektro
- Ka. Tata Busana
- Ka. Penguat b. Ekskul
- Pembimbing Kurikulum
- Ka. Bimbel/KSM

- PHBI/Lab.
Agama
- Mading
- Uks
- Korpri &pgri
- Koperasi MAN

- Lab. Bahasa
- Lab. Komputer
- Lab. IPA
- Perpustakaan
- Keamanan
- Kebersihan
- `RKB & perkantoran

PEMBINA-PEMBINA
- OSIS
- PRAMUKA
- PMR
- PASKIBRA
- ROHIS
- KESENIAN
- KIR
- OLYMPIADE/LCT
- OLAHRAGA

DEWAN GURU (BK/BP)

SISWA

WALI KELASGURU
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Gambar 3
STRUKTUR ORGANISASI TATA USAHA MAN 2 BANDAR LAMPUNG

BAG. KESISWAAN
NURLAILA

NIP. 196103031981032003
ZULYANTO

BAG. KEBERSIHAN

-ENDANG - RUDI.M
-MAHDI - MAKMUR

KEPALA URUSAN TATA USAHA
MARZUKI, S.Ag

NIP. 196308011992031004

BENDAHARA RUTIN
EDI JUNARTO, M.Pd.I

NIP. 197701012005011010

An. BENDAHARA KOMITE
MUFIDATUL MILAH

NIP. 197008221990032001

BAG.
PERPUSTAKAAN

MULLYANA
NIP. 196612281991012001

- HEKSA SUHENDRA
- SEPTI WULANDARI,

S.Pd.I

BAG. KKM &
PERLENGKAPAN

Hj. ELLIYANTI
NIP. 196104021982032002

BAG.
ARSIP/UMUM

-YENI PUSPA SARI, S.E
-IRMA
SUPRIYANINGSIH,
A.Md,Kep

BAG. DATA & BMN
M. BANDA, S.Pd

SATUAN PENGAMAN &
UMUM

- SALIM - SELAMET .R
- SUHANDI - SUHAIMI
- JOKO.S - RUDI.S

BAG. KEPEGAWAIAN
A.FATHONI

NIP. 196808271988021001
M. IQBAL ALHAQ

BAG. DOSTIK/UMUM

M. GAFARULLAH INDRA, A.Md
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5. Keadaan Siswa dan Siswi MAN 2 Bandar Lampung

Dalam kegiatan belajar mengajar tentu ada 2 unsur pokok yang harus ada

yaitu guru dan siswa. Jika salah satu dari unsur tersebut tidak ada, maka proses

kegiatan belajar tidak akan berjalan dengan baik. Sebab itu perlu dikemukakan

tentang keadaan siswa/i Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung sebagai berikut:

Keadaan siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung dari tahun

209/2010 hingga tahun pelajaran 2016/2017 selalu mengalami peningkatan. Adapun

datanya dapat di lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 5

Jumlah Siswa-siswi Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2009/2010-2016/2017

Data Pendidikan Tahun  Pelajaran 2016-2017
NO Kelas  X Kelas XI Kelas XII

IPA IPS IPA IPS IPA IPS
L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml L P Jml.

1 54 104 158 62 60 122 73 128 201 84 87 171 68 79 147 56 85 141
Jml  Kelas  X = 280 Jml. Kelas XI = 372 Jml. Kelas XII = 288

Jumlah Keseluruhan Siswa =  L = 397 P = 543 = 940 Siswa-siswi.

Data  Siswa Tahun Pelajaran sebelumnya ;

Tahun
Pelajaran

Kelas X
( sepuluh )

Kelas XI
( Sebelas )

Kelas XII
( dua belas)

JUMLAH

Jml.
Siswa

Rombel Jml.
Siswa

Rombel Jml.
Siswa

Rombel Jml
Siswa

Jml.
Rombel

2009-2010 274 7 229 7 223 7 726 21
2010-2011 304 8 237 7 196 7 757 22
2011-2012 310 7 286 8 219 7 615 22
2012-2013 308 7 292 7 279 8 871 22
2013-2014 308 8 281 7 274 7 863 22
2014 -2015 315 8 295 7 275 7 873 22
2015-2016 280 7 372 9 288 8 940 24

Sumber: Dokumentasi data Siswa Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2009/2010-2016/2017, Tanggal 21 Februari 2017
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6. Keadaan Guru dan Staf MAN 2 Bandar Lampung

Guru dalam dunia pendidikan adalah orang yang sangat berperan, disamping

orangtua tentunya. Oleh karena itu, penulis akan kemukakan  tentang dewan guru

yang bertugas mengajar di Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung:

Tabel 6

Data Guru dan Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2016/2017

No NAMA Pendidikan
Terakhir

Program Studi
Mata Pelajaran
Yang di ajarkan

1 SAMSURIZAL, S. PD. M. SI. IPB MATEMATIKA Matematika
2 DRS. AHMAD PUTRA, M. PD. UPI MATEMATIKA Matematika
3 DRA. HJ. SITI LATIFAH, M. PD. IKIP EKONOMI Ekonomi
4 MAISYAROH . AY. S. PD.. UNILA IPS Sejarah
5 DRA. SITI MUNAWAROH IAIN FIQH Fiqih
6 DRA. HJ. MUTHMAINNAH IAIN PAI Bhs.Arab
7 ANWARI,  M. PD. UNMUH BAHASA Bhs.Indonesia
8 ADELINA  HARMIYATI, S. PD. IKIP PKK TABUS Tata Busana
9 YULIA SALMA, S. AG. M. PD. UNILA PAI Fiqih

10 GUSTINA FITRIYANI, S. PD. UNILA KIMIA Kimia
11 KASMAN. S. PD. IKIP ELEKTRO Elektronik
12 SITI WULANDARI, S. AG. IAIN PAI Fiqh
13 HJ. YUNIATI FUADI, S. PD. UNILA UT. B. INGGRIS Bhs. Inggris
14 DRS. IDAFLIS UNILA KIMIA Kimia
15 DRA. HJ. RATNAWATI IAIN PAI Sosiologi
16 HJ. WAHYUNI, SABRI, S. PD. STKIP BAHASA Bhs.Indonesia
17 DRA. OLINDA NANI UNILA BAHASA Bhs. Indonesia
18 H. ZAINAL ASMARI, S. PD. UNILA IPS Sejarah
19 DRA. ENY SUPRIYATI UNILA MIPA Biologi
20 ABDULLAH,  M. PD. IKIP OTOMOTIF Otomotif
21 EVAYANI, S. PD. UNILA B. INGGRIS Bhs. Inggris
22 RAHMAN TAUFIQ, S. PD. UNILA PENJAS. R OR. Kesehatan
23 DRA. RITA INDRAYATI UNILA MIPA Kimia
24 ZENI GUNAWAN, M.P FIS. S2. ITB FISIKA Fisika
25 YUSRI BUDIATI, S. PD. U SK FISIKA Fisika
26 YENI WILLIANTI, S. PD. UNILA B. INGGRIS Bhs. Inggris
27 MUASAROH, S. AG. STIT PAI Aqidah Ahlaq
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28 NOVRIYANTI, S. AG. IAIN PAI AA-SKI
29 WAHYU FARDHUSILA, S. PD. STKIP B. INGGRIS Bhs. Inggris
30 BAMBANG SUPRAPTONO,M. SI. S2. IPB MIPA “Matematika “
31 NURUL HAMIDAH, S. PD. UNILA BIOLOGI Biologi
32 PADLI ARSYAD,  M. PD. IKIP OR.KES OR. Kesehatan
33 NANI HARTINI, S. PD. IKIP PEND.ADM Ekonomi
34 LILIS FAUZIYAH, S. AG. IAIN PAI Quran Hadits
35 NUR ‘AINUN, S. PD. UB HT MATEMATIKA Matematika
36 NOPERDAYATI, S. PD. UNILA PPKn PPKn.
37 ROZAK, S. AG. IAIN PAI Aqidah Ahlaq
38 IDA YULIATI, S. PD.I IAIN P. BA Bhs. Arab
39 SYAIFUL ANWAR, S. PD. UN JAMBI B. INGGRIS B. Inggris
40 LINDASARI, S.PD. UNILA IPS PPKn
41 UPI TAZAKKA, S. PD. UNILA EKONOMI Ekonomi
42 SOFTA RIZANAH, S. PD. U PGRI B. INGGRIS Bhs. Inggris
43 LIDIA NOVIANA ADAM , S.SI UNILA FISIKA Fisika
44 DRS. IRWAN JAMAL UNILA IPS. Ekonomi
45 WATI MURWANINGSIH, S. PD. STKIP BAHASA Bhs.Indonesia
46 DEWI SRI LENI INDAH, M. PD. UNILA PPKn PPKn
47 DEDEN NUR HAKIM , S. PD. UNILA GEOGRAFI Geografi
48 LUTFI HIMAWATI, S. PD. UNILA FISIKA Fisika
49 CIPTANINGSIH, S. PD. UNILA MATEMATIKA Matematika
50 DRS. M. IKHWAN, S. PD. UNILA IPS Sosiologi
51 DRA .HJ. AZIZAH MANSHURI IAIN PAI Tata Busana
52 MASKUR, SE UNSRI EKONOMI Ekonomi
53 IDA SUMARNI, S. PD. UNILA MATEMATIKA Matematika
54 WITA KURNIA  S. KOM.M. PD. TECHNO KOMPUTER TIK
55 DRS. H. MUN’IN HIJAZI IAIN PAI Bhs. Arab
56 RES YULIASMAN, S. HI. IAIN TIK TIK
57 MARINA DWI PRATIWI , S. PD. UNILA BK BK
58 DENI KURNIAWAN. S. PD. UNILA BK BK
59 ANGGUN, S.PD. UNILA BK BK
60 ROSA FITRIANI, SS.I UNILA MIPA Matematika
61 ABDUL BASITH HAMHIJ, S.PD.I IAIN PAI Bhs. ARAB
62 NURHAYATI, S. PD. STKIP BK BK
63 KHERLATI, S. PD. IAIN SKI SKI
64 SAIDUL HAPIS R, S. TH. I. ISID TIK TIK
65 PUTRIA MAHARANI, S. PD. UNILA BK BK
66 RITA AVIRTA, S. PD. UNILA KIMIA KIMIA
67 SURANITA, S. PD. UNILA FKIP Kesenian Kesenian

Sumber: Dokumentasi data Guru dan Pegawai Madrasah Aliyah Negeri 2 Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2016/2017, Tanggal 21 Februari 2017
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Tabel. 7

Struktur Kurikulum Kelas X MAN 2 Bandar Lampung

A Mata Pelajaran Smester 1 Smester 2

1. Pendidikan Agama
a. Al Quran dan Hadits 2 2
b. Aqidah dan Akhlak 2 2
c. Fiqih 2 2

2 Pend. Kewarganegaraan 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 4
4 Bahasa Arab 2 2
5 Bahasa Inggris 4 4
6 Matematika 4 4
7 Ilmu Pengetahuan Alam (IPA)

a. Fisika 3 3
b. Biologi 3 3
c. Kimia 3 3

8 Ilmu Pengetahuan Sosial (IPS)
a. Sejarah 2 2
b. Geografi 2 2
c. Ekonomi 3 3
d. Sosiologi 2 2

9 Seni Budaya 2 2
10 Pendidikan jasmani Olahraga dan Kesehatan 2 2
11 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2
B Muatan Lokal   (otomotif, Tata Busana,

Teknik Pendingin)
2*) 2*)

C Pengembangan diri 2**) 2**)
Jumlah 50 50

Keterangan:
*) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan

dengan ciri khas dan potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan
(madrasah).
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**) Bukan mata pelajaran,  tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan
memberikan kesempatan  peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai
dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi satuan pendidikan (madrasah).

Kurikulum kelas XI IPA, dan IPS, kelas XII IPA dan IPS terdiri dari 13 mata

pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri. Kurikulum tersebut secara berurutan

disajikan sebagai berikut:

Tabel. 8

Struktur Kurikulum Kelas XI, XII Program IPA

A Mata Pelajaran
Smester 1 Smester 2

Kelas
XI

Kelas
XII

Kelas
XI

Kelas
XII

1 Pendidikan Agama
a. Al Quran dan Hadits 2 2 2 2
b. Aqidah dan Akhlak 2 2 2 2
c. Fiiqih 2 2 2 2
d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2

2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 5 4 5
4 Bahasa Arab 2 2 2 2
5 Bahasa Inggris 4 4 4 5
6 Matematika 4 5 4 5
7 Fisika 4 5 4 5
8 Kimia 4 5 4 5
9 Biologi 4 5 4 5

10 Sejarah 2 2 2 2
11 Seni Budaya 2 2 2 2
12 Pendidikan Jasmani Olahraga dan

Kesehatan
2 2 2 2

13 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2 2 2
B Muatan lokal (otomotif, Tata Busana,

Teknik pendingin)
2*) 2*)
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C Pengembangan diri 2**) 2**) 2**) 2**)
Jumlah 46 52 46 52

Sumber:

Tabel 9

Struktur Kurikulum Kelas XI, XII Program IPS

A Mata Pelajaran
Smester 1 Smester 2

Kelas
XI

Kelas
XII

Kelas
XI

Kelas
XII

1. Pendidikan Agama
a. Al Quran dan Hadits 2 2 2 2
b. Aqidah dan Akhak 2 2 2 2
c. Fiqih 2 2 2 2
d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2

2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2 2 2
3 Bahasa Indonesia 4 5 4 5
4 Bahasa Arab 2 2 2 2
5 Bahasa Inggris 4 5 4 5
6 Matematika 4 5 4 5
7 Sejarah 3 3 3 3
8 Geografi 3 4 3 4
9 Ekonomi 4 6 4 6

10 Sosiologi 3 3 3 3
11 Seni Budaya 2 2 2 2
12 Pendidikan Jasmani Olahraga dan

Kesehatan
2 2 2 2

13 Teknologi Informasi dan
Komunikasi

2 2 2 2

B Muatan lokal (otomotif, Tata
Busana, Teknik Pendingin)

2*) 2*)

C Pengembangan diri 2**) 2**) 2**) 2**)
Jumlah 45 51 45 51
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Keterangan:
*) Kegiatan kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan

dengan ciri khas dan potensi daerah, yang ditentukan oleh satuan pendidikan
(madrasah).

**)Bukan mata pelajaran tetapi harus diasuh oleh guru dengan tujuan
memberikan kesempatan peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai
dengan kebutuhan, bakat, minat, dan kondisi satuan pendidikan (madrasah).

B. Penyajian Data

Kinerja guru dalam pembelajaran menjadi bagian terpenting dalam

mendukung terciptanya proses pendidikan yang efektif terutama dalam membangun

sikap disiplin dan mutu hasil belajar siswa. Kinerja guru merupakan kemampuan

sesorang guru dalam melaksanakan tugas pembelajaran di sekolah dan tanggung

jawab atas peserta didik dibawah bimbingannya dengan meningkatkan prestasi

belajar peserta didik. Kinerja guru berkaitan dengan tugas perencanaan pembelajaran,

pelaksanaan pembelajaran, dan evaluasi/penilaian hasil belajar siswa.1 Untuk dapat

melaksanakan tugasnya sebagai guru, maka sebagai perencana pembelajaran guru

harus mampu mendesain pembelajaran yang sesuai dengan kondisi di lapangan,

sebagai pelaksana pembelajaran maka guru harus mampu menciptakan iklim

pembelajaran yang kondusif sehingga siswa dapat belajar dengan baik, dan sebagai

evaluator guru harus mampu melaksanakan penilaian, proses dan hasil belajar serta

memanfaatkan hasil belajar siswa. Dalam kajian teoritik telah diuraikan enam

komponen yang terkait dengan pelaksanaan pembelajaran yang ideal yakni:

1 Wina Sanjaya, Pembelajaran Dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,
(Jakarta: Prenada Media, 2005), h. 13-14
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1. Kemampuan menyusun perencanaan pembelajaran.

2. Kemampuan melaksanakan pembelajaran.

3. Kemampuan melaksanakan hubungan antar pribadi.

4. Kemampuan melaksanakan penilaian hasil belajar.

5. Kemampuan melaksanakan program pengayaan.

6. Kemampaun melaksanakan program remedial.

Namun dalam penyajian data, penulis memfokuskan pada tiga dimensi

kemampuan yakni, dimensi perencanaan kegiatan pembelajaran, pelaksanaan

pembelajaran, dan pelaksanaan penilaian hasil belajar. Karena mengingat dimensi

ketiga bukan tidak ditampilkan dalam penyajian data, akan tetapi bukankah pada

pelaksanaan pembelajaran dalam indikator mengembangkan sikap positif peserta

didik, menampilkan kegairahan dalam pembelajaran, mengelola interaksi perilaku di

dalam kelas, merupakan satu kesatuan yang tidak terlepaskan di dalam proses

pelaksanaan pembelajaran yang sedang berlangsung. Sama halnya dengan dimensi

kelima dengan indikator pemberian tugas, memberikan bahan bacaan, tugas

membantu guru, dalam pelaksanaan pembelajaran juga dilakukan karena tidak

memungkiri dalam pelaksanaan pembelajaran hanya menggunakan satu metode saja,

disatu sisi guru menggunakan metode ceramah tetapi disisi lain metode ceramah

tersebut tidak efektif dilakukan dalam pembelajaran materi-materi tertentu, sehingga

perlu adanya penggunaan variasi metode pembelajaran yang baik dilakukan oleh

guru. Kemudian dalam pemberian bahan bacaan sangat dibutuhkan dan perlu
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dilakukan oleh guru, karena jika seorang guru hanya menggunakan satu bahan bacaan

saja dalam mengembangkan materi akan sangat minim pengetahuan, oleh karena itu

perlu adanya pemberian bahan bacaan lain yang terkait dengan materi yang

disampaikan pada saat pelasanaan pembelajaran, sehingga dapat memperoleh ilmu

dan dampak positif bagi peserta didik melalui pemberian bahan bacaan pada saat

pelaksanaan pembelajaran.

Sedangkan pada dimensi keenam dengan indikator melaksanakan program

remedial sudah barang tentu disajikan pada perencanaan dan pelaksanaan

pembelajaran, karena pemberian tugas, pengelolaan hasil penilaian, evaluasi,

remedial, dan laporan penilaian hasil belajar, merupakan satu kesatuan yang tidak

dapat dipisahkan satu sama lain dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut erat

kaitannya dengan fungsi-fungsi manajemen bahwa seluruh kegiatan manajemen tidak

dapat terlepas dari proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian,

dan evaluasi.2

1. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran

a. Merencanakan Pengelolaan Pembelajaran

Perencanaan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di MAN 2 Bandar

Lampung meliputi: perencanaan pengelolaan pembelajaran, perencanaan

pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pengelolaan kelas, perencanaan

pengevaluasian. Kinerja guru dalam kegiatan pembelajaran dilihat dari pelaksanaan

2 Anton Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 98
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tahap perencanaan pembelajaran, yaitu pada tahap awal, tahap inti, dan tahap penutup

pembelajaran. Pada tahap awal pembelajaran guru telah membuat rencana

pelaksanaan pembelajaran.

Berdasarkan hasil dokumentasi guru di MAN 2 Bandar Lampung memiliki

perangkat pembelajaran, dan mereka mengembangkan standar kompetensi dan

kompetensi dasar dalam indikator kompetensi yang cukup relevan dengan kebutuhan

peserta didiknya.3 Hal ini diperkuat oleh Hasil wawancara dengan waka kurikulum

Bapak Zeni gunawan, M.P.Fis. yang diperoleh informasi bahwa mereka selalu

mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam setiap pokok

bahasan menjadi beberapa indikator kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan

dan karakter peserta didiknya.4

b. Merencanakan Pengorganisasian Program Pembelajaran

Perencanaan pengorganisasian program pembelajaran yang dilakukan oleh

guru di MAN 2 Bandar Lampung sudah sistematis baik dilihat dari sisi penataan

urutan pengorganisasian pembelajaran dalam suatu bidang study, maupun keterkaitan

antara topik-topik di dalam bidang study. Sehingga menjadikan topik-topik dalam

bidang study menjadi lebih bermakna, sesuai dengan penataan urutan sistematika

pembelajaran. Dikatakan oleh Ibu Kherliati, S. Ag menurut beliau pengorganisasian

program pembelajaran perlu dilakukan oleh setiap guru karena hal ini yang justru

3 Dokumentasi, Rencana Pelaksanaan Pembelajaran MAN 2 Bandar Lampung, 2016
4 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal

03 Februari – 15 Maret 2017
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menjadi bagian penting tercapainya tujuan pembelajaran yang baik secara khusus,

umum, kurikuler, tujuan nasional sampai tujuan yang bersifat universal.5

Wakakurikulum menambahkan bahwa setiap guru di MAN 2 Bandar

Lampung membuat perencanaan pengorganisasian program pembelajaran yang juga

meliputi unsur waktu, tempat, dan tujuan, serta keterkaitan antara suatu topik dengan

topik lain dalam suatu bidang study.6

c. Merencanakan pengelolaan kelas

Pengelolaan kelas merupakan istilah berkenaan dengan bagaimana seorang

guru menyusun suatu kelas untuk pembelajaran, bagaimana guru berinteraksi dengan

siswa, dan mendorong siswa untuk berinteraksi dengan siswa yang lain, bagaimana

guru menangani prilaku seluruh siswa, bagaimana guru membuat dan menjalankan

aturan-aturan dan bagaimana guru mengatur suatu pengelolaan kelas, lebih berkaitan

dengan upaya-upaya untuk menciptakan dan mempertahankan kondisi yang optimal

bagi terjadinya proses pembelajaran.

Kaitannya dengan perencanaan pengelolaan kelas yang dilakukan oleh guru di

MAN 2 Bandar Lampung belum terstandar dengan baik, seperti halnya yang

disampaikan oleh Kepala MAN 2 Bandar Lampung bahwa ”pengelolaan kelas harus

dilakukan dengan tekhnik yang baik, untuk itu perlu adanya ketrampilan khusus yang

5 Kherliati, S. Ag, Guru SKI di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 03 Februari –
15 Maret 2017

6 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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dimiliki oleh seorang guru dalam melakukan pengelolaan kelas, sebab semakin baik

pengelolaan yang dilakukan maka akan semakin baik pula interaksi yang ada

didalamnya, baik interaksi guru dengan siswa maupun interaksi antara siswa dengan

siswa”.7

d. Merencanakan penilaian hasil belajar

Secara umum perencanaan penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru di

MAN 2 Bandar Lampung sangat terprogram dan sistematis, mengingat dalam

perencanaan tersebut guru di MAN 2 Bandar Lampung mempertimbangkan

langkah-langkah sebagai berikut:

1. Merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi, seorang guru yang akan
mengevaluasi haruslah merumuskan tujuan dilaksanakannya evaluasi.
Tujuan evaluasi tersebut harus jelas sehingga dapat memberikan arah dan
lingkup pengembangan evaluasi selanjutnya.

2. Menetapkan aspek-aspek yang akan dievaluasi tersebut adalah aspek
kognitif, aspek afektif atau aspek psikomotorik.

3. Memilih dan menentukan teknik yang akan digunakan dalam evaluasi
seperti teknik tes atau teknik non tes.

4. Menyusun alat evaluasi yang akan digunakan dalam evaluasi.
5. Menentukan tolok ukur, norma, atau kriteria yang akan dijadikan patokan

dalam evaluasi.
6. Menentukan frekuensi kegiatan evaluasi.
7. Penyajian tes.
8. Scorsing atau pemeriksaan terhadap lembar jawaban dan pemberian angka

merupakan langkah untuk mendapatkan informasi kuantitatif dari masing-
masing peserta didik.

9. Pengelolaan hasil tes.
10. Pelaporan hasil tes tersebut dapat diberikan kepada peserta didik yang

bersangkutan, kepada orang tua peserta didik, kepada waka kurikulum,
dan lain sebagainya.

7 Samsurizal, S.Pd, M.Si, Kepala MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal Tanggal 03
Februari – 15 Maret 2017
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11. Pemanfaatn hasil tes sangat berguna sesuai dengan tujuan ujian.8

Rencana penilaian proses serta hasil belajar dan pembelajaran merupakan

rancangan penilaian yang akan dilakukan oleh guru untuk memantau proses,

kemajuan, perkembangan hasil belajar peserta didik sesuai dengan potensi yang

dimiliki dan kemampuan yang diharapkan secara berkesinambungan. Penilaian juga

dapat memberikan umpan balik kepada guru agar dapat menyempurnakan

perencanaan dan proses pembelajaran, dengan kata lain penyusunan perencanaan, dan

penilaian merupakan rangkaian program pendidikan yang utuh, dan merupakan satu

kesatuan yang tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

Dikatakan oleh Ibu Softa Rizanah bahwa pada prinsipnya perencanaan

penilaian hasil belajar adalah suatu konsep atau merumuskan akan seperti apa

seorang guru mengemas penilaian hasil belajar yang dilakukannya di dalam kelas,

sehingga lebih sistematis, transparan dan tepat guna. Hal itu pula yang dilakukan oleh

masing-masing guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung.9

Hal itu tidak senada dengan apa yang disampaikan oleh wakakurikulum

Bapak Zeni Gunawan, M.P.Fis bahwa meskipun guru di MAN 2 Bandar Lampung

secara prinsip dan teknik membuat perencanaan penilaian hasil belajar dengan baik,

namun pada kenyataannya, penilaian hasil belajar adalah ilmu terapan yang harus

8 http://arminaven.blogspot.com/2011/06/langkah-langkah-penyusunan-evaluasi.html, diakses
pada tanggal 02 Februari 2017 pukul 09.15

9 Softa Rizanah, S.Pd, Guru Akidah Akhlak di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara,
Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017
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dimiliki oleh masing-masing guru dan bukanlah suatu konsep yang hanya dikuasai

secara teori saja.10

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Kinerja guru dalam mengajar dilihat dari pelaksanaan tahap pembelajaran,

yaitu pada tahap awal, tahap inti dan tahap penutup pelajaran. Pada tahap awal

pembelajaran guru telah membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.

Didalam kegiatan pembelajaran merupakan kegaiatan yang kedua dari proses

kegiatan pembelajaran setelah melakukan penyusunan perencanaan kegiatan

pembelajaran, selanjutnya adalah melaksanakan kegiatan pembelajaran. Berdasarkan

hasil observasi, guru di MAN 2 Bandar Lampung memiliki perangkat pembelajaran,

dan mereka mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar dalam

indikator kompetensi yang cukup relevan dengan kebutuhan peserta didiknya. Hasil

wawancara juga diperoleh informasi bahwa mereka selalu mengembangkan standar

kompetensi dan kompetensi dasar dalam setiap pokok bahasan menjadi beberapa

indikator kompetensi yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakter peserta

didiknya.

a. Memulai Pembelajaran

Memulai pembelajaran dapat diartikan dengan aktifitas guru untuk

menciptakan suasana siap mental dan menimbulkan atensi siswa agar terpusat

10 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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terhadap apa yang akan dipelajari. Kegiatan yang dilakukan oleh guru dalam kegiatan

belajar mengajar untuk menciptakan prokondusi bagi siswa agar mental maupun

perhatian terpusat pada apa yang akan dipelajarinya, sehingga usaha tersebut akan

memberikan efek yang positif terhadap kegiatan belajar.

Berdasarkan hasil obserbasi peneliti pada kegiatan pembelajaran yang

dilaksanakan di MAN 2 Bandar Lampung, kinerja guru dalam memulai pelajaran

cukup efektif. Sebelum guru memulai pelajaran dimulai dengan mengucapkan salam,

mengabsen siswa, dan memperhatikan posisi duduk siswa. Setelah siswa dilihat

sudah siap untuk mengikuti pelajaran guru mengulangi pelajaran/materi yang telah

diberikan sebelumnya dengan cara bertanya kepada siswa atau menjelaskan dengan

singkat untuk mengingatkan siswa kembali pada materi sebelumnya. Kemudian

barulah guru tersebut masuk kepada materi selanjutnya yang akan diberikannya pada

hari itu.11

Hal ini disampaikan pula oleh salah seorang guru di MAN 2 Bandar Lampung

menjelaskan bahwa: ”biasanya kami sebelum memulai pelajaran, meneliti siapa saja

siswa yang tidak datang/hadir, kemudian memperhatikan kesiapan siswa dalam

belajar. Terkadang langsung memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi

yang telah lalu. Dan juga terkadang meminta siswa baik dengan cara menunjuk

secara langsung atau meminta kesediaan siswa untuk menjelaskan kembali materi

11 Kinerja Guru dalam Membuka Pelajaran di MAN 2 Bandar Lampung, Observasi, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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yang telah lalu. Apabila kami lihat siswa telah memahami materi yang telah lalu

barulah dapat dilanjutkan materinya. Namun apabila masih banyak siswa yang tidak

mampu menjawab pertanyaan kami dengan baik, maka kami akan mengulangi

kembali menjelaskan materi yang telah lalu tersebut, karena dianggap siswa masih

belum mengerti atau memahami materi tersebut”.12

Hal yang senada di sampaikan oleh salah seorang siswa di MAN 2 Bandar

Lampung menyatakan bahwa sebelum guru mereka memulai pelajaran, terlebih

dahulu guru menyapa siswa, memperhatikan keadaan kelas, dan mengulangi

pelajaran yang telah lalu, barulah kemudian masuk ke materi selanjutnya.13

b. Mengelola Dan Mengorganisasikan Pembelajaran

Dalam pengelolaan dan pengorganisasian program pembelajaran ada beberapa

langkah atau tahapan yang harus dilaksanakan oleh seorang guru, Tahapan tersebut

sama dengan tahapan pengelolaan pembelajaran merupakan kegiatan

memproyeksikan tindakan apa yang akan dilaksanakan dalam suatu pembelajaran

yaitu dengan mengkoordinasikan komponen-komponen pembelajaran, sehingga arah

kegiatan (tujuan), isi kegiatan (materi), cara penyampaian kegiatan (metode dan

teknik), serta bagaimana mengukurnya (evaluasi) menjadi jelas dan sistematis.

12 Yulia Salma,S.Ag, M.Pd, Guru Al-qur’an Hadits di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara,
Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017

13 Ahmad Ridho Kurniawan, Siswa Kelas XI MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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Hal tersebut pada hakikatnya mengacu pada suatu upaya untuk mengatur

aktivitas pengajaran berdasarkan konsep-konsep dan prinsip-prinsip pengajaran untuk

menyukseskan tujuan pengajaran sehingga tercapai lebih efektif dan efesien yang

diawali dengan penentuan strategi dan perencanaan serta diakhiri dengan penilaian.

Menurut hasil observasi peneliti, guru di MAN 2 Bandar Lampung ini mampu

melaksanakan pengelolaan pembelajaran dengan baik. Guru memulainya dengan

menuliskan judul materi yang akan dibahas dan garis besar materi yang akan

dijelaskan. Biasanya guru langsung memberikan materi dengan ceramah dan

dilanjutkan dengan praktek apabila dibutuhkan dan kemudian tanya jawab.14

Menurut salah seorang siswa, kemampuan guru di MAN 2 Bandar Lampung

dalam menjelaskan materi pelajaran cukup baik. Guru mereka mampu

menjelaskannya dengan susunan kata-kata yang baik, tidak berbelit-belit dan mudah

untuk dipahami. Begitu juga dalam mempraktekkan suatu materi juga mudah

dipahami dengan baik. Kegiatan pembelajaran juga tidak terlalu membosankan

karena guru selalu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya

sebatas ceramah. Apabila siswa dilihat bosan, maka guru biasanya mengganti dengan

metode lain.15

14 Kinerja Guru dalam Kegiatan Inti Pembelajaran di MAN 2 Bandar Lampung, Observasi,
Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017

15 Aulia Mutiara Salma, Siswa Kelas XI MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 03
Februari – 15 Maret 2017
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Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru di MAN 2 Bandar Lampung,

metode pembelajaran yang digunakan diupayakan secara bervariasi. Terkadang guru

menggunakan metode ceramah yang divariasikan dengan menggunakan media

pembelajaran seperti papan tulis dan tanya jawab. Ketika memulai pelajaran siswa

diajak untuk berdiskusi dengan diberikan beberapa permasalahan yang akan dibahas

oleh siswa tersebut dan guru hanya sebagai moderator dan salah satu sumber belajar

siswa. Apabila materi menuntut praktek, guru akan menggunakan metode

demonstrasi dengan melibatkan siswa secara langsung. Metode lain yang juga

dipergunakan adalah metode hafalan, pemberian tugas (Resitasi), dan drill dengan

melatih siswa menulis dan membaca ayat Al-Quran dengan baik.16

Kinerja guru lainnya dalam pengelolaan dan pengorganisasian pembelajaran

yang menunjukkan guru memiliki kinerja dalam melaksanakan kegiatan

pembelajaran adalah menggunakan segala fasilitas belajar untuk kepentingan

pembelajaran. Fasilitas pembelajaran yang tersedia di MAN 2 Bandar Lampung,

adalah: papan tulis, perpustakaan, LCD, OHP, Komputer, mushalla, dan lain

sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang siswa, guru mereka jarang

sekali memanfaatkan perpustakaan dalam kegiatan pembelajarannya. Siswa tidak

pernah diajak untuk belajar di perpustakaan untuk mempelajari beberapa buku-buku

16 Lilis Fauziah, S.Ag, Guru Al-Qur’an Hadist di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara,
Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017
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agama. Kegiatan pembelajaran di mushalla juga jarang sekali dilakukan. Penggunaan

OHP atau LCD juga tidak pernah dalam kegiatan pembelajarannya. Media yang

kebanyakan digunakan guru mereka adalah: papan tulis, buku teks, dan gambar

saja.17 Dalam penyusunan dan pembuatan perangkat pembelajaran dibutuhkan

kemampuan IT. Namun didalam prakteknya beberapa guru tidak memilki

kemampuan tersebut. Terlebih lagi menurut data yang ada bahwa sebagian besar guru

bidang study PAI masih sangat awam terhadap IT.

Hal senada juga disampaikan wakil kepala bagian sarana dan prasaran MAN 2

Bandar Lampung mengatakan bahwa guru diberikan hak penuh untuk memanfaatkan

segala fasilitas pembelajaran yang ada di madrasahan ini, seperti laboratorium

komputer dengan fasilitas internetnya, mushalla, perpustakaan, OHP dan LCD, dan

sebagainya. Akan tetapi masih sangat sedikit sekali guru memanfaatkan fasilitas

tersebut dalam kegiatan pembelajarannya. Padahal pihak kepala madrasah selalu

mendorong mereka. Hal ini kemungkinan dikarenakan minimnya pengetahuan

mereka tentang pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang berbasis teknologi.18

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada pemanfaatan fasilitas pembelajaran

oleh guru di MAN 2 Bandar Lampung, tergolong cukup baik walaupun memang

jarang sekali memanfaatkan sarana perpustakaan dan teknologi seperti komputer dan

17 M. Rizki Ramadhan, Siswa Kelas XII MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 03
Februari – 15 Maret 2017

18 Anwari, M.Pd, Wakil Kepala Bagian Sarpras MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara,
Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017
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LCD, akan tetapi media yang dimanfaatkan guru sudah cukup mampu memberikan

penjelasan kepada siswa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketika guru

mengajukan pertanyaan sebagian besar siswa mampu menjawabnya dengan baik.19

c. Mengakhiri Pembelajaran

Belajar dapat dikatakan suatu proses yang tidak pernah berhenti karena

merupakan suatu proses yang berkelanjutan menuju kearah kesempurnaan. Setiap kali

berakhir dari suatu interaksi antara guru dan siswa hanyalah merupakan suatu

terminal saja untuk kemudian beranjak keinteraksi selanjutnya. Mengakhiri pelajaran

atau menutup pelajaran sama pentingnya dengan memulai pembelajaran, walau tentu

saja berbeda tujuan dan fungsinya. Oleh karena itu akhir suatu pembelajaran bukan

berarti seluruh proses belajar atau interaksi telah berakhir, akan tetapi suatu kesan

perpisahan yang baik pada akhir proses pembelajaran yang sangat diperlukan agar

pertemuan pada kesempatan yang berikutnya dapat diterima dan berlangsung dengan

maksimal.

Dikatakan oleh kepala MAN 2 Bandar Lampung dalam wawancaranya bahwa

dalam hal kegiatan akhir atau penutup dalam pembelajaran di kelas dianggap sudah

optimal, sehingga dalam tindak lanjut supervisi akademik Kepala MAN 2 Bandar

Lampung melalui kunjungan kelas menjadi lebih sederhana dan ringan, karena kepala

19 Kinerja Guru dalam Memanfaatkan Fasilitas Pembelajaran, di MAN 2 Bandar Lampung,
Observasi, Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017



100

Madrasah tidak perlu memberikan temuan balikan terhadap kegiatan penutup

pelaksanaan pembelajaran guru di MAN 2 Bandar Lampung.20

Lebih lanjut di dalam observasi, kinerja guru juga ditunjukkan dalam menutup

pelajaran. Hal yang dilakukan guru dalam menutup pelajaran dengan memberikan

tugas yang harus dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan selanjutnya,

dan bertanya apakah siswa sudah memahami materi yang telah disampaikannya serta

memberikan penguatan tentang materi yang telah disampaikan.21

3. Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Langkah guru berikutnya setelah dilakukan pelaksanaan kegiatan

pembelajaran adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Segala sesuatu yang terencana

harus dievaluasi agar dapat diketahui apakah yang telah direncanakan realisasinya

sudah memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Selain itu

dengan evaluasi guru dapat mengetahui apakah metode pengajaran yang

direncanakan dan digunakan sudah tepat sasaran. Penilaian juga dapat memberikan

umpan balik kepada guru agar dapat menyempurnakan perencanaan dan proses

pembelajaran, dengan kata lain penyusunan perencanaan, dan penilaian merupakan

rangkaian program pendidikan yang utuh, dan merupakan satu kesatuan yang tidak

bisa dipisahkan satu dengan yang lainnya.

20 Samsurizal, S.Pd, M.Si, Kepala MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017

21 Kinerja Guru dalam Menutup Pelajaran di MAN 2 Bandar Lampung, Observasi, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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a. Merencanakan Penilaian

Dari hasil wawancara peneliti dengan guru di MAN 2 Bandar Lampung,

dalam proses perencanaan penilaian yang dilakukan oleh guru sudah sangat baik dan

efektif, hal ini dikuatkan oleh dokumen perencanaan penilaian yang dibuat oleh guru

di MAN 2 Bandar Lampung.22

Senada dengan yang disampaikan waka kurikulum Bapak Zeni Gunawan,

M.P.Fis. bahwa seluruh guru di MAN 2 Bandar Lampung membuat dan menyusun

perencanaan penilaian yang kemudian hal itu di komunikasikan kepada kepala

madrasah dan waka kurikulum selaku pihak yang berkompeten untuk mengetahui

perkembangan hasil belajar siswa, kinerja guru serta mutu pendidikan di MAN 2

Bandar Lampung.23

b. Melaksanakan Penilaian

Perlu diketahui bahwa pada dasarnya penilaian pembelajaran terdiri atas

penilaian ekternal dan penilaian internal. Penilaian eksternal merupakan penilaian

yang dilakukan oleh pihak lain yang tidak melaksanakan proses pembelajaran.

Penilaian eksternal dilakukan oleh suatu lembaga, baik dalam negeri maupun luar

negeri dimaksudkan antara lain untuk pengendali mutu. Sedangkan penilian internal

adalah penilaian yang direncanakan dan dilakukan oleh guru pada saat proses

pembelajaran berlangsung. Guru perlu melaksanakan penilaian internal agar

22 Dokumentasi Perencanaan Penilaian MAN 2 Bandar Lampung Tahun 2016
23 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal

03 Februari – 15 Maret 2017
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diperoleh informasi yang berkaitan dengan penilaian hasil pembelajaran di sekolah,

di dalam penilaian internal tersebut, guru mengumpulkan berbagai informasi yang

dapat diolah, dianalisis, dan diinterprestasi.

Dalam hal pelaksanaan penilaian, guru di MAN 2 Bandar Lampung ternyata

tidak sepenuhnya melakukan dengan baik. Sebagai contoh masih ada guru di MAN 2

Bandar Lampung yang melaksanakan penilaian hanya melalui satu aspek saja.

Temuan ini dikuatkan oleh temuan peneliti berupa wawancara dengan waka

kurikulum yang mengatakan bahwa tidak sepenuhnya nilai yang dibuat oleh guru di

MAN 2 Bandar Lampung merujuk pada perencanaan yang dibuat mereka.24

c. Mengelola dan Memeriksa Hasil Penilaian

Proses evaluasi penilaian pada umumnya berpusat pada siswa, hal ini berarti

evaluasi dimaksudkan untuk mengamati hasil belajar siswa dan berupaya menentukan

bagaimana menciptakan hasil belajar. Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengamati

peran guru, strategi pengajaran khusus, materi kurikulum, dan prinsip-prinsip belajar

untuk ditetapkan dalam pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

Dalam hal mengelola dan memeriksa hasil penilaian guru di MAN 2 Bandar

Lampung memiliki konsep yang sudah disusun di perencanaan pembelajaran, yaitu

perencanaan penilaian hasil belajar. Lebih lanjut dikatakan oleh Ibu Yulia Salma,

S.Ag, M.Pd. bahwa perencanaan penilaian yang sudah terstruktur pada tahap evaluasi

24 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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pada dasarnya merujuk pada apa yang telah direncanakan dari tiap-tiap guru di MAN

2 Bandar Lampung.25

Hal senada juga dikatakan oleh waka kurikulum bahwa borang-borang

penilaian, analisis penilaian, kisi-kisi penilaian atau yang dikenal dengan administrasi

penilaian sudah sangat baik diterapkan oleh guru di MAN 2 Bandar Lampung.26

Kepala madrasah menambahkan bahwa apa yang direncanakan dan

dilaksanakan dalam perencanaan penilaian hasil belajar oleh guru di MAN 2 Bandar

Lampung pada dasarnya sudah konseptual, hanya saja perlu adanya pengawasan,

bimbingan serta arahan lebih intensif dari kami (Kepala Madrasah dan Waka

Kurikulum) sebagai pengelola manajemen di MAN 2 Bandar Lampung.27

d. Memanfaatkan Hasil Penilaian

Dalam hal pemanfaatan hasil penilaian guru di MAN 2 Bandar Lampung

tidak sepenuhnya melakukannya dengan baik, ini terlihat dari hasil observasi yang

dilakukan oleh peneliti terkait dengan pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran

bahwa ada beberapa guru yang tidak memanfaatkan hasil penilaian dengan baik,

dengan beberapa alasan misalnya: lemahnya kompetensi komunikasi verbal guru

25 Yulia Salma, S.Ag, M.Pd, Guru Al-Qur’an Hadits di MAN 2 Bandar Lampung,
Wawancara, Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017

26 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017

27 Samsurizal, S.Pd, M.Si, Kepala MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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dalam memberikan pengayaan terhadap siswa, sehingga dalam pemanfaatan hasil

penilaian pun tidak efektif.28

Disisi lain keterbatasan waktu juga menjadi kendala bagi beberapa guru di

MAN 2 Bandar Lampung dalam hal memanfaatkan hasil penilaian yang hal ini juga

dibenarkan oleh kepala madrasah bahwa berkonsentrasi terhadap administrasi

pembelajaran di kelas tidak sepenuhnya memberikan dampak positif dalam

pembelajaran, sehingga pada prakteknya administrasi-administrasi pembelajaran

seperti halnya pemanfaatan hasil penilaian tidak dilakukan dengan baik oleh guru di

MAN 2 Bandar Lampung.29

28 Kinerja Guru dalam Evaluasi di MAN 2 Bandar Lampung, Observasi, Tanggal 03 Februari
– 15 Maret 2017

29 Samsurizal, S.Pd, M.Si, Kepala MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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C. Analisis Data

1. Perencanaan Kegiatan Pembelajaran

Perencanaan pembelajran yang dilakukan oleh guru di MAN 2 Bandar

Lampung merupakan kegiatan yang meliputi: perencanaan pengelolaan pembelajran,

perencanaan pengorganisasian pembelajaran, perencanaan pengelolaan kelas,

perencanaan pengevaluasian pembelajaran. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan

oleh guru MAN 2 Bandar Lampung adalah sebagai bentuk upaya dalam

meningkatkan kinerja guru. Dari hasil wawancara dengan Ibu Yulia Salma, S.Ag,

M.Pd. Perencanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI di MAN 2

Bandar Lampung dapat dikategorikan sangat optimal.30

Hal ini dapat diketahui dari penguatan hasil wawancara dengan Ibu Softa

Rizanah, S.Pd. bahwa seluruh guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung membuat

rencana pembelajaran dengan matang dan dikomunikasikan dalam forum kelompok

kerja guru PAI.31

Secara garis besar kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru PAI di

MAN 2 Bandar Lampung sudah efektif, hal ini diperkuat dari hasil observasi yang

dilakukan oleh peneliti didapatkan data bahwa guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung

dalam kegiatan perencanaan pembelajaran terlebih dulu melakukan pengelolaan

30 Yulia Salma, S.Ag, M.Pd, Guru Al-Qur’an Hadits di MAN 2 Bandar Lampung,
Wawancara, Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017

31 Softa Rizanah, S.Pd, Guru Akidah ahlak di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara,
Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017



106

pembelajaran, kemudian mengorganisasikan bahan pelajaran yang akan dilaksanakan

dalam pelaksanaan pembelajaran. Hal tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan

oleh Dr. Supardi tentang kinerja guru poin 1 yaitu “kemampuan menyusun rencana

pembelajaran dengan indikator: a. merencanakan pengelolaan pembelajaran, b.

merencanakan pengorganisasian bahan pelajaran”.32 Serta dalam teori manajemen

tidak dapat terlepas dari proses perencanaan.33

Guru yang profesional perlu memiliki kompetensi antara lain kompetensi

kepribadian (integritas, moral, etika dan etos kerja), kompetensi akademik (sertifikasi

kependidikan, menguasai bidang tugasnya) dan kompetensi kinerja (terampil dalam

pengelolaan pembelajaran). Dalam pelaksanaannya guru telah diberi kewenangan

untuk mengembangkan kompetensi akademiknya dengan melanjutkan studi lanjutan

juga dalam peaksanaan pembelajaran diberikan kewenangan untuk mementukan

standar KKM permata pelajaran, menggunakan metode, media sarana dan prasana

yang ada untuk meningkatkan mutu pembelajaran.

Lebih lanjut peneliti mendapatkan data bahwa dalam hal perencanaan,

pengelolaan kelas, dan perencanaan pengelolaan, penilaian hasil belajar belum efektif

karena didapati bahwa pengelolaan kelas masih sangat monoton sehingga hal ini akan

mempengaruhi tingkat kenyamanan, kefektifan serta daya serap siswa dalam

menerima pelajaran. Dari hasil wawancara dengan Ibu Dra. Hj. Siti Munawaroh,

32 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),cet. Ke-2, h. 23
33 Anton Athoillah, Dasar-Dasar Manajemen, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 98
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posisi duduk atau bangku ketika belajar memang tidak berfariasi, tetapi pada

umumnya ada bebrapa guru yang merubah posisi duduk siswa ketika pelaksanaan

pembelajaran berlangsung. Lebih lanjut dikatakan bahwa perubahan tempat duduk

siswa akan sangat mempengaruhi keefektifan pelaksanaan pembelajaran dikelas

sesuai pada prinsipnya bahwa perencanaan pengelolaan kelas harus dilakukan dengan

baik. Meskipun tidak menggunakan sistematika dan regulasi yang baku ada waktunya

seorang guru melakukan bentuk lingkaran, kelompok-kelompok dalam pelaksanaan

pengelolaan kelas. Dan dilain waktu, guru juga diperkenankan melakukan perubahan

didalam pengelolaan kelas meski tidak sesuai dengan ketentuan waktu.34 Skenario

pengelolaan kelas tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Sardiman

dalam bukunya yang berjudul Dasar-dasar kompetensi dalam poin c yaitu “Mampu

mengelola kelas”.35

Dalam hal perencanaan penilaian guru di MAN 2 Bandar Lampung memang

sudah optimal, namun terjadi suatu kejanggalan terhadap apa yang disampaikan oleh

beberapa guru di MAN 2 Bandar Lampung mengenai perencanaan penilaian

pembelajaran yang mereka buat, sebab hal itu tidak sesuai dengan hasil wawancara

peneliti dengan waka kurikulum Bapak Zeni Gunawan, M.P.Fis “Guru di MAN 2

Bandar Lampung memang sudah merencanakan perencanaan penilaian dengan

maksimal. Namun dalam pelaksanaannya masih perlu ditingkatkan. Hal ini akan

34 Dra. Hj. Siti Munawaroh, Guru Fiqih di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 03
Februari – 15 Maret 2017

35 Sardiman AM, Dasar-Dasar Kompetensi, (Jakarta: Rajawali, 1986), h. 162
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mempengaruhi penerapan hasil atau nilai akhir siswa, karena ketika pada prakteknya

guru hanya memberikan nilai akhir kepada siswa berdasarkan hasil ujian semester

siswa”.36

Lebih jauh dikatan masih terdapat beberapa guru yang memberikan penilaian

hasil belajar berdasarkan seberapa jauh guru mengenal keseharian siswa. Sehingga

apa yang tertuang pada perencanaan penilaian hasil belajar siswa tidak berfungsi

dengan baik sebagai rambu-rambu penilaian. Dikatakan oleh kepala MAN 2 Bandar

Lampung sekurang-kurangnya perencanaan penilaian hasil belajar meliputi nilai

tugas, nilai praktek (jika dibutuhkan), nilai UTS, dan nilai semester.37

Dalam rapat awal tahun MAN 2 Bandar Lampung membahas program-

program madrasah yang meliputi program kegiatan siswa, program peningkatan

profesional guru, program peningkatan prestasi belajar siswa, penggunaan metode

serta media dan sarana prasarana yang ada dalam meningkatkan mutu pembelajaran,

program evaluasi, standar KKM per-mata pelajaran.

Perencanaan pembelajaran merupakan kompetensi profesional, oleh karena

nya dibutuhkan teknik yang profesional pula dalam prakteknya. Secara ideal

tujuan perencanaan pembelajaran adalah mengusai sepenuhnya bahan dan materi ajar,

metode dan penggunan alat dan perlengkapan pembelajaran, menyampaikan

36 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017

37 Samsurizal, S.Pd, M.Si, Kepala MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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kurikulum atas dasar bahasan dan mengelola alokasi waktu yang tersedia serta

membelajarkan siswa sesuai yang diprogramkan. Tujuan pembelajaran itu

memungkinkan guru memilih metode yang sesuai sehingga proses pembelajaran itu

mengarah dan dapat mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Dalam hal perencanaan

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru di MAN 2 Bandar Lampung sudah

maksimal namun dalam pelaksanaannya harus lebih ditingkatkan kembali, karna

perencanaan yang baik harus seiring antara teori dengan praktek yang dilakukan,

perencanaan yang baik harus di sokong dengan pelaksanaan yang baik pula, begitu

juga dengan pelaksanaan yang baik harus di sokong oleh evaluasi yang baik,

sehingga keterkaitan antara ketiganya akan memberikan dampak yang signifikan

terhadap kinerja guru.

2. Pelaksanaan Kegiatan Pembelajaran

Pelaksanaan kegiatan pembelajaran merupakan mata rantai kedua dari

kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru setelah perencanaan kegiatan

pembelajaran dirumuskan, tahap selanjutnya adalah melakukan kegiatan

pembelajaran, dimana kinerja guru dalam mengajar dilihat dari pelaksanaan tahap

pembelajaran, yaitu meliputi kegiatan awal pembelajaran, kegiatan inti pembelajaran

dan kegiatan akhir pembelajaran. Dimana pada tahap awal pembelajaran guru di

MAN 2 Bandar Lampung telah menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran.
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Dari hasil wawancara dengan guru Fiqih Bapak Rozak, S.Ag. didapatkan data

bahwa sistematika pelaksanaan pembelajaran dari awal hingga akhir, guru di MAN 2

Bandar Lampung sangat efektif.38

Senada dengan yang disampaikan oleh Ibu Kherliati, S.Ag. bahwa semua

tahapan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran dilakukan dengan efektif. Dalam

kegiatan awal setiap guru memulai pembelajaran dengan mengucapkan salam,

kemudian mengecek daftar kehadiran siswa, dan kemudian melakukan apersepsi

terhadap materi pelajaran yang diajarkan pada pertemuan sebelumnya. Pada tahap

selanjutnya guru melakukan penyampaian terhadap materi yang akan di bahas.39

Hal tersebut di perkuat dengan hasil obserbasi peneliti pada kegiatan

pembelajaran yang dilaksanakan di MAN 2 Bandar Lampung, kinerja guru dalam

membuka pelajaran cukup efektif. Sebelum guru memulai pelajaran dimulai dengan

mengucapkan salam, mengabsen siswa, dan memperhatikan posisi duduk siswa.

Setelah siswa dilihat sudah siap untuk mengikuti pelajaran guru mengulangi

pelajaran/materi yang telah diberikan sebelumnya dengan cara bertanya kepada siswa

atau menjelaskan dengan singkat untuk mengingatkan siswa kembali pada materi

38 Rozak, S.Ag, Guru Fiqih di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 03 Februari –
15 Maret 2017

39 Kherliati, S.Ag, Guru SKI di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 03 Februari –
15 Maret 2017
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sebelumnya. Kemudian barulah guru tersebut masuk kepada materi selanjutnya yang

akan diberikannya pada hari itu.40

Lebih ditekankan oleh Ibu Yulia Salma, S.Ag, M.Pd menjelaskan bahwa:

”biasanya kami sebelum memulai pelajaran, meneliti siapa saja siswa yang tidak

datang/hadir, kemudian memperhatikan kesiapan siswa dalam belajar. Terkadang

langsung memberikan pertanyaan kepada siswa tentang materi yang telah lalu. Dan

kadang-kadang meminta siswa baik dengan cara menunjuk secara langsung atau

meminta kesediaan siswa untuk menjelaskan kembali materi yang telah lalu. Apabila

kami lihat siswa telah memahami materi yang telah lalu barulah dapat dilanjutkan

materinya. Namun apabila masih banyak siswa yang tidak mampu menjawab

pertanyaan kami dengan baik, maka kami akan mengulangi kembali menjelaskan

materi yang telah lalu tersebut, karena dianggap siswa masih belum mengerti atau

memahami materi tersebut”.41

Hal yang senada di sampaikan oleh salah seorang siswa di MAN 2 Bandar

Lampung menyatakan bahwa sebelum guru mereka memulai pelajaran, terlebih

dahulu guru menyapa siswa, memperhatikan keadaan kelas, dan mengulangi

pelajaran yang telah lalu, baru kemudian masuk ke materi selanjutnya.42

40 Kinerja Guru dalam Membuka Pelajaran di MAN 2 Bandar Lampung, Observasi, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017

41 Yulia Salma, S.Ag, M.Pd, Guru Al-qur’an Hadits di MAN 2 Bandar Lampung,
Wawancara, Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017

42 Ahmad Ridho Kurniawan, Siswa Kelas XI MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017



112

Kinerja guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran juga dilihat dari

kinerjanya dalam melaksakan kegiatan inti pembelajaran. Menurut hasil observasi

peneliti, guru di MAN 2 Bandar Lampung ini mampu melaksanakan kegiatan inti

pelajaran dengan efektif. Guru memulainya dengan menuliskan judul materi yang

akan dibahas dan garis besar materi yang akan dijelaskan. Biasanya guru langsung

memberikan materi dengan ceramah dan dilanjutkan dengan praktek apabila

dibutuhkan dan kemudian tanya jawab.43

Dalam penyampaian materi sepatutnya seorang guru harus melakukan

penguatan terhadap poin-poin materi yang telah dibahas pada pertemuan sebelumnya.

Dalam hal ini guru juga dituntut untuk merumuskan suatu intisari yang telah di

ajarkan. Beberapa tahapan inti merupakan suatu bentuk pengelolaan

pengorganisasian dan aktualisasi dalam pelaksanaan pembelajaran.

Pada kegiatan akhir atau penutup guru di MAN 2 Bandar Lampung selalu

mengakhiri dengan salam, meskipun dalam kenyataannya guru di tuntut untuk

mengakhiri kegiatan pelaksanaan pembelajaran dengan kemasan yang baik dan

sistematis. Dari hasil wawancara dengan waka kurikulum Bapak Zeni Gunawan,

M.P.Fis terdapat suatu hal yang kontradiktif dalam pelaksanaan kegiatan

pembelajaran yang dilakukan guru di MAN 2 Bandar Lampung, lebih jauh dikatakan

43 Kinerja Guru dalam Kegiatan Inti Pembelajaran di MAN 2 Bandar Lampung, Observasi,
Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017
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bahwa ketidak optimalan guru di dalam melakukan apersepsi menjadi titik poin yang

harus dianalisa peneliti.44

Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan oleh kepala MAN 2 Bandar

Lampung bahwa hanya 35% guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung yang melakukan

apersepsi dengan sangat optimal ketika melaksanakan kegiatan pembelajaran. Data

ini diperkuat oleh dokumen tindak lanjut supervisi akademik yang dilakukan oleh

kepala MAN 2 Bandar Lampung.45 Dalam penuturannya kepala MAN 2 Bandar

Lampung menjelaskan bahwa ketika dilaksanakan supervisi akademik berupa

kunjungan kelas, kepala madrasah mendapati ketidak optimalan guru PAI di MAN 2

Bandar Lampung dalam melakukan apersepsi.46

Disisi lain beberapa guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung menjelaskan

bahwa tidak optimalnya kegiatan apersepsi di dalam kegiatan pembelajaran

disebabkan oleh beberapa factor diantaranya:

1. Sudah tuntasnya penyampaian materi pada pertemuan sebelumnya dan

dianggap sebagian besar siswa mampu menyerapnya dengan optimal,

sehingga apersepsi di anggap tidak perlu.

2. Keterbatasan waktu yang tersedia.

44 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017

45 Dokumentasi Supervisi Akademik MAN 2 Bandar Lampung Tahun 2016
46 Samsurizal, S.Pd, M.Si, Kepala MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal Tanggal

03 Februari – 15 Maret 2017
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3. Meratanya kemampuan menyerap pelajaran yang disampaikan pada saat

pembelajaran.

4. Siswa merasa jenuh dengan pengulangan materi yang terkadang di anggap

berlebihan.47

Dalam hal penguatan poin-poin materi pembelajaran kepala MAN 2 Bandar

Lampung menjelaskan bahwa sebagian besar guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung

melakukan hal itu, tetapi lebih lanjut dikatakan bahwa bukan tidak melakukan

penguatan, namun kepala MAN 2 Bandar Lampung mengkategorikan persentase 80%

guru PAI melakukan penguatan yang benar-benar optimal dan efektif, sedangkan

20% nya lagi belum dikategorikan maksimal.

Untuk mendapatkan hasil analisa yang akurat tentang hal itu, peneliti

melakukan wawancara dengan waka kurikulum MAN 2 Bandar Lampung dan

didapati bahwa apa yang disampaikan oleh kepala MAN 2 Bandar Lampung benar

adanya. 20% guru yang tidak melakukan penguatan poin-poin materi pembelajaran

dengan optimal lebih disebabkan dengan faktor non teknis, hal ini mengandung arti

bahwa pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang dilakukan guru PAI di MAN 2

Bandar Lampung sudah dilakukan dengan efektif dan berdasarkan teori para ahli.

Sesuai yang dikatan oleh Supardi “kinerja guru dalam pembelajaran menjadi bagian

47 Muasaroh, S.Ag, DKK, Guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 03
Februari – 15 Maret 2017
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terpenting dalam mendukung terciptanya proses pendidikan secara efektif terutama

dalam membangun sikap disiplin dan mutu hasil belajar siswa”.48

Faktor non teknis yang dimaksud misalnya dalam pembelajaran SKI, tidak

mungkin seorang guru melakukan penguatan materi yang sementara pada dasarnya

metode yang pas dalam beberapa tema pada mata pelajaran SKI adalah dengan

bercerita. Jadi tidak mungkin efektif melakukan dengan cara menceritakan kembali

materi yang telah disampaikan, mengingat alokasi waktu yang sangat terbatas.49

Selanjutnya Ibu Kherliati, S.Ag. menjelaskan tidak dilakukannya penguatan

poin-poin materi masih sangat mungkin ditanggulangi yakni dengan cara membuat

inti sari atau merumuskan rangkuman singkat tentang apa saja yang telah

disampaikan pada saat melaksanakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran.50

Seyogyanya pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang ideal harus saling

mengikat antara kegiatan pembuka, kegiatan inti, dan kegiatan penutup di dalam

pembelajaran. Dijelaskan oleh Ibu Lilis Fauziah, S.Ag. bahwa dalam menutup atau

mengakhiri pembelajaran, semua guru di MAN 2 Bandar Lampung sudah

melakukannya dengan baik. Artinya bahwa kegiatan akhir pembelajaran mampu

dikemas dengan baik hingga pada akhirnya memberikan kesan kepada siswa bahwa

48 Supardi, Kinerja Guru, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014),cet. Ke-2, h. 54
49 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal

03 Februari – 15 Maret 2017
50 Kherliati, S.Ag, Guru SKI di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 03 Februari –

15 Maret 2017
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dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran di MAN 2 Bandar Lampung sangat

berkesan.51

Seperti yang disampaikan salah seorang siswa, kemampuan guru di MAN 2

Bandar Lampung dalam menjelaskan materi pelajaran cukup baik. Guru mereka

mampu menjelaskannya dengan susunan kata-kata yang baik, tidak berbelit-belit dan

mudah untuk dipahami. Begitu juga dalam mempraktekkan suatu materi juga mudah

dipahami dengan baik. Kegiatan pembelajaran juga tidak terlalu membosankan

karena guru selalu menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi, tidak hanya

sebatas ceramah. Apabila siswa dilihat bosan, maka guru biasanya mengganti dengan

metode lain.52

Hal yang sama juga diungkapkan oleh guru di MAN 2 Bandar Lampung,

metode pembelajaran yang digunakan diupayakan secara bervariasi. Terkadang guru

menggunakan metode ceramah yang divariasikan dengan menggunakan media

pembelajaran seperti papan tulis dan tanya jawab. Ketika memulai pelajaran siswa

diajak untuk berdiskusi dengan diberikan beberapa permasalahan yang akan dibahas

oleh siswa tersebut dan guru hanya sebagai moderator dan salah satu sumber belajar

siswa. Apabila materi menuntut praktek, guru akan menggunakan metode

demonstrasi dengan melibatkan siswa secara langsung. Metode lain yang juga

51 Lilis Fauziah, S.Ag, Guru Al-qur’an Hadits di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara,
Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017

52 Aulia Mutiara Salma, Siswa Kelas XI MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 03
Februari – 15 Maret 2017
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dipergunakan adalah metode hafalan, pemberian tugas (Resitasi), dan drill dengan

melatih siswa menulis dan membaca ayat Al-Quran dengan baik.53

Kinerja guru lainnya yang menunjukkan guru memiliki kinerja dalam

melaksanakan kegiatan inti pembelajaran adalah menggunakan segala fasilitas belajar

untuk kepentingan pembelajaran. Fasilitas pembelajaran yang tersedia di MAN 2

Bandar Lampung, adalah: papan tulis, perpustakaan, LCD, OHP, Komputer,

mushalla, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang siswa, guru mereka jarang

sekali memanfaatkan perpustakaan dalam kegiatan pembelajarannya. Siswa tidak

pernah diajak untuk belajar di perpustakaan untuk mempelajari beberapa buku-buku

agama. Kegiatan pembelajaran di mushalla juga jarang sekali dilakukan. Penggunaan

OHP atau LCD juga tidak pernah dalam kegiatan pembelajarannya. Media yang

kebanyakan digunakan guru mereka adalah: papan tulis, buku teks, dan gambar

saja.54 Dalam penyusunan dan pembuatan perangkat pembelajaran dibutuhkan

kemampuan IT. Namun didalam prakteknya beberapa guru tidak memilki

kemampuan tersebut. Terlebih lagi menurut data yang ada bahwa sebagian besar guru

bidang study PAI masih sangat awam terhadap IT.

53 Lilis Fauziah, S.Ag, Guru Al-Qur’an Hadist di MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara,
Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017

54 M. Rizki Ramadhan, Siswa Kelas XII MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal 03
Februari – 15 Maret 2017
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Hal senada juga disampaikan wakil kepala bagian sarana dan prasaran MAN 2

Bandar Lampung mengatakan bahwa guru diberikan hak penuh untuk memanfaatkan

segala fasilitas pembelajaran yang ada di madrasahan ini, seperti laboratorium

komputer dengan fasilitas internetnya, mushalla, perpustakaan, OHP dan LCD, dan

sebagainya. Akan tetapi masih sangat sedikit sekali guru memanfaatkan fasilitas

tersebut dalam kegiatan pembelajarannya. Padahal pihak kepala madrasah selalu

mendorong mereka. Hal ini kemungkinan dikarenakan minimnya pengetahuan

mereka tentang pemanfaatan fasilitas pembelajaran yang berbasis teknologi.55

Berdasarkan hasil observasi peneliti pada pemanfaatan fasilitas pembelajaran

oleh guru di MAN 2 Bandar Lampung, masih tergolong cukup baik walaupun

memang jarang sekali memanfaatkan sarana perpustakaan dan teknologi seperti

komputer dan LCD, akan tetapi media yang dimanfaatkan guru sudah cukup mampu

memberikan penjelasan kepada siswa dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari ketika

guru mengajukan pertanyaan sebagian besar siswa mampu menjawabnya dengan

baik.56

Disimpulkan oleh kepala MAN 2 Bandar Lampung dalam wawancaranya

bahwa dalam hal kegiatan akhir atau penutup dalam pembelajaran di kelas dianggap

sudah sangat optimal, sehingga dalam tindak lanjut supervisi akademik Kepala MAN

55 Anwari, M.Pd, Wakil Kepala Bagian Sarpras MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara,
Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017

56 Kinerja Guru dalam Memanfaatkan Fasilitas Pembelajaran, di MAN 2 Bandar Lampung,
Observasi, Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017
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2 Bandar Lampung melalui kunjungan kelas menjadi lebih sederhana dan ringan,

karena kepala Madrasah tidak perlu memberikan temuan balikan terhadap kegiatan

penutup pelaksanaan pembelajaran guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung, dan

selanjutnya dapat dipahami bahwa kinerja guru dalam pengunaan IT harus

dikembangkan seiring dengan kemajuan jaman yang menuntut guru sebagai pendidik

dapat memanfaatkan fasilitas yang ada untuk meningkatkan kualitas kinerjanya

dengan kemampuan dalam pengoprasian IT.

3. Evaluasi Kegiatan Pembelajaran

Setelah direncanakan, dilaksanakan kegiatan pelaksanaan pembelajaran

tentunya langkah guru berikutnya adalah mengevaluasi hasil pembelajaran. Segala

sesuatu yang terencana harus dievaluasi agar dapat diketahui apakah yang telah

direncanakan realisasinya sudah memenuhi harapan sesuai dengan tujuan yang telah

ditetapkan. Selain itu dengan evaluasi guru dapat mengetahui apakah metode

pengajaran yang direncanakan dan digunakan sudah tepat sasaran.

Dalam evaluasi pembelajaran sekurang-kurangnya memiliki 5 kriteria yakni:

1. Merencanakan penilaian.

2. Merumuskan penilaian.

3. Mengelola dan memeriksa hasil penilaian.

4. Memanfaatkan hasil penilaian.

5. Melaporkan hasil penilaian.
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Dari hasil wawancara peneliti dengan guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung,

dalam proses perencanaan penilaian yang dilakukan oleh guru PAI sudah sangat baik

dan efektif, hal ini dikuatkan oleh dokumen perencanaan penilaian yang dibuat oleh

guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung.57

Senada dengan yang disampaikan waka kurikulum Bapak Zeni Gunawan,

M.P.Fis. bahwa seluruh guru di MAN 2 Bandar Lampung membuat dan menyusun

perencanaan penilaian yang kemudian hal itu di komunikasikan kepada kepala

madrasah dan waka kurikulum selaku pihak yang berkompeten untuk mengetahui

perkembangan hasil belajar siswa, kinerja guru serta mutu pendidikan di MAN 2

Bandar Lampung.58 Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Wina

Sanjaya dalam bukunya ”Pembelajaran dalam implementasi kurikulum berbasis

kompetensi” yaitu:

Pertama, penilaian berbasis kelas merupakan bagian integral dalam proses
pembelajaran. Kedua¸ penilaian berbasis kelas merupakan proses
pengumpulan informasi yang menyeluruh. Ketiga¸ hasil pengumpulan
informasi dimanfaatkan untuk menetapkan tingkat kepuasan kompetensi  baik
standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator hasil belajar seperti yang
terdapat dalam kurikulum. Keempat, hasil pengumpulan informasi digunakan
untuk meningkatkan hasil belajar siswa melalui proses perbaikan kualitas
pembelajaran agar lebih efektif dan efisien.59

Dalam hal pelaksanaan penilaian, guru di MAN 2 Bandar Lampung ternyata

tidak sepenuhnya melakukan dengan baik. Sebagai contoh masih ada guru PAI di

57 Dokumentasi Perencanaan Penilaian MAN 2 Bandar Lampung Tahun 2016
58 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal

03 Februari – 15 Maret 2017
59 Wina Sanjaya, Pembelajaran dalam Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi,

(Jakarta: kencana, 2011), cet.Ke-5, h. 184
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MAN 2 Bandar Lampung yang melaksanakan penilaian hanya melalui satu aspek saja

(merujuk pada hasil nilai semester) padahal dalam perencanaannya penilaian yang

dilakukan mencakup nilai tugas, nilai harian, nilai UTS, nilai semester dan nilai

praktek (jika dibutuhkan). Temuan ini dikuatkan oleh temuan peneliti berupa

wawancara dengan waka kurikulum yang mengatakan bahwa tidak sepenuhnya nilai

yang dibuat oleh guru di MAN 2 Bandar Lampung merujuk pada perencanaan yang

dibuat dan disepakati bersama.60

Meskipun pada prinsipnya guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung tidak

melaksanakan penilaian dengan optimal, bukan berarti dalam hal mengelola dan

memeriksa hasil penilaian dilakukan dengan cara asal-asalan. Karena hanya sebagian

kecil guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung yang tidak melaksanakan penilaian yang

sesuai dengan prinsipnya.

Ibu Yulia Salma, S.Ag, M.Pd. menjelaskan bahwa hampir seluruh guru PAI di

MAN 2 Bandar Lampung melaksanakan, mengelola dan memeriksa hasil penilaian

merujuk pada perencanaan yang telah dibuat, hanya mungkin dalam hal

memanfaatkan hasil penilaian sangat tidak optimal. Ada pula guru PAI yang

menjadikan hasil penilaian sebagai bentuk temuan untuk meningkatkan kemampuan

siswa dalam pembelajaran, namun disisi lain ada pula guru PAI yang tidak

60 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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menjadikan hasil penilaian sebagai bimbingan konseling guru terhadap siswa dalam

pencapaian prestasi belajar siswa.61

Hal senada disampaikan oleh kepala MAN 2 Bandar Lampung bahwa masih

ada guru PAI yang merasa tidak memiliki kompetensi yang baik dalam

mengkomunikasikan hasil penilaian yang ada. Rendahnya kemampuan komunikasi

verbal guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung menjadi salah satu faktor yang

menyebabkan tidak efektifnya pemanfaatan hasil penilaian pembelajaran.62

Lebih lanjut dapat dilihat dari pelaksanaan program remedial meliputi:

mempelajari faktor-faktor penyebab kesulitan belajar, mendiagnosis kesulitan belajar,

menyusun program remedial, dan melaksanakan program remedial. Berdasarkan hasil

observasi peneliti, guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung, jarang sekali melakukan

program remedial dengan terlebih dahulu mempelajari faktor-faktor penyebab

kesulitan belajar siswa. Guru langsung menganggap siswalah yang kurang memahami

materi yang telah disampaikan. Pelaksanaan program remedial juga dengan

memberikan tugas kepada siswa sebagai tambahan nilainya yang kurang tersebut.

Hal senada pula disampaikan salah seorang siswa di MAN 2 Bandar

Lampung, menyatakan bahwa apabila ada siswa yang kurang dalam penilaian

evaluasi, baik itu ulangan harian, UTS, Semester, guru tidak pernah menanyakan

61 Yulia Salma, S.Ag, M.Pd, Guru Al-qur’an Hadits di MAN 2 Bandar Lampung,
Wawancara, Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017

62 Samsurizal, S.Pd, M.Si, Kepala MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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kepada mereka mengapa bisa terjadi hal tersebut. Biasanya guru tersebut langsung

menganggap mereka malas belajar dan kurang menanggapi materi yang telah

disampaikan. Padahal terkadang mereka ada yang bukan dikarenakan tidak belajar

pada saat diadakan evaluasi, akan tetapi sedang menghadapi beberapa masalah yang

menganggu konsentrasi mereka. Selain itu mereka juga berharap agar program

remedial dengan tidak langsung memberikan tugas kepada siswa, melainkan

menjelaskan kembali atau membahas soal-soal tes yang banyak gagal dijawab oleh

siswa.

Kepala MAN 2 Bandar Lampung Bapak Samsurizal, S.Pd, M.Si menjelaskan

bahwa mental kerja guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung masih harus ditingkatkan,

sebab ada beberapa guru yang beranggapan bahwa tidak perlu menghabiskan banyak

waktu untuk mengkomunikasikan hasil penilaian kegiatan pembelajaran kepada

siswa.63

Setelah direncanakan, dilaksanakan, dikelola dan diperiksa, kemudian

dimanfaatkan, tahap akhir dari evaluasi kegiatan pembelajaran adalah melaporkan

hasil penilaian kegiatan pembelajaran baik kepada kepala madrasah, waka kurikulum,

wali kelas, tenaga kependidikan (TU), terlebih lagi kepada orangtua. Ibu Yulia

Salma, S.Ag, M.Pd. mengatakan tiap-tiap guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung

melaporkan hasil penilaian kegiatan pembelajaran dengan baik, secara administratif,

63 Samsurizal, S.Pd, M.Si, Kepala MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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hasil penilaian pembelajaran harus ditembuskan kepada wali kelas, tenaga

kependidikan (TU), waka kurikulum, orangtua dan kepala madrasah.64

Namun Hal ini berbanding terbalik dengan apa yang disampaikan oleh waka

kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, sebab masih ada guru PAI di MAN 2 Bandar

Lampung yang tidak melaporkan hasil penilaian kepada waka kurikulum, di setiap

satuan pendidikan wajib mendokumentasikan atau mengarsipkan laporan kegiatan

hasil pembelajaran yang dilakukan oleh guru, hal ini dimaksudkan agar waka

kurikulum dapat mengetahui secara administratif perkembangan pencapaian hasil

belajar siswa, serta peningkatan kinerja guru.65

Secara keseluruhan dapat ditarik kesimpulan bahwa perencanaan kegiatan

pembelajaran guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung sangat optimal baik secara

tertulis maupun administratif.

Dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru PAI di MAN 2 Bandar

Lampung juga sepenuhnya optimal, hanya dibutuhkan inovasi, kreasi serta terobosan-

terobosan yang sifatnya baik untuk menigkatkan kinerja guru PAI itu sendiri, dengan

harapan meningkatnya kinerja guru akan memberikan dampak yang signifikan

terhadap prestasi belajar siswa.

64 Yulia Salma, S.Ag, M.Pd, Guru Al-qur’an Hadits di MAN 2 Bandar Lampung,
Wawancara, Tanggal 03 Februari – 15 Maret 2017

65 Zeni Gunawan, M.P.Fis, Waka Kurikulum MAN 2 Bandar Lampung, Wawancara, Tanggal
03 Februari – 15 Maret 2017
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Dalam hal evaluasi pembelajaran guru PAI di MAN 2 Bandar Lampung

sepenuhnya dilakukan dengan baik dan optimal, terlihat dari perencanaan penilaian

yang sangat matang, pelaksanaan penilaian yang terstruktur, pengelolaan dan

pemeriksaan, serta pemanfaatan hasil penilaian yang baik sampai pada pelaporan

hasil penilaian yang benar secara administratif dan dibuktikan dengan dokumen-

dokumen pendukung yang ada. Hal tersebut erat kaitannya dengan fungsi-fungsi

manajemen, bahwa seluruh kegiatan manajemen tidak dapat terlepas dari proses

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dari

pemaparan diatas dapat diketahui bahwa kinerja guru PAI di MAN 2 Bandar

Lampung telah melakukan tanggungjawabnya sebagai guru atau tenaga pendidik. Hal

ini tentunya selaras dengan firman Allah SWT:

                      
                    

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang

berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara

manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha

mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa: 58).


