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BAB IV 
PAPARAN DATA PENELITIAN 

 
 

Pada bagian bab ini akan dijelaskan deskripsi hasil pengumpulan data 
penelitian di tiga lembaga pendidikan Islam, yaitu Madrasah Tsanawiyah (MTs) 
Mathla’ul Anwar  Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung 
Selatan, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten 
Lampung Selatan, dan  MTs Al- Ishlah Sukadamai Kecamatan Natar. Deskripsi di 
bawah ini secara berturut-turut akan menjelaskan tentang data objek penelitian, 
pengembangan sumber daya pendidik, pengembangan sumber daya tenaga 
kependidikan, dan mutu lulusan di tiga lembaga madrasah tersebut.  

 
A. Karakteristik Latar Penelitian. 

1. MTs  Mathla’ul Anwar Cintamulya  
MTs Mathla’ul Anwar adalah madrasah yang lebih dikenal dengan istilah 

MTs terpadu, letaknya di lokasi yang sangat strategis yaitu di wilayah deretan 
madrasah-madrasah yaitu Madrasah Ibtidaiyah (MI) Mathla’ul Anwar, dan 
Madrasah Aliyah (MA) Mathla’ul Anwar. Arus kendaraan sangat ramai, sehingga 
komplek ini mudah dijangkau dari segala arah. Posisi tersebut menjadikan 
kompleks madrasah ini berada pada lingkungan yang heterogen, sehingga cukup 
diminati masyarakat luas. Lebih jelasnya mengenai madrasah ini akan dilaporkan 
sebagai berikut:  
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a. Sejarah Berdirinya  
Madrasah Tsanawiyah Mathla’ul Anwar yang terletak di Desa 

Cintamulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan ini  merupakan 
salah satu dari begitu banyaknya madrasah yang didirikan dengan menggunakan 
nama  Mathla’ul Anwar di wilayah Kabupaten Lampung Selatan. Berdasarkan 
dokumen yang ada,  madrasah ini didirikan pada  tanggal 5 Januari tahun 1979 
oleh tokoh-tokoh pendidikan di lingkungan Kecamatan Candipuro. Pada awal 
didirikan, MTs Mathla’ul Anwar memiliki 14 siswa dan siswi. Madrasah ini 
berada di bawah naungan Yayasan Perguruan dan Pesantren Mathla’ul Anwar 
Cintamulya dibawah kepemimpinan  KH. Imam Bukhori. Selama kurun waktu 36 
tahun,  madrasah ini telah mengalami pasang surut perkembangannya, 
sebagaimana keberadaan madrasah-madrasah swasta pada umumnya. Sampai saat 
ini madrasah ini telah mengalami empat kali masa kepemimpinan sejak didirikan.  

Pada tahun 1979 pihak yayasan mengangkat Drs Junaedi Lutfi sebagai 
kepala madrasah untuk pertama kalinya. Pengangkatan Junaedi Lutfi sebagai 
kepala madrasah merupakan langkah yang sangat strategis, mengingat pada saat 
itu ia adalah Kepala SDN Way Gelam  yang terletak tidak jauh dari lokasi 
madrasah sekarang ini. Kesulitan yang dialami oleh madrasah  pada  priode  awal  
adalah dalam proses perekrutan  siswa dan tenaga pendidik serta  tenaga  
kependidikan. Minimnya SDM  pendidikan,  baik sebagai tenaga pendidik 
maupun kependidikan menyebabkan keberadaan madrasah  mengalami stagnan 
dalam perkembanganya.  Junaedi Lutfi menjadi Kepala Madrasah hanya satu 
tahun pelajaran, kemudian digantikan oleh Abu Kosim yang memegang 
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kepemimpinan selama kurun waktu 1980-2000. Pada masa kepemimpinan Abu  
Qosim  madrasah ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik jumlah 
peserta didiknya maupun tenaga pendidiknya, tercatat lebih 9 rombongan belajar 
(rombel) dengan 24 orang guru dan 3 tenaga ketatausahaan.  

Pada tahun 2000-2005 kepemimpinan madrasah ini dipegang oleh 
Sunarto, Am.Pd. Pada masa ini jumlah peserta didik sudah semakin bertambah 
menjadi 12 rombel dengan  37 tenaga pendidik dan 4 orang tenaga kependidikan. 
Pada masa ini  banyak dilakukan pengembangan sarana  prsarana seperti 
pembangunan ruang kantor, tiga ruang kelas baru serta gedung Laboratorium. 
Pembenahan administrasi perkantoran juga sudah mulai dikembangkan dengan 
menggunakan system komputerisasi.   

  Pada Tahun 2005-2009 kepemimpinan madrasah dipercayakan kepada 
Sarono, S.Pd  yang merupakan salah satu guru senior yang ada di madrasah 
tersebut. Jumlah siswa terus meningkat seiring dengan kepercayaan yang 
diberikan oleh masyarakat kepada pihak madrasah. Pada masa ini banyak sekali 
terjadi kemajuan yang telah tercapai antara lain pembenahan system administrasi 
keuangan, melengkapi sarana pembelajaran, melengkapi laboratorium IPA 
membangun  sarana olah raga,  membuat ruangan gudang, melengkapi ruangan –
ruangan vital dengan teralis serta membenahi halaman madrasah dengan pavling 
block. Pada saat itu jumlah siswa madrasah ini telah mencapai 465 siswa dengan 
13 rombel. Selain menjadi kepala MTs Mathla’ul Anwar Cintamulya,  dia juga 
diangkat menjadi  kepala SDN 2 Cintamulya, sehingga ia mengajukan surat 
pengundurkan diri  kepada pihak yayasan agar bisa fokus mengurusi untuk 
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menyelesaikan tugasnya di SDN 2 Cintamulya mengingat beliau adalah guru 
PNS. Pada tahun pelajaran 2009-2010 kepemimpian H. Sarono, S.Pd diteruskan 
oleh Hasanuddin, M.Pd.I atas inisiatif dari yayasan sampai dengan masa jabatan 
Sarono, S.Pd selesai ditahun 2010. 

Pada Tahun 2010 Hasanuddin, M.Pd.I ditetapkan sebagai Kepala MTs 
Mathla’ul Anwar Cintamulya untuk masa jabatan berikutnya. Pada tahun 
pelajaran 2009-2010 madrasah ini mendapatkan paket bantuan  Laboratorium 
Multi Media X pose Lab XP 250 M Class room Management system  yang 
terintegrasi dengan Laboratorium Bahasa Rosetta stone Dinamic Immersion untuk 
27 Bahasa  dari  Departemen Agama RI. Laboratorium ini merupakan perangkat 
tercanggih yang hanya dimiliki oleh dua madrasah di Propinsi Lampung. Sarana 
olah raga dan kegiatan pengembangan diri mulai dibangun antar lain, Lapangan 
Futsal, Bulu tangkis,  Tenis meja, Sepak takraw, Volly Ball. Penataan ruang kelas 
dan penghijauan lokasi sekolah juga sudah dilakukan sehingga lingkungan 
sekolah terlihat lebih asri dan sejuk. Pada tahun 2010 madrasah ini mendapatkan 
nilai Akreditasi A oleh Badan Akreditasi Propinsi Lampung dengan nilai poin 88. 
Hal ini menjadikan MTs Mathla’ul Anwar Cintamulya merupakan satu-satunya 
madrasah Swasta di Propinsi Lampung yang saat itu memperoleh predikat A  
berdasarkan SK Badan Akreditasi Propinsi Nomor.080/BAP-SM/12-LPG/2010. 
Berbagai macam kegiatan pengembangan diri baru mulai digalakan, seperti pada 
tahun pelajaran  2010-2011 telah memilki Group Marching Band dan menjadi 
Juara II selama tiga tahun berturut-turut dalam lomba Drum Band tingkat Provinsi 
Lampung pada tahun 2010, 2011 dan 2012, yang diadakan oleh Persatuan 
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Drumband Indonesia (PDBI). Selain itu kegiatan pengembangan diri lainya juga 
terus dikembangkam seperti Karate, Futsal, Jurnalistik, Seni Musik, Sablon dll. 

Pada tahun 2011 MTs MA Cintamulya merintis kelas berkualitas dengan 
biaya murah. Program kelas unggulan dilauncing pada tahun pelajaran 2011-2012 
dengan nama Mathla’ul Anwar Global School (MGS). Kelas unggulan ini 
dirancang khusus bagi siswa-siswi yang kurang mampu akan tetapi memiliki 
prestasi membanggakan. Program ini adalah solusi alternative karena kelas 
unggulan selalu identik dengan biaya mahal. Di MGS siswa dituntut untuk 
menguasai empat  kompetensi dasar antara lain: 

a. Penguasaan kepada hazanah ilmu-ilmu yang dikaji di pondok pesantren 
meskipun siswa tidak tinggal di pesantren. 

b. Kemampuan menguasai dua bahasa yaitu Bahasa Arab dan   Inggris dalam 
percakapan sehari-hari. 

c. Kemampuan menguasai teknologi informasi berbasis ITC (Information 
Tecnology Communication) 

d. Memiliki  kemampuan leadership dan  dan life skill tingkat dasar dengan 
menumbuhkan semangat jiwa enterpreunership. 

Saat ini MTs Mathla’ul Anwar Cintamulya telah memilki 534 siswa yang 
terbagi menjadi 15 Rombel dengan tiga kelas unggulan, dua kelas pesantren dan 
10 kelas reguler. Banyak prestasi yang sudah ditorehkan oleh para siswanya,  baik 
di bidang akademik maupun non akademik di tingkat  kabupaten, provinsi bahkan 
tingkat nasional, antara lain: 
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Juara III Pidato Tiga Bahasa se Kwarda lampung yang diadakan di 
kampus perguruan tinggi  UNILA pada tahun 2012. Tiga tahun berturut turut 
juara lomba drumband tingkat Propinsi Lampung yang diadakan oleh PDBI. Juara 
Umum Kejurnas BKC tahun 2013 di Lampung Tengah, Juara Futsal Tiga Tahun 
berturut-turut tingkat kabupaten  Lampung Selatan, Juara III Liga Futsal Pelajar  
tingkat Propinsi Lampung. Kejurnas BKC di Serang Banten Tahun 2013 dan di 
Bandung tahun 2014.  

Saat ini MTs ini juga sudah memiliki ruang kelas baru yang digunakan 
sebagai kelas unggulan. Program MGS bertujuan  untuk memberikan kesempatan 
kepada para pelajar yang tidak mampu secara ekonomi akan tetapi memiliki 
semangat dan motivasi yang tinggi untuk menjadi generasi yang berkualitas dan 
berprestasi di masa yang akan datang. Mereka belajar dengan system Full Day 
School selama empat hari dibimbing oleh Tenaga Pendidik tutor perpengalaman, 
alumni pondok pesantren ternama  yang sudah tidak diragukan lagi kompetensi 
keilmuanya. Pada Tahun anggaran 2015 MTs ini berencana membangun 15 unit 
ruang kelas baru untuk mencukupi kebutuhan ruang kelas bagi segenap siswa dan 
siswinya yang berjumlah 534 siswa. 

b. Visi Madrasah  
MTs. Mathlaul Anwar dijadikan sebagai rintisan sekolah berkualitas 

dengan biaya murah. Hal itu dilakukan sebagai respon terhadap mahalnya biaya 
pendidikan berkualitas yang tidak terjangkau oleh kalangan ekonomi menengah 
ke bawah, padahal setiap anak didik berhak mendapatkan pendidikan berkualitas 
tanpa melihat latarbelakang sosial dan ekonomi. Banyak anak didik dari kalangan 
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yang tidak mampu justeru mempunyai minat dan bakat yang luar biasa di tengah 
keterbatasan ekonomi keluarganya. Mereka harus dibimbing dan arahkan dengan 
methode dan pendekatan yang sistematis, terukur dan terencana agar dapat 
tumbuh dan berkembang menjadi pribadi-pribadi unggul, berakhlaqul  karimah 
serta memiliki semangat untuk memperbaiki kondisi bangsa kita dimasa yang 
akan datang.  MTs ini adalah Grand design  sebuah  pusat unggulan (center of 
excellent) pendidikan di tingkat dasar yang memiliki kompetensi di bidang ilmu 
pengetahuan, pembangunan jaringan, pelestarian tradisi, pengabdian masyarakat, 
serta penyiapan sejak dini atas generasi masa depan yang bertaqwa, cerdas, dan 
inovatif. 

 c. Misi  
1) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi di bidang ilmu 

pengetahuan dan kajian kitab kuning. 
2) Menghasilkan lulusan yang mampu mengikuti perkembangan ilmu 

pengetahuan. 
3) menghasilkan lulusan yang dapat berkomunikasi dalam bahasa 

internasional (Arab dan Inggris). 
4) Menghasilkan lulusan yang mempunyai kualitas kepemimpinan 

(leadership), kemandirian, dan kecakapan dalam berorganisasi dan 
bersosialisasi. 

5) Mengembangkan komunikasi dan jaringan dengan institusi pendidikan 
lainnya sebagai pusat pendidikan unggulan dalam menyiapkan 
generasai masa depan yang berdaya saing global. 
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d. Tujuan Madrasah 
Tujuan pada MTs Mathla’ul Anwar Cintamulya adalah menghasilkan 

lulusan yang unggul dalam prestasi, islami dan populis yang beriman, berakhlak 
mulia mempunyai ilmu pengetahuan dan teknologi, mampu berkompetisi dengan 
lulusan madrasah/Sekolah lain serta dapat diterima di Madrasah/Sekolah 
unggulan. 

Untuk mencapai tujuan diatas, MTs ini menetapkan target pencapaian 
sebagai berikut: 

1. Terlaksananya Tugas Pokok  Dan fungsi (TUPOKSI) masing-masing 
komponen madrasah. 

2. Terlakasananya pengembangan kurikulum, antara lain: 
a. Pengembangan KTSP 
b. Pengembangan pemetaan SK, KD dan Indikatornya. 
c. Pengembangan silabus dan RPP 
d. Pengembangan sistem penilaian yang berbasis kompetensi. 

3. Meningkatnya nilai hasil perolehan UM/UN 
4. Meningkatnya profesionalisme guru dalam mengajar 
5. Meningkatnya kinerja pegawai 
6. Optimalnya sarana dan prasarana pembelajaran 
7. Meningkatnya hubungan yang harmonis antra Orang tua/Wali murid, 

masyarakat, guru, pegawai, dan siswa. 
8. Meningkatnya kegiatan bimbingan dan penyuluhan 
9. Meningkatnya kegiatan ekstrakurikuler 
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10. Meningkatnya penghayatan dan pengamalan ajaran agama islam serta 
budaya bangsa. 

11. Target Bidang Kurikulum dan Pembelajaran 
a. Pemetaan siswa baru, (1) Secara komprehensif (2) Berdasar prestasi 

akademi, (3) Berdasar kebutuhan khusus yang dibutuhkan, (4) 
Berdasar kemampuan baca qur’an. 

b. Mengintegrasikan layanan Special Need Care (SNC) untuk membantu 
siswa yang memiliki kebutuhan khusus dalam spektrum yang luas, 
termasuk penanganan siswa yang mengalami hambatan belajar (slow 
leaner). 

c. Pengelolaan club (Sains, Matematika, IPA, IPS Terpadu, Bahasa 
Inggris, dll.) yang diikuti oleh siswa untuk berpartisipasi dalam 
berbagai ajang kompetisi/lomba dan olimpiade serta untuk 
mempersiapkan diri memasuki jenjang yang lebih tinggi. 

d. Peningkatan monitoring dan evaluasi terhadap eksekusi lesson plan 
oleh guru mata pelajaran, sehingga pelaksanaannya lesson plan sesuai 
dengan target dan jadwal yang telah di tetapkan. 

e. Menyusun KTSP Silabus, kalender akademik, RPP atau modul. 
f. Menetapkan kegiatan proses belajar mengajar (KBM). 
g. Pelaksanaan ujian nasional. 
h. Pelatihan pembekalan untuk meningkatkan skill guru. 
i. Melaksanakan ulangan umum dan ujian nasional. 
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j. Jumlah siswa lulus ujian nasional sebesar 100% dengan hasil yang 
memuaskan. 

12. Target Pengembangan Sumber Daya Manusia yang diharapakan: 
a. 100% Tenaga pendidik di sekolah ini telah memenuhi kwalifikasi 

standar pendidikan minimal S1 sesuai dengan PP No 19 Tahun 2005; 
b. 85 % guru mampu menerapakan pembelajaran kurikulum 2013 dengan 

baik;  
c. Kemampuan berbahasa Inggris dan bahasa Arab para pendidik 

meningkat; 
d. Kemampuan guru dalam penggunaan ICT dalam pembelajaran 

meningkat; 
e. Sekurang-kurangnya 80 % tenaga Tata Usaha telah tercukupi sesuai 

dengan kebutuhan, yaitu minimal ada 2 tata usaha: 
1) Learning service 
2) Imam masjid 

Pengelolaan sumber daya manusia (SDM) di MTs Mathla’ul 
Anwar  Cintamulya ini meliputi aspek; a). Rekrutmen tenaga, yakni dalam 
melakukan rekrutmen guru dan karyawan selalu terbuka dengan 
memenuhi persyaratan tertentu, misalnya; S1, IP 3,00 (PTS) dan 2.7 
(PTN) dan persyaratan penunjang lain. b). Pemberdayaan personalia; 
pemberdayaan personalia dapat dilakukan melalui, persyaratan tes masuk, 
in service training yang berupa seminar, pelatihan di madrasah dengan 
mendatangkan narasumber atau instruktur dari luar madrasah, studi 
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banding rapat rutin tiap jum’at. c). Mutasi; mutasi personalia antar 
lembaga hanya berlaku bagi PNS, sedang non PNS hanya dipindahkan pos 
kerjanya berdasarkan hasil evaluasi. d). Pemutusan Hubungan Kerja; 
pemecatan akan dilakukan melalui empat tahap: teguran lisan, teguran 
tulisan 1, teguran tulisan 2, pemutusan hubungan kerja (PHK). 

13. Target Bidang Sarana dan Prasarana. 
a. Terpenuhinya media pembelajaran yang standar; 
b. Fasilita penunjang, seperti Laboratorium IPA, Laboratorium Bahasa, 

Laboratorium Studi dan Laboratorium Komputer mengalami 
peningkatan kwalitas peralatannya sehingga mampu berfungsi dengan 
baik serta perpustakaan elektronik yang senantiasa online. 

c. Media alat pembelajaran dan buku-buku sumber belajar berbahasa 
Inggris semakin bertambah. 

d. Terciptanya lingkungan madrasah yang aman dan nyaman serta 
mendukung pembelajaran. 

e. Tersedianya sarana pendukung pembelajaran 
f. Tertatanya sistem informasi madrasah yang standar. 

14. Target Bidang Keuangan dan Kepegawaian. 
a. Terwujudnya pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel. 
b. Meningkatnya sumber pendanaan madrasah selain dari anggaran 

negara  (APBN/APBD)  
c. Meningkatnya kesejahteraan warga madrasah. 

15. Target Bidang Kesiswaan: 
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a. Tercapainya peringkat tiga besar lomba mata pelajaran tingkat 
nasional. 

b. Tercapainya prestasi olah raga dan seni tiga besar tingkat provinsi. 
Gambar 4.1. 

Struktur Organisasi  MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya 
 
 

 
   
   
 
 
 
 
 
 
 
2. MTs. Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo  
Selain  MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya di atas, penelitian  ini juga 

dilakukan di MTs. Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan Jati Agung 
Kabupaten Lampung Selatan. MTs ini merupakan lembaga pendidikan yang 
berciri khas Islam, yang juga mempunyai peranan penting dalam pengembangan 
pendidikan di Kabupaten Lampung Selatan. MTs. Hidayatul Mubtadiin letaknya 
berada di tempat yang sangat strategis kerena berada di tengah-tengah Kecamatan 

KOMITE 
AHMAD SUBAHRI 

KKM MTsN 
KALIANDA 

YAYASAN MATHLA’UL ANWAR KH. IMAM BUKHORI 

KEPALA MADRASAH 
HASANUDDIN,M.Pd.I 

BANDAHARA 
ALFI SA’IDAH,SS 

KA. TU 
AGUS PURNOMO 

WAKA.KURIKULUM 
AGUS SALIM,S.Pd.I 

WAKA SARPRAS  
SUNARTO,A.MA 

WAKA KESISWAAN 
 NURTASA,S.Ag 

SISWA 
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Jati Agung yang berdekatan dengan Lokasi Calon Kota Baru Lampung  sehingga 
Akses jalannya menjadi lebih mudah. MTs ini dalam perkembangannya dikenal 
sebagai lembaga pendidikan Islam favorit yang menerapkan sistem full day school  
dengan berbagai prestasi. Lebih jelasnya mengenai madrasah ini akan dijelaskan 
sebagai berikut.  

a. Sejarah Singkat Berdirinya MTs Hidayatul Mubtadiin Jati Agung  
  
Untuk mewujudkan manusia yang beriman dan bertaqwa (IMTAQ) 

kepada Alalh SWT, serta manusia yang berilmu pendidikan dan mampu 
menguasai teknologi (IPTEK) maka pada saat ini diperlukan pendidikan. 
Mengingat sangat pentingnya suatu lembaga pendidikan maka pada tahun 2003 di 
Desa Sidoharjo, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan berdirilah 
lembaga pendidikan swasta dengan nama Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hidayatul 
Mubtadiin Jati Agung. 

Proses berdirinya Madasah Tsanawiyah (MTs) ini diprakarsai oleh Andi 
Warisno, M.Pd.I, M.MPd yang selanjutnya ditunjuk sebagi ketua yayasan dan 
sekaligus sebagai kepala sekolah, dan dibantu oleh tokoh-tokoh masyarakat 
seperti: Kodirin,S.Pd.I, H. Muhammad Suwarno, Munajat, Jazim, Sarman, Paino, 
Imam, dan juga didukung oleh Kepala Desa Sidoharjo dan ketua  LSM Pramukti, 
Gunarto. 

Berdirinya madrasah ini tidak terlepas dari peran penting bapak Munajat 
yang telah menghibahkan tanah dan gedung sebagai tempat belajar MTs 
Hidayatul Mubtadiin. 
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Maka pada tanggal 5 mei 2003 tanah dan bangunan tersebut dihibahkan 
kepada Yayasan Hidayatul Mubtadiin untuk pendirian MTs/MA Hidayatul 
Mubtadiin Jati Agung. Dengan merehab gedung tersebut maka pada tahun ajaran 
2003/2004 madrasah ini resmi dibuka ditandai dengan acara pengajian Akbar 
sebagai peresmian Madrasah Tsanawiyah (MTs) Hidayatul Mubtadiin.  

Namun sejak tanggal 13 April 2011 demi kelancaran kegiatan belajar 
mengajar dan karena ada permasalahan dalam tubuh Yayasan Hidayatul 
Mubtadiin, maka baik MTs maupun Raudhatul Athfal (RA) Hidayatul Mubtadiin 
ditempatkan di satu komplek seperti  sekarang ini. 

b. Tujuan Didirikan. 
 

1. Menjadikan peserta didik yang berilmu, beriman dan taqwa kepada 
Tuhan Yang Maha Esa; 

2. Memudahkan masyarakat Desa Sidoharjo dan sekitarnya, untuk 
mendapatkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas; 

3. Turut mencerdaskan kehidupan bangsa. 
c.  Visi dan Misi. 

 
1. Visi  
 Visi sekolah adalah imajinasi moral yang dijadikan dasar atau 

rujukan dalam menentukan tujuan atau keadaan masa depan sekolah yang 
secara khusus diharapkan oleh sekolah. Visi sekolah merupakan turunan 
dari Visi Pendidikan Nasional, yang dijadikan dasar atau rujukan untuk 
merumuskan misi, tujuan sasaran untuk pengembangan sekolah di masa 
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depan yang diimpikan dan terus terjaga kelangsungan hidup dan 
perkembangannya. 
 Adapun visi MTs  Hidayatul Mubtadiin Jati Agung:  yaitu 

“Terbentuknya warga madrasah yang ber-IMTAQ, ber-IPTEK dan 
berakhlakul karimah”. 
 

  2. Misi 
a. Terciptanya warga madrasah yang disiplin dan berdedikasi; 
b. Menciptakan proses belajar mengajar yang efektif dan efisien; 
c. Meningkatkan prestasi madrasah dan belajar siswa; 
d. Tercapainya suasana yang harmonis antar warga madrasah; 
e. Terciptanya lulusan yang bisa di terima dilembaga pendidikan 

favorit dan masyarakat lingkungannya; 
f. Membina generasi soleh dan solehah yang cerdas dan terampil serta 

berwawasan global. 
c.Tujuan: 

 
a. Mengembangkan syiar Agama Islam; 
b. Mendidik, membimbing dan membina para siswa agar berhasil 

menjadi siswa yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 
berbudi pekerti luhur, mandiri serta mempersiapkan diri memasuki 
era globalisasi; 

c. Untuk memudahkan masyarakat Desa Sidoharjo dan sekitarnya, agar 
mendapatkan pendidikan di tingkat sekolah menengah atas; 

d. Rata-rata NEM lulusan minimal 5,50. 
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e. Lulusan  / alumni diterima di SMA/MA favorit. 
a. Tujuan dan target pendidikan  

1) Pembentukan sifat dasar yang islami. 
a) Penanaman akidah – ahlak melalui: 

 Pengetahuan dasar tentang imam, islam, dan ihsan, 
 Pengetahuaan dasar tentang akhlak yang terpuji dan 

tercela, 
 Kecintaan kepada Allah dan Rosul-Nya, 
 Kebanggaan terhadap Islam dan semangat 

memperjuangkannya. 
b) Pembiaasaan berbudaya Islam: 

 Gemar beribadah  
 Disiplin 
 Mandiri  
 Adab-adab Islam  
 Gemar membaca 
 Kreatif  
 Hidup bersih dan sehat .1 

 
2) Penguasaan pengetahuaan dan keterampilan dasar  

 Pengetahuaan materi-materi pokok program pendidikan  
 Mengetahui dan terampil dalam beribadah sehari-hari 
 Mengetahui dan terampil baca tulis al-quraan  
 Memahami secara sederhana isi kandungan amalan sehari-

hari 
 Implementasi program pendidikan dan pengajaran. 

b. Kurikulum. 
  Sejak tahun ajaran 2006-2007 di MTs ini menerapkan Kurikulum 

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Kurikulum MTs Hidayatul Mubtadiin 
Jati Agung, yang disusun berdasarkan kebutuhan peserta didik dan 

                                                             
1 Dokumen MTs Hidayatul Mubtadiin. 
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masyarakat, khususnya untuk lingkungan Jati Agung. Struktur 
kurikulumnya meliputi substansi pembelajaran yang ditempuh dalam satu 
jenjang pendidikan selama tiga tahun mulai kelas VII sampai dengan kelas 
IX. Struktur kurikulum disusun berdasarkan standar kompetensi lulusan 
dan standar kompetensi mata pelajaran.  
Jam pembelajaran di MTs ini, setiap mata pelajaran dialokasikan waktu 1 

jam pelajaran 35 – 40 menit, dengan jumlah pertemuan sebanyak 42 jam 
perminggu, sehingga minggu efektif dalam satu tahun pelajaran (dua 
semester) adalah 36-38 minggu. 
Adapun mengenai sistem belajar mengajar yang diterapkan adalah sistem 

klasikal, artinya dalam penyampaian pelajaran sebagian besar dilakukan di dalam 
kelas dengan metode pembelajaran yang bervariasi. 

Gambar.4.2.  
Struktur  Organisasi MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo 

 
 
 
 
 
 
 

   
 

Kepala Madrasah 
Nur Hidayah.M.Pd.I  

Yayasan Hidayatul Mubtadiin 
Andi Warisno,M.Pd.I,M.MPd 

KKM Kalianda 
Drs.H.Sueb 

Komite 
 
KTU 

M. Feri Fernadi,S.Pd.I 
Bendahara 

Nurul Hidayati M,M.Pd.I 

Waka Kurikulum 
Mujiyatun,M.Pd.I  

Waka Kesiswaan 
Irham Abdul Haris,S.Pd 

Waka Sarana prasarana 
Rita Afriyani,M.Pd.I 

GURU 

SISWA 
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3. Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah: Sejarah Berdiri dan Pekembangannya 
Keberadaaan Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah  yang beralamatkan di jalan 

K.H. Hasyim Asy’ari No. 03 Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten 
Lampung Selatan Propinsi Lampung, mulai nampak pada sekitar pertengahan 
tahun 1982, namun  secara resmi berdiri pada tanggal 05 Juni 1984. Hal ini 
berdasarkan Surat Piagam Operasional Departemen Agama RI nomor : 
D/Wh/MTs/83/2001 tertanggal 16 Juli 2001. 

Melihat kronologis historis dari madrasah ini tidak terlepas dari perjalanan 
panjang Madrasah Diniyah Al-Ishlah yang merupakan tonggak pemula yang 
melahirkan beberapa lembaga pendidikan, baik yang bersifat formal maupun non 
formal, dari tingkat pendidikan dasar, menengah, tingkat atas, yang salah satunya 
adalah Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah. Sampai sekarang Madrasah Tsanawiyah 
Al-Ishlah merupakan lembaga pendidikan Islam dibawah naungan Yayasan 
Pondok Pesantren Al-Ishlah. 

Pada awal cikal bakal berdirinya, hanya bermodalkan semangat kesadaran 
dan kebutuhan masyarakat akan lembaga pendidikan Islam tingkat menengah 
pertama. Hal ini disebabkan karena adanya SMP PGRI pada saat itu telah non 
aktif,  melihat banyaknya lulusan Madrasah Ibtidaiyah Al-Ishlah yang sama-sama 
bernaung di yayasan yang sama dan lulusan lembaga pendidikan dasar 
disekitarnya tidak melanjutkan ke jenjang selanjutnya karena alasan biaya dan 
tempat pendidikan lainnya yang terlalu jauh. 

Atas usulan KH. Ismail Marzuki, Wagiyo, BA. dan  prakarsa beberapa 
tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh pendidikan di lingkungan sekitar Desa 
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Sukadamai, seperti KH. Imam Muhyidin, Kyai Khusnan Efendi, Kyai Syamsuri, 
Imam Mahsun, Sutrisno, Afandi, Isa Sukarto dan tokoh-tokoh Islam desa 
Sukadamai yang lainnya, maka pada tanggal 27 Juli 1982 Madrasah Tsanawiyah 
Al-Ishlah mulai beroperasional. Pada saat itu MTs al-Ishlah masih bergabung 
dengan MI Al-Ishlah sampai tahun 1993, dengan perkembangan yang baik 
sehingga pada waktu itu masing-masing berjumlah 2 lokal, sehingga pengurus 
YPI Al-Ishlah membangun 3 lokal dengan ukuran 7 x 21 M. 

Namun pada waktu itu madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah ketika 
melaksanakan ujian akhir (EBTA/EBTANAS) masih menginduk kepada 
Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 (MTsN) Bandar Lampung hingga beberapa tahun 
ajaran. Setelah ada perundangan tentang otonomi daerah tahun 2002, semua 
madrasah yang menginduk ke kabupaten lain dikembalikan ke kabupaten masing-
masing, sehingga Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah menginduk ke MTsN 
Kalianda. Pada tahun 2004 terakreditasi dengan status diakui, dan  mendapat izin 
menyelenggarakan Ujian Nasional sendiri sampai sekarang dan di tahun 2013 
Madrasah ini terakreditasi dengan nilai B. 

Pada tahun 2006 MTs Al-Ishlah mendapatkan bantuan dari Australia 
Indonesia Partnership (AUSAID) senilai Rp.939.632.000,- dengan dibangunkan 
sarana dan prasarana pendidikan Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah sejumlah 6 unit. 

Secara geografis letak Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah berada di jalan 
K.H Hasyim Asy’ari No. 03 Desa Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten 
Lampung Selatan. Melihat letak desanya yang berbatasan dengan wilayah 
Kabupaten Lampung Timur dan berdekatan dengan Kota Bandar Lampung dan 



165 
 

kota Metro, madrasah ini menjadi asset strategis dan menjanjikan bagi 
perkembangan dunia pendidikan. Madrasah Tsanawiyah Al-Ishlah berada di satu 
komplek bersama  Pondok Pesantren Al-Ishlah,  Raudlatul Athfal, Madrasah 
Ibtidaiyah di bawah naungan Yayasan Pondok Pesantren Al-Ishlah.  

Gambar 4.3 
Stuktur Organisasi MTs Al- Ishlah Sukadamai Natar 

   
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
a. Visi Misi dan Tujuan MTs Al- Ishlah Sukadamai Natar 

1) Visi MTs Al- Ishlah Sukadamai Natar 
“Unggul dalam imtaq dan iptek, maju dalam prestasi menuju generasi 
berahlakul karimah” 

2) Misi MTs Al- Ishlah Sukadamai Natar 

KETUA YAYASAN 
Ky. M. Abdul Adib, M.Pd.I 

KEPALA MADRASAH 
Mulyana, M.Pd.I 

KOMITE MADRASAH 
Sutrisno TENAGA AHLI 

 

KKM 
MTsN Kalianda PENDIRI 

KH. Imam Muhyiddin 

BENDAHARA Nurul Jannah, S.Pd KEPALA TU 
Saiful Aziz, S.Pd.I 

 WAKAMAD 

KESISWAAN 
Rusdi 

SARANA 
Taqwatul Uliyah, 

M.Pd.I 
KURIKULUM 

Imam Ropingi, S.Pd.I 
HUMAS Lia Rudini, S.Kom 

 WALI KELAS 

VII C 

VIII A VIII B VIII C 

VII B VII A IX C IX B IX A 

 DEWAN GURU 

 PESERTA DIDIK 
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a) Menyelenggarakan pendidikan yang berasaskan keyakinan, keimanan 
dan ketaqwaan kepada Allah SWT.  

b) Membentuk peserta didik yang berwawasan dan berkualitas di bidang 
ilmu pengetahuaan dan teknologi. 

c) Membentuk peserta didik yang berprestasi dan bersaing di berbagai  
bidang.  

d) Membentuk peserta didik yang mandiri dan berakhlakul karimah.  
3) Tujuan  

a)  Terbentuknya sistem mental dan akhlak peserta didik yang islami  
dalam kehidupan bermasyarakat. 

b) Terciptanya peserta didik yang mampu mengaplikasikan nilai-nilai 
akademik dan teknologi secara integral.  

c)  Terwujudnya peserta didik yang berprestasi dan memiliki kopetensi 
di bidang seni, bahasa dan MIPA. 

d) Terbentuknya peserta didik  yang berakhlak mulia dan mandiri. 
b. Prestasi yang pernah Diraih. 

1) Pada tahun 2012 terjadi peningkataan kuantitas dan kualitas sikap 
pada praktik kegiataan, serta amaliah keagamaan Islam warga 
madarasah dari sebelumnya. 

2) Pada tahun 2013  terjadi peningkataan kepeduliaan dan kesadaraan 
warga madarasah terhadap keamanan, kebersihan, dan, keindahan, 
lingkungan madarasah  
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3)  Pada tahun 2013 terjadi peningkataan kuantitas kualitas sarana dan 
prasarana dan fasilitas yang mendukung peningkataan prestasi  
akademik dan non akademik  

4)  Pada tahun 2013 terjadi peningkatan skor  UAN  
5) Pada tahun 2013 para siswa memiliki minat bakat dan kemampuan 

dibidang non akademik dapat mengikuti lomba dan mempenjuarai di 
tingkat profesi/ profesional. 

6) Pada tahun 2014 para siswa yang mempunyai bakat minat dan 
kemampuaan terhadap bahasa arab dan bahasaa  inggris semakin 
meningkat dari sebelumnya dan mampu menjadi MC dan berpidato 
dengan kedua bahasa tersebut  

7) pada tahun 2013 mampu mempertahankaan nilai akreditasinya A.2 
 

B. Perbandingan Ketiga Madrasah  
Ketiga MTs sebagaimana dijelaskan atas memiliki jumlah siswa yang 

cukup banyak pada tahun 2014/2015. MTs Mathla’ul Anwar Cintamulya 
menepati urutan yang terbanyak, dengan jumlah mencapai 1.289 orang, kemudian 
MTs Al- Ishlah Sukadamai Natar memiliki siswa 493 orang dan MTs Hidayatul 
Mubtadiin memiliki siswa sebanyak 455 orang. 
          Berikut ini adalah perbandingaan data siswa dari masing-masing 
madarasah. 
 

                                                             
2Dokumen MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar.2010 
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Tabel 4.1 
Perbandingan Data Siswa 

Jenis Kelamin MTs Mathla’ul 
Anwar Cintamulya 

MTs Hidayatul 
Mubtadiin 

MTs Al- Ishlah 
Sukadamai Natar 

Laki-laki 594 240 291 
Perempuan 695 215 202 

Jumlah 1289 455 493 
 

Selain perbandingan data siswa tersebut di atas, di bawah ini bisa dilihat 
perbandingan data guru dan karyawan di masing-masing madrasah sebagai 
berikut: 

Tabel 4.2 
Perbandingan Daftar Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

Jenjang  
Pendidikan 

MTs Mathla’ul 
Anwar Cintamulya 

MTs Hidayatul 
Mubtadiin Sidoharjo 

MTs Al- Ishlah 
Sukadamai Natar 

Guru Karyawan Guru Karyawan Guru Karyawan 
MA - 10 - 10 - 7 
D2 - 15 - 2 - 4 
S1 64 5 52 - 34 - 
S2 6 - 2 - 3 - 

Jumlah 70 30 54 12 37 11 
Total 100 66 48 

 
Tabel di atas memberikan informasi bahwa jumlah guru MTs Mathla’ul 

Anwar  Cintamulya sebanyak 70 orang, karyawan sebanyak 30 orang; sedangkan 
di MTs Hidayatul Mubtadiin, guru sebanyak 54 orang, karyawan sebanyak 12 
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orang; dan MTs Al- Ishlah Sukadamai Natar dengan jumlah guru sebanyak 37 
orang, karyawan sebanyak 15 orang. Sedangkan jenjang pendidikan guru di MTs 
Mathla’ul Anwar  Cintamulya S2 sebanyak 6 orang, S1 sebanyak 64 orang. MTs 
Al Ishlah Sukadamai guru S2 sebanyak 3 orang, S1 sebanyak 34 orang. Dari 
ketiga lembaga tersebut, semua Tenaga Pendidik sudah memenuhi kualifikasi 
mengajar. Pada tiga lembaga tersebut juga didukung Tenaga Kependidikan 
dengan latar belakang pendidikan rata-rata SMA, yang selanjutnya diberikan 
pendidikan pelatihan, kursus dan bimbingan untuk meningkatkan keahlian 
mereka.  

Dari deskripsi singkat mengenai masing-masing objek penelitian di tiga 
lembaga pendidikan Islam tersebut diatas, berikut berikut akan dijelaskan secara 
singkat deskripsi mengenai fokus persoalan yang akan diteliti yaitu; 
pengembangan sumber Daya Pendidik (SDM  Pendidik) dan pengembangan 
sumber Tenaga Kependidikan (SDM karyawan). 

 
C. Pengembangan Sumber Daya Pendidik di Madrasah  

Dari hasil penelitian di lapangan, ketiga lembaga MTs ini telah melakukan 
pengembangan sumberDaya Pendidik, melalui 6 tahap pengembangan, yaitu; 1). 
Evaluasi diri dan analisis kebutuhan 2). Menyusun program perencanaan 
pengembangan sumber Daya Pendidik 3). Melaksanakan program pengembangan 
sumber Daya Pendidik, 4). Melakukan evaluasi pelaksanaan pengembangan 
sumber Daya Pendidik, 5). Target pencapaian pengembangan sumber Daya 
Pendidik 6) orientasi pengembangan sumber Daya Pendidik bagi madrasah.  
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Tahap ini tersebut menjadi indikator pengembangan sumber Daya 
Pendidik untuk memudahkan peneliti membuat deskripsi laporan penelitian ini.  
1. Pengembangan Sumber Daya Pendidik di MTs Mathla’ul Anwar  

Cintamulya 
Pimpinan MTs Mathla’ul Anwar Cintamulya saat ini berpendidikan S2 

jurusan Managemen Pendidikan Agama Islam, dan telah berpengalaman sebagai 
guru selama 20 tahun dan sebagai kepala madrasah selama 6 tahun sejak tahun 
2009. 

 Jumlah Tenaga Pendidik sebanyak 33 orang, berpendidikan S1dan 
seluruhnya merupakan guru tetap dan 98% berpengalaman mengajar lebih dari 
10 tahun. Jumlah rombongan belajar saat ini 15 kelas, maka jumlah Tenaga 
Pendidik tersebut dirasa cukup dan memadai ditambah dengan tenaga 
kependidikan lainya. Adapun staf  pegawai tata usaha tetap hanya berjumlah 5 
orang.  

a. Evaluasi diri dan analisis kebutuhan 
Pengembangan sumber Daya Pendidik di MTs Mathla’ul Anwar Islamiyah 

Cintamulya, diawali dari proses evaluasi diri dan analisis kebutuhan lembaga, 
sebagaimana di ungkapkan oleh Hasanuddin, M.Pd.I. selaku kepala madrasah, 
sebagai berikut; 

Pengembangan SDM termasuk Pendidik di MTs Mathla’ul Anwar 
Islamiyah Cintamulya adalah diawali dari proses evaluasi diri dan analisis 
kebutuhan, kemudian menyusun perencanaan organisasi dan program kerja 
organisasi, peramalan kebutuhan masa depan, pengauditan kinerja SDM yang 
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ada. Pelaksanaan kegiatan pengembangan mutu SDM yang ada, baik guru 
maupun staf, tenaga laboratorium, perpustakaan dan lain sebagainya.3 

 
Selanjutnya Agus Salim,S.Pd.I selaku wakil kepala kurikulum juga 

mengemukakan pengembangan SDM yang ada di MTs Mathla’ul Anwar  
Cintamulya sebagai berikut ; 

untuk menentukan sumber Daya Pendidik ke depaan ditelah dilakukan 
melalui analisis kebutuhan Tenaga Pendidik bidang studi yang sesuai, karena 
selama ini masih ada   Pendidik yang belum sesuai dengan bidangnya, setelah 
diketahui kemudian menyusun rencana berikutnya, termaksut membuat 
progam peningkatan mutu madrasah melalui kegiatan seperti; perekrutan 
Tenaga Pendidik dan karyawan baru, workshop para pendidik guna 
menganalisis kebutuhan orientasi pengembangan lembaga, prediksi 
kebutuhan global beserta tantanganya, pengembangan SDM, biaya, sarana 
dan prasarana, kurikulum, dan lain sebagainya.4 

 
Sunarto, A.Ma humas MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya juga 

mengemukakan tentang analisa kebutuhan dan evaluasi diri sebagai landasan 
dalam pengembangan lembaga. Hal-hal yang dilakukan adalah sebagai berikut: 

Membuat analisa terhadap perkembangan zaman sangat penting. 
Ketertarikan masyarakat dan pemenuhan kebutuhan adalah hal yang harus 
direspon oleh komponen-komponen madrasah termasuk pengembangan 
SDM-nya. SDM yang harus dimiliki MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya 
yang siap berkerjasama dengan lembaga pendidikan lain dan tidak minder. 
Oleh karena itu SDM yang dimiliki MTs ini harus berwawasan global dan 
punya ketrampilan terlatih.5 

 

                                                             
3  Hasanuddin,M.Pd.I, Wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 1 

Februari 2014. 4Agus Salim,S.Pd.I, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 1 Februari 
2014. 5 Sunarto, A.Ma, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 1 Februari 
2014. 
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Supikatun, S.Pd Guru Tinkom, sekaligus bendahara madrasah, 
mengemukakan pengembangan SDM yang harus dilakukan oleh guru adalah 
meliputi: 

Pengembangan sumber Daya Pendidik di  MTs ini, selalu dimulai dari 
pendataan terhadap kompetensi Pendidik, mengevaluasi kinerja  Pendidik, 
kemudian dilakukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk 
meningkatkan kualitas guru dalam pembelajaran. Keterampilan guru dalam 
mengelola kegiatan belajar-mengajar harus ditingkatkan karena 
pengelolaan KBM adalah ujung tombak keberhasilan belajar siswa. Guru 
harus meningkatkan kemampuan itu dengan mengikuti pelatihan, seminar 
workshop, kursus, dan lain sebagainya. Penguasaan terhadap media 
pembelajaran mutlak dimiliki agar pembelajaran menarik dan bermakna, 
kemampuan guru dalam memilih dan menggunakan media sangatlah 
menunjang dalam menciptakan pembelajaran yang menarik, bermutu dan 
bermakna. Tenaga pendidik yang harus merespon kebutuhan global dan 
menyiapkan diri dan peserta didik dengan sebaik-baiknya.6 

 
Nurtasa, S.Ag seorang guru  dalam konteks pengembangan sumber 

Daya Pendidik di MTs ini mengatakan sebagai berikut: 
Seorang pendidik dituntut untuk membekali diri dengan berbagai 

keterampilan mengelola kelas, termasuk juga penguasaan terhadap iptek. 
Nah, di MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya ini perencanaan peningkatan 
mutu Pendidik biasanya dimulai dari evaluasi terhadap prestasi kinerja  
Pendidik”.7 

 
b. Menyusun Program Perencanaan Pengembangan Sumber Daya 

Pendidik 
Dalam menyusun perencanaan peningkatan mutu di MTs Mathla’ul 

Anwar  Cintamulya ini, dirancang berdasarkan analisa hasil evaluasi diri dan 
analisis kebutuhan organisasi. Peningkatan mutu di MTs ini dimulai dari proses 

                                                             
6 Sulikatun,S.Pd, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 1 Februari 

2014 7Nursata,A.Ma, Wawancara, Mts Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 1 Februari 2014 
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rekrutmen tenaga honorer, kemudian dilakukan pembinaan, bimbingan, 
kesempatan melanjutkan studi, pendidikan dan latihan (diklat), delegasi, 
membangun komitmen. Dalam konteks rekrutmen tenaga, di MTs ini sudah 
dirancang sebagaimana dijelaskan di dokumen pedoman pendidikannya. Namun 
demikian, dalam hal perancanagan mutu SDM ini lebih jelasnya dapat diuraikan 
sebagaimana disampaikan oleh Hasanuddin,M.Pd.I selaku kepala madrasah, 
sebagai berikut: 

Perencanaan peningkatan mutu di MTs ini dilakukan secara bertahap dan 
berkala. Dalam hal peningkatan mutu di MTs ini sudah diprogramkan secara 
tertulis dan ada juga yang tidak terprogram secara tertulis, tapi bersifat 
insidental. Program yang tertulis ada yang berskala tahunaan, sampai pada 
program empat tahun ke depan. Di antara program peningkatan mutu 
Pendidik yang tertulis tersebut dimulai dari perekrutan tenaga honorer, 
kemudian dilakukan kegiatan pembinaan, bimbingan, membangun komitmen, 
menanamkan semangat ruhul jihad, studi lanjut bagi yang belum memenuhi 
kualifikasi pendidikannya, pendidikan pelatihan, delegasi dalam setiap even, 
penugasan secara bergantaian pada kepanitiaan, pemberian penghargaan dan 
lain sebagainya.8 

 
Peningkatan mutu Pendidik agar benar-benar profesional sebagaimana 

yang dituntut oleh undang-undang guru dan dosen, sangatlah penting dalam 
rangka meningkatkan mutu pembelajaran yang baik. Oleh karena itu agenda untuk 
meningkatkan mutu Pendidik adalah dengan meningkatkan kemampuan guru 
dalam mengelola kelas, penguasaan terhadap materi pelajaran secara mendalam, 
memiliki kepribadian yang utuh, dan kemampuan dalam melakukan kerja sama 
dengan berbagai pihak dalam kehidupan sosial. Hal seperti ini disampaikan oleh 
Supikatun,S.Pd, sebagai guru sekaligus bendahara, yakni: 
                                                             8Hasanuddin,M.Pd.I, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 1 Februari 
2014 
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Di MTs ini semua guru mau meningkatkan profesinya sebagai guru agar 
profesional dalam menjalankan tugasnya. Guru itu harus menguasai 
pengelolaan kelas, termasuk di dalamnya terampil dalam menerapkan 
berbagai strategi pembelajaran agar kegiatan belajar bermakna dan menarik. 
Oleh karena itu semua guru seharusnya punya rencana kapan harus 
meningkatkan mutu dirinya sebagai guru, sehingga cara mengajarnya selalu 
kontekstual. Di MTs ini, disamping sudah ada program rencana peningkatan 
mutu Pendidik secara berkala yang dibuat oleh madrasah, juga para pendidik 
diberi kesempatan mencari informasi berbagai kegiatan diluar yang sifatnya 
insidental.9 

 
c. Melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Pendidik 

Pelaksanaan peningkatan di MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya 
dilaksanakan oleh para pendidik dengan baik berdasarkan instruksi dari kepala 
Madrasah dan juga inisiatif para pendidik sendiri untuk meningkatkan kualitas diri 
mereka sendiri. Melaksanakan  kegiatan peningkatan mutu dilakukan secara 
komprehenship, dalam arti mencakup semua aspek, yakni profesionalitas, 
personalitas (individu), menyangkut aspek religius, kedisiplinan, komitmen dan 
merubah pola pikir. 

Agenda kegiatan untuk peningkatan mutu telah ada dengan jelas dan rapih, 
tertulis dalam jadwal kegiatan madrasah, hampir setiap minggu ada kegiatan 
koordinasi, pelatihan, seminar dan lain sebagainya. Ini dalam rangka untuk 
peningkatan mutu Tenaga Pendidik di MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya, seperti 
disampaikan oleh kepala madrasah, Hasanuddin,M.Pd.I : 

Agenda atau program kegiatan di MTs ini sudah tersusun dalam jadwal 
madrasah, dan hampir semua rencana program tersebut dilaksanakan, seperti 
pembinaan setiap hari sabtu yang diikuti oleh semua civitas  akademika. 
Jadwal kegiatan yang disusun tersebut dilaksanakan oleh petugas sesuai 

                                                             9Sulikatun,S.Pd, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 8 Februari 
2014 
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dengan job-nya masing-masing, seperti kalau kegiatan keagamaan, guru 
bidang studi agama yang jadi penanggung jawabnya, kalau kegiatan yang 
berkaitan dengan pemahaman kurikulum dan mutu pembelajaran, bagianya 
wakil kepala madrasah bagian kurikulum, dan Tenaga Pendidik di sini juga 
selalu mendampingi agenda kegiatan kesiswaan yang dikoordinatori oleh 
wakil kepala madrasah bagian kesiswaan.10 

 
Apa yang dikatakan oleh Hasanuddin,M.Pd.I diatas, sama hanya dengan 

perkataan Nurtasa.S.Ag wakil kepala madrasah bagian kesiswaan, yakni: 
Kalau masalah kegiatan guru di MTs ini selain mengajar sebagai tugas 

akademik, kegiatan non akademik banyak sekali, khususnya kegiatan yang 
berkaitan dengan pembinaan antar   Pendidik yang akan mendampingi siswa 
dalam mengikuti lomba-lomba atau ajang kompetisi di dalam madrasah 
maupun di luar madrasah. Di MTs ini sering kali siswa-siswa kami 
mengikuti kegiatan lomba sampai mendapat juara baik tingkat kota, 
provinsi, maupun nasional. Semua itu tidak lepas dari semangat guru untuk 
meningkatkan prestasi dirinya, karena kalau siswanya mendapat juara, 
gurunya juga ikut merasa puas dan bahkan kita beri penghargaan kok, dan 
lain sebagainya. Para pendidik yang ditunjuk untuk mendampingi siswa 
mengikuti lomba-lomba, terlebih dahulu dibekali saran, masukan oleh guru 
lain melalui diskusi sehingga menemukan kiat untuk mendapat juara.11 

 
Hal senada juga dilakukan oleh wakil kepala madrasah bagian 

kurikulum, Agus Salim,S.Pd.I, yaitu: 
Hampir tiap bulan di madrasah kami ini, ada kegiatan peningkatan 

Tenaga Pendidik. Tiap-tiap bagian melaksanakan rencana sesuai dengan job 
description masing-masing, pengembangan  Pendidik dilakukan secara 
berkala pada tiap bulannya, misalnya kegiatan pendidikan, pembinaan dan 
pelatihan. Kegiatan ini antara lain; (1) Studi lanjut gelar, (2) studi lanjut non 
gelar, (3) pengadaan pertemuan ilmiah berupa seminar, simposium, 
penataran/lokakarya dll, (4) kolokium, (5)  program magang dan studi 
banding, (6) pembentukan kelompok kerja guru, (7) mengadakan kerjasama 
dengan lembaga, instansi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), (8) 
penyediaan perpustakaan, (9) mengadakan pembinaan-penbinaan berupa 

                                                             
10Hasanuddin, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 8 Februari 2014 11Nursata,S.Ag, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 8 Februari 

2014 
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pembinaan profesionalisme ataupun pembinaan rohani, (10) megadakan rapat-
rapat dan kegiatan lain-lain yang semua itu saya rasa sangat mendukung 
program pembinaan dan pengembangan mutu Pendidik.12 

 
Berkaitan  dengan peningkatan mutu Pendidik atau kompetensi 

Pendidik, sebenarnya ada tiga pihak yang melakukannya sebagaimana dijelaskan 
oleh kepala sekolah: 

Para pendidik dalam meningkatkan mutu kompetensinya di madrasah 
ini, pertama, ada yang dilakukan oleh pihak Departemen Agama seperti 
meminta mengirimkan peserta untuk mengikuti workshop, pelatihan, dan 
rapat-rapat koordinasi para pendidik. Kedua, dilakukan oleh pihak madrasah 
sendiri, yakni mewajibkan para pendidik untuk mengikuti kegiatan di 
madrasah sendiri, yakni mewajibkan para pendidik untuk mengikuti kegiatan 
di madrasah yang sering kita datangkan narasumber dari luar. Ketiga, 
kebanyakan para pendidik di sini berkeinginan besar untuk meningkatkan 
kompetensinya yang dilakukan oleh dirinya sendiri dengan mengikuti 
kegiatan di luar madrasah dengan biaya sendiri yang diselenggarakan oleh 
masyarakat, baik oleh LSM maupun PTN/PTS.13 

 
 

d.  Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya 
Pendidik  

Evaluasi terhadap perkembanagan sumber Daya Pendidik sangat 
diperlukan, guna mengetahui lebih dalam tentang seberapa besar tingkat 
perkembangan kemampuan   Pendidik yang bersangkutan. Evaluasi SDM di MTs 
Mathla’ul Anwar  Cintamulya, dilakukan secara langsung dan tidak langsung. 
Evaluasi secara langsung biasanya dilakukan sendiri oleh kepala madrasah 
melalui pengawasan dan kontrol kinerja secara insidental langsung kepada Tenaga 
                                                             

12Agus Salim,S.Pd.I, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 8 Februari 
2014 13 Hasanuddin,M.Pd.I, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 8 
Februari 2014 
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Pendidik maupun staf, sedangkan evaluasi secara tidak langsung dilakukan oleh 
kepala madrasah dengan cara mengecek hasil evaluasi dari para wakil kepala 
madrasah bagian yang ada. Selain itu adanya rolling posisi bagi guru atau 
karyawan dengan mengevaluasi kinerjanya. Hal ini seperti disampaikan oleh 
kepala madrasah, Hasanuddin, M.Pd.I sebagai berikut: 

Di MTs ini kinerja sumber daya manusia selalu kita evaluasi. Evaluasi 
kinerja dilakukan pada tiap kali rapat dan pemantauan secara keseluruhan 
prilaku pribadi masing-masing civitas akademika. Terkadang saya melakukan 
pengawasan secara langsung atas kinerja para pendidik, selain itu dilakukan 
juga oleh para wakil kepala sekolah untuk mengevaluasi kinerja para pendidik 
tersebut, dan selanjutnya dilaporkan kepada saya. Disini juga diberlakukan 
sistem rolling posisi pekerjaan supaya memberikan pengalaman dan 
ketrampilan yang lebih.14 

 
Senada dengan hal itu, Agus Salim,S.Pd.I selaku guru dan wakil kepala 

madrasah bagian kurikulum juga mengatakan sebagai berikut: 
Evaluasi dilaksanakan oleh kepala madrasah serta wakil kepala madrasah 

pada catur wulan/semesteran dan pada hari-hari aktif secara insidental. 
Evaluasi juga dilakukan secara berkala dengan dipandu instrumen evaluasi 
yaitu DP2 (daftar penilain pekerjaan). Evaluasi diberlakuakan pada seluruh 
SDM komponen pendukung madrasah.15 

 
Selain itu Tenaga Pendidik juga bisa melakukan evaluasi sesama   Pendidik 

yang serumpun, dengan membentuk kelomok kerja guru serumpun. Mereka saling 
berdiskusi untuk tukar pikiran dan sekaligus sebagai evaluasi bersama dalam 
melaksanakan kegiatan penbelajaran, seperti yang disampaikan oleh Maksumah 
sebagai berikut: 
                                                             

14 Hasanuddin,M.Pd.I, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 8 
Februari 2014 15Agus Salim,S.Pd.I, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 8 Februari 
2014  
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Keterampilan mengajar perlu ditingkatkan dengan cara saling berdiskusi 
dengan Tenaga Pendidik yang serumpun untuk saling bertukar pikiran melalui 
diskusi rutin bulanan. Dari sini, kita mendapatkan banyak pengalaman, 
sehingga dapat diterapkan pada semua kelas. Para pendidik yang selesai 
mengikuti kegiatan di luar, biasanya ditukarkan Tenaga Pendidik lain melalui 
diskusi rutin bulanan. Dengan begitu, kalau guru mengajar diusahakan 
menggunakan cara dan informasi yang sama.16 

 
e. Target Penacapaian Sumber Daya Pendidik   

Di MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya ini telah menjadikan visi-misi 
organisasi sebagai landasan dalam pengembangan mutu sumber daya manusia 
termasuk Pendidik. Pengembangan mutu Pendidik merupakan salah satu yang 
diamanatkan dalam visi dan misi, seperti yang disampaikan oleh kepala madrasah, 
Hasanuddin, M.Pd.I. sebagai berikut:  

Pengembangan SDM di MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya dalam visi-
misi organisasi, dan selanjutnya terget pencapaian pengembangan SDM 
khususnya guru adalah tercapainya visi-misi organisasi tersebut, seperti guru 
itu seharusnya memiliki kemampuan adaptif, kompetitif, kooperatif, dan 
mampu melaksanakan pembelajaran yang inovatif, dan berwawasan 
teknologik. Nah, alhamdulillah sekarang ini dengan berbagai kegiatan 
pengembangan  Pendidik, ternyata mereka memiliki kemampuan yang cukup 
bagus, selalu responsif terhadap perubahan teknologi pembelajaran baru, 
strategi baru, dan kelihatan antusias untuk selalu mempelajari yang lebih baru 
lagi dalam dunia pembelajaran.17 

Agus Salim,S.Pd.I, wakil kepala madrasah bagian kurikulum, 
mengemukakan pengembangan dilakukan berdasarkan orientasi fokus dari visi 
dan misi, yaitu: 

Tim penelitian dan pengembangan (Litbang) MTs Mathla’ul Anwar  
Cintamulya selalu melaporkan hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan 
pengembangan  Pendidik, kemudian disosialisasikan kepada semua pengelola 

                                                             
16Maksumah ,S.Pd, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya,8 Februari 

2014 17 Hasanuddin,M.Pd.I,wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya,8 Februari 
2014 



179 
 

melalui worshop dan rapat-rapat evaluasi. ternyata kondisinya cukup 
menunjukan kreatifitas usahanya dalam melaksanakan proses pembelajaran. 
Ini kan sebagaimana diamanatkan dalam visi-misi madrasah.18  

 
Pengembangan  SDM  Pendidik di MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya, 

dimulai dari pribadi seorang guru. Guru harus mempunyai karakter jika ingin 
membentuk peserta didik yang berkarakter, sebagaimana disampaikan oleh 
Nurtasa, S.Ag :  

Target pengembangan  Pendidik di MTs ini pada dasarnya, kan proses 
pembentukan kepribadian   Pendidik yang berkarakter cerdas, terampil dan 
religius, karena guru juga akan membentuk siswa yang punya kriteria tersebut. 
Oleh karena itu ya harus dimulai dari gurunya dulu. Guru harus memiliki 
kemauan untuk mengembangkan dirinya, harus menunggu intruksi dari 
pimpinan. Kemauan guru untuk menjadikan diri memiliki pengetahuan dan 
kepribadian tersebut, sebenarnya kan merupakan target yang diharapkan 
dalam visi-misi lembaga ini, dan semua guru di sini sudah berusaha dengan 
baik untuk melaksanakan visi-misi itu.19    

 
Agus Salim, S.Pd.I., wakil kepala madrasah bagian kurikulum juga 

mengatakan bahwa target peningkatan mutu SDM pada MTs Mathla’ul Anwar  
Cintamulya ini antara lain adalah pembentukan SDM yang bertaqwa dan paham 
terhadap teknologi, seperti yang dituturkanya sebagai berikut: 

Perkembangan mutu Pendidik di MTs ini selalu dievaluasi, dan setelah 
dievaluasi perlu ditingkatkan supaya lebih baik dan agar selalu cocok dengan 
tuntutan perkembangan dunia pendidikan global. Peningkatan mutu Pendidik 
ini diorientasikan untuk menyongsong era informasi. Dunia informasi 
sekarang ini bisa dengan mudah diakses oleh semua manusia termasuk 
Pendidik dan siswa, dan ini bisa berdampak kepada sikap, mentalitas dan 

                                                             
18Agus Salim,S.Pd.I, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 8 Februari 

2014 19Nurtasa.S.Ag, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 8 Februari 
2014 
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kondisi psikologis manusia. Oleh karena itu pembentukan kepribadian Iman 
dan Taqwa sangatlah penting bagi para pendidik untuk era sekarang ini.20 

 
Senada dengan hal itu, Mabrur,S.Pd guru  JPOK  mengatakan: 

Mutu Pendidik sangat penting untuk ditingkatkan, mengingat semakin 
berkembangnya teknologi dan informasi. Oleh karena itu guru harus 
membekali diri dengan kemampuan memilih dan menggunakan tenologi 
dalam pembelajaran, seperti guru harus bisa melaksanakan pembelajaran 
berbasis teknologi untuk semua mata pelajaran. Nah, dari sini Tenaga 
Pendidik kan mau tidak mau harus belajar tentang hal tersebut, dan sekarang 
ini hampir semua guru sudah menguasai tenologi dengan baik.21 

 
f. Orientasi Pengembangan Sumber Daya Pendidik Bagi Madrasah 

Orientasi pengembangan sumber daya manusia (Pendidik) yanga 
dimaksud dalam konteks ini adalah apabila Tenaga Pendidik di madrasah tersebut 
sudah bermutu (berkualitas) diharapkan dapat mendukung tercapainya status dan 
cita-cita madrasah kepada. 

Orientasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) di MTs 
Mathla’ul Anwar  Cintamulya dapat dijelaskan seperti yang disampaikan oleh 
kepala madrasah, Hasanuddin,M.Pd.I, yaitu: 

Di MTs semua komponen nantinya dapat diharapkan dapat mendukung 
tercapainya cita-cita madrasah yang ideal, yakni menjadikan madrasah ini 
sebagai lembaga pendidikan Islam yang berkualitas. Oleh karena itu sumber 
daya manusia termasuk Pendidik dan karyawannya, harus disiapkan guna 
mendukung tercapainya hal tersebut. Kalau ini sekarang sudah menjadi 
madrasah yang terakreditasi dengan Predikat A dan senantiasa meningkatkan 
kualitas, sehingga Tenaga Pendidik di sini sudah mulai menggunakan 
teknologi dalam pembelajaran.22 

                                                             
20Agus Salim,S.Pd.I, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 8 Februari 

2014  21Mabrur,S.Pd, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 8 Februari 2014 22 Hasanuddin,M.Pd.I, Wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya 8 Februari 
2014 
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Dengan bahasa yang berbeda Wakil kepala madrasah bagi kurikulum, 
Agus Salim,S.Pd.I, menyampaikan sebaga berikut: 

Kita ingin menjadikan madrasah ini ke depan sebagai madrasah yang 
berstandar MBI, kalau sekarang ini insya-Allah masyarakat muslim yang 
berkecimpung di lembaga pendidikan madrasah ini sebagai madrasah yang 
maju, bagus dan diminati masyarakat. Ke depan guru di sini harus bergelar 
magister, bila perlu sampai doktor, guna menyongsong predikat Madrasah 
Berkualitas. Menggunakan teknologi dalam pembelajaran bagi guru dan 
menggunakan teknologi dalam pembelajaran bagi guru dan menggunakan 
teknologi untuk memfasilitasi belajar.23 

 
Di samping pendapat di atas, MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya ini, 

ternyata pengembangan SDM juga diorentasikan untuk membangun sistem kerja 
madrasah yang kompak, stabil, harmonis dan mapan. Hal tersebut seperti dikatakn 
Supikatun,S.Pd , sebagai guru Tinkom dan Bendahara, sebagai berikut: 

Sumber daya manusia di MTs ini, dikembangkan  untuk membangun 
sistem kinerja yang baik, kompak saling mendukung dan bekerja sama sekuat 
tenaga, agar terbentuk sistem yang lebih mapan. Sekarang ini sistem 
penyelenggaraan pendidikan madrasah saya rasa sudah cukup mampu, namun 
SDM nya harus tetap ditingkatkan kemampuanya agar bisa melanjutkan dan 
mempertahankan kemampuan ini, jangan sampai mengalami penurunan 
prestasi yang mengakibatkan hancurnya status madrash ini.24 

 
Hal senada juga disampaikan oleh Sunarto, A.Ma yaitu: 

Pengembangan SDM di MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya ini pada 
dasarnya sudah berstatus baik, unggul dan memiliki sistem yang mapan di 
banding madrasah-madrasah se Lampung Selatan, bahkan mungkin se 
Lampung atau se-Indonesia. Tenaga Pendidik di sini akan sering studi banding 
ke berbagai lembaga pendidikan maju, jadi yang mengetahui persis mana 
madrasah yang jumlahnya ribuan di Indonesia ini. Wah mencari yang bagus 
masih jarang sekali. Untuk itu di MTs ini, pengembangan SDM diorientasikan 

                                                             
23 Agus Salim,S.Pd.I, Wawancara,  MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 25 Maret 

2014 24 Supikatun,S.Pd Wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya,25 Maret 2014 
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Di samping membangun sistem yang lebih kokoh, juga diharapkan dapat 
mendukung madrasah ini untuk bisa go  internasional atau menjadi madrasah 
bertaraf internasional.25 

 
2. Pengembangan Sumber Daya Pendidik Di MTs Hidayatul Mubtadiin 

Sidoharjo 
MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo berada di naungan Pondok 

Pesantren. Dalam penyelenggaraan pendidikan, lembaga ini diberikan otoritas 
penuh kepada pihak madrasah. Namun dalam pengembangan keputusan masih 
menjadi tanggung jawab yayasan. Madrasah memiliki kewenangan untuk 
mengembangkannya dan hasilnya dilaporkan kepada yayasan. Pihak yayasan ikut 
aktif mengontrol kegiatan di  madrasah ini. 

a. Evaluasi Diri dan Analisis kebutuhan 
Dalam mengembangkan sumber daya manusia (Pendidik) di MTs Hidayatul 

Mubtadiin Sidoharjo, diawali dengan evaluasi diri dan analisis kebutuhan SDM 
yang ada. Ada beberapa pos guru mata pelajaran yang masih kurang, kemudian 
diadakan rekrutmen. Selain itu kepala madrasah, para wakil kepala madrasah 
bagian, dan   Pendidik yang ada, menganalisis kualifikasi dan kualitas SDM yang 
ada sebagai modal dasar untuk pengembangan SDM selanjutnya. Hal ini seperti 
yang dikatakan kepala MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, Nur Hidayah,M.Pd.I, 
sebagai berikut: 

Mutu tenaga pendidik dan kependidikan di MTs ini sangat diperhatikan, 
hal ini penting dalam pengembangan madrasah. Trobosan yang dilakukan 
adalah sering mengandung evaluasi diri kelembagaan, dan selanjutnya 
ditemukan beberapa kekurangan, termasuk kekurangan yang paling 
dibutuhkan adalah tenaga sumberDaya Pendidik. Guru merupakan kunci 
keberhasilan penyelenggaraan pendidikan, termasuk di madrash ini. Oleh 

                                                             
25 Sunarto,A.Ma Wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 25 Maret 2014. 
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karna itu merekrut guru, yang harus selektif. Dan yang lebih penting di MTs 
ini adalah menyampaikan tenaga pendidik yang dapat menyelenggarakan 
proses pembelajaran sesuai dengan kebutuhan dunia pendidikan mutakhir, 
karna madrasah ini dikembangkan sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat, 
yaitu kelulusan yang punya kelebihan dibidang madrasah-madrasah lain, 
sehingga nantinya dapat melanjutkan kejenjan pendidikan yang diharapkan .26 

 
Peramalan kebutuhan yang akan datang dilakukan oleh kepala madrasah 

bersama-sama dengan para pendidik dan selanjutnya merancang persiapan 
pembangunan SDM yang telah ada maupun yang belum ada. Hal ini sesuai 
dengan pernyataanya Mujiyatun,M.Pd.I. wakil kepala madrasah bagian 
kurikulum, sebagai berikut: 

Di MTs ini sebelum melakukan kegiataan-kegiatan untuk menigkatkan 
kemampuan SDM, biasanya melakukan diskusi bersama-sama antar Tenaga 
Pendidik dengan kepala madrasah menentukan peramalan kebutuhan 
masyarakat, pesertasi didik  ke depan dan perencanaan kebutuhan yang harus 
dilakukan oleh guru dalam menyongsong kebutuhan tersebut. Oleh karena itu 
di MTs ini perlu disiapkan   Pendidik yang bisa menggunkan teknologi, 
seperti: biasa komputer, mengakses internet, menyusun program pembelajaran 
berbasis teknologi informasi, intinya   Pendidik yang terampil dalam segala 
bidang. Yang selanjutnya akan kita susun rencana pengembangann guru 
tersebut, seperti diadakan pelatihan, workshop, termasuk mengenalkan iptek 
sebagai salah satu kegiatan untuk menyiapkan guru untuk membentuk 
keterampilan siswa.27 

 
Sedangkan hal di atas, Rita Afriyani,M.Pd.I, guru Tinkom, wakil kepala 

madrasah bagian sarana dan prasarana, mengatakan : 
SDM di MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo masih perlu ditingkatkan, 

mengingat Tenaga Pendidik banyak yang masih muda, masih minim 
pengalaman, sarana dan prasarana perlu ditambah untuk menciptakan 
lingkungan belajar yang kondusif. Sekarang ini kan persaingan semakin ketat 
dengan SMP-SMP favorit yang SSN, SBI. Oleh karena itu SDM secara  
keseluruhan harus siap bersaing dengan mereka. Kita masih punya peluang 
untuk diterima masyarakat terutama masyarakat perkotaan, karena umumnya 

                                                             
26  Nur Hidayah,M.Pd.I, Wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 25 September 

2014 27 Mujiyatun,M.Pd.I Wawancara, MTs  Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 25 September 2014 
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masyarakat itu akan mencari lembaga yang bisa mendidik anak-anaknya 
dengan bekal agama dan ilmu umum yang kuat.28 

MTs ini memiliki kelebihan tersebut, karena lokasinya strategis, jadi 
masyarakat dengan mudah dapat mengaksesnya. Madrasah ini adalah satu-satunya 
madrasah tsanawiyah yang punya pogram boarding school di Jati Agung. Ini 
merupakan daya tarik tersendiri, sebagaimana disampaikan oleh M.Feri 
Fernadi,S.Pd.I, staf  TU yaitu: 

Lokasi lembaga ini sangat strategis, jadi masyarakat dengan mudah 
mengaksesnya. Madrasah ini adalah satu-satunya madrasah Tsanawiyah yang 
menggunakan program Boarding School di Desa Sidoharjo Lampung Selatan. 
Ini merupakan daya tarik tersendiri, hanya saja masih memiliki beberapa 
kekurangan seperti sarana dan prasarana masih kalah jauh dengan SMP-SMP 
Negeri yang favorit, tentang administarsi yang masih muda, masih minim 
pengalaman. Akan tetapi yang perlu diingat MTs  ini masih punya semangat 
tinggi untuk bekerja sama dengan masyarakat, semangat dalam meningkatkan 
mutu madrasah, apalagi MTs ini  dibina juga oleh Pondok Pesantren .29 

 
Dalam meningkatkan mutu Pendidik, MTs Hidayatul Mubtadiin 

Sidoharjo juga melaksanakan kerjasama dengan lembaga lain. Kerjasama bisa 
dalam bentuk pelatihan bagi guru dan karyawan dalam peningkatan mutu SDM; 
kelompok musyawarah guru bidang studi, tukar-menukar informasi dan lain 
sebagainya. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Irham Abdul Haris,S.Pd, guru 
PJOK sekaligus wakil kepala madrasah bagian kesiswaan, sebagai berikut: 

Kerjasama dengan lembaga lain sudah kita lakukan dan ke depan harus 
terus dioptimalkan. Guru secara bergantian telah didelegasikan untuk 
meningkatkan kegiatan pengembangan SDM pada setiap even. Strategi 
pembelajaran yang monoton, tidak variatif, harus diantisipasi untuk 
pembelajaran  yang bermutu dan bermakna.30 

 
                                                             

28  Rita Afriyani,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 25 September 
2014 29  M.Feri Fernadi,S.Pd.I,wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 25 September 
2014 30 Irham abdul Haris,S.Pd.I,wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 25 September 
2014 
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Pengembangan potensi anak didik harus dijadikan proritas, untuk itu, 
guru diharuskan mempunyai karakter jika mempunyai karakter jika ingin 
mengembangkan karakter pada potensi  anak didik. Dalam hal ini tentunya 
pengembangan potensi guru harus ditingkatkan terlebih dahulu, dan visi, misi 
madrasah harus diwujudkan dalm program kerja dan renstra, dan hal ini butuh 
pengawalan. Hal ini seperti disampaikan oleh Suyani,S.Pd.I, guru, yaitu: 

Beberapa yang harus diperhatikan oleh kepala madrasah dan tenaga 
akademik yang ada adalah bahwa kualitas potensi dasar anak didik harus 
diorientasikan, kualitas dasar guru harus dikembangkan, kualitas potensi dasar 
yayasan harus direncanakan. Sarana dan prasarana harus dimaksimalkan, serta 
visi, misi madrasah harus diwujudkan.31 

 
b. Menyusun Program Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Pendidik 

Dalam menyusun perencanaan peningkatan mutu pada MTs Hidayatul 
Mubtadiin Sidoharjo ini telah mengacu pada hasil evaluasi diri dan analisis 
kebutuhan madrasah, setelah itu disusun perencanaan pengembangan mutu 
Pendidik dan karyawan. Dalam hal ini Nur Hidayah, M.Pd.I selaku kepala  
madrasah  menjelaskan: 

Pengembangan SDM di MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo ini 
dirancang berdaskan hasil evaluasi diri dan analisis kebutuhan madrasah. 
Lembaga ini kan swasta jadi yang kita mulai dari perekrutan Tenaga Pendidik 
dan karyawan, dan ini harus diselesaikan dengan bagus agar nanti bisa diajak 
kerja secara profesional. Di MTs seleksi penerimaan guru kita informasikan 
melalui pengumuman yang ditempel di madrasah, kemudian kita seleksi 
secara administratif untuk mengetahui latar belakang ijazah dan keahliannya, 
selanjutnya kita adakan tes tulis bahasa Arab, Inggris, kemampuan 
menggunakan komputer dan tes praktek mengajar, dan wawancara. Tiap tahun 
kita  membutuhkan Tenaga Pendidik. Setelah diadakan rekrutmen, selanjutnya 
kita susun rencana pengembangannya melalui berbagai kegiatan.32 

 

                                                             31 Suyani,S.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 25 September 2014 32 Nur Hidayah,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 25 September 2014 
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Khusus perencanaan mutu Pendidik, di MTs ini telah direncanakan, 
sebagaimana dijelaskan oleh Mujiyatun, M.Pd.I wakil kepala madrasah bagian 
kurikulum dan  ketenagaan sebagai berikut: 

Pengembangan mutu dirancang dengan dua aspek: pertama, peningkatan 
mutu Pendidik yang berkaitan dengan pembelajaran, dan kedua, peningkatan 
mutu Pendidik berkaitan dengan berbagai kegiatan yang menunjukkan 
pembelajaran melalui kegiatan madrasah. Secara umum kegiatan yang kita 
rancang tersebut adalah; (a) Merumuskan tujuan pengembangan lembaga, b) 
Merumuskan pengembangan materi baru bagi guru, c) Merumuskan 
penggunaan Metode, d) Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan media 
yang dilakukan oleh tim dengan referensi yang sesuai; e) Mengoptimalkan 
SDM dan SDA sekitar, f) meningkatkan pengalaman guru dengan 
memperbanyak kegiatan diskusi, seminar, pelatihan, studi banding dan 
musyawarah dengan Tenaga Pendidik yang serumpun untuk menghasilkan 
pembelajaran yang bermakna.33 

 
Selain hal di atas, bagaimana mengelola dan memaksimalkan SDM yang 

ada, Rita Afriyani,M.Pd.I, guru Tinkom, wakil kepala madrasah bagian sarana dan 
prasarana, menuturkan: 

Merencanakan peningkatan mutu dimulai dari mengoptimalkan SDM yang 
ada, dengan memetakan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing sumber 
daya yang ada, pemanfaatan berbagai fasilitas srana dan prasarana yang ada 
disekitar.34 

 
Perencanaan selanjutnya adalah meningkatkan kompetensi Pendidik 

dengan meningkatkan pengalaman Tenaga Pendidiknya, seperti yang disampaikan 
oleh Rita Afriyani,M.Pd.I., sebagai berikut: 

Pengalaman-pengalaman Tenaga Pendidik harus ditingkatkan, oleh 
karena itu Tenaga Pendidik yang masih rendah pengalamannya, mereka 
diharapkan untuk megikuti pelatihan, studi banding, diskusi sesama rumpun 
mata pelajaran, membaca buku dan mengkaji pendapat para pakar, dan diskusi 
dengan Tenaga Pendidik yang lain untuk pengalaman dan termasuk pula perlu 

                                                             
33Nur Hidayah,M.Pd.I , wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 16 Februari  2014 34Irham Abdul Haris,S.Pd, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo,25 September 

2014 
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studi banding ke berbagai madrasah, sehingga diharapkan bisa meningkatkan 
pemahaman, pengalaman dalam meningkatkan mutu Pendidik tersebut 
terutama aspek pembelajaran.35 

 
Senada dengan hal itu Mujiyatun,M.Pd.I, juga menuturkan sebagi berikut; 
Dalam menysun perencanaan pengembangan SDM bisa dilakukan melalui 

pertemuan para pimpinan dan Tenaga Pendidik, mengundang (pertemuan) tokoh-
tokoh ormas NU, pengasuh pondok pesantren. Kunjungan (studi banding ) 
kemadrasah yang diselenggarakan pondok pesantren.36 

 
c. Melaksanakam Program Pengembangan Sumber Daya Pendidik 

Pelaksanaan peningkatan mutu pada MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo 
dilakukan dengan menjalankan kesempatan agenda peningkatan dari hasil 
evaluasi diri dan rencana kegiatan yang telah disusun. Hal ini seperti yang 
diungkapkan oleh Nur Hidayah,M.Pd.I, kepala madrasah, sebagai berikut: 

“Melaksanakan pengembangan diri, melalui konsep evaluasi diri, 
pendelegasian, pemberian tanggung jawab, pendamping dan pembimbingan.”37 

Senada dengan hal itu implementasi rencana peningkatan mutu adalah 
dengan memberikan tugas belajar bagi yang belum memenuhi kualifikasi 
akademiknya. Supervisi pembelajaran dan pembinaan langsung oleh kepala 
madrasah dan pihak lain yang didatangkan oleh madrasah untuk pembinaan SDM. 
Hal ini seperti yang disampaikan oleh Rita Afriyani,M.Pd.Iin, guru Tinkom, wakil 
kepala madrasah bagian sarana dan prasarana, yaitu: 

“peningkatan guru bisa dilakukan dengan memberikan tugas belajar bagi 
mereka yang masih belum memenuhi kualifikasinya atau yang mau 
meningkatkannya, memberikan latihan dan seminar  SDM. Supervisi 

                                                             
35  Rita Afriyani,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 25 September 

2014 36Mujiyatun,M.Pd.I , wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 1 Oktober 2014 37 Nur Hidayah,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 5 Oktober 2014 
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pembelajaran, dan dilakukan pembinaan guru dan karyawan setiap 
minggunya.38 

 
Selain itu, penting juga dilakukan pembinaan karakter bagi Tenaga 

Pendidik, karena mereka yang akan membangun karakter peserta didiknya. Oleh 
karena itu diadakan kegiatan keagamaan untuk membangun komitmen bersama 
dalam mencerdaskan anak didiknya dan membentuk karakter yang baik. Selain itu 
evaluasi secara berkala terus dilakukan untuk menjaga kontrol mutu SDM-nya. 
Hal ini seperti  yang disampaikan oleh Poniah,S.Pd.I, sebagai berikut: 

Pembinaan keagamaan terhadap guru oleh madrasah dan yayasan telah 
dilakukan, pertemuan berkala diikuti seluruh pegawai se-yayasan, pertemuan 
(yasin, tahlil, istighosah, dan lainya), pelatihan manajemen kelas bagi guru, 
pembinaan siswa (di luar KBM), dan kegiatan bakti keagamaan.39 

 
 

d. Melaksanakan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya 
Pendidik 

Evaluasi dan pengawasan SDM yang dilakukan oleh MTs Hidayatul 
Mubtadiin Sidoharjo adalah dengan evaluasi langsung oleh kepala madrasah dan 
para wakil kepala madrasah bagian yang ada, serta oleh semua warga madrasah. 
Pelaksanaan evaluasi dapat dilakukan  pada setiap hari kerja oleh kepala madrasah 
serta para wakil kepala madrasah bagian, yang selanjutnya dilaporkan pada rapat 
evaluasi dengan para wakil kepala madrasah bagian atau dengan seluruh civitas 
warga marasah. Seperti yang diungkapkan secara berbeda oleh kepala madrasah, 
guru dan karyawan, yaitu: 

                                                             38 Rita Afriyani,M.Pd.I , wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 5 Oktober 2014 39 Poniah,S.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 23 Februarai 2014 
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Evaluasi dilakukan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung, 
secara langsung saya lakukan dengan mengkontrol  kegiatan pembelajaran 
secara langsung dikelas, hanya ingin memastikan pembelajaran berjalan sesuai 
dengan rencana, selain itu evaluasi bisa dilakukan dengan mengfungsikan  
para  wakul kepala madrasah bagian yang ada, dan bisa juga saling 
mengevaluasi dalam konteks untuk perbaikan bersama yang dilakukan oleh 
para pendidik dan karyawan.40 

 
Peran wakil kepala madrasah bagian sangat penting dalam membantu 

kepala madrasah dalam mengawal mutu SDM, terutama pengawasan kinerja para 
pendidik, seperti yang disampaikan oleh Rita Afriyani, M.Pd.I, wakil kepala 
madrasah bagian sarana-prasarana, dan Mujiyatun, M.Pd.I wakil kepala madrasah 
bagian  kurikulum dan ketenagaan, sebagai berikut: 

Wakil kepala madrasah bagian yang ada melakukan evaluasi kepala 
anggota bidang masing-masing dan selanjutnya mendapatkan perlakuan sesuai 
dengan analisis hasil evaluasi. Melakuan pengawasan secara kolektif kolegial 
dalam rangka menjaga mutu SDM dan peningkatan SDM.41 

 
Di MTs ini, evaluasi juga dilakukan oleh pengurus yayasan dengan cara 

memantau ke madrasah, melihat para pendidik mengajar. Hal ini sebagaimana 
dituturkan oleh Nur Hidayah,M.Pd.I selaku kepala madrasah, yaitu: 

Pihak yayasan sering melihat kegiatan ini di madrasah, bahkan pernah 
menegur   Pendidik yang tidak masuk kelas. Saat itu pengurus yayasan 
melihat ada murid kocar-kacir bermain di luar saat jam pelajaran masuk, 
setelah dilihat, ternyata gurunya terlambat datang. Jadi di MTs ini evaluasi 
penyelenggaraan kegiatan madrasah termasuk terhadap gurunya selalu 
dikontrol agar tertib dan lancar. Di samping itu, di MTs Hidayatul Mubtadiin 
Sidoharjo ini pengembangan SDM  Pendidik melalui berbagai kegiatan 
pembelajaran, setelah dilakukan evaluasi oleh pengawas dari Kemenag 
Kabupaten Lampung Selatan dan hasilnya dilaporkan ke kepala madrasah, 
kemudian didiskusikan dengan Tenaga Pendidik untuk perbaikan dan 
nampaknya Tenaga Pendidik siap dan sanggup memperbaikinya. Demikian 
kegiatan guru secara keseluruhan dalam megembangkan madrasah ini telah 

                                                             
40 Irham Abdul Haris,S.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 5 Oktober 

2014 41  Mujiyatun,M.Pd.I & Rita Afriyani,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin 
Sidoharjo, 5 Oktober 2014 
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dievaluasi oleh Badan Akreditas Sekolah/Madrasah (BAS/M) Provinsi 
Lampung dan ternyata mendapat nilai “B”. Ini akan terbukti bahwa madrasah 
ini meskipun suwasta, tapi berstatus unggul dan baik42. 

 
e. Target Perencanaan Perkembang Sumber Daya Pendidik 

MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo dalam perjalanan sejarahnya terus 
mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan, yang mulanya adalah 
berbentuk madrasah diniyah, sekarang menjadi madrasah yang mengandung 
kurikulum nasional dengan program ful day school. 

Peningkatan mutu SDM di madrasah ini mutlak diperlukan dalam rangka 
membangun kualitas lulusan. Oleh karena itu orientasi pengembangan mutu 
lembaga harus jelas. Langkah yang dilakukan adalah; (i) merumuskan visi 
kelembagaan yang jelas, menggambarkan kualifikasi kelembagaan  MTs 
Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo yang diharapkan dapat dicapai di masa yang akan 
datang (ii) merumuskan misi kelembagaan yang jelas menggambarkan profil 
madrasah yang menjadi tumpuan harapan masyarakat (iii) merupakan tujuan 
interrnasional MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo dengan menggambarkan 
kualifikasi perilaku ideal lulusan yang dihasilkanya dan pendidikan sebagai tulang 
pungggung keberhasilan proses belajar mengajar, serta (iv) menjadi visi misi 
tujuan MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo sebagai landasan filosofis dan 
operasional di dalam perumusan program penyelenggaraan pendidikan maupun 
kebijakan pengembangan pendidikan. Hampir semua lembaga pendidikan yang 
sudah merumuskan visi-misi akan dijadikan sebagai cita-cita untuk dicapai dalam 
penyelenggaraan pendidikannya, termasuk juga di MTs Hidayatul Mubtadiin 

                                                             
42 Nur Hidayah,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 5 Oktober 2014 
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Sidoharjo ini. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala MTs tersebut, sebagai 
berikut: 

Visi dan misi yayasan ditelaah sebagai acuan menyusun visi dan misi 
madrasah, dan kemudian dijabarkan dalam program kerja. Merumuskan visi 
dan misi dilakukan oleh pimpinan dan Tenaga Pendidik yang berkompeten, 
dengan mengikutsertakan tokoh masyarakat (komite). Visi yang kita buat 
adalah “unggulan dan prestasi, kebijakan pada imam taqwa”. Salah satu di 
antara misi yang kita rumuskan adalah melaksanakan “sistem pembelajaran 
dan bimbingan secara efektif’. Nah, untuk bisa mencapai visi-misi ini perlu 
kita sikapkan SDM  Pendidiknya yang professional.43 

 
Sedang dengan hal ini Mujiyatun,M.Pd.I, wakil kepala madrasah bagian 

kurikulum dan ketenagaan, mengatakan sebagai berikut: 
Pengembangan SDM di MTs ini dilakukan dengan mengacu pada visi 

dan misi yayasan, merumuskan target mutu sesuai dengan keinginan yayasan 
serta mutu yang ditargetkan pemerintah, dan setelah dievaluasi hasilnya cukup 
bgaus MTs ini.44 

 
Ungkapan yang sama dengan bahasa yang berbeda disampaikan oleh Rita 

Afriyani,M.Pd.I, guru Tinkom, wakil kepala madrasah bagian sarana dan 
prasarana, sebagai berikut: 

Obsesi dan cita-cita yang ideal di MTs ini, telah dituangkan dalam visi, 
misi dan program kerja beserta standar kualitas mutu. Di sini guru harus 
benar-benar serius dalam menterjemahkan visi-misi madrasah, dan ini para 
Tenaga Pendidik di tuntut untuk bisa  membuat standar mutu untuk dirinya 
dan lembaga, kemudian dilaksanakan melaui berbagai kegiatan dan hasilnya 
ternyata oleh para Tenaga Pendidik sudah mengacu kevisi-misi tersebut. 45 

 
Ungkapan yang juga disampaikan oleh Irham Abdul Haris,S.Pd wakil 

kepala madrasah bagian urusan kesiswaan, sebagai berikut: 
Pengembangan SDM di MTs ini pada dasarnya untuk meraih cita-cita 

yang tertuang dalam visi-misi. Untuk itu di MTs ini telah menyelenggarakan 
pengembangan pendidikan yang didukung organisasi dan administrasi yang 

                                                             
43 Nur Hidayah, M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 5 Oktober 2014 44 Mujiyatun,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 5 Oktober 2014 45 Rita Afriyani,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 5 Oktober 2014 
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efektif, efisien, akuntabel serta berkelanjutan untuk menjamin keluaran yang 
berkualitas dan relevan dengan kebutuhan masyarakat, bernuansa islami, 
berbudaya, berwawasan aswaja. Tenaga Pendidik dikembangkan untuk 
mengarah ke sana, yakni tercapinya visi-misi madrasah ini dan ternyata 
semua guru memahami serta berpartisipasi aktif.46 

 
Di samping hal di atas, rumusan target mutu SDM MTs Hidayatul 

Mubtadiin Sidoharjo ini juga didasarkan pada visi-misi madrasah yang lainnya, 
yakni penguatan basis akhlak, dan karakter yang harus melekat pada diri 
masyarakat madrasah, seperti yang diungkapkan secara berbeda oleh kepala 
madrasah Mujiyatun,M.Pd.I wakil kepala madrasah bagian kurikulum dan guru 
MTs sebgai berikut: 

Di MTs ini telah merumuskan target pengambangan mutu SDM lebih 
dari target yang di inginkan pemerintahan atas dasar pengkajian yang 
mengakibatkan berbagai pihak, pembina guru dan karyawan harus diutamakan 
ketarget pembentukan kepribadian yang berkarakter iman dan taqwa. Dalam 
hal ini para pendidik diwajibkan mengikuti semua kegiatan baik bersifat 
akademik (proses belajar mengajar) maupun no akademik, seperti kegiatan 
keagamaan dengan mentradisikan kehidupan keagamaan faham aswaja, dan 
semua guru disini mengikutinya dengan kompak dan baik.47 

 
Selain  itu juga di MTs ini, mutu Pendidik harus mengacu pada 

kompetensi Pendidik, dan tugas guru adalah menjalankan kurikulum yang 
disusun. Untuk bisa menjalankan kurikulum, maka guru harus dilatih agar 
menguasainya. Dalam hal ini, guru harus berusaha meningkatkan kompetensinya 
agar kurikulum tercapai, sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang guru 
seperti di tuturkan oleh wakil kepala madrasah bagian kurikulum, 
Mujiyatun,M.Pd.I: 

Perencanaan pengembangan kurikulum dilakukan oleh tim dari madrasah 
bersama komite madrasah atas bimbingan para ahli dari yayasan terhadap guru 

                                                             
46 Irham Abdul Haris,S.Pd, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 5 Oktober 2014 
47 Mujiyatun, wawancara , MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo,  5 Oktober 2014 
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MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo. Orientasi pengembangan kurikulum 
dengan prinsip; ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadahi, aktual, dan 
kontekstual serta menyeluruh. Pengembangan kurikulum melalui tahap-tahap 
perencanaan, pelaksanaan, perbaikan, pemantapan dan penilaian. Oleh karena 
itu guru diharapkan menguasai hal tersebut. Di MTs ini semua guru 
diupayakan mengikuti berbagai kegiatan yang menunjang terbentunya 
kompetensi Pendidik yang profesional, seperti sering mengadakan diskusi 
tentang penyusunan silabus, RPP, pengembangan materi, dan mengevaluasi 
pembelajaran berbasis kelas.48 

 
Untuk bisa melaksanakan kurikulum sebagaimana tersebut di atas 

pengembangan SDM dimulai dari pribadi seorang guru. Guru harus mempunyai 
semangat belajar yang tinggi, sebab kurikulum madrasah berbeda dengan 
kurikulum SMP. Di madrasah sangat kuat muatan agamanya. Hal ini sebagaimana 
disampaikan Poniyah,S.Pd.I  guru Aqidah-Akhlak kelas VIII, yakni: 

Pengembangan mutu Pendidik di MTs ini pada dasarnya merupakan 
proses pembentukan kepribadian   Pendidik yang cerdas, terampil dan religius, 
karna guru juga akan membentuk siswa yang mempunnyai kriteria tersebut. 
Oleh karna itu, guru harus memiliki kemauan untuk membekali dirinya agar 
bisa ditiru oleh semua murid dan masyarakat pada umumnya. Ini merupakan 
target yang diharapkan dalam visi-misi lembaga ini, dan semua guru di sini 
sudah berusaha dengan baik untuk melaksanakan visi-misi itu, bahkan 
kegiatan keagamaan  di MTs ini sangat banyak sekali seperti istighasah, 
yasinan, khataman qur’an, tahlil, salat berjamaah, do’a bersama, menebar 
salam, pujian. Intinya, semua tradisi keagamaan disini dilakukan dengan baik 
oleh warga  sekolah termasuk Tenaga Pendidik.49 

 
Mujiyatun, M.Pd.I, wakil kepala madrasah bagian kurikulum dan 

ketenagaan juga mengatakan, bahwa target peningkatan mutu SDM pada MTs 
Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo ini antara lain adalah pembentukan SDM yang 
bertaqwa dan paham terhadap teknologi, seperti yang disampaikan sebagai 
berikut: 

                                                             48 Mujiyatun,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 5 Oktober 2014 49 Poniah wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 5 Oktober 2014 
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Tenaga Pendidik di sini diajak untuk bekerja ke arah yang lebih baik, agar 
selalu cocok dengan tuntutan perkembangan dunia pendidikan terutama di 
wilayah Lampung. Peningkatan mutu Pendidik ini ditargetkan bisa mengerti 
teknologi dan informasi agar tidak kalah dengan murid-muridnya, karena 
murid di sini sudah banyak yang menguasai komputer, apalagi di rumah sudah 
diajari orang tuanya. Oleh karena itu, guru harus berwawasan teknologi juga 
untuk memenuhi tuntutan murid-murid. Di samping itu guru juga harus 
memiliki kepribadian utuh moral dan spiritualnya. Inilah yang diharapkan dari 
pengembangan mutu Pendidik di MTs ini, dan insya Allah semua guru sudah 
memiliki kemampuan itu.50 

 
Sri Wahyuningsih,S.Fil.I selaku guru mata pelajaran fiqih kelas IX juga 

mengatakan sebagai berikut; 
Di MTs ini para pendidik telah mengikuti semua kegiatan keagamaan 

termasuk istighasah, pengajian, dialog agama, doa bersama, solat berjamaah, 
dan lain-lain. Ini semua dalam rangka membekali Tenaga Pendidik agar 
memiliki keagungan akhlak dan kedalaman spiritual.51 

 
Tingkat partisipasi  Pendidik, dalam mengembangkan mutu Pendidik di 

MTs ini sangat bagus, sebagaimana dijelaskan oleh Mujiyatun,M.Pd.I selaku 
wakil kepala madrasah bagian kurikulum dan ketenagaan: 

Semua tenaga SDM di MTs ini kerjanya bagus kok, berpartisipasi aktif, 
setia dan sangat dedikatif dalam menjalankan tugas pekerjaannya masing-
masing. Ini berarti bahwa tingkat berjuangnya dan rasa memiliki (sense of 
belonging) terhadap lembaga ini juga sangat tinggi.52 

 
f. Orientasi Pengembangan Sumber Daya Pendidik Madrasah 

Dalam hal orientasi pengembangan sumber Daya Pendidik madrasah, di 
MTs ini telah dijelaskan oleh kepala madrasah, Nur Hidayah,M.Pd.I, yaitu: 

SDM yang kita bangun atau kita kembangkan di MTs ini, adalah dalam 
rangka membangun madrasah ini menjadi lembaga yang mandiri, artinya 
madrasah yang hidupnya tergantung kita sendiri. Kita tidak pernah bergantung 
kepada pemerintah, wong pemerintah pusat selama ini juga tidak begitu bisa 

                                                             
50 Mujiyatun,M.Pd.I,wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 15 September 2014 51 Sri Wahyuningsih,S.Fil.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 15 September 

2014 52 Mujiyatun,M.Pd.I wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 15 September 2014  
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berbuat banyak terhadap lembaga ini. Jadi ya kita harus bekerja keras 
bersama-sama dengan guru, karyawan dan yayasan untuk berjibaku dalam 
memajukan MTs ini. Kita bangun sistem kinerja yang baik, kompak dan 
saling membantu  sesama dalam menjalankan tugas, saling tukar pengalaman, 
pikiran dan tidak berjalan sendiri-sendiri.53 

 
Di samping apa yang disampaikan oleh kepala madrasah tersebut, 

Mujiyatun,M.Pd.I, sebagai wakil kepala  madrasah bagian kurikulum dan 
ketenagaan, menjelasakan sebagai berikut: 

Pengembangan SDM diorientasikan untuk membangaun madrasah yang 
mandiri, tidak tergantung kepada pemerintah. Meskipun anggaran pendidikan 
di negri ini meningkat besar, tapi selama ini tidak sampai untuk ke MTs ini, 
paling-paling hanya dana BOS, bantuan Tenaga Pendidik PNS aja tidak ada 
sama sekali di MTs ini. Oleh karna itu ya kita kerja keras sendiri untuk 
membangun madrasah ini supaya dipercaya dengan MTs ini, begitu juga 
seterusnya akan tetap kita pertahankan keberlangsungan kepercayaan 
masyarakat tersebut.54 

 
Senada dengan apa yang diungkapkan Mujiyatun,M.Pd.I tersebut, Rita 

Afriyani,M.Pd.I, guru, wakil kepala madrasah bagian sarana dan humas, 
menjelaskan sebagai berikut: 

SDM di MTs ini dikembangkan bersama-sama secara kompak untuk 
memberikan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat mempercayai 
madrash ini sehingga mau menyekolahkan anaknya di sini. Untuk itu orientasi 
pengembangan Tenaga Pendidik di sini adalah membangun kepercayaan 
masyarakat dengan cara menjalin kerjasama dengan masyarakat sekitar di 
Desa Sidoharjo ini.  Di samping itu kita di MTs ini juga sedang menyiapkan 
mutu yang terbaik untuk peserta didik. Sekarang ini sedang kita gerakkan 
Tenaga Pendidik dan karyawan untuk menata dan mempelajari bagaimana 
mutu pelayanan madrasah ini.55 

 
3. Pengembangan Sumber Daya Pendidik di MTs Al- Ishlah Sukadamai 

Natar. 
                                                             

53  Nur Hidayah,M.Pd.I  wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 15 September 
2014. 54 Mujiyatun,M.Pd.I wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 15 September 2014 55 Rita Afriyani,wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 15 September 2014 
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Dalam penyelenggaraan pendidikan, MTs ini memiliki kewenangan penuh 
untuk mengembangkanya dan tidak terlalau terikat oleh organisasi Nahdhatul 
Ulama’, baik dalam pengambilan kebijakan maupun dalam hal pengelolaannya. 
Nahdhatul Ulama’ hanya membantu melaksanakan pembinaan agar tumbuh dan 
berkembang menuju ke arah lebih baik melalui Jaringan Pengembangan Sekolah. 

a. Evaluasi Diri dan Analisis Kebutuhan 
Pengembanagan sumber daya manusia (Pendidik) di MTs ini, dimulai dari 

proses evaluasi diri dan menganalisis kebutuhan Tenaga Pendidik yang ada. 
Analisa dilakukan dengan melihat dari pemetaan ketenagaan, baik dari guru 
maupun dari karyawan. Peta keahlian para pendidik dan karyawan ini sebagai 
dasar pengambilan kebijakan untuk melakukan rekrutmen. Selain itu, analisa 
terhadap kebutuhan dunia pendidikan mutakhir menuntut terpenuhinya SDM 
madrasah. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala madrasah, 
Mulyana,S.Pd.I, sebagai berikut: 

MTs ini sesungguhnya punya peluang besar untuk dinikmati oleh 
masyarakat, khususnya di wilayah Sukadamai, karena kan jarang ada 
madrasah yang letaknya di kota kemudian diminati masyarakat, justru di 
Sukadamai  itu yang terkenal bagus. Awalnya dari MTs ini kita ingin 
menjadikan sebagai  madrasah yang maju dan unggul, maka yang kita 
rancang waktu itu adalah mempersiapkan tenaga SDM yang handal. Setelah 
kami melihat perjalanan MTs ini, ada beberapa yang perlu kita benahi dan 
penuhi yaitu   Pendidik yang mampu mengajar bidang studi harus sesuai 
dengan bidang jurusannya, karena selama ini ada beberapa mata  pelajaran 
yang diasuh oleh guru bukan bidangnya, seperti PKn diajar oleh guru agama, 
Matematika diajar oleh guru IPA, ini jelas kurang pas. Selain itu, kami juga 
memerlukan semua guru di sini bisa melaksanakan pembelajaran berbasis 
teknologi, menerapkan berbagai strategi dan metode pelajaran aktif, kreatif, 
efekti dan meyenangkan. Model seperti itu lah yang sekarang diperlukan 
dunia pendidikan sehingga outputnya bagus yang akhirnya masyarakat 
berminat masuk ke lembaga ini. 56 

 
                                                             

56Mulyana,S.Pd.I,wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 
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Senada dengan hal itu Imam Ropingi,S.Pd.I, wakil kepala madrasah bagian 
kurikulum dan pengajaran, mengatakan sebagai berikut: 

Setelah melihat realitas penyelenggaraan pendidikan di madrasah ini, 
dulunya kami memerlukan Tenaga Pendidik yang professional. Pendidik 
profesional itu kan yang memiliki 4 kompetensi sesuai dengan yang 
diamanatkan undang-undang guru maupun teori pembelajaran. Di samping 
itu karena lembaga madrasah yang nota bene milik umat Islam, swasta, dan 
kita kelola sendiri, maka Tenaga Pendidik yang kita perlukan waktu itu 
adalah   Pendidik yang memiliki pemahaman terhadap Islam secara 
komperhensif, sehingga nantinya lulusan MTs ini menjadi orang yang 
memiliki bekal hidup toleran dengan sesama manusia lain meskipun punya 
pemahaman yang berbeda. Oleh karna itu kita memerlukan Tenaga Pendidik 
yang memiliki kemampuan mengajar secara professional, berwawasan 
teknologi, dan pemahaman keagamaanya luas dan mendalam.57 

 
Di samping itu kualitas SDM MTs Al- Ishlah Sukadamai Natar masih 

perlu ditingkatkan, mengingat pengalaman Tenaga Pendidik dalam melaksanakan 
pembelajaran masih minim, walaupun sebagaian besar sudah lama mengabdi, 
namun kemampuan harus ditingkatkan seiring kemajuan zaman. Hal ini seperti di 
sampaikan Lia Rusdini,S.Kom , Kaur Humas dan guru Fiqih , sebagai berikut: 

Kurang lebih 5 tahun yang lalu, tenaga SDM di MTs ini masih 
memprihatinkan. Waktu itu punya keinginan dan berupaya merekrut Tenaga 
Pendidik baru yang bagus-bagus, dan berusaha meningkatkan   Pendidik yang 
sudah melalui berbagai cara pengembangannya, bisa melalui kegiatan ilmiah 
untuk membentuk wawasan keilmuan guru dalam hal pembelajaran dan 
penguasaan materi, maupun dalam bentuk keagamaan, agar mereka memiliki 
aqidah yang mantap dan amal yang saleh. Kalau guru dan pengelola 
memenuhi standar tersebut kan masyarakat senang dan merespon secara 
positif.58 

 
Senada dengan hal itu Taqwatul Uliyah,M.Pd.I, Kaur Sarpras, 

menyampaikan analisisnya sebagai berikut: 

                                                             57 Imam Ropingi,S.Pd.I,wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 58Lia Rusdini,S.Kom ,wawancara , MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014  
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Lembaga ini terletak sangat strategis, jadi masyarakat sangat mudah 
megaksesnya. Madrasah ini adalah satu-satunya madrasah ibtidaiyah yang 
punya program full day school di desa Sukadamai  ini yang memiliki daya 
tarik tersendiri. Pada waktu dibentuknya program full day school di madrasah 
ini, belum ada ruangan kantor  untuk tempat Tenaga Pendidik 
mempersiapkan segala hal yang berkaitan dengan mengajar. Waktu itu ruang 
guru masih bergabung dengan tenaga administrasi, sekarang sudah ada 
ruangan khusus guru. Saat itu saya berfikir andai kata masing-masing guru 
mempunyai ruang-ruang sendiri beserta komputer dan media lainya, wah 
pembelajaran bisa dilaksanakan secara “Moving class’’, dan pasti bagus 
sekali, tapi ke depan akan kita programkan untuk itu, karna ini merupakan 
pendukung dalam peningkatan mutu Pendidik.59 

 
Di samping hal di atas, di MTs ini sangat diperlukan Tenaga Pendidik 

yang mampu menguasai bidang keahliannya, juga menguasai keahlian lain, 
artinya memiliki keterampilan lain, sehingga dengan mudah membantu teman 
guru lainnya yang masih belum bisa. Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh Nur 
Ajizah,S.Pd.I , guru Fiqih , sebagai berikut: 

Saya ini guru agama tapi belum begitu menguasai dalam hal penggunaan 
media berbasis teknologi. Waktu saya masuk ke sini, saya diwajibkan 
menguasahi komputer dan menguasai bahasa Inggris untuk tingkatan dasar. 
Karena di MTs ini dibutuhkan guru semacam itu, ya saya berupaya 
meningkatkan kemampuan saya melalui usaha sendiri, di samping juga di 
fasilitasi oleh pihak madrasah.60 

 
b.  Menyusun Program Perencanaan Pengembangan Sumber Daya 
Pendidik 

Perumusan peningkatan mutu pada MTs Al- Ishlah Sukadamai Natar 
didasarkan pada visi, misi, tujuan, evaluasi diri dan analisa kebutuhan dunia 
pendidikan, seperti yang diungkapkan kepala madrash , sebagai berikut: 

Perencanaan pengembangan mutu Pendidik di MTs ini, didasarkan pada 
evaluasi diri dan kebutuhan yang sudah diidentifikasi. Di antara bentuk 
pengembangannya adalah dimulai dari proses merekrut Tenaga Pendidik baru 
sesuai standar mutu yang dibutuhkan oleh lembaga ini, kemudian setelah 

                                                             59 Taqwatul Uliyah,M.Pd.I,wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 60 Lia Rusdini,S.Kom,S.Pd.I ,wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 
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direkrut kami berusaha meningkatkan kemampuan mereka melalui berbagai 
kegiatan, baik akademik maupun non-akademik. Merekrut guru di MTs ini 
dirancang dengan persyaratan tertentu, seperti harus kita umumkan 
pendaftarannya ke publik, harus mengikuti tes seleksi meliputi tes tulis, lisan 
(wawancara) dan praktek mengajar. Setelah diterima mereka kita suruh 
magang dan belajar kepada guru senior selama 1 tahun. 61 

 
Perumusan perencanaan dilakukan oleh para pendidik, pimpinan dan 

beberapa tokoh masyarakat untuk memberikan usulan dalam merumuskan rencana 
peningkatan mutu. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ropingi,S.Pd.I, 
wakil kepala madrasah bagian kurikulum, sebagai berikut: 

Setiap tahun madrasah ini diundang untuk menyelenggarakan rapat kerja 
madrasah/sekolah. Intinya melaporkan hasil evaluasi diri pada tiap tahunnya 
dan kebutuhan untuk tahun berikutnya, kemudian membahas rencana kerja 
untuk satu tahun kedepan, dengan harapan lebih baik lagi hasilnya. Hasil 
raker tersebut kemudian kita sosoalisasikan kepada Tenaga Pendidik dan 
karyawan melalui raker internal madrasah, selanjutnya menyusun program 
pengembangan untuk satu tahun ke depan.62 

 
Berkenaan dengan rincian program kerja yang direncanakan oleh MTs ini, 

telah dijelaskan oleh Lia Rusdini,S.Kom selaku kepala madrasah bagian humas 
dan ketenagaan sebagai berikut: 

Hampir tiap bulan di madrasah kami ini, ada kegiatan untuk 
peningkatan mutu Tenaga Pendidik. Tiap-tiap bagian melaksanakan rencana 
sesuai dengan job description masing-masing. Pengembangan  Pendidik 
dilakukan secara berkala pada tiap bulannya, misalnya setiap bulan sekali 
diprogramkan mengadakan (1) pertemuan dengan Tenaga Pendidik untuk 
mendiskusikan kesulitan  yang dihadapi dalam proses pembelajaran, 
mempersiapkan analisis materi, menelaah silabus dan menyusun RPP, 
mendiskusikan cara menangani siswa yang bermasalah dan lainnya; (2) 
merencanakan kegiatan ilmiah untuk menigkatkan wawasan guru seperti 
mendapatkan narasumber; (3) pembentukan kelompok kerja guru; (4) 
mengadakan kerjasama dengan lembaga, instansi atau lembaga Suwadaya 
Masyarakat (LSM); (5) membedah buku pembelajaran bersama 
diperpustakaan; (6) mengadakan pembinaan–pembinaan berupaya pembinaan 
profesionalisme atau pun pembinaan rohani; (7) merencanakan kegiatan 

                                                             61 Mulyana,S.Pd.I,wawanca, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 62 Imam Ropingi,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar , 5 Oktober 2014 
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khusus bahasa Inggris dan Arab; (8) mengadakan rapat-rapat koordinasi, dan 
yang terpenting; (9) kita setiap tahun telah mempersiapkan kegitan untuk 
mengikuti KSM (Kompetisi Sains Mandrasah).63 

 
 

c.   Melaksanakan Program Pengembangan Sumber Daya Pendidik. 
Di MTs Al-Ishlah Sukadamai Natar ini berdasarkan hasil observasi 

peneliti saat bahwa, pengembangan, sumber Daya Pendidik telah dilaksanakan 
oleh Tenaga Pendidik berdasarkan rencana program kerja yang sudah disusun. 
Bahkan ada beberapa kegiatan yang tidak direncanakan justru malah 
dilaksanakan, karena hal tersebut merupakan inisiatif dari guru itu sendiri untuk 
melaksanakannya guna mengembangkan dirinya. Para pendidik mengikuti 
beberapa kegiatan di luar madrasah seperti workshop yang diselenggarakan oleh 
LSM, karena akhir-akhir ini sangat semarak kegiatan-kegiatan semacam itu. 
Komprehensif dalam artian mencakup semua aspek, yakni profesionalitas, 
personalitas (individu), menyangkut aspek religius, kedisiplinan, komitmen dan 
merubah pola fikir. 

Berdasarkan hasil wawancara mengenai pengembangan sumber Daya 
Pendidik di MTs ini dapat dilihat sebagaimana dijelaskan oleh kepala madrasah, 
Mulyana,S.Pd.I sebagai berikut: 

Di MTs ini kegiatan pengembangan sumber daya manusia termasuk 
sumber Daya Pendidik, telah dilaksanakan dengan rapi, sebagaimana tertulis 
dalam jadwal kegiatan guru di madrasah. Hampir di setiap minggu ada 
kegiatan koordiansi, setiap bulan ada diskusi, workshop kecil-kecilan 
sesama guru, dan lain sebagainya. Ini adalah bagian dari peningkatan mutu 
Tenaga Pendidik di MTs ini.64 

 

                                                             63 Arif  Mukhlisin,wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 64 Mulyana,S.Pd.I, wawancra, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 
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Sebagimana dijelaskan oleh kepala madrasah di atas, di MTs ini 
pelaksanaan pengembangan sumber Daya Pendidik juga berkaitan erat dengan 
kegiatan akademik, seperti mengisi kegiatan-kegiata akademik; Membangaun 
komitmen, mengevaluasi diri, mengembangkan potensi diri dengan mengikuti 
kegiatan ilmiah dengan tujuan (1) meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 
guru dalam mengelola proses pembelajaran, baik secara teori dan praktik sesuai 
dengan spesialisnya; (2) membiarkan guru MTs Al- Ishlah Sukadamai Natar agar 
menjadi   Pendidik yang kreatif dan inovatif, mampu beradaptasi dengan 
perkembangan ilmu dan teknologi, mampu mengelola dan menghasilkan lulusan 
yang bermutu dengan mengacu pada standar nasional atau pun international 
pendidikan (3) untuk mempersiapkan   Pendidik yang mampu beradaptasi dengan 
lingkungan dan membentuk guru disiplin, komitmen yang dijiwai semangat islam 
(ruh jihad) yang mendalam. Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya dengan 
memberikan tanggung jawab untuk beraktivitas apa saja di madrasah ini. 

 Hal ini seperti yang disampaikan oleh Imam Ropingi,S.Pd.I, wakil kepala 
madrasah bagian kurikulum sebagain berikut: 

Program rencana kegiatan pengembangan SDM di MTs ini sudah terus 
dalam jadwal berdasarkan keputusan hasil rapat kerja (raker) madrasah. 
Hampir semua rencana program tersebut dilaksanakan, termasuk program 
pembinaan guru dan karyawan. Jadwal kegiatan yang disusun tersebut 
dilaksanakan oleh petugas sesuai dengan job-nya masing-masing, seperti 
kegiatan keagamaan ditangani guru agama, kegiatan yang berkaitan dengan 
pemahaman kurikulum dan mutu pembelajaran, ditangani wakil kepala 
madrasah bagian kurikulum. Tenaga Pendidik di sini juga selalu 
mendampingi agenda kegiatan kesiswaan yang dikoordinatori oleh wakil 
kepala madrasah bagian kesiswaan.65 
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Peningkatan mutu yang dilakukan di MTs Al-Ishlah Sukadamai Natar 
adalah dengan memberikan tugas belajar  bagi Tenaga Pendidik yang masih 
belum memenuhi kualifikasi akademik atau yang ingin melanjutkan studinya, 
mengikuti pelatihan, seminar, kursus, symposium, workshop, dan kegiatan-
kegiatan lain yang menunjang peningkatan mutu. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh Imam Ropingi,S.Pd.I , guru bahasa arab, sebagai berikut: 

Peningkatan mutu dilakukan dengan; memberikan tugas belajar ke 
jenjang S2 dan sekarang ini sudah ada 4 orang sedang proses studi, 
memberikan latihan dan seminar, supervisi pembelajaran, silaturrahmi 
keluarga madrasah, tercipta hubungan kerja yang harmonis, pembinaan guru 
dan karyawan setiap hari senin, pelatihan bahasa arab dan inggris.66 

 
Senada dengan hal itu Lia Rusdini,S.Kom, sekaligus humas, mengatakan 

sebagaiberikut; 
Peningkatan mutu Pendidik di MTs ini dilakukan melalui pembinaan 

guru, baik intern madrasah maupun ekstern, membangun kesempatan 
kesempatan terhadap SDM yang ada untuk berperan aktif dalam lembaga 
madrasah, membangun semangat kerja, memotivasi agar melaksanakan tugas 
dengan baik67. 

 
Menambahkan pendapat Imam Ropingi di atas, Lia Rusdini, guru Fiqih , 

menyatakan bahwa: 
Peningkatan mutu Pendidik di MTs ini dilakukan dengan pembinaan 

keagamaan terhadap guru oleh madrasah, dan untuk membangun kinerja 
yang diharapkan, satu visi, misi dan tujuan; silaturrahmi dan mengadakan 
pertemuan berkala diikuti seluruh pegawai, pertemuan bulanan, pelatihan 
buat guru misalnya pelitihan manajemen kelas, membangun motivasi kerja, 
membangaun komitmen.68 

 
Jika ada kegiatan di luar madrasah    Pendidik yang bersangkutan telah di 

bantu pembiayaannya oleh pihak madrasah, di samping mereka mengeluarkan 

                                                             
66 Imam Ropingi,S.Pd.I,wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 2014 67 Lia Rusdini,S.Kom,wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 68Lia Rusdini,S.Kom, wawancara MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar,  5 Oktober 2014 
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biaya sendiri karena untuk kepentingan dirinya. Hal ini seperti diungkapkan oleh 
bendahara madrasah, Nurul Jannah, S.Pd: 

Tenaga Pendidik di MTs ini kalau mengikuti kegiatan diluar 
madrasah yang sifatnya untuk mengembangkan pengetahuan, kemampuan 
dan ketrampilan mengajar biasanya di bantu oleh madrasah, di samping 
mereka biaya sendiri, tapi disini ini Tenaga Pendidik dan tanpa di bantu 
madrasah pun, sudah semangat dalam mengikuti berbagai kegiatan yang 
berkaitan dengan peningkatan profesi keguruannya.69 

 
c. Melakukan Evaluasi Pelaksanaan Pengembangan Sumber Daya 

Pendidik. 
Evaluasi terhadap hasil pelaksanaan pengembangan sumber Daya 

Pendidik di MTs Al-Ishlah Sukadamai Natar ini, dilaksanakan dengan mengacu 
pada pelaksanaan program pengembangan kinerja  Pendidik selama menjalankan 
tugasnya. Berkaitan dengan evaluasi terhadap pengembangan  Pendidik ini telah 
dijelaskan oleh Mulyana,S.Pd.I, kepala madrsah, sebagai berikut; 

Evaluasi terhadap pelaksanaan kekuatan pengembangan sumber Daya 
Pendidik di MTs telah dilakukan oleh tiga pihak; pertama dari piahak 
madrasah yang dalam hal ini kami selaku kepala madrasah selalu 
mengkontrol dan mengawasi setiap kegiatan guru dalam menjalankan 
tugasnya; kedua, evaluasi dari pengawas Kemenag Kabupaten Lampung 
Selatan; ketiga dari pengawas. Dari hasil penilaian kinerja   Pendidik yang 
dilakukan oleh tiga pihak tadi kemudian kita diskusikan dengan para 
pendidik, biasanya ada beberapa temuan yang perlu segera dibenahi. 
melaksanakan sesuai dengan tujaun, rumusan pengembangan dari visi-misi 
madrasah, menilai kualitas kerja para pendidik, memberikan pengawasan dari 
masing-masing kaur, merutinkan rapat evaluasi.70 

Selain itu, evaluasi terhadap pelaksanaan pengembangan  Pendidik di MTs 
ini juga dilakukan setiap saat sebagaimana dituturkan oleh Lia Rusdini, S.Kom, 
sebagai berikut: 

Kegiatan guru di madrasah ini tidak hanya menunggu masukan dari 
pengawas madrasah, wong mereka jarang kesini tetapi yang sering adalah 
evaluasi dari pihak  Pendidik sendiri, artinya para pendidik setiap bulan 

                                                             
69 Nurul Jannah, S.Pdi, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar , 8 Maret 2014 70 Mulyana,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar , 8 Maret 2014 
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mengadakan rapat dan selalu diminta kepala madrasah untuk melaporkan 
hasil kinerjanya.71 

 
Dari penjeasan Lia Rusdini,S.Kom tersebut, sebenarnya penilaian atau 

evaluasi keseluruhan penyelenggaraan pendidikan di madrasah ini, termasuk 
kualitas Tenaga Pendidiknya juga, dilakukan oleh Badan Akreditasi 
Sekolah/Madrasah (BAS/M). Hal ini sebagaimana dijelaskan oleh kepala 
madrasah Mulyana,S.Pd.I, sebagai berikut: 

Penyelenggaraan pendidikan di MTs ini telah dievaluasi dan dinilai oleh 
badan akreditasi sekolah/madrasah Provinsi Lampung dan hasilnya 
memperoleh nilai“B”. Ini berarti memperkuat status madrasah ini sebagai 
madrasah swasta yang bagus dan unggul, terutama dari aspek pengembangan 
mutu sumber Daya Pendidiknya, karena Tenaga Pendidiknya itulah yang 
paling bertanggung jawab dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di 
madrasah ini.72 

 
e. Target Pencapaian Pengembangan Sumber Daya Pendidik. 

 MTs Al-Ishlah Sukadamai Natar  didesain sebagai lembaga pendidikan 
dengan model full day school. Dalam perjalanannya, MTs ini mengalami 
perkembangan yang cukup menggembirakan, yang semula diprediksi sulit 
berkembang, ternyata sekarang cukup diminati oleh masyarakat sekitarnya. 

Jika menginginkan suatu lembaga itu unggul dan berprestasi, maka mau 
tidak mau, lembaga tersebut harus memiliki rancangan pengembangan sumber 
daya manusianya, karena mereka itulah yang akan membawa lembaga tersebut 
menjadi maju dengan dikelola oleh SDM yang handal. 

Oleh karena itu orientasi pengembangan mutu lembaga harus jelas, 
terutama bagi lembaga pendidikan swasta seperti MTs Al-Ishlah Sukadamai Natar 

                                                             71 Arif Muklisin, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar;, 8 Maret 2014 72 Mulyana,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 8 Maret 2014 
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ini. Hasil observasi peneliti di lapangan dan pembacaan terhadap dokumen 
madrasah, maka dalam konteks ini MTs ini telah merumuskan langkah-langkah 
strategis, antara lain; (i) merumuskan visi kelembagaan secara jelas yang 
menggambarkan kualifikasi ideal kelembagaan madrasah yang diharapkan dapat 
dicapai di masa yang akan datang, (ii) merumuskan misi kelembagaan secara jelas 
untuk diperjuangkan dengan menggambarkan profil madrasah yang menjadi 
tumpuan harapan masyarakat, (iii) merumuskan tujuan dan program kerja 
madrasah dengan menggambarkan kualifikasi perilaku ideal lulusan yang 
dihasilkanya dan pendidik sebagai tulang punggung keberhasilan proses belajar 
mengajar, serta (iv) menjadikan visi misi, tujuan dan program kerja tersebut 
sebagai landasan filosofis dan operasional dalam perumusan program 
penyelenggaran pendidikan maupun kebijakan pengembangan pendidikan. 
Hampir semua lembaga pendidikan yang sudah merumuskan visi-misi akan 
dijadikan sebagai cita-cita untuk dicapai dalam penyelenggaraan pendidikannya, 
termasuk juga di MTs Al-Ishlah Sukadamai Natar ini. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh Mulyana,S.Pd.I sebagai berikut: 

Madrasah ini telah merumuskan sebuah visi ke depan, yakni “Unggul 
dalam imtaq dan iptek, maju dalam prestasi menuju generasi yang 
berakhlakul karimah”. Kemudian dari visi tersebut dijabarkan dalam sebuah 
misi yang antara lain disebutkan “membentuk peserta didik yang berprestasi 
dan mampu bersaing di berbagai bidang sesuai dengan kemajuan”. Dari visi 
dan misi tersebut selanjutnya kita rumuskan sistem pembelajarannya, yakni; 
melaksanakan “sistem pembelajaran aktif, kreatif, inovatif, dan kita siapkan 
pula rumusan SDM  Pendidiknya yang profesional, memiliki integritas dan 
kompetensi sesuai dengan standar nasional pendidikan di Indonesia. Di 
samping itu semua, guru dan karyawan di sini diusahakan untuk 
melaksanakan tugas dengan disiplin, loyal dedikatif, jujur, berprestasi, 
komitmen, tanggung jawab, pelopor, penjujung nama baik lembaga. 
Alhamdulillah setelah kita evaluasi di MTs ini sekarang sudah terbentuk 
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karakter seperti yang kita siapkan tersebut, dengan cukup bagus dan tidak 
mengecewakan kepala madrasah bagian.73 

 
Terkait dengan hal itu, Imam Ropingi,S.Pd.I, Wakil kepala madrasah 

bagian Kurikulum, mengatakan sebagai berikut: 
Pengembangan SDM di MTs Al-Ishlah Sukadamai Natar terutuma guru, 

dilakukan dengan mengacu pada tercapainya visi dan misi madrasah. 
Merumuskan target mutu sesuai dengan keinginan madrasah sesuai dengan 
yang ditargetkan Badan Standar Nasional Pendidikan, setelah dievaluasi 
hasilnya cukup bagus di MTs ini. 74 

 
Nur Ajizah,S.Pd.I, selaku guru fiqih, juga memberikan penjelasan tentang 

pengembangan SDM di MTs Al- Ishlah Sukadamai Natar ini, sebagai berikut: 
Target pencapaian pengembangan SDM  Pendidik di MTs ini adalah 

tercapainya visi-misi organisasi madrasah, seperti guru itu seharusnya 
memiliki kemampuan adaptif, kompetitif, kooperatif, dan mampu 
melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan serta 
berwawasan teknologi. Setelah melakukan berbagai kegiatan 
pengembangan  Pendidik, ternyata para pendidik di sini memiliki 
kemampuan yang cukup bagus, selalu responsif terhadap perubahan 
teknologi pembelajaran baru dan strategi baru, dan kelihatan antusias untuk 
selalu mempelajari yang lebih baru lagi dalam dunia pembelajaran. Apalagi 
di sini tidak terlalu terikat oleh kepala madrasah, kita sebagai guru diberi 
kewenangan penuh untuk  berkreasi.75 

 
Berkenaan dengan pendapatan Nur Ajizah,S.Pd.I di atas, rumusan target 

mutu SDM  Pendidik di MTs ini, selain didasarkan pada pencapaian visi-misi 
madrasah, juga mentargetkan terciptanya kehidupan keagamaan yang kondusif 
melalui perwujudan perilaku yang berakhlak karimah, seperti yang diungkapkan 
oleh Taqwatul Uliyah,M.Pd.I, kaur sarana yang juga guru akidah akhlak, sebagai 
berikut: 

                                                             
73 Mulyana,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 74 Imam Ropingi,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 75 Nur Ajizah,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar , 5 Oktober 2014 
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Di MTs ini telah merumuskan target pengembangan mutu SDM lebih 
dari target yang diinginkan pemerintah atas dasar pengkajian yang 
melibatkan berbagai pihak, pembinaan guru dan karyawan harus 
diutamakan ke target pembentukan kepribadian yang berkarakter akhlakul 
karimah. Dalam hal ini para pendidik diwajibkan mengikuti semua 
kegiatan yang baik, yang menunjang profesi pembelajaran yang 
menunjang keagamaan, seperti mentradisikan kehidupan keagamaan 
faham Nahdhatul Ulama’, dan semua guru di sini mengikutinya dengan 
kompak dan baik.76 
 

f. Orientasi Pengembangan Sumber Daya Pendidik  Bagi  Madrasah 
Orientasi pengembanagan sumber daya manusia (SDM)  Pendidik di MTs 

Al- Ishlah Sukadamai Natar pada hakekatnya bertujuan untuk mengangkat status 
madrasah menjadi lembaga pendidikan yang unggul dan berprestasi dalam segala 
hal, yang dilandasi oleh nilai-nilai ke-Islaman . 

Di samping itu, di MTs ini pengembangan SDM juga diorientasikan untuk 
membangun jiwa mandiri, karena madrasah ini juga dibangun atas dasar semangat 
kemandirian, keberlangsungan dan kemapanan dan lain sebagainya, sebagaimana 
dijelaskan oleh Imam Ropingi, S.Pd.I, selaku wakil kepala madrasah bagian 
kurikulum, sebagai berikut: 

Pengembangan SDM di MTs Al-Ishlah Sukadamai Natar ini pada 
dasarnya sudah berstatus baik, unggul dan memiliki sistem yang lumayan 
mapan dibanding madrasah-madrasah wilayah Lampung Selatan. Oleh 
karena itu, status yang sudah diberikan masyarakat seperti inilah yang 
harus tetap selalu diperbaiki dan diperjuangkan terus agar guru tetap 
bertahan sebagai madrasah pilihan masyarakat. Tenaga Pendidik di sini 
sering melaksanakan studi banding ke berbagai lembaga pendidikan maju. 
Semua Tenaga Pendidik yang suruh merekam di masing-masing MTs 
maju tersebut, kemudian kita berusaha meniru mereka supaya bisa seperti 
mereka atau bahkan nantinya bisa lebih baik dari mereka.77 

 

                                                             76 Taqwatul Uliyah,M.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 19 April 2014 77 Imam Ropingi,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 
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Di lain sisi, pengembangan sumber Daya Pendidik di MTs ini juga 
diorientasikan untuk menjadikan madrasah sebagai lembaga yang berbasis 
teknologi-informasi, artinya proses pembelajaran dilaksanakan dengan 
menggunakan teknologi sesuai dengan tuntutan dunia global saat ini. Hal ini 
seperti yang disampaikan oleh kepala urusan humas, Lia Rusdini,S.Kom , yaitu: 

Pegembangan SDM di MTs  ini diorentasikan untuk menjadikan 
madrasah yang unggul dalam bidang teknologi, merespon kebutuhan global 
yaitu teknologi informasi dan penguasaan bahasa asing, guna mempersiakan 
anak-anak ke masa depan yang siap diterima  di jenjang pendidikan yang 
lebih maju. Oleh karena itu SDM yang ada dibekali wawasan tentang Iptek 
dan kemampuan bahasa”.78 

 
Senada dengan pendapat Lia Rusdini,S.Kom di atas, Nurul Jannah, S.Pd, 

selaku bendahara madrasah menjelaskan, sebagai berikut: 
Pengembangn sumber Daya Pendidik di MTs Al- Ishlah Sukadamai 

Natar ini, sebenarnya diorientasikan untuk mendapatkan “pengakuan atau 
kepercayaan dari masyarakat” bahwa madrasah ini memiliki prestasi dan 
keunggulan, dan diharapkan nanti madrasah ini mampu menampung anak-
anak yang memiliki potensi cerdas, apakah itu anaknya orang kaya atau 
miskin, semua bisa kita terima melalui seleksi. Bagi anak cerdas yang orang 
tuanya tidak mampu membiayai, pihak madrasah akan membantu mencarikan 
solusi agar bisa sekolah di madrasah ini.79 

 
Secara singkat bagan sumber Daya Pendidik di MTs Mathla’ul Anwar  

Cintamulya, MTs Hidayatul Mubtadiin Sdidoharjo  dan MTs Al- Ishlah 
Sukadamai Natar, dapat dilihat dalam gambar bagan berikut di bawah ini: 

 
 
 
 
 
 
 
                                                             78 Lia Rusdini,S.Kom  wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 19 April 2014 79 Wahyudi, wawancara, , MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 5 Oktober 2014 
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Gambar 4.4 
Pengembangan Sumber Daya Pendidik 
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D. Pengembangan Sumber  Daya Tenaga Kependidikan di Madrasah 
Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa yang dimaksud 

dengan tenaga kependidikan (pegawai) dalam konteks ini adalah semua sumber 
daya manusia atau ketenagaan yang membantu terlaksananya kegiatan belajar 
mengajar dan membantu memberikan pelayanan administratif, akademik maupun 
non-akademik di madrasah selain guru, atau disebut dengan istilah 
karyawan/pegawai, seperti tenaga laboran, tenaga pustakawan, tenaga 
administrasi, dan termasuk pula tenaga kebersihan dan keamana (satpam) yang 
ada di lembaga pendidikan Islam (madrasah) dan lainnya. 

Pengembangan sumber Daya Tenaga Kependidikan di madrasah yang 
dimaksud dalam konteks ini adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 
kemampuan dan keterampilan pegawai sesuai dengan keperluan, agar bisa 
menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara baik di madrasah. 

Pada penelitian ini, yang akan dilaporkan secara deskriptif oleh peneliti 
mengenai pengembangan sumber Daya Tenaga Kependidikan di madrasah, 
meliputi beberapa indikator yaitu; perencanaan sumber Daya Tenaga 
Kependidikan, latihan dan pengembangan sumber Daya Tenaga Kependidikan, 
penilaian prestasi kerja pegawai, pemberian imbalan/perencanaan karier. 

 
1. Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kependidikan di MTs 

Mathla’ul Anwar  Cintamulya. 
MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya ini telah memiliki jumlah pegawai 

selain guru sebanyak 30 orang. Pegawai tesebut telah disebar ke berbagai unit 



211 
 

seperti resepsionis (ruang penerimaan tamu), ruang kantor administrasi, 
laboratorium bahasa, laboratorium komputer, laboratorium IPA, perpustakaan, 
kantor BP, kebersihan, satpam dan lainnya. Tenaga pegawai tersebut telah 
dikembangkan oleh MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya seperti di jelaskan di 
bawah ini. 

a. Perencanaan Sumber Daya Tenaga Kependidikan 
Perencanaan pengembangan sumber Daya Tenaga Kependidikan MTs 

Mathla’ul Anwar  Cintamulya telah didesain dan dilakukan melalui; 
penarikan/rekrutmen, latihan/pengembangan, dan kegiatan-kegiatan khusus bagi 
personalia dalam meningkatkan kemampuan mereka. MTs ini melakukan 
rekrutmen tenaga honorer dengan seleksi ketat, dan menggunakan sistem magang 
dengan masa uji coba selama 3 bulan. Pengambilan kebijakan perencanaan dibuat 
berdasarkan analisa kebutuhan madrasah dengan prinsip pengembangannya. Hal 
ini yang disampaikan oleh kepala madrasah, Hasanuddin,M.Pd.I, sebagai berikut: 

Perencanaan di MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya dilakukan melalui 
penarikan/rekrutmen, latihan dan pengembangan, dan kegiatan-kegiatan 
personalia dalam organisasi. Kegiatan pengembangan lebih diprioritaskan 
dari pada kegiatan penarikan atau rekrutmen, mengingat ketersediaan SDM 
yang ada dilakukan oleh pemerintah. Pemenuhan tenaga kerja di samping 
melakukan rekrutmen melalui jalur PNS, MTs ini melakukan rekrutmen 
tenaga honorer dengan seleksi ketat, dan menggunakan sistem magang. 
Pengambilan kebijakan perencanaan dibuat berdasarkan analisa kebutuhan 
madrasah dengan prinsip pengembangannya.80 

 
Perencanaan dilakukan berdasarkan analisa kebutuhan dan hasil evaluasi 

SDM ynag sudah ada, kemudian melakukan pemetaan keahlian SDM yang ada 
dan menganalisa kebutuhan SDM yang akan datang sesuai dengan tuntutan 
                                                             80 Hasanuddin,M.Pd.I, Wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 15 Maret  
2014 
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pelayanan dan tuntutan zaman. Hal ini seperti yang disampaikan oleh wakil 
kepala madrasah bagian kurikulum, Agus Salim,S.Pd.I, sebagain berikut: 

Madrasah melakukan tindakan perencanaan terpadu, menganalisa 
persediaan sekarang, mengembangkan kemampuan/skill SDM yang ada,  
peramalan akan kebutuhan SDM bagi peningkatan kualitas layanan, 
menjaga/mengontrol kualitas SDM dan mengembangkannya, maka MTs 
Mathla’ul Anwar  Cintamulya melakukan prosedur pengawasan kerja dalam 
DP3 (daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan). Perluasan dan pergantian 
posisi pekerjaan juga terkadang terjadi mengingat hasil evaluasi, tingkat 
kebutuhan dan dengan tujuan perluasan pengalaman para karyawan 
sekaligus memperkecil tingkat konfllik horizontal antar karyawan.81 

 
Hal yang sama juga disampaikan oleh Alfi Sa’idah,S.Pd.I, sebagai guru 

Tinkom dan Bendahara: 
Madrasah melakukan identifikasi kebutuhan SDM, dan berikut 

pengembangannya dengan menyusun rencana pengembangan kualitas 
dengan kegiatan pengembangan, pendampingan, pelatihan, pengawasan dan 
lain sebagainya.82 

 
Dengan redaksi yang berbeda Agus Purnomo, mengatakan sebagai 

berikut: 
 Perencanaan dilakukan dalam evaluasi kerja bersama dengan pimpinan 

yang mengacu pada pengembangan visi misi madrasah, visi misi kepala 
madrasah dan analisa kebutuhan, meliputi: merencanakan kegiatan 
pengembangan SDM misalnya melalui pelatihan, seminar, worshop khusus 
dan lain sebagainya guna melayani tertibnya dan lancarnya kegiatan 
madrasah; Mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam melayani kegiatan di 
madrasah, mengoperasional secara profesional fasilitas belajar yang ada, 
membekali diri dengan pengalaman spiritual, diikutinya pelatihan, 
pembinaan misalnya diikutkannya training ESQ, pembinaan mengaji tiap 
minggu oleh kepala madrasah dan bergiliran.83 

 
 

                                                             
81 Agus Salim,S.Pd.I, Wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 15 Maret 

2014 82  Alfi Sa’idah,S.Pd.I, Wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya,15 Maret 
2014 83 Agus Purnomo, Wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 15 Maret 2014 
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b. Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kependidikan 
Pelatihan dan pengembangan sangat penting dalam peningkatan mutu 

SDM, pelatihan akan membantu memberikan pengalaman dan peningkatan skill  
bagi pegawai, hal ini sangat dibutuhkan bagi para pegawai yang masih 
mempunyai sedikit pengalaman dan skill yang belum terlatih. Dalam hal ini MTs 
ini mendelegasikan pegawai untuk mengikuti pelatihan, seminar, pembinaan 
keagamaan untuk menciptakan iklim kinerja yang ikhlas, harmonis dan produktif, 
hal ini seperti yang dikatakan oleh kepala MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya 
sebagai berikut: 

Latihan dan pengembangan sangat penting dalam peningkatan mutu 
SDM. MTs ini melakukan beberapa upaya yaitu; mendelegasikan pegawai 
untuk mengikuti pelatihan, mengikuti seminar khusus, melakukan 
pendampingan, memberikan motivasi, menjalin hubungan kerja yang baik 
dengan anggota yang lain, membangun paradigma jihad dan komitmen 
tinggi kepada pelayanan civitas akademika, pembinaan keagamaan yang 
dapat meningkatkan motivasi kerja dan sekaligus menjalin hubungan yang 
ikhlas, produktif, menciptakan keharmonisan antar civitas akademika, dan 
lain sebagainya.84 

 
Pelatihan dan pengembangan dilakukan bersifat insendental sesuai dengan 

hasil evaluasi dan pemetaan keahlian dan juga ada yang bersifat berkala, yaitu: 
rutin diadakan pada setiap bulan, baik program yang dilakukan oleh sekolah 
maupun dari pemerintah dengan cara pendelegasian kepada para staf untuk 
mengikuti kegiatan yang menjadi target peningkatan  mutu. Hal ini seperti yang 
disampaikan oleh wakil kepala madrasah bagian kurikulum, Agus Salim,S.Pd.I, 
sebagai berikut: 

                                                             84 Hasanuddin,M.Pd.I, Wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 15 Maret 
2014 
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Latihan dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas 
dasar MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya membuat program pelatihan yang 
hampir dilakukan setiap bulannya, terkadang MTs ini mendelegasikan untuk 
mengikuti program pelatihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah/Depag. 
Kebanyakan kegiatan oleh pemerintah bersifat  insendental”.85 

 
Hal yang sedang disampaikan oleh Agus Purnomo, resepsionis, sebagai 

berikut: 
Mengikuti program pelatihan untuk meningkatkan kemampuan diri, 

meningkatkan mutu pelayanan di lingkungan madrasah, mengikuti seminar, 
menjalin hubungan yang baik antara sesama pegawai, membangun 
pradigman untuk bisa bekerja bersama dengan tim dan pembinaan 
keagamaan dari madrasah setiap hari sabtu guna memberikan semangat 
religius, ibadah dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya.86 

 
c. Penilaian Prestasi Kerja Sumber Daya Tenaga Kependidikan 

Pengawasan dilakukan dua cara, yaitu; pertama, dengan pengamatan 
secara langsung yang dilakukan oleh kepala madrasah, dan kedua, dengan melalui 
para wakil kepala madrasah bagi yang ada, yang selanjutnya evaluasi dilaporkan 
kepada kepala sekolah. Penilaian selanjutnya dikontrol dalam format DP3 (Daftar 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala 
madrasah, Hasanuddin,M.Pd.I, sebagai berikut: 

Penilaian prestasi kerja dilakukan dalam setiap minggu dibawah 
pengawasan wakil kepala madrasah bagian. Wakil kepala madrasah bagian 
akan melaporkan kinerja masing-masing personalianya, penilaan ini sudah 
diatur dalam format DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). 
Penghargaan diberikan kepada mereka yang berprestasi dalam pekerjaannya. 
Sebaliknya pemberian peringatan dan bahkan sanksi bisa dilakukan bagi 
mereka yang melanggar target/standar pelayanan yang harus mereka 
kerjakan.87 

 
                                                             

85 Agus Salim,S.Pd.I, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya,15 Maret 2014 86 Agus Purnomo , wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 15 Maret 2014 87 Hasanuddin,M.Pd.I, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 15 Maret 
2014 
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Senada dengan hal itu, kepala madrasah bagian kurikulum Agus 
Salim,S.Pd.I, memberikan kriteria penilaian sebagai berikut: 

Aspek-aspek penilaian dalam DP3 adalah; a. pengawasan kedisplinan, b. 
Kesetiaan, c. Prestasi kerja, d. Tanggung Jawab, e. Ketaatan, f. Kejujuran, g. 
Kerjasama, h. Prakarsa, i. Kepemimpinan. Semua dalam daftar DP3. 
Pembinaan dilakukan bagi mereka yang belum memenihi target yang 
distandarkan oleh kepala madrasah.88 

 
d.  Pemberian Imbalan/Perencanaan Karir Sumber Daya Tenaga 

Kependidikan. 
 

Hasil dari penilaian kinerja pegawai, kemudian dilanjutkan dengan 
pemberian imbalan (penghargaan) berupa kesejahteraan, promosi atau pemberian 
posisi baru. Hal seperti yang disampaikan oleh kepala madrasah, 
Hasanuddin,M.Pd.I, sebagai beerikut: 

Penilaian prestasi kerja dilakukan dalam setiap minggu di bawah 
pengawasan wakil kepala madrasah bagian. Wakil kepala madrasah bagian 
akan melaporkan kinerja masing-masing personalianya, penilaian ini sudah 
diatur dalam format DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Setiap 
prestasi diberikan imbalan yang layak untuk memacu semangat kerja para 
karyawan. Penghargaan atas kinerja adalah kesejahtraan bagi para pegawai 
yang bersangkutan dan atau pemberian wewenang baru/jabatan baru, dan 
promosi jabatan. MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya selalu memikirkan 
kesejahtraan para pegawai, karena hal ini adalah bagian dari strategi 
menguatkan roda organisasi. Semangat kerja akan terjalian jika ada 
penghargaan, begitu juga sebaliknya, jika tidak sesuai dengan kesepakatan 
yang ada maka pihak madrasah tidak segan-segan memberikan sanksi bagi 
pelanggaran yang dilakukan. Hal ini diberikan untuk menjadi pelajaran bagi 
yang lain, dan memberikan efek jera  dan sekaligus menjaga system kinerja 
yang sudah terbangun.89 

 

                                                             
88  Agus Salim,S.Pd.I, wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 15 Maret 

2014 89 Hasanuddin,M.Pd.I, wawancara, MTs HiM. Feri Fernadi, S.Pd.Iul Mubtadiin Sidoharjo, 15 
Maret 2014 
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2. Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kependidikan di MTs Hidayatul 
Mubtadiin Sidoharjo. 

MTs ini memiliki jumlah pegawai selain guru sebanyak 12 orang. 
Pegawai tersebut telah disebar ke berbagai unit seperti ruang kantor administrasi, 
laboratorium, perpustakaan, kebersihan, satpam, dan lainya. Tenaga Kependidikan 
tersebut telah dikembangkan oleh MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 
sebagaimana di jelaskan di bawah ini. 

a. Perencanaan Sumber Tenaga Kependidikan.  
Perencanaan SDM Tenaga Kependidikan  pada MTs ini dilakukan dengan 

mempertimbangkan aspek Tenaga Pendidik yang ada, kebutuhan dan kualifikasi 
tenaga  keahlian yang ada, melakukan seleksi dan rekrutmen dengan 
mencocokkan sumber daya manusia yang ada dengan posisi yang tersedia atau 
yang di butuhkan. Perencanaan yang selanjutnya adalah melalui rekrutmen, 
pelatihan, pengembangan diri dan pendampingan. Hal ini disampaikan oleh 
kepala madrasah, Nur Hidayah,M.Pd.I, sebagai berikut: 

Perencanaan pada MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo dimulai dari 
latihan dan pengembangan, dan kegiatan-kegiatan personalia dalam 
organisasi. Pemenuhan tenaga murni dari tes, intreviu dan magang selama 
tiga bulan. Pengambilan kebijakan perencanaan disebut berdasarkan analisa 
kebutuhan madrasah dengan prinsip pengembangannya, dan mencocokan 
posisi yang dibutuhkan. Pada MTs ini Tenaga Pendidik dan pegawai tidak 
ada yang  PNS.90 

 
Perencanaan organisasi juga didasarkan pada analisa kebutuhan yang 

akan datang, atau estimasi kebutuhan ke depan, selain itu dilakukan pengawasan 
kinerja dan pemberian kesempatan dalam berkarya. Hal ini seperti juga di 
                                                             90 Nur Hidayah,M.Pd.I, wawancara, MTs HiM. Feri Fernadi, S.Pd.Iul Mubtadiin Sidoharjo, 18 
Maret 2014 
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sampaikan oleh wakil kepala madrasah bagian kurikulum, Mujiyatun,M.Pd.I, 
sebagai berikut: 

Perencanaan dibuat dengan menganalisa persediaan SDM sekarang, 
estimasi akan kebutuhan pelayanan yang akan datang, melakukan prosedur 
pengawasan kerja, pembinaan, pemberian wewenang dan tanggung jawab 
pada masing-masing personalia. 

 
Senada dengan hal itu M.Feri Fernadi,S.Pd.I, Staf TU, dan Ani Kurnia, 

pegawai  Perpustakaan mengatakan sebagai berrikut; 
Organisasi mengidentifikasi kualitas SDM, dengan menyusun rencana 

pengembangan dan kegiatan pengembangan, pendampingan bagi tenaga baru, 
pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan dan lain sebagainya. 
Selain itu terkadang ada pembagian tugas lain dalam kepanitiaan secara 
bergantian, untuk melatih tanggung jawab dan melatih kepemimpinan dan 
sekaligus membangun sistem kinerja yang harmonis dan penuh tanggung 
jawab.91 

 
b. Latihan Dan Pengembangan Sumber  Daya Tenaga Kependidikan. 

Latihan dan pengembangan pegawai di MTs ini dilakukan secara berkala 
dan insindental. Berkala artinya ada waktu pada setap bulan untuk mengadakan 
atau mengikutsertakan para pegawai dalam kegiatan pelatihan pengembangan 
potensi diri. Secara insidental berarti kegiatan diadakan sesuai acara tertentu, 
tanpa ada jadwal rutin, tetapi hampir setiap bulan ada pelatihan dan 
pengembangan bagi pegawai madrasah. Kegiatan ini terkadang diselenggarakan 
oleh sekolah dengan mengundang pemateri dari luar, terkadang kegiatan pelatihan 
diselenggarakan oleh instansi lain yang telah bekerja sama dengan MTs Hidayatul 
Mubtadiin Sidoharjo, dan terkadang juga mengikuti kegiatan pemerintah dalam 
hal ini kementrian agama. Selain itu juga secara idividu pada karyawan 

                                                             
91 Feri dan Ani , wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 18 Maret 2014 
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mempunyai motivasi tersendiri untuk meningkatkan mutu diri mereka dengan 
mengikuti kursus, dan pelatihan yang lain. Hal ini sebagaimana yang dikatakan 
oleh kepala madrasah, Nur Hidayah,M.Pd.I, sebagai berikut: 

Pengembangan SDM dilakukan dengan mendelegasikan karyawan 
untuk megikuti pelatihan-seminar, pembinaan dalam pekerjaan dan 
pembinaan keagamaan untuk menciptakan hubungan kinerja yang harmonis, 
meningkatkan kemandiriaan, meningkatkan tanggung jawab, membangun 
system kerja yang harmonis dengan penuh rasa memiliki berbasis 
pelayanan, memotivasi kerja, pemberian kompensasi, penghargaan, jaminan 
kesejahtraan, dan lain sebagainya.92 

 
Demikian pula yang dikatakan oleh wakil kepala madrasah bagian 

kurikulum,  Mujiyatun, M.Pd.I, sebagai berikut: 
Latihan dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari 

SDM Tenaga Kependidikan yang ada dengan membuat program pelatihan, 
mendelegasikan untuk mengikuti program dari pemerintahan, memberikan 
tanggung jawab secara bergantian dalam kepanitiaan. Mengikuti kegiatan 
pemerintahan yang bersifat insidental.93 

 
Hal senada juga yang diungkapkan oleh M.Feri Fernadi,S.Pd.I, Staf TU, 

yaitu: 
MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo mendelegasikan personalianya 

untuk mengikuti kegiatan pengembangan, pendampingan, pelatihan, dan lain 
sebaginya”.94 

 
Demikian juga yang dirasakan oleh Ani Kurnia, pegawai Perpustakaan, 

yaitu: 
Pelatihan dan pengembangannya adalah; mengikuti pelatihan, seminar 

dan pembinaan dalam rangka menigkatkan skill, pembinaan keagamaan 
dari madrasah, pemberian kesempatan dalam pemimpin kepanitiaan untuk 
membangun jiwa kemandirian, tanggung jawab serta melatih diri berani 
malakukan inovasi”.95 

 
                                                              

92 Nur Hidayah,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 18 Maret 2014  93 Mujiyatun,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 18 Maret 2014 94 M. Feri Fernadi, S.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 18 Maret 2014 95 Ani Kurnia, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 18 Maret 2014 
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c. Penilaian Prestasi Kerja Sumber Daya Tenaga Kependidikan. 
Penilaian dilakukan oleh kepala madrasah, Nur Hidayah,M.Pd.I, dengan 

dibantu oleh para wakil kepala madrasah bagian yang ada. Terkadang kontrol 
terhadap kinerja para staf juga dilakukan sendiri oleh kepala sekolah. Dalam hal 
ini kepala madrasah ingin membangun sistem kinerja yang baik, jika tidak 
mengikuti job yang sudah diberikan, maka kepala sekolah akan melakukan 
pembinaan terlebih dahulu; jika tidak maka akan dilakukan mutasi kerja atau 
bahkan pemutusan hubungan kerja. Hal ini seperti disampaikan kepala madrasah, 
Nur Hidayah,M.Pd.I, sebagai berikut: 

Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap minggu, di bawah pengawasan 
wakil kepala madrasah bagian. Wakil kepala madrasah bagian akan 
melaporkan kinerja masing-masing personalianya, penilaian diorentasikan 
dalam membentuk sistem kinerja yang baik, budaya kerja dan budaya 
berprestasi. Dalam membangaun disiplin yang tinggi dan komitmen yang 
kuat, penghargaan diberikan kepada mereka yang beprestasi dan sebaliknya 
peringatan, sanksi dan hukuman diberikan bagi mereka yang tidak mematuhi 
standar kerja yang berlaku. Ketegasan dalam evaluasi kinerja diambil 
dengan pertimbangan untuk menjaga kualitas layanan kepada masyarakat 
madrasah dan untuk menciptakan sistem kerja yang kondusif.96 

 
Wakil kepala madrasah bagian kurikulum, Mujiyatun,M.Pd.I, 

menambahkan hal itu,  bahwa: 
Pengkontrolan SDM perlu dilakukan dengan; a) Pengawasan 

kedisiplian, b). Kesetiaan/Loyalitas, c). Prestasi Kerja, d) Tanggug Jawab, 
e). Ketaatan, f). Kejujuran, g). Kerjasama h). Ibadah i). Kepemimpinan, dan 
j). Prilaku Islami.97 

 
 Evaluasi kinerja dibahas dalam rapat evaluasi, bentuk penghargaan 

prestasi adalah pemberian bonus kesejahteraan. Hal ini dikatakan oleh M.Feri 
Fernadi,S.Pd.I, Staf TU dan Ani Kurnia , pegawai Perpustakaan: 
                                                             

96 Nur Hidayah,M.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 18 Maret 2014 
97 Mujiyatun, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 18 Maret 2014 
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Penilain diberikan pada evaluasi kinerja dalam setiap minggu melalui 
pengamatan kedisiplinan dan prilaku islami. Prestasi diberikan kepala 
sekolah dalam bentuk peningkatan kesejahtraan, bonus atau mendapatkan 
kepercayaan untuk memimpin proyek dalam skala kecil.98 
 
d. Pemberian Imbalan/Perencanaan Karir Sumber Daya Tenaga 

Kependidikan. 
Pemberian promosi dan pemindahan ke posisi yang baru dimungkinkan 

berdasarkan prestasi, kebutuhan dan estimasi masa depan. Hubungan kerja harus 
selalu ditingkatkan tanpa ada rasa cemburu. Oleh karena SDM yang ada pada 
madrasah ini adalah semuanya bukan PNS (Pegawai Negri Sipil), maka 
pemberian kesempatan untuk menjadi ketua kepanitiaan dilakukan secara 
bergantian dalam rangka  melatih tanggung jawab, serta diberikan kompensasi 
kerja berupa kesejahtraan. Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala madrasah, 
Nur Hidayah,M.Pd.I, sebagai berikut: 

Penialain terhadap prestasi kerja dilakukan pengawasan wakil kepala 
madrasah bagian. Wakil kepala madrasah bagian akan melaporkan kinerja 
masing-masing personalianya. Pemberian promosi dan pemindahan ke 
posisi yang baru dimungkinkan berdasarkan prestasi dan kebutuhan. 
Hubungan kerja harus selalu  ditingkatkan tanpa ada rasa cemburu, 
pemberian kesempatan untuk menjadi ketua secara bergantian dalam 
kepanitian, ada kompensasi kerja berupa kesejahteraan.99 

 
Senada dengan pendapat kepala madrasah sebagaimana tersebut di atas, 

M.Feri Fernadi,S.Pd.I, Staf TU, mengatakan: 
Langkah peningkatan mutu dilakukan dengan mendelegasikan 

personalianya untuk mengikuti kegiatan pengembangan diri, kursus, 
pendampingan dan pelatihan pemberian kompensasi dan promosi, 
diberikan kelulusan dalam pengembangan diri misalnya dengan studi 
lanjut atau mengikuti kursus.100 

                                                              
98 Feri dan Ani, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo 18 Maret 2014 99 Nur Hidayah,M.Pd.I, wawancara MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 18 Maret 2014 100 M. Feri Fernadi, S.Pd.I, wawancara, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, 18 Maret 2014 
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e. Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kependidikan di MTs Al- 
Ishlah Sukadamai Natar  

MTs ini memiliki pegawai selain guru sebanyak 11 orang. Pegawai 
tersebut disebarkan ke berbagai unit seperti ruang kantor administrasi, 
laboratorium, perpustakaan, kebersihan, satpam dan lainnya. Pegawai tersebut 
telah dikembangkan oleh MTs Al Ishlah Sukadamai   sebagaimana yang di 
jelaskan dibawah ini: 

a. Perencanaan Sumber Daya Tenaga Kependidikan 
Perencanaan terhadap pengembangan sumber Daya Tenaga Kependidikan 

di MTs Al Ishlah Sukadamai   berupa estimasi kebutuhan SDM/ Staf, analisa 
jumlah SDM yang ada, analisa jumlah SDM yang dibutuhkan, merumuskan dan 
menjabarkan visi misi dan organisasi, melakukan rekrutmen, latihan dan 
pengembangan untuk bagian prsonalia, dan kegiatn-kegiatan personalia dalam 
oganisasi pengembangan diri, mengidentifikasi lingkungan organisasi yang perlu 
dikembangkan, memperkirakan kebutuhan-kebutuhan SDM yang akan datang. 
Hal ini seperti yang disampaikan oleh kepala madrasah, Mulyana,S.Pd.I, sebagai 
berikut: 

Perencanaan pada MTs Al IshlahSukadamai   adalah estimasi kebutuhan 
SDM, menganalisis kinerja SDM yang ada, mengawasi kapasitas SDM yang 
dibutuhkan, merumuskan dan menjabarkan visi misi organisasi melakukan 
rekrutmen berdasarkan  kebutuhan, memberikan pendidikan latihan dan 
kegiatan pengembangan, memberikian kegiatan-kegiatan berkaitan dengan 
system kerja personalia dalam organisasi, mengidentifikasi lingkungan 
organiisasi, melatih kerja sama dalam tim, memperkirakan kebutuhan-
kebutuhan SDM yang akan datang.101 

 

                                                             
101 Mulyana,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 25 Maret 2014 
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Senada dengan hal itu kaur Humas, Lia Rusdini,S.Kom, menyatakan 
sebagai berikut: 

 Perencanaan pengembangan SDM dimulai dari estimasi kebutuhan 
masyarakat madrasah, pengelompokan kualifikasi SDM yang ada, melakukan 
pengembangan, melakukan prosedur pengawasan kerja, pembinaan, 
pemberian wewenang sepenuhnya untuk mandiri dalam melakukan ini visi, 
melatih tanggung jawab, melakukan rekrutmen SDM.102 

 
Seperti juga yang disampaikan oleh Imam Ropingi,S.Pd.I, kaur kurikulum 

dan pengajaran, yaitu: 
Organisasi mengidentifikasi kualitas SDM, mengembangkan, 

menyusun rencana pengembangan dengan kegiatann pengembangan, 
pendampingan, pelatihan, meramalkan kebutuhan SDM yang akan datang 
dan lain sebaginya. 103 

 
Taqwatul Uliyah,M.Pd.I, kaur SARPRAS, juga menyampaikan sebagai 

berikut :  
Mengidentifikasikan SDM yang ada, mengklasifikasi posisi-posisi 

SDM yang ada, memfasilitasi dan mengelola kebutuhan pegawai, 
membangun hubungan kerja, meramalkan kebutuhan SDM yang akan 
datang, mengadakan training, mengadakan penilaian, mengkontrol 
pengembangan SDM yang ada. 104 

 
b. Latihan Dan Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kependidikan 

Latihan dan pengembangan SDM kependidikan Tenaga Kependidikan 
dikembangkan dengan mendelegasikan karyawan untuk mengikuti pelatihan-
seminar, workshop, melakukan pembinaan kerja, pembinaan keagamaan, 
memotivasi kinerja, membangun hubungan kerja dengan baik dan humanis, 

                                                             
102 Lia Rusdini,S.Kom , wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 25 Maret 2014 103 Imam Ropingi,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 25 Maret 2014 104 Taqwatul Uliyah,M.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 25 Maret 2014 
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memberi kesempatan untuk studi lanjut, kursus dan lain sebaginya. Hal ini seperti 
disampaikan oleh kepala madrasah, Mulyana,S.Pd.I, sebagai berikut: 

Pengembangan SDM dikembangkan dengan mendelegasikan karyawan 
untuk mengikuti pelatihan–seminar, workshop, pembinaan kerja, 
memberikan pembinaan keagamaan dalam rangka membangun orientasi 
kerja, semangat kerja yang ikhlas, memberi kesempatan untuk studi lanjut, 
kursus dan lain sebgainya.105 

 
Hal yang sama disampaikan oleh kaur humas, Lia Rusdini,S.Kom , yaitu: 

Latihan dan pengembangan dilakaukan untuk meningkatkan 
kualitas dari SDM Tenaga Kependidikan yang ada dengan membuat 
program pelatihan, mendelegasikan untuk mengikuti program pemerintah 
maupun dari lembaga swasta lainnya. Pengembangan SDM didasarkan 
pada kebutuhan dan kualifikasi pegawai yang ada.106 

 
Senada apa yang diungkapkan oleh Lia Rusdini,S.Kom  diatas, 

Imam Ropingi,S.Pd.I juga menuturkan : 
 Latihan dan pengembangan yang dilakukan oleh MTs Al- Ishlah 

Sukadamai Natar  adalah mendelegasikan personalianya untuk mengikuti 
kegiatan pengembangan, workshop, melakukan pendampingan, pelatihan 
dan lain sebagainya.107 

 
c. Penilaian Prestasi Kerja Sumber  Daya Tenaga Kependidikan 

Penilaian kinerja pegawai di MTs ini dilakukan oleh kepala madrasah, 
dibantu oleh para KAUR yang ada. Kontrol terhadap kualitas mutu SDM, kinerja 
para staf juga dilakukan sendiri oleh kepala madrasah. Dalam hal ini kepala 
madrasah ingin membangun sistem kinerja yang baik, penuh keikhlasan dan 
keinginan bersama untuk membangun generasi bangsa, karena ini merupakan 
amanah. Membangun komitmen dan membesarkannya adalah sangat penting, 
karena akan mempengaruhi profesionalitas dari pegawai yang ada. Oleh karena itu 
                                                             

105 Mulyana,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar,  25 Maret 2014 106 Lia Rusdini,S.Kom, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar , 25 Maret 2014 107Imam Ropingi,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 25 Maret 2014 
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penilaian yang dilakukan oleh pihak madrasah terhadap kinerja pegawai 
didasarkan pada beberapa unsur: kesetiaan, pengabdian prestasi kerja, tanggung 
jawab, ketaatan, kejujuran, kerjasama, pemrakarsa, dan lain sebagainya. Hal ini 
seperti di samping oleh kepala madrasah, Mulyana,S.Pd.I, sebgai berikut: 

Penilaian yang kami lakukan terhadap kinerja karyawan di MTs ini 
didasarkan pada sikap dan perilakunya selama menjalankan tugas dan 
pekerjaanya sebgai pegawai, seperti bagaimana kejujurannya, 
kedisiplinanya, kesetiaannya, prestasinya, pengabdiannya, pemrakarsa, dan 
lain sebagainya. Ini karena diharapkan dapat membentuk sistem kinerja 
yang baik, sesuai dengan standar kerja yang bagus. Dari penilaian yang kami 
lakukan pada para pegawai di MTs ini, semuanya berjalan dengan baik 
sesuai harapan madrasah. Oleh karena itu terhadap prestasi kerja mereka, 
telah kami berikan tambahan tunjangan kesejahteraan, tunjangan menikah, 
tunjangan prestasi, dan lain sebagainya.108 

 
Pengawasan terhadap budaya kerja yang diterapkan di MTs Al- Ishlah 

Sukadamai Natar  dimulai dari kedisiplinan, pengawasan terhadap standar kerja, 
penerapan program perencanaan SDM efektif, dan menjaga kualitas SDM ynag 
ada serta melakukan estimasi kebutuhan SDM yang akan datang. Hal ini seperti 
yang dikatakan Kaur Humas, Lia Rusdini,S.Kom , sebagai berikut: 

Pengawasan terhadap budaya kerja perlu dilakukan untuk menjaga 
kualitas bahkan mengembangkannya, kedisiplinan harus dijaga, melakukan 
pengawasan terhadap standar kerja, penerapan program perencanaan SDM 
efektif, memberikan fasilitas para pegawai dalam mengembagkan diri dan 
memberikan kebebasan berekspresi dan berinovasi dan menigkatkan mutu 
pelayanan. Penilaian lebih ditekankan pada aspek kepuasan pelayanan 
konsumen, dalam hal ini para orang tua siswa, dan pelayanan terhadap 
kelancaran kegiatan akademik.109 

 
Senada dengan yang disampaikan oleh Lia Rusdini,S.Kom di atas, Imam 

Ropingi,S.Pd.I juga mengatakan: 
                                                             108 Mulyana,S.Pd.I, wawancara MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 25 Maret 2014 109 Lia Rusdini,S.Kom, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 25 Maret 2014 
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Perkembangan SDM diamati, dipilih dan dikembangkan sesuai dengan 
kebutuhan zaman, mendelegasikan personalia untuk mengikuti kegiatan 
pengembangan, pendampingan, dan pelatihan. Pengawasan dilakukan oleh 
kepala madrasah, para wakil kepala madrasah bagian dan seluruh civitas 
akademik, prinsipnya adalah saling mengingatkan.110 

 
d. Pemberian Imbalan / Perencanaan Karir Sumber Daya Tenaga 

Kependidikan 
Pemberian penghargaan terhadap prestsi kinerja di MTs Al- Ishlah 

Sukadamai Natar  ini, juga dilakukan untuk membangaun semangat kerja para 
pegawainya. Penghargaan prestasi kerja diberikan dalam hal materi, dan 
tunjangan. Tunjangan dalam hal ini bisaa beupa tunjangan sakit, tunjangan 
melahirkan, tunjangan meninggal dunia, tunjangan menikah dan lain sebagainya. 
Lebih lengkapnya kepala madrasah, Mulyana,S.Pd.I, menyatakan: 

 Penilaian prestasi kerja dilakukan dibawah pengawasan wakil kepala 
madrasah bagian. Wakil kepala madrasah bagian akan melaporkan kinerja 
masing-masing personalianya. Pemberian promosi dan pemindahan ke posisi 
yang baru dimungkinkan berdasarkan prestasi, kebutuhan hubungan  kerja 
harus selalu ditingkatkan tanpa ada rasa cemburu, pemberian kesemangatan 
untuk berkarya, memberikan kesempatan untuk meneruskan studi lajut, 
mengikuti kursus.111 

 
Imbalan dan perencanaan  karir bisa berupa konpensasi materi, promosi, 

rolling pososi jabatan, dan pemberian izin untuk pengembangan diri, misalnya 
studi lanjut atau kursus. Hal ini disampaikan oleh kaur humas, Lia 
Rusdini,S.Kom, sebagai berikut: 

Pemberian konpensasi berupa kesejahtraan, jaminan kesehatan, dan 
promosi, diberikan keleluasan dalam pengembangan diri, pemberian 
pengalaman dalam kepanitiaan secara bergantian dalam rangka melatih 

                                                             110 Imam Ropingi,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 25 Maret 2014 111 Mulyana,S.Pd.I, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 25 Maret 2014 
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tanggung jawab, meningkatkan, kepercayaan diri, kemandirian, meningkatkan 
kemampuan, kepemimpinan, meningkatkan kualitas hubungan.112 

 
Pegawai di MTs Mathla’ul Anwar  Cintamulya, MTs Hidayatul 

Mubtadiin dan MTs Al- Ishlah Sukadamai Natar, dapat dilihat dalam gambar 
bagan di bawah ini: 

Gambar 4.5 
Pengembangan sumber Daya Tenaga Kependidikan  

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                             

112 Lia Rusdini,S.Kom, wawancara, MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 25 Maret 2014 
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E. Mutu Lulusan 
Sebagaimana dijelaskan pada bab sebelumnya, bahwa mutu lulusan  dalam 

konteks ini adalah out put dari MTs. Mathla’ul Anwar, MTs. Hidayatul 
Mubtadiin, dan MTs Al Ishlah Sukadamai yang mempunyai kriteria sebagai out 
comes yaitu memiliki nilai rata –rata yang baik dan dapat melanjutkan ke sekolah 
yang lebih tinggi dengan kualitas yang baik (favorit). Indikator Sumber Daya 
Berkualitas adalah tampilnya lulusan yang memiliki kekuuatan Imtaq dan 
Imtek.113 

1. Mutu Lulusan di MTs. Mathlaul Anwar Cinta Mulya 
Pengembangan mutu lulusan yang ber–Imtaq ini dilakukun oleh MTs 

Mathla’ul Anwar Islamiayah Cintamulya melalui program wajib pengembangan 
diri bidang keagamaam, kegiatan ini bertujuan memberikan kesempatan kepada 
peserta didik untuk mengembangkan diri sesuai kebutuhan bakat dan minat setiap 
peserta didik sesuai dengan kondisi madrasah.  

Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala MTs Mathla’ul Anwar Islamiayah 
Cintamulya mengenai kegiatan pengembangan diri yang dilakukan MTs 
Mathla’ul  Anwar  Islamiayah Cintamulya secara rutinitas sebagai berikut : 

Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai membaca Al Qur’an secara 
berjamah di kelas masing – masing (07.15 – 07.30), Sholat Dzuhur berjamaah, 
pembinaan ekstrakurikuler berupa Rohis,  mengadakan Jum’at shodaqoh, 
membiasakan berbicara santun di dalam maupun di luar lingkungan madrasah, 
berpenampilan rapih, bersih, dan tidak membuang sampah sembarangan. 
                                                             113  Depag RI Dirjen Kelembagaan Agama Islam, Pedoman Manajemen Berbasis 
Madrasah, (Jakarta : Depag 2013) , hal 55 
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Pengembangan mutu lulusan secara akademik di MTs Mathla’ul Anwar 
Islamiyah Cintamulya, diawali dari proses pembelajaran di kelas dan bimbingan 
yang dilakukan oleh pihak pendidik (Pendidik), sebagaimana di ungkapkan oleh 
Hasanuddin,M.Pd.I selaku kepala madrasah, sebagai berikut: 

Jumlah Siswa pada tahun pelajran 2014/2015 sebanyak 534 orang 
terbagi dalam 15 rombongan belajar. Secara umum kondisi input dan out put 
siswa pada MTs Mathla’ul Anwar Islamiayah Cintamulya ini tergolong 
baik. Terutama jika dilihat dari prestasi akademiknya. Tingkat kelulusan dari 
tahun ke tahun selalu 100% dengan prestasi nilai yang selalu meningkat. 
Dengan kondisi input yang bagus ini berdampak positif dalam proses 
pembelajaran sehingga mampu menghasilkan output yang rata-rata baik. 114 

 
Senada dengan hal tersebut Waka Madrasah Bidang Kurikulum juga 

mengungkapkan : 
Tingkat Keberhasilan siswa dalam PBM rata-rata baik, namun jika 

dicermati ternyata ada disparasi prestasi antara siwa laki-laki dan siswa 
perempuan di mana prestasi siswa perempuan lebih bagus dibandingkan 
siswa laki-laki.  

 
 

2. Mutu Lulusan di  MTs. Hidayatul Mubtadiin Jati Agung 
Pengembangan mutu lulusan disesuaikan dengan tujuan utama dari MTs. 

ini yaitu menciptakan alumni yang ber-IMTAQ dan IPTEK, disiplin dan 
berkepribadian Islami, memaksimalkan prestasi belajar dan membina generasi 
soleh-solehah yang cerdas, terampil dan berwawasan global. Berikut Adalah 
upaya pihak madrasah untuk meningkatkan mutu lulusan. 

1) Kurikulum. Kurikulum MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan 
Jati Agung  yang digunakan adalah kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP) untuk kelas VII dan IX, sedangkan untuk kelas VII menggunakan 
kurikulum 2013, mesti pelaksanann belum secara maksimal. 

                                                             114  Hasanuddin,M.Pd.I, Wawancara, MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 1 
Februari 2014 
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Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang mengacu pada 
standar nasional pendidikan dimaksudkan untuk menjamin pencapaian 
tujuan pendidikan nasional. Standar nasional pendidikan terdiri atas: 
standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik 
dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar 
pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dua 
dari kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, yaitu Standar Isi (SI) 
dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) merupakan acuan utama bagi 
satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum. 
Untuk memenuhi amanat Undang-undang tersebut di atas dan guna 
mencapai tujuan pendidikan nasional pada umumnya, serta tujuan 
pendidikan sekolah pada khususnya, MTs Hidayatul Mubtadiin sebagai 
lembaga pendidikan tingkat menengah memandang perlu untuk 
mengembangkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).  
Melalui KTSP ini sekolah/madrasah dapat melaksanakan program 
pendidikannya sesuai dengan karakteristik,  potensi, dan kebutuhan peserta 
didik. Untuk itu, dalam pengembangannya melibatkan seluruh warga 
sekolah  dengan berkoordinasi kepada pemangku kepentingan di 
lingkungan sekitar sekolah. Kurikulum MTs Hidayatul Mubtadiin , yang 
secara keseluruhan mencakup: 

1. Struktur Dan Muatan Kurikulum;  2. Beban Belajar Peserta Didik; 3. Kalender Pendidikan;  4. Silabus, Dan 5. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). 
 

2) Struktur kurikulum MTs. Hidayatul Mubtadiin memuat kelompok mata 
pelajaran sebagai berikut ini:   

a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia; 
b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan   dan kepribadian; 
c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi; 
d. Kelompok mata pelajaran estetika; 
e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan. 
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3) Muatan Kurikulum MTs. Hidayatul Mubtadiin meliputi sejumlah mata 
pelajaran yang keluasan dan kedalamannya sesuai dengan Standar 
Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang ditetapkan oleh BSNP, dan 
muatan lokal yang dikembangkan oleh madrasah serta kegiatan 
pengembangan diri. 

4) Mengembangkan dan mengevaluasi/meninjau kurikulum secara berkala 
sesuai dengan kebutuhan pasar dengan tetap berpijak kepada nilai-nilai 
keislaman (Ahlussunnah Wal Jama'ah), Pancasila dan Undang-Undang 
1945 

5) Meningkatkan kualitas proses pembelajaran 
6) Mendorong efektifitas kegiatan penelitian belajar mengajar dan 

ekstrakurikuler madrasah. 
 
Sedangkan untuk mencapai standar mutu lulusan mengacu pada 

kompetensi yang ditetapkan oleh BSNP sebagai berikut Memberdayakan 
ekstrakulikuler/Organisasi Siswa 

a. Mengoptimalkan aktifitas ekstrakulikuler/organisasi kesiswaan 
b. Pemerataan dan keterlibatan siswa dalam kegiatan ekstrakulikuler 
c. Meningkatkan pelayanan secara intensif melalui guru pembimbing. 
d. Pemanfaatan alumni kedepan dan pembuatan organisasi alumni 
e. Merencanakan untuk selalu kordinasi dengan para alumni secara 

berkala. 
f. Merencanakan Mengoptimalkan peran organisasi alumni untuk 

mengembangkan MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan Jati 
Agung 

g. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan 
perkembangan remaja, 

h.  Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan kelebihan 
diri serta memperbaiki kekurangannya,  
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i. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas perilaku, 
perbuatan, dan pekerjaannya,  

j. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial,  
k. Menghargai keberagaman agama, bangsa,  suku, ras, dan golongan 

sosial ekonomi dalam lingkup global,  
l. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara logis, 

kritis, kreatif, dan inovatif,  
 

Sementara secara akademik pencapaian nilai rata – rata  Nilai Ujian Akhir 
Nasional dari tahun ke tahun cendrung mengalami kenaikan, dan siswa yang 
melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi mencapai 92%. 

 
3. Mutu Lulusan di MTs. Al Ishlah Sukadamai  Natar 

Pengembangan mutu lulusan di MTs. Al Ishlah Sukadamai Natar sesuai 
pula dengan tujuan inti madrasah yaitu untuk menghasilkan lulusan yang cinta 
ilmu pengetahuan agama Islam dan Ilmu pengetahuan umum, terampil melakukan 
dan memimpin ibadah harian serta menguasai informasi dan teknologi dengan 
baik dan benar. Adapun upaya yang dilakukan oleh lembaga dalam rangka 
pengembangan mutu lulusan adalah sebagai berikut, 

a. Aspek Pemerataan Pendidikan dan Perluasan Akses. 
1) Pengembangan sistem rekrutmen yang adil dan transparan. 
2) Pengembangan pelayanan pendidikan yang bermutu, adil dan merata. 
3) Pengembangan informasi data dan informasi yang efektif. 
4) Pengembangan jalinan komunikasi dan kerjasama yang efektif dengan 

lingkungan luar sekolah. 
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b. Aspek Kualitas, Efisiensi dan Relevansi. 
1) Peningkatan/Pengembangan ISI 9 Kurikulum 
2) Pengembangan kurikulum satuan pendidikan. 
3) Pengembangan silabus. 
4) Pengembangan RPP 
5) Pengembangan Standar Proses. 
6) Pengembangan inovasi guru dalam mengajar. 
7) Pengembangan system penilaian. 
8) Pengembangan media pembelajaran. 
9) Pengembangan kurikulum islam terpadu. 
10) Pengembangan Tenaga Pendidik dan kependidikan. 
11) Pengembangan dan peningkatan standar kualitas tenaga kependidikan. 
12) Peningkatan Standar Kelulusan. 
13) Pengembangan pencapaian standar kelulusan maksimal. 
14) Meningkatkan skor lulusan tiap tahunnya. 
15) Optimalisasi pendukung KBM: tenaga pengajar. 
16) Optimalisasi sarana pendukung penggunaan multimedia, perpustakaan, 

dan laboratorium. 
17) Pemberdayaan Siswa. 
18) Pengembangan pencapaian ketuntasan kompetensi. 
19) Optimalisasi proses KBM. 
20) Optimalisasi Supervisi. 
21) Optimalisasi evaluasi dan system penilaian. 
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22) Pemilihan siswa berprestasi terbaik.. 
23) Pengembangan lomba akademik dan non akademik. 
24) Lomba cerdas cermat SAIN 
25) Lomba pidato, percakapan bahasa Inggris dan Arab. 
26) Lomba mengarang dan menulis. 
27) Lomba olah raga dan seni. 
28) Lomba Tafidzul Qur’an. 
29) Pemilihan siswa teladan. 

Secara akademis  jumlah kelulusan selalu 100% dan rata–rata nilai dari 
tahun ke tahun selalu meningkat. Sedangkan jumlah lulusan yang melanjutkan ke 
jenjang yang lebih tinggi mencapai 98%.  
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Secara akademis perbandingan nilai kelulusan ujian nasional  jumlah kelulusan dari ketiga lembaga selalu 100% dan rata–rata nilai 
dari tahun ke tahun selalu meningkat. Berikut adalah data perbandingan ketiga lembaga tersebut dalam waktu tiga tahun. 
 

Tabel 4.3 
Perbandingan Rekapitulasi nilai Hasil Ujian Nasional  

Di MTs Mathla’ul Anwar,  MTs Hidayatul Mubtadiin, dan MTs Al Ishlah 
 

No Nama Madrasah Tahun 
Pelajaran 

Perolehan Nilai Ujian Nasional 
Terendah 

KKM Analisis 
B. Indonesia B. Inggris MTK IPA 

1 MTs. Mathla’ul Anwar 
2011/2012 

7,00 6,60 6,80 6,20 6,50 Nilai UN tercapai sesuai dengan KKM 
2 MTs. Hidayatul Mubtadiin 7,60 6,20 6,40 7,20 6,00 Nilai UN tercapai sesuai dengan KKM 
3 MTs. Al Ishlah  6,80 6,20 6,00 7,00 6,50 Nilai UN belum tercapai sesuai dengan 

KKM 
 

1 MTs. Mathla’ul Anwar 
2011/2012 

8,00 6,80 7,00 7,00 7,00 Nilai UN belum tercapai sesuai dengan 
KKM 

2 MTs. Hidayatul Mubtadiin 7,50 7,50 6,50 7,80 6,50 Nilai UN tercapai sesuai dengan KKM 
3 MTs. Al Ishlah  8,00 7,00 6,50 6,80 6,50 Nilai UN tercapai sesuai dengan KKM 

 
1 MTs. Mathla’ul Anwar 

2011/2012 
7,80 8,00 7,80 7,90 7,00 Nilai UN tercapai sesuai dengan KKM 

2 MTs. Hidayatul Mubtadii 8,60 8,00 7,20 7,60 7,00 Nilai UN tercapai sesuai dengan KKM 
3 MTs. Al Ishlah  8,00 7,60 7,60 7,80 7,00 Nilai UN tercapai sesuai dengan KKM 
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Tabel 4.4 
Perbandingan Rekam Jejak Alumni Tahun Pelajaran 2011/2012 

 
 MTs Mathla’ul Anwar  MTs Hidayatul Mubtadiin MTs Al Ishlah 

No Sekolah Favorit  
Yang Menjadi Tujuan 

Persentase  Sekolah Favorit  
Yang Menjadi Tujuan 

Persentase  Sekolah Favorit  
Yang Menjadi Tujuan 

Persentase  
1 MA Mathla’ul Anwar  

Islamiyah Cintamulya 
20 % MA. Hidayatul Mubtadiin Jati 

Agung 
50 % MA. Al Ishlah Sukadamai 25 % 

2 SMKN 1 Candipuro 20 % SMA Negeri Jati Agung 20 % MAN 1 Metro 10 % 
3 SMA N 1 Candipuro 20 % MAN 2 Metro 5 % MAN 2 Metro 15 % 
4 MAN Kalianda 9 % SMAN 1 Metro Kibang  5 % SMAN 1 Metro Kibang  15 % 
5 SMAN 1 Sidomulyo 15 % SMAN 1 Kota Metro 3 % SMAN 1 Kota Metro 15 % 
6 SMK N Kalianda 5 % Lain – Lain 17 % SMK N 2 Metro 5 % 
7 Lain – Lain 11%   Tahfidzul Qur’an 2 % 
8     Lain - Lain 13 % 

Jumlah 100% Jumlah 100% Jumlah 100% 
 

Tabel 4.5 
Perbandingan Rekam Jejak Tahun Pelajaran 2012/2013 

 
 MTs Mathla’ul Anwar  MTs Hidayatul Mubtadiin MTs Al Ishlah 

No Sekolah Favorit  
Yang Menjadi Tujuan 

Persentase  Sekolah Favorit  
Yang Menjadi Tujuan 

Persentase  Sekolah Favorit  
Yang Menjadi Tujuan 

Persentase  
1 MA Mathla’ul Anwar  

Islamiyah Cintamulya 
20 % MA. Hidayatul Mubtadiin 

Jati Agung 
40 % MA. Al Ishlah Sukadamai 25 % 

2 SMKN 1 Candipuro 17 % MAN Model Bandar 
Lampung 

2 % MAN 1 Kota Metro 15 % 
3 SMA N 1 Candipuro 15 % SMA N Jati Agung 10% MAN 2 Metro 15 % 
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4 MAN Kalianda 16 % MAN 2 Metro 15 % SMAN 1 Metro Kibang  15 % 
5 SMAN 1 Sidomulyo 8 % SMAN 1 Metro Kibang  10 % SMAN 1 Kota Metro 15 % 
6 MAN Model Bandar 

Lampung 
5 % SMAN 1 Kota Metro 10 % Tahfidzul Qur’an 2 % 

7 SMK N 1 Candipuro  5 % Lain – Lain 18 % Lain - Lain 13 % 
8 Lain – Lain 14%     

Jumlah 100% Jumlah 100% Jumlah 100% 
 

Tabel 4.6 
Perbandingan Rekam Jejak Alumni Tahun Pelajaran 2013/2014 

 MTs Mathla’ul Anwar  MTs Hidayatul Mubtadiin MTs Al Ishlah 
No Sekolah Favorit  

Yang Menjadi Tujuan 
Persentase  Sekolah Favorit  

Yang Menjadi Tujuan 
Persentase  Sekolah Favorit  

Yang Menjadi Tujuan 
Persentase  

1 MA Mathla’ul Anwar  
Islamiyah Cintamulya 

20 % MA. Hidayatul Mubtadiin 
Jati Agung 

20 % MA. Al Ishlah Sukadamai 20 % 
2 SMKN 1 Candipuro 17 % MAN Model Bandar 

Lampung 
15 % MAN 1 Kota Metro 15 % 

3 SMA N 1 Candipuro 15 % MAN 2 Metro 15 % MAN 2 Metro 15 % 
4 MAN Kalianda 16 % SMAN 1 Metro Kibang  15 % SMAN 1 Metro Kibang  15 % 
5 SMAN 1 Sidomulyo 8 % SMAN 1 Kota Metro 15 % SMAN 1 Kota Metro 15 % 
6 MAN Model Bandar 

Lampung 
5 % MA Bahrul Ulum 

Jombang 
2 % Tahfidzul Qur’an 5 % 

7 MA Terpadu Ushuludin 5 % SMK N 7 Bandar 
Lampung 

5 % Lain - Lain 15 % 
8 MA Gontor 9 Agom 

Kalianda 
5 % MA Walisongo Sragen  5 %   

 Lain – Lain 9% Lain – Lain 8 %   
Jumlah 100%  100%  100% 
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