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BAB V 
ANALISIS DAN PEMBAHASAN LINTAS KASUS 

 
Dalam pelaksanaan pengembangan madrasah, partisispasi SDM sangatlah 

diperlukan dan bahkan menepati posisi strategis sebagai pelaku utama dalam 
menjalankan berbagai program pengembangan mutu madrasah. Demikian juga 
sebaliknya tanpa adanya dukungan SDM yang handal, nampaknya keberadaan 
madrasah sangat sulit untuk bisa berkembang dengan baik. 

Pengembangan sumber daya  manusia (SDM) di madrasah merupakan 
suatu proses yang dilakukan secara sadar, terarah, terprogram  dan terpadu, 
bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup manusia (pengelola madrasah) agar 
dapat mengelola lembaga pendidikan Islam tersebut secara baik, sehingga 
madrasah tersebut menjadi bermutu dan unggul. 

Pengembangan sumber daya manusia di madrasah ternyata bisa dilakukan 
oleh berbagai pihak, seperti dilakukan oleh diri sendiri, dilakukan oleh pihak 
madrasah yang dalam hal ini dilakukan berdasarkan perencanaan organisasi yang 
disusun bersama, maupun dilakukan oleh pihak lain yang ikut bertanggung jawab 
dalam penyelenggaraan pendidikan di madrasah tersebut. 

Bagian ini merupakan analisis hasil penelitian yang disusun berdasarkan 
data pada bab IV dengan penjelasan mengenai fokuspermasalahan dalam 
penelitian ini, yaitu tentang pengembangan sumber daya manusia (Pendidik), 
pengembangan sumber daya manusia (Tenaga Kependidikan) dan mutu lulusan di 
MTs Mathla’ul Anwar Cinta Mulya Cinta Mulya Kecamatan Candipuro 
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Kabupaten Lampung Selatan, MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan 
Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, dan MTs Al- Ishlah Sukadamai 
Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, kemudian akan dijelaskan pula 
diskusi hasil temuan lintas kasus dengan teori pengembangan sumber daya 
manusia. 
A. Pengembangan Sumber Daya Pendidik 

Bagian ini akan memaparkan analisis lintas kasus pada fokus 
pengembangan sumber Daya Pendidik di tiga madrasah sebagai temuan 
penelitian. Pengembangan yang dilakukan oleh ketiga MTs tersebut dapat 
dideskripsikan berdasarkan indikator persoalan penting dalam penelitia ini, yaitu: 
1) Evaluasi diri dan analisis kebutuhan. 2) Menyusun program perencanaan 
pengembangan sumber Daya Pendidik. 3) Melaksanakan program perencanaan 
pengembangan sumber Daya Pendidik. 4) Melakukan evaluasi pelaksanaan 
pengembangan sumber Daya Pendidik. 5) Target pencapaian pengembangan 
sumber Daya Pendidik bagi madrasah. 

Di bawah ini akan dijelaskan secara berturut-turut kelima persoalan 
tersebut : 

1. Evaluasi Diri dan Analisis Kebutuhan. 
Evaluasi diri dan analisis kebutuhan merupakan alat yang digunakan untuk 

mengetahui bagaimana kondisi madrasah yang sebenarnya dan kebutuhan apa 
yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan berikutmya yang lebih baik bagi 
madrasah, sehingga terpenuhi harapan madrasah dan tuntutan masyarakat dalam 
memilih dan menetukan tempat pendidikan anak-anak mereka. Sekarang ini 
masyarakat menuntut anak MTs harus bisa menerima pelajaran dengan cepat, bisa 
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mengoperasionalkan komputer, bisa berbahasa asing (Arab-Inggris) dengan 
mahir, memiliki kepribadian religious yang terbentuk sejak dini. Pendek kata, 
lulusan MTs sekarang ini dituntut untuk memiliki prestasi akademik maupun non-
akademik tinggi, sehingga lulusannya dapat diterima di lembaga pendidikan 
selanjutnya yang lebih baik. Oleh karena itulah diperlukan Pendidik yang mampu 
mendidik anak-anak mereka dengan semangat dan kemampuan yang professional. 

Pada kasus di MTs Mathla’ul Anwar Cinta Mulya Kecamatan Candipuro 
Kabupaten Lampung Selatan, pengembangan sumber Daya Pendidik telah 
dilakukan melalui analisis kebutuhan tenaga Pendidik bidang studi yang sesuai, 
pendataan terhadap kompetensi Pendidik, mengevaluasi kinerja Pendidik, 
kemudian dilakukan perencanaan yang sesuai dengan kebutuhan untuk 
meningkatkan kualitas guru, kemudian menyusun rencana berikutnya, yakni 
membuat program peningkatan mutu Pendidik malalui kegitan perekrutkan tenaga 
Pendidik, dan selanjutnya merencanakan bagaimana mengembangkanya. 

Pada kasus di MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan Jati Agung 
Kabupaten Lampung Selatan, mutu tenaga pendidik dan kependidikan sangat 
diperhatikan, hal ini sangatlah penting dalam perkembangan madrasah.Terobosan 
yang dilakukan mulai dari rekrutmen tenaga pendidik dan kependidikan, 
pembinaan setiap civitas akademika, bimbingan, pendidikan pelatihan, dan 
kegiatan-kegiatan lain yang menunjang pengembangan mutu sumber Daya 
Pendidik.Madrasah dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan harapan 
masyarakat, yaitu lulusan yang memiliki karakter (akademik dan non-akademik). 
Oleh karena itu, seorang Pendidik harus memiliki orientasi kuat dalam mencetak 
generasi yang berkarakter. MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan Jati 
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Agung Kabupaten Lampung Selatan menganalisis kebutuhan dan evaluasi diri 
dilakukan bersama-sama antara Pendidik dengan kepala madrasah untuk 
menentukan estimasi kebutuhan masyarakat, peserta didik kedepan dan 
perencanaan kebutuhan yang harus dilakukan oleh Pendidik dalam menyongsong 
kebutuhan global. Pembinaan kegiatan untuk maningkatkan mutu Pendidik, selain 
dilakukan oleh pihak madrasah, diri sendiri, juga dilakukan oleh pihak yayasan 
(Yayasan Hidayatul Mubtadiin). 

Di MTs ini, kulitas SDM dirasakan masih perlu untuk ditingkatkan 
mengingat SDM yang ada tergolong tenaga muda, dengan pengalaman yang 
kurang sempurna.Seluruh tenaga pendidik (Pendidik) maupun non-pendidik 
(Tenaga Kependidikan) tidak berstatus PNS, ini menunjukan kemandirianya 
dengan komposisi SDM- nya berstatus swasta. MTs Hidayatul Mubtadiin 
menyadari banyak sekali persaingan dalam meningkatkan kualitas lembaga 
pendidikan lain, seperti persaingan dengan  SSN, SBI yang sekarang sedang 
banyak bermunculan, dengan membekali diri agar lebih kreatif, inovatif dan 
mandiri. 

Sedangkan pada kasus MTs Al-Ishlah Sukadamai Kecamatan  Natar 
Kabupaten Lampung Selatan, telah melakukan evaluasi diri bersama-sama antara 
Pendidik dengan kepala madrasah untuk menentukan estimasi kebutuhan 
madrasah dan masyarakat. Pemahaman terhadap visi dan misi sangat penting 
untuk mengarahkan pengembangan SDM ke depan. Analisis kebutuhan bagi 
madrasah dimaksudkan untuk merespon kondisi zaman berikut kebutuhanya, 
karena jika tidak memahami zaman yang terus berkembang ini, maka madrasah 
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ini akan ditinggalkan. Era globalisasi adalah era yang penuh resiko, zaman yang 
serba kompetitif, profesionalisme dijunjung tinggi, oleh karena itu pemahaman 
akan tuntutan zaman perlu dikaji bersama-sama yang selanjutnya menjadi bahan 
pertimbangan untuk meneruskan langkah dan gerak kemasa depan. SDM di MTs 
ini masih perlu untuk ditingkatkan melalui berbagai kegiatan, bagi yang sifatnya 
akademi maupun non-akademik. MTs ini memandang bahwa sekarang ini telah 
manjamur di masyarakat tentang lembaga pendidikan tingkat menengah yang 
maju dan unggul dengan isu sekolah SBN, SBI, oleh  karena itu SDM secara 
keseluruhan harus siap bersaing dengan mereka. 

Lembaga ini dibawah naungan Yayasan Al Ishlah Sukadamai dan 
mendapat dukungan dari warga masyarakat.Lokasi lembaga ini sangat strategis, 
dan masyarakat dengan mudah untuk mengaksesnya. Madrasah ini adalah satu-
satu madrasah tsanawiyah (MTs) yang punya program full day school di Lampung 
Selatan. Ini merupakan daya tarik tersendiri. Mutu tenaga pendidik dan 
kependidikan sangat diperhatikan, pengembangan SDM dilaksanakan secara 
sama-sama antara Pendidik dan Tenaga Kependidikan dengan komunikasi yang 
baik dan produktif. Namun demikian, bentuk kegiatan perkembangan di MTs ini 
secara umum hampir sama dengan di kedua MTs lainya.  

2. Menyusun Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Pendidik 
Kasus perencanaan peningkatan mutu MTs Mahtla’ul Anwar Cinta Mulya 

Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung Selatan ini, di susun berdasarkan 
evaluasi diri, analisa kebutuhan yang diperlukan madrasah. Perencanaan 
peningkatan mutu di MTs ini dilakukan secara bertahap dan berkala. Dalam hal 
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ini peningkatan mutu di MTs ini sudah diprogramkan secara tertulis dan ada juga 
yang tidak terprogram secara tertulis, namun bersifat insidental. Program yang 
tertulis ada yang bersekala tahunan, dua tahunan, sampai pada program empat 
tahun kedepan. Diantara program peningkatan mutu pendidik yang tertulis 
tersebut dimulai dari perekrutan tenaga honorer. Selanjutnya dilakukan kegiatan 
pembinaan, bimbingan, membangun komite, menanamkan semangat ruhul jihad, 
studi lanjut bagi yang belum memenuhi kualifikasi pendidikannya, pendidikan 
pelatihan, delegasi dalam setiap event, penugasan secara bergantian pada 
kepanitiaan, pemberian penghargaan dan lain sebagainya. Merencanakan kegiatan 
pengembangan SDM, misalnya; 1). Melalui pelatihan, seminar, workshop, kursus, 
diskusi kelompok kecil, studi banding, tutorial, pembinaan dari Kemenag 
Kabupaten Lampung Selatan dan lain sebagainya, guna melayani tertib dan 
lancarnya kegiatan madrasah. 2). Mempersiapkan diri sebaik-baiknya dalam 
melayani kegiatan di Madrasah, mengoprasionalkan secara professional fasilitas 
belajar yang ada. 3). Membekali diri dengan pengalaman spiritual seperti 
diikutkanya pelatihan, pembinaan, misalnya melalui training ESQ, pembinaan 
mengaji tiap minggu oleh kepala madrasah secara bergiliran. Disamping itu, MTs 
ini telah mempersiapkan diri untuk menjadikan lembaga ini menjadi RMBI, oleh 
karena itu SDM Pendidik harus ditingkatkan, baik mutu dalam pembelajaran, 
peguasaan terhadap teknologi informasi dan pelayanan-pelayanan lainya. Oleh 
karena itu, MTs ini telah memotivasi semua guru untuk berkerja keras dan 
merencanakan akan memberikan kesejahteraan yang cukup di luar pendapatan 
resmi.  
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Pada kasus MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan Jati Agung 
Kabupaten Lampung Selatan, pengembangan SDM Pendidik dirancang 
berdasarkan hasil evaluasi diri dan analisis kebutuhan madrasah. Merencanakan 
pengembangan dimulai dari perekrutan tenaga Pendidik melaui seleksi. 
Perekrutan guru diumumkan kepada masyarakat melalui pengumuman yang 
ditempel di madrasah, kemudian diseleksi secara administartif untuk mengetahui 
latar belakang ijazah dan keahlianya, selanjutnya diadakan tes tulis Bahasa Arab, 
Inggris, kemampuan menggunakan komputer dan tes praktik mengajar, serta 
wawancara. Setelah selesai rekrutmen selanjutnya disusun rencana 
pengembangannya melalui berbagai kegiatan, yang dalam hal ini meliputi dua 
aspek, pertama, peningkatan mutu pendidik yang berkaitan dengan pembelajaran, 
dan kedua, peningkatan mutu pendidik berkaitan dengan berbagai kegiatan yang 
menunjang pembelajaran melalui kegiatan madrasah. Secara umum kegiatan yang 
dirancang tersebut adalah; (a) Merumuskan tujuan pengembangan lembaga, (b) 
Merumuskan pengembangan materi baru bagi guru, (c) Merumuskan penggunaan 
Metode/strategi pembelajaran, (d) Meningkatkan kemampuan dalam penggunaan 
media yang dilakukan oleh tim dengan referensi yang sesuai; (e) Mengoptimalkan 
SDM dan SDA sekitar, (f) Meningkatkan pengalaman  pendidik dengan 
memperbanyak kegiatan diskusi, seminar, pelatihan, studi banding dan 
musyawarah dengan pendidik yang serumpun untuk menghasilkan pembelajaran 
yang bermakna. 

Dalam merencanakan peningkatan mutu  SDM Pendidik, kasus di MTs Al-
Ishlah Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan, didasarkan 
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pada evaluasi diri dan kebutuhan yang sudah didefinisikan. Diantara rancangan 
bentuk pengembangannya adalah mulai dari proses merekrut tenaga Pendidik baru 
sesuai dengan standar mutu yang dibutuhkan oleh lembaga ini, kemudian setelah 
itu dikembangkan melalui berbagai kegiatan, baik akademik maupun non-
akademik. Merekrut guru di MTs ini dirancang dengan persyaratan tertentu, 
seperti pendaftaran calon guru diumumkan ke publik secara terbuka, kemuadian 
tes seleksi meliputi tes tulis, lisan (wawancara) bahasa Arab-Inggris, kepribadian 
dan paraktik mengajar. Setelah diterima, yang bersangkutan diperintahkan untuk 
magang dan belajar kepada guru senior selama satu tahun. Untuk Pendidik yang 
mengajar dalam mata pelajaran Agama tidak mensyaratkan harus dari golongan 
ormas, organisasi atau aliran tertentu, tapi semua boleh mendaftar. Di sinilah 
kelebihan lembaga ini, mereka tidak terlalu mempersoalkan hal-hal seperti itu. 

Berbagai kegiatan pengembangan SDM Pendidik di MTs ini telah 
dirancang sesuai dengan jadwal kegiatan, baik mingguan, bulanan atau tahunan, 
misalnya setiap minggu diadakan koordinasi antar Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, setiap bulan sekali diprogram mengadakan (1) Pertemuan dengan 
Pendidik untuk mendiskusikan kesulitan yang dihadapi dalam proses 
pembelajaran, mempersiapkan analisis materi, menelaah silabus dan menyusun 
RPP, mendiskusikan cara mengenai siswa yang bermasalah dan lainya. (2) 
Merencanakan kegiatan ilmiah untuk meningkatkan wawasan guru seperti 
mendatangkan narasumber dari Majelis Dikdasmen Lampung Selatan dan juga 
mendatangkan narasumber dari guru sekolah lain di lingkungan sekolah yang 
dianggap bagus. (3) Pembentukan kelompok kerja  Pendidik; (4) Mengadakan 
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kerjasama dengan lembaga, instansi atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); 
(5) Membedah buku pembelajaran bersama diperpustakaan; (6) Mengadakan 
pembinaan-pembinaan berupa pembinaan profesionalisme ataupun pembinaan 
keagamaan; (7) Merencanakan kegiatan kursus bahasa Inggris dan Arab, (8) 
mengadakan rapat-rapat koordinasi, dan yang terpenting (9) Setiap tahun telah 
mempersiapkan kegiatan untuk mengikuti KSM dan AKSIOMA bagi siswa yang 
dibimbing oleh dewan pendidik, yang semua itu dirasa sangat mendukung 
program pembinaan dan pengembangan mutu Pendidik. 

3. Melaksanakan Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pendidik. 
Pada kasus MTs Mathlaul Anwar Cinta Mulya Kecamatan Candipuro 

Kabupaten Lampung Selatan, pelaksanaan pengembangan sumber Daya Pendidik 
sebagai upaya peningkatan mutu SDM pada MTs ini, telah dilaksanakan oleh para 
guru dengan baik berdasarkan instruksi dari kepala madrasah dan juga inisiatif 
para guru sendiri untuk meningkatkan kualitas diri mereka sendiri. Melaksanakan 
kegiatan peningkatan mutu dilakukan secara komprehensif, artinya mencakup 
semua aspek, yakni profesionalitas, personalitas (individu), menyangkut aspek 
religious, kedisiplinan, komite dan merubah pola pikir. Agenda kegiatan untuk 
meningkatkan mutu telah ada dengan jelas dan rapi, tertulis dalam schedule 
madrasah, hampir setiap minggu ada kegiatan koordinasi, setiap bulan ada 
pelatihan, seminar dan lain sebagainya. 

Jadwal kegiatan 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 waka 
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kurikulum. Kegiatan  Pendidik selain mengajar sebagai tugas akademik, juga 
dilaksanakan kegiatan non-akademik, khususnya 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 
siswanya sering mendapat juara, baik tingkat kabupaten, provinsi, maupun 
nasional. Semua itu tidak lepas dari semangat guru untuk meningkatkan prestasi 
dirinya, para Pendidik yang ditunjuk mendampingi siswa untuk mengikuti lomba-
lomba, terlebih dahulu dibekali saran, masukan oleh Pendidiklain melalui diskusi 
sehingga menemukan kiat untuk mendapat juara. Lebih rinci kegiatan 
pengembangan SDM Pendidik di MTs ini antara lain; (1) Studi lanjut gelar 
(sekarang ini sudah ada 9 orang Pendidik yang bergelar magister/S-2, (2) Studi 
lanjut non gelar; (3) Pengadaan pertemuan ilmiah beripa seminar, symposium, 
penataran/lokakarya dll; (4) Kolokium; (5) Program magang dan studi banding; 
(6) pembentukan kelompok kerja  Pendidik; (7) Mengadakan kerjasama dengan 
lembaga, instansi atau lembaga Swadaya Masyarakat (LSM); (8) Penyediaan 
perpustakaan; (9) Mengadakan pembinaan-pembinaan berupa pembinaan 
profesionalisme ataupun pembinaan rohani; (10) Mengadakan rapat-rapat dan 
kegiatan lainya, yang semua itu dirasa sangat mendukung program pembinaan dan 
pengembangan mutu Pendidik di madrasah ini. 

Kasus di MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan Jati Agung 
Kabupaten Lampung Selatan, pengembangan sumber Daya Pendidik  didasarkan 
pada program perencanaan yang telah dibuat. Perencanaan pengembangan SDM 
Pendidik dirumuskan melalui pertemuan para pemimpin, Pendidik, dan pihak 
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yayasan, kemudian diputuskan dan ditetapkan oleh yayasan untuk dilaksanakan. 
Diantara kegiatan pengembangan tersebut antara lain, kunjungan (studi banding) 
ke madrasah yang diselenggarakan pondok pesantren yang bagus-bagus, 
pendelegasian, pemberian tanggung jawab, pendampingan, pembimbingan, 
memberikan kesempatan untuk tugas belajar, memberikan latihan dan seminar, 
supervisi pembelajaran, pembinaan  pendidik dan karyawan secara berkala dan 
ada yang rutin pada setiap hari senin. Kepala madrasah memberikan deskripsi 
orientasi peningkatan mutu kepada guru, dan selanjutnya melaksanakan rencana 
peningkatan mutu yang dilakukan dengan penuh kesadaran, disiplin diri dan 
komite untuk maju.Budaya pelayanan terbaik, dan pembentukan karakter diri 
telah dibangun sejak mereka masuk di lembaga ini. 

Sedangkan pada kasus di MTs Al-Ishlah Sukadamai Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan, pengembangan sumber Daya Pendidik, telah 
dilaksanakan dengan rapi, sebagaimana tertulis dalam jadwal kegiatan  Pendidik 
di madrasah, hampir setiap minggu ada kegiatan koordinasi, setiap bulan ada 
diskusi, workshop kecil-kecilan sesama  Pendidik, memberikan kesempatan untuk 
melanjutkan studi kejenjang S2 dan sekarang ini sudah ada 4 orang sedang proses 
studi, memberikan latihan dan seminar, supervisi pembelajaran, silaturahmi 
keluarga madrasah, tercipta hubungan kerja yang harmonis, pembinaan  
Pendidikdan karyawan setiap hari senin, pelatihan bahasa Arab dan Inggris. 
Pelaksanaan pengembangan sumber Daya Pendidik juga berkaitan erat dengan 
kegiatan akademik, seperti mengembangkan potensi diri dengan mengikuti 
kegiatan akademik, seperti mengembangkan potensi diri dengan mengikuti 
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kegiatan ilmiah dengan tujuan (1) Meningkatkan kemampuan dan ketrampilan 
guru dalam mengelola proses pembelajaran baik secara teori dan praktik sesuai 
dengan spesialisnya; (2) Menyiapkan  Pendidik 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 ataupun international pendidikan; (3) Untuk mempersaipkan 
Pendidik yang mampu beradaptasi dengan lingkungan dan membentuk Pendidik 
yang disiplin, komite yang dijiwai semangat Islam (ruh jihad) yang mendalam. 
Kegiatan-kegiatan tersebut misalnya dengan memberikan tanggung jawab untuk 
beraktivitas apa saja di madrasah ini. pembinaan keagamaan juga dilakukan 
terhadap guru oleh Madrasah dan Tokoh Agamasetempat. Kegiatan lain  yang 
juga dilakukan adalah pertemuan berkala diikuti seluruh Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, pertemuan bulanan, pelatihan manajeman kelas, membangun 
motivasi kerja, membangun komite bersama, bakti keagamaan, dan ikhlas 
beramal. 

4. MelakukanEvaluasi Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Pendidik 
Evaluasi terhadap perkembangan sumber Daya Pendidik sangat 

diperlukan, guna mengetahui lebih dalam tentang seberapa besar tingkat 
perkembangan kemampuan Pendidik yang bersangkutan. 

Pada kasus MTsMathla’ul Anwar Cinta MulyaKecamatan Candipuro 
Kabupaten Lampung Selatan, evaluasi terhadap kegiatan  Pendidik dilakukan 
pada setiap kali rapat dan pemantauan dilakukan secara keseluruhan perilaku 
pribadi masing-masing civitas akademika. Di MTs ini juga diberlakukan sistem 
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rolling posisi pekerjaan supaya memberikan pengalaman dan ketrampilan yang 
lebih.Evaluasi dilaksanakan dengan dua modal; pertama, secara langsung oleh 
kepala madrasah dengan mengawasi kinerja Pendidik dan sekaligus memastikan 
proses pembelajaran yang di lakukan oleh Pendidik tersebut berjalan sesuai 
dengan rencana. Model kedua adalah pengawasan melalui wakasek yang 
kemudian dilaporkan pada saat rapat koordinasi maupun rapat evaluasi 
kelembagaan. Evaluasi dilaksanakan sewaktu-waktu, pada tiap akhir semesteran 
dan bisa juga pada hari-hari akhir. MTs Mathla’ul Anwar Cinta Mulya Kecamatan 
Candipuro Kabupaten Lampung Selata menggunakan alat ukur evaluasi/lembar 
evaluasi DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan). Lembar ini adalah lembar 
kontrol untuk mengukur perkembangan kualitas kinerja pada guru dan staf di MTs 
Mathla’ul Anwar Cinta Mulya Kecamatan Candipuro Kabupaten Lampung 
Selatan. 

Sedangkan pada MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan Jati 
Agung Kabupaten Lampung Selatan, evaluasi dilakukan untuk mengkontrol 
kinerja SDM yang ada. Ada dua evaluasi yang diilakukan di MTs ini, 
yaitu;.Pertama, evaluasi dan kontrol langsung dilakukan oleh kepala madrasah 
mengamati secara langsung proses kegiatan belajar mengajar dan memastikan 
kegiatan belajar mengajar berjalan tepat waktu, seperti yang direncanakan dan 
sesuai dengan harapan. Kedua, evaluasi  dilakukan dengan pengawasan tidak 
langsung. Kepala madrasah melakukan pengawasan dan penilaian kinerja para 
guru melalui waka madrasah yang ada. Kepala madrasah melakukan konseling 
jika menemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan harapan berkaitan dengan 
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kinerja para guru. Hal ini dilakukan mengingat tidak semua oramg siap diingatkan 
atau di tegur bdidepan umum. Di samping itu, di MTs ini evaluasi juga dilakukan 
oleh pihak yayasan, untuk mengetahui kinerja Pendidik. 

Pada kasus MTs Al-Ishlah Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten 
Lampung Selatan, evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pengembangan sumber 
Daya Pendidik di MTs Al-Ishlah Sukadamai Kecamatan Natar Kabupaten 
Lampung Selatan telah dilakukan oleh tiga pihak; pertama, dari pihak madrasah 
dilakukan oleh kepala madrasah melalui control dan mengawasi setiap kegiatan  
Pendidik dalam menjalankan tugasnya; kedua, evaluasi dari pengawas Kemenag 
Kabupaten Lampung Selatan. Dari hasil penilaian kinerja Pendidik yang 
dilakukan oleh tiga pihak tadi, kemudian didiskusikan dengan para guru, dan jika 
ada beberapa temuan, maka perlu segera dibenahi. Evaluasi diarahkan untuk 
penilaian kemampuan mengajar, sikap dan prilaku, serta etos kerja secara 
keseluruhan dalam membangun madrasah. Kegiatan  Pendidik di madrasah ini 
tidak hanya menunggu masukan dari pengawas madrasah, atau dari kepala 
madrasah, evaluasi terpenting adalah dilakuakan oleh pihak Pendidik sendiri, 
artinya para guru setiap bulan mengadakan rapat dan selalu diminta oleh kepala 
madrasah untuk melaporkan hasil kinerjanya.  

5. Target Pencapaian Pengembangan Sumber Daya Pendidik. 
Setelah kegiatan pengembangan  Pendidik dilaksanakan selanjutnya perlu 

diadakan evaluasi atau penilaian terhadap kinerja Pendidik untuk mengetahui 
seberapa tingkat keberhasilannya, dan selanjutnya akan dilakukan perbaikan dan 
peningkatan lebih lanjut agar lebih baik lagi. 
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Pada kasus di MTs Mathla’ul Anwar Cinta Mulya Kecamatan Candipuro 
Kabupaten Lampung Selatan pengembangan SDM Pendidik diharapkan dapat 
mendukung tercapainya visi-misi madrasah, seperti  Pendidik harusmemiliki 
kemampuan adaptif, kompetitif, kooperatif, dan mampu melaksanakan 
pembelajaran yang inovatif dan berwawasan teknologik. Melalui berbagai 
kegiatan pengembangan Pendidik yang telah dilakukan, ternyata mereka memiliki 
kemampuan yang cukup bagus, selalu responsive terhadap perubahan teknologi 
pembelajaran baru, dan kelihatan antusias untuk selalu mempelajari yang lebih 
baru lagi dalam dunia pembelajaran. Berdasarkan hasil laporan evaluasi dari unit 
lemlitbang berkaitan dengan  semua kegiatan  Pendidik di MTs ini, kemudian 
disosialisasikan kepada semua pengelola melalui workshop dan rapat-rapat 
evaluasi. Ternyata kondisinya cukup bagus, hal ini terbukti para guru dalam 
berdiskusi selalu menunjukan kreatifitas usahanya dalam melaksanakan proses 
pembelajaran. 

Di samping itu  Pendidik harus memiliki kemauan untuk mengembangkan 
dirinya, tidak harus menunggu intruksi dari pimpinan. Kemauan  Pendidik untuk 
menjadikan diri memiliki pengetahuan dan kepribadian tersebut, sebenarnya 
merupakan target yang diharapkan dalam visi-misi itu. Pembentukan kepribadian 
iman dan taqwa sangatlah penting bagi para  Pendidik harus mengikuti semua 
kegiatan keagamaan termasuk istighosah, pengajian, dialog agama, do’a bersama, 
shoalat berjamaah, bahkan pernah di ikutkan pelatihan ESQ. Ini semua dalam 
rangka membekali Pendidik agar memiliki kedalaman spiritual, dan sekaligus 
kecerdasan intelektual. Partisipasi guru dalam berbagai kegiatan tersebut sudah 
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cukup bagus, dan tidak ada yang mempersoalkannya.Penilaian yang diberikan 
oleh Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAS/M) di MTs ini selalu mendapat 
nilai “B”. Namun demikian sangatlah wajar kalau lembaga ini selalu mendapat 
nilai sangat bagus, karena  ini memiliki keunggulan. 

Hal yang sama juga dilakukan pada kasus di MTs Hidayatul Mubtadiin 
Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan.Berbagai kegiatan 
dilaksanakan adalah dalam rangka mencapai terlaksananya visi-misi madrasah, 
yakni “unggul dalam prestasi, berpijak pada iman dan taqwa”. Sedangkan diantara 
misi yang harapkan tercapai adalah; 1) Melaksanakan sistem pembelajaran dan 
bimbingan secara efektif . 2). Menumbuhkan semangat kenunggulan secara 
intensif kepada warga madrasah (lihat Visi-misi), dan hasil dari berbagai kegiatan  
Pendidik terlihat bagus untuk menuju kearah Visi Misi tersebut. Di samping itu, 
pengembangan SDM di MTs ini telah menyelenggarakan berbagai kegiatan yang 
didukung organisasi dan administrasi yang 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, dan hasilnya cukup bagus. 

Di MTs ini telah merumuskan target pengembangan mutu SDM lebih dari 
target yang diinginkan pemerintah atas dasar pengkajian yang melibatkan 
berbagai pihak, program kegiatan dirumuskan oleh tim dari madrasah bersama 
komite madrasah atas bimbingan para ahli dari yayasan, dan Pendidik MTs 
Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung 
Selatan. Kegiatan  Pendidik dan harus diutamakan ke target pembentukan 
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kepribadian yang berkarakter iman dan taqwa. Dalam hal ini para guru diwajibkan 
mengikuti semua kegiatan baik yang menunjang profesi pembelajaran termasuk 
memahami kurikulum dan menjabarkannya dengan  prinsip islamiyah, relevan, 
sistematis, konsisten, memadai, aktual, dan konteks-stual serta menyeluruh dan 
sekaligus penyusun silabus, RPP, pengembangan materi, dan juga mengevaluasi 
pembelajaran berbasis kelas. Di samping itu juga diwajibkan mengikuti kegiatan 
yang menunjang keagamaan, seperti mentradisikan kehidupan keagamaan faham 
aswaja, istighasah, yasinan, khataman Qur’an, tahlilan, shalat berjamaah, do’a 
bersama, pepujian, dan lainnya. Intinya semua tradisi keagamaan disini 
dilaksanakan dengan baik oleh semua warga madrasah termasuk Pendidik, Tenaga 
Kependidikan dan siswa, dan hasilnya telah dilaksanakan dengan kompak dan 
baik. 

Sedangkan pada kasus MTs Al-Ishlah Sukadamai Kecamatan Natar 
Kabuapaten Lampung Selatan. Madrasah ini telah merumuskan sebuah visi 
kedepan, 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 
jaman”. Dari visi dan misi tersebut selanjutnya dirumuskan sistem 
pembelajarannya, yakni; melaksanakan “sistem pembelajaran aktif, inovatif, dan 
menyenangkan “.Untuk bisa mencapai visi-misi ini, disiapkan rumusan SDM 
Pendidiknya yang profesioanl, memiliki integritas dan kompetensi sesuai dengan 
standar nasional pendidikan di Indonesia. Semua Pendidik dan Tenaga 
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Kependidikan di sini diusahakan untuk melaksanakan tugas dengan disiplin, loyal, 
dedikatif, jujur, berperestasi, komite, tanggung jawab, pelopor/pemrakarsa, 
menjunjung nama baik lembaga. Dari hasil kegiatan pengembangan nampaknya 
sudah terbentuk karakter seperti yang disiapkan tersebut, dengan cukup bagus dan 
tidak mengecewakan. Perencanaan target pencapai mutu Pendidik telah 
disesuaikan dengan yang ditargetkan Badan Standar Nasional Pendidikan. Dalam 
konteks ini guru diharapkan memiliki kemapuan adaptif, kompetitif, kooperatif, 
dan mampu melaksanakan pembelajaran yang inovatif, kreatif, menyenangkan 
serta berwawasan teknologik dalam melaksanakan pembelajaran, dan sekaligus 
guru juga diharapkan mengikuti semua kegiatan keagamaan. Penyelenggaraan 
pendidikan di MTs ini telah di evaluasi bersama oleh pihak madrasah, pengawas 
Kemenag, Majelis Dikdasmen Lampung Selatan, dan juga dinilai oleh Badan 
Akreditasi Sekolah/Madrasah (BAS/M) Provinsi Lampung dan hasilnya telah 
memperoleh nilai “B” (Baik). Ini berarti memperkuat status madrasah ini sebagai 
madrasah swasta yang bagus dan unggul, terutama dari aspek pengembangan 
mutu sumber Daya Pendidiknya, karena Pendidik itulah yang paling bertanggung 
jawab dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar di madrasah ini. 

6. Orientasi Pengembangan Sumber Daya Pendidik bagi Madrasah 
Orientasi pengembangan sumber daya manusia (Pendidik) yang 

dimaksudkan dalam konteks ini adalah apabila Pendidik di madrasah tersebut 
sudah bermutu (berkualitas) diharapkan dapat mendukung tercapainya status dan 
cita-cita madrasah ke depan. 
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Kasus di MTs Matlaul Anwar Cinta Mulya Kecamatan Candipuro 
Kabupaten Lampung Selatan, semua komponen diharapkan nantinya dapat 
mendukung tercapainya cita-cita madrasah yang ideal, yakni menjadikan 
madrasah ini sebagai lembaga pendidikan Islam berstandar internasioanal (MBI). 
Oleh karena semua sumber daya manusia termasuk Pendidik dan Tenaga 
Kependidikannya, harus disiapkan guna mendukung tercapainya hal tersebut. 
Sekarang ini MTs Matlaul Anwar Cinta Mulya Kecamatan Candipuro Kabupaten 
Lampung Selatan sudah menjadi madrasah berstandar nasional (MBN) dan 
sekaligus sudah mulai dirintis untuk menjadi berstandar internasioanal, sehingga 
Pendidik di MTs ini telah mempersiapkan pelayanan administrasi karyawan 
dengan baik untuk mendapatkan pengakuan dari ISO tersebut. 

Sedangkan pada kasus di MTs Al-Ishlah Sukadamai Kecamatan Natar 
Kabupaten Lampung Selatan, orientasi pengembangan Sumber Daya Manusia 
(SDM) guru pada hakekatnya bertujuan untuk mengangkat status madrasah 
menjadi lembaga pendidikan tingkat menengah yang unggul dan berprestasi 
dalam segala hal, yang dilandasi oleh nilai-nilai ke Islaman. Mengangkat citra 
lembaga pendidikan Islam Khususnya Yayasan Al-Ishlah merupakkan hal 
penting, mengingat selama ini jarang ada lembaga pendidikan madrasah tingkat 
MTs yang bagus. Untuk itu semua sumber daya manusia di MTs ini diupayakan 
bersungguh-sungguh dan berkerja keras bergerak dibidang pendidikan, dengan 
semangat kerja yang tinggi, punya jiwa berjuang untuk umat dan menjadi pelopor 
dalam memperkarsai berbagai kegiatan nyata dalam dunia pendidikan. Pendidik di 
sini sering melaksanakan studi banding ke berbagai lembaga pendidikan maju. 
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Semua Pendidik diperintahkan untuk merekam di masing-masing MTs maju 
tersebut, kemudian diusahakan untuk meniru mereka supaya bisa seperti mereka 
atau bahkan nantinya bisa lebih baik dari mereka. Pengembangan SDM di MTs 
ini diorientasikan untuk menjadikan madrasah yang unggul dalam bidang 
teknologi informasi dan penguasaan bahasa asing, guna mempersiapkan anak-
anak masa depan yang siap diterima melanjutkan ke jenjang pendidikan yang 
lebih maju. Oleh karena itu SDM yang ada dibekali wawasan tentang Iptek dan 
kemampuan bahasa”. 

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 kemampuan. Oleh karena itu, status yang 
sudah diberikan oleh masyarakat, terutama status “akreditasi Baik dengan nilai 
(B)” yang telah diberikan oleh BAS/M Lampung Selatan, harus tetap bertahan 
sebagai madrasah pilihan masyarakat. Diharapkan pula 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 diterima melalui seleksi. Dan bagi anak cerdas yang orang tuanya tidak 
mampu membiayai, pihak madrasah akan membantu mencarikan solusi agar bisa 
sekolah di madrasah ini. 
B. Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kependidikan 

Pengembangan sumber Daya Tenaga Kependidikan di madrasah yang 
dimaksud dalam konteks ini adalah upaya yang dilakukan untuk meningkatkan 



257 
 

kemampuan dan ketrampilan Tenaga Kependidikan sesuai dengan keperluan, agar 
bisa menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik di madrasah. Pada 
bagian ini akan dianalisis secara deskriptif 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 Tenaga 
Kependidikan, pemberian imbalan/perencanaan karir Tenaga Kependidikan. 

1. Perencanaan Sumber Daya Tenaga Kependidikan 
Perencanaan pada kasus MTs Mathla’ul Anwar Cinta Mulya Kecamatan 

Candipuro Kabupaten Lampung Selatanadalah penarikan, seleksi, latihan dan 
pengembangan, dan kegiatan-kegiatan personalia dalam organisasi. Organisasi 
mengidentifikasi kebutuhan SDM, dan berikut menyusun rencana dan kegiatan 
pengembangan,pendampingan, pelatihan dan lain sebagainya. Perencanaan 
dilakukan dalam evaluasi kerja bersama dengan pimpinan yang mengacu pada 
pengembangan visi dan misimadrasah.MTs inimelakukan rekrutmen tenaga 
Pendidik dan Kependidikan dengan seleksi ketat, dan menggunakan system 
magang. Pengambilan kebijakan perencanaan dibuat berdasarkan analisa 
kebutuhan madrasah dengan  prinsip pengembangannya. Madrasah melakukan 
tindakan perencanaan terpadu, menganalisa persediaan sekarang, peramalan, 
melakukan prosedur pengawasan kerja dalam DP3 (Daftar Penilaian Pelaksanaan 
Pekerjaan). 

Pada kasus MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo Kecamatan Jati Agung 
Kabupaten Lampung Selatan, perencanaan sumber Daya Tenaga Kependidikan 
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didasarkan pada analisis kebutuhan, persediaan SDM sekarang, estimasi 
kebutuhan masa depan, melakukan prosedur pengawasan kerja, pembinaan, 
pemberian wewenang dan tanggungjawab. Perencanaan pada MTs ini dimulai dari 
proses rekrutmen, latihan dan pengembangan, dan kegiatan-kegiatan personalia 
dalam organisasi. Proses rekrutmen ini dilakukan melalui tes, interview, dan 
magang selama tiga bulan.Pengambilan kebijakan perencanaan dibuat 
berdasarkan analisa kebutuhan madrasah dengan prinsip pengembangannya. Pada 
MTs initenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan semuanya berstatus non PNS. 

Perencanaan pada kasus MTs Al-Ishlah Sukadamai Kecamatan 
NatarKabupaten Lampung Selatan adalah estimasi permintaan SDM, jumlah 
SDM yang ada, jumlah SDM yang dibutuhkan, merumuskan dan menjabarkan 
visi misi organisasi, rekrutmen, latihan dan pengembangan, dan kegiatan-kegiatan 
personalia dalam organisasi, meng-identifikasi lingkungan organisasi, 
memperkirakan kebutuhan-kebutuhan SDM yang akan datang. Estimasi 
kebutuhan masyarakat, rekrutmen SDM, pengelompokan SDM yang ada, 
melakukan prosedur pengawasan kerja, pembinaan, pemberian wewenang dan 
tanggungjawab. 

Organisasi mengidentifikasi kualitas SDM, menyusun rencana dan 
kegiatan pengembangan, pendampingan, pelatihan, meramalkan kebutuhan SDM 
yang akan datang dan lain sebgainya. 

2. Latihan dan Pengembangan Sumber Daya Tenaga Kependidikan 
Latihan dan pengembangan sangat penting dalam peningkatan mutu 

SDM.Dalam hal ini, kasus di MTs Mathlaul Anwar Cintamulya Kecamatan 
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Candipuro Kabupaten Lampung Selatan mendelegasikan Tenaga Kependidikan 
untuk mengikuti pelatihan seminar, pembinaan keagamaan dan lain sebagainya. 
Latihan dan pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari SDM non 
Pendidik yang ada di MTs tersebut  membuat program pelatihan yang hampir 
dilakukan setiap bulan sekali, terkadang harus mendelegasikan Tenaga 
Kependidikan untuk mengikuti program pemerintah. Kegiatan pemerintah bersifat 
insidental, MTs ini mendelegasikan personalianya untuk mengikuti kegiatan 
pengembangan, pendampingan, pelatihan, dan lain sebagainya. Mengikut 
pelatihan, dan seminar dan pembinaan keagamaan dari madrasah setiap hari sabtu. 

Pengembangan SDM Tenaga Kependidikan pada kasus MTs Hidayatul 
Mubtadiin Jatiharjo Lampung Selatan dengan mendelegasikan Tenaga 
Kependidikan untuk mengikuti pelatihan-seminar, pembina keagamaan, 
memotivasi kerja, konpensasi, dan lain sebagainya. Latihan dan pengembangan 
dilakukan untuk meningkatkan kualitas dari SDM non Pendidik yang ada dengan 
membuat program pelatihan, mendelegasikan untuk mengikuti program dari 
pemerintah, memberikan tanggung jawab secara bergantian dalam kepanitiaan. 
Mengikuti kegiatan pemerintah bersifat incidental. Mendelegasikan personalianya 
untuk mengikuti kegiatam pengembangan, pendampingan, pelatihan, dan lain 
sebagainya. 

Pengembangan SDM pada kasus di MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, 
dengan mendelegasikan Tenaga Kependidikan untuk mengikuti pelatihan-
seminar, workshop, pembinaan keagamaan, memotivasi kerja, memberi 
kesempatan untuk studi lanjut, kursus dan lain sebagainya. Latihan dan 
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pengembangan dilakukan untuk meningkatkan kualitas SDM non Pendidik yang 
ada dengan membuat program pelatihan, mendelegasikan untuk mengikuti 
program dari pemerintah. Mengikuti kegiatan pemerintah bersifat incidental, 
sedangkan program pengembangan SDM lebih banyak dilakukan oleh madrasah 
dan yayasan. 

3. Penilaian Pretasi Kerja Tenaga Kependidikan 
Penilaian prestasi kerja kasus MTs Matlaul Anwar IslamiyahCinta Mulya 

telah dilakukan pengawasan, penilaian dan control, oleh kepala madrasah dengan 
dua cara, yaitu; pertama, pengawasan dan penilaian dilakukan langsung oleh 
kepala madrasah terhadap Tenaga Kependidikan, mulai dari petugas kebersihan 
sampai kepada penjaga koprasi. Kedua, Penilaian prestasi kerja dilakukan setiap 
minggu dibawah pengawasan Waka. Waka akan malaporkan kinerja masing-
masing personalianya, penilaian ini sudah diatur dalam format DP3 (Daftar 
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan); Pengawasan kedisiplinan, a. Kesetiaan, b. 
Prestasi, c. Tanggungjawab, d. Ketaatan, e. Kejujuran, f. Kerjasama, g. Prakarsa, 
h. Kepemimpinan. Semua dalam daftar DP3, “mendelegasikan personalianya 
untuk mengikuti kegiatan pengembangan, pendampingan, pelatihan, dan lain 
sebagainya”. Evaluasi kinerja, kedisiplinan dan lain sebagainya, telah berjalan 
lancar dan dilakukan dengan penuh komite yang tinggi untuk perbaikan dengan 
arahan dari kepala madrasah untuk menyatukan visi misi maju bersama. 

Sedangkan kasus MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, pencapaian tujuan 
organisasi, penilaian prestasi kerja, penilaian diarahkan dalam membentuk sistem 
kinerja yang baik, standar kerja, pengawasan kebijakan terhadap organisasi, dan 
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arah pengembangan SDM. Pengawasan terhadapp budaya kerja, kedisiplinan, 
pengawasan terhadap standar kerja, penerapan program perencanaan SDM 
efektif.Perkembangan SDM diamati dipilih dan dikembangkan, mendelegasikan 
personalianya untuk mengikuti kegiatan pengembangan, pendampingan, pelatihan 
dan sebagainya. 

4. Pemberian Imbalan/Perencanaan Karir Tenaga Kependidikan 
 MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya beranggapan bahwa salah 

satucara untuk meningkatkan prestasi kerja adalah kompensasi pemberian 
imbalan, atau peningkatan kesejahteraan. Kompensasi adalah segala sesuatu yang 
diterima para Tenaga Kependidikan sebagai balas jasa untuk kerja mereka. 
Perencanaan dan pemberian kompensasi dilakukan untuk  a) Memperolah Tenaga 
Kependidikan yang berkualifikasi, b). Mempertahankan kualitas Tenaga 
Kependidikan yang ada sekarang, c). Menjamin keadilan, dan d). Menghargai 
perilaku yang diinginkan. 

Sedangkan pada di MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo, penerapan 
penilaian prestasi kerja dilakukan dibawah pengawasan waka. Waka akan 
melaporkan kinerja masing-masing personalianya. Pemberian promosi dan 
pemindahanke posisi baru dimungkinkan berdasarkan prestasi dan kebutuhan. 
Hubungan kerja harus selalu ditingkatkan tanpa ada rasa cemburu, pemberian 
kesempatan untuk menjadi ketua secara bergantian dalam kepanitiaan, adanya 
kompensasi kerja. Karir sebagai urutan promosi atau pemindahan (transfer) 
kejabatan jabatan yang lebih menuntut tanggung jawab. Hal ini terkadang 
dilakukan karena berdasarkan kebutuhan SDM yang bersangkutan dankarena 
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penghargaan dan pengembngan potensi diri yang harus dihargai dan sekaligus 
diberdayakan. Disamping itu pengembangan SDM di MTs ini  dilakukan dengan 
mengawali proses rekrutmen, melakukan orientasi kerja, melakukan 
pengembangan kapasitas karyawan, training, memfasilitasi dan mengelola 
kebutuhan karyawan.  

Sementara itu, di MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, penilaian prestasi 
kerja dilakukan dibawah pengawasan waka. Waka akan melaporkan kinerja 
masing-masing personalianya. Pemberian promosi dan pemindahan keposisi yang 
baru dimungkinkan berdasarkan prestasi, kebutuhan. Hubungan kerja harus selalu 
ditingkatkan tanpa ada rasa cemburu, pemberian kesempatan untuk berkarya, 
meneruskan studi, kursus. Pemberian kompensasi dan promosi, diberi keleluasaan 
dalam pengembangan diri. Lebih jelasnya perencanaan dan pengembangan karir 
di tiga madrasah dapat dilihat pada gambar di bawah ini; 

Gambar. 5.1. 
Kerangka Perencanaan dan Pengembangan Karier. 
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C. Diskusi Lintas Kasus dengan Teori tentang Pengembangan Sumber Daya 
Manusia di Madrasah. 

Berbagai pengembangan sumber daya manusia (SDM), baik guru 
maupun Tenaga Kependidikan yang telah dilakukan oleh ketiga madrasah, 
sebagaimana dijelaskan diatas. Nampaknya ketiga lembaga tersebut dalam 
meningkatkan sumber daya manusia telah sesuai dengan sistem yang 
dikemukakan olehAndre E. Sikula yang telah dijelaskan pada bab kajian teori, 
yakni dalam pengembangan SDM mencakup lima komponen di dalamnya yaitu: 
Tujuan sumber daya manusia perencanaan organisasi, pengauditan sumber daya 
manusia, ramalan sumber daya manusia. Lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 
berikut. 

Bagan. 5.2. 
Sistem Perencanaan Pengembangan Sumber Daya Manusia dari 

Andre E. Sikula 
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Sikula sebagaimana tersebut diatas. Model ini terdiri dari tujuan pengembangan 
SDM yang menyangkut pada tujuan yang berdasarkan kepentingan individu, 
organisasi, dan kepentingan nasioanal. Perencanaan organisasi dalam visi dan 
misinya, pengauditan/evaluasi sumber daya manusia, peramalan sumber daya 
manusia, dan pelaksanaan program pengembangan sumber daya manusia. Model 
alur perencanaan pengembangan sumber daya manusia di tiga madrasah 
umumnya menggunakan seperti dibawah ini: 

 

Gambar. 5.3. 
Bagan Siklus Manajemen SDM 
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Gambar. 5.4. 
Gambaran Umum Pengembangan SDM pada Ketiga Madrasah.  

 

 

 
 
 
 

Dari  bagan ini, dapat dijelaskan bahwa pada aspek perencanaan, 
pengembangan SDM pada ketiga lembaga madrasah di atas, menunjukan bahwa 
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Perkiraan kebutuhan SDM masa datang. 
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Gambar. 5.5. 
Perencanaan Strategis 
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Sedangkan pada aspek model atau tipe pengembangan sumber daya 
manusia di tiga madrasah tersebut cenderung menggunakan tipe “academy”, 
yakni menggabungkan dua model/tipe dari tipe “Club dan tipe Baseball team”. 
Model/tipe academy menekankan bahwa dalam pengembangan SDM dimulai dari 
awal, yaitu dari proses rekrutmen tenaga sampai dengan melakukan pembinaan, 
pelatihan dan pendidikan, serta kegiatan-kegiatan lain yang dapat menunjang karir 
dan mutu SDM. Namun demkian untuk bisa mencapai itu perlu menggunakan low 
cost dan cost controlling sebagaimana dijelaskan dalam tipe club, artinya 
menekan biaya rendah tapi mendapatkan hasil yang memuaskan. Disamping itu, 
pengembangan SDM juga diperlukan produk baru (inovasi) yang selalu up to date 
sebagaiman dijelaskan dalam tipe baseball team, artinya pengembangan SDM 
selalu diorientasikan pada sebuah inovasi dalam kinerja maupun produknya. 

Dalam penyusunan program tenaga kerja, ketiga madrasah telah 
menunjukan prestasinya sebagai madrasah yang unggul/favorit, hal itu terlihat 
pada kegiatan-kegiatan untuk mengisi formasi yang meliputi program pengadaan 
tenaga kerja, promosi jabatan Tenaga Kependidikan, pelatihan dan pengembangan 
Tenaga Kependidikan, pengembangan karier, dan program pemeliharaan Tenaga 
Kependidikan. 

Para Tenaga Kependidikan dikembangkan dalam (promotion from within). 
Srategi SDM yang digunakan berorientasi pada strategi retensi (rentetion), yang 
mana madrasah yang ada berupaya agar tingkat labor turn over rendah dan para 
guru akan berkerja dalam jangka panjang. Penilaian kerja  Pendidik dititik 
beratkan pada komite dan loyalitas. 
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Dalam kaitan dengan kebutuhan pelatihan dan pengembangan, ketiga 
madrasah ini menggunakan analisa dari Goldstein dan Buxton (1982), yaitu 
mengggunakan tiga analisa kebutuhan yaitu pelatihan dan pengembangan, yaitu: 
(1) organization analysis, yakni; ketiga madrasah ini telah menganalisis tujuan 

organisasi, sumber daya yang ada, dan lingkungan organisasi sesuai dengan 
kenyataan. 

(2) job or task analysis, yakni analisis terhadap pekerjaan dan tugas sebagai dasar 
untuk mengembangkan program job-training, sebagaimana program pelatihan 
analisis job, dimaksudkan untuk membantu Tenaga Kependidikan 
meningkatkan pengetahuan, skill, dan sikap terhadap suatu pekerjaan.  

(3) person analysis, yakni analisis terhadap pekerjaan sumber daya manusia 
dengan memfokuskan pada identifikasi khusus kebutuhan pelatihan bagi 
tenaga yang berkerja pada job-nya. Kebutuhan pelatihan Tenaga 
Kependidikan dapat dianalisa secara individu dari pelatihan dapat dilakukan 
dengan cara observasi oleh supervisor (kepala MTs), evaluasi ketrampilan, 
kartu control kualitas, dan ketrampilan Tenaga Kependidikan. Kebutuhan 
kelompok dari pelatihan dapat diprediksi dengan pertimbangan informal dan 
obserfasi kepala MTs maupun kepada para Waka. 

Penilaian prestasin kerja telah dilakukan pada ketiga madrasah secara 
umum dilakukan dengan dua model, yaitu; Pertama, pengawasan dan penilaian 
dilakukan secara langsung oleh kepala madrasah terhadap Tenaga Kependidikan, 
mulai dari petugas kebersihan sampai kepada penjaga koprasi, Kedua, penilaian 
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prestasi kerja dilakukan dalam setiap minggu dibawah pengawasan wakil kepala 
madrasah. 

Pada prinsipnya ketiga madrasah telah memperhatikan elemen-elemen 
pokok sistem penilaian (lihat bab II), yaitu mencakup kriteria yang ada 
hubungannya dengan pelaksanaan kerja, ukuran-pukuran kriteria pada masing-
masing madrasah tersebut, dan kemudian pemberian umpan balik kepada para 
Tenaga Kependidikan. 

Lebih jelasnya mengenai penilaian kinerja dapat dilihat dalam gambar 
bagan di bawah ini; 

 

Gambar 5.6 
 Elemen-elemen Pokok Sistem Penilaian Prestasi Kerja  
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Dari analisis lintas kasus di atas, ternyata juga ditemukan bahwa dalam 
mengembangkan sumber daya manusia di lembaga pendidikan madrasah 
sebagaimana pada ketiga kasus tersebut, peran pemerintah tidak begitu besar. 
Khusus MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya karena lembaganya milik 
swasta, maka peran pemerintah dalam hal ini pihak Kementerian Agama tidak 
ikut bertanggungjawab termasuk dalam rekrutmen Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan sebagai PNS, namun dalam hal peberdayaan  atau pengembangan 
mutu Pendidik dan karyawan tersebut, pihak madrasah dan kemauan  Pendidik 
sendiri yang paling menonjol. 

Di MTs Hidayatul Mubtadiin Sidoharjo peran pemerintah sangat kecil 
dalam peningkatan mutu SDM. Pemberdayaan SDM lebih banyak dilakukan oleh 
pihak madrasah dan kemauan dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan itu 
sendiri. Di samping itu dalam hal pembinaan dan peningkatan mutu Pendidik, di 
MTs ini juga dilakukan oleh Yayasan Hidayatul Mubtadiin  Lampung Selatan 
sebagai payung penyelenggara lembaga pendidikan di madrasah tersebut. 

Sedangkan di MTs Al Ishlah Suka Damai Natar dalam pengembangan 
SDM madrasah juga tidak begitu nampak partisipasi pemerintah.Di lembaga ini 
pengembangan SDM lebih banyak dilakukan oleh pihak Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan sendiri. Para Pendidik dan Tenaga Kependidikanmemiliki kemauan 
dan semangat yang tinggi dalam memberdayakan dirinya demi kemajuan 
madrasah. Keterlibatan kepala madrasah sebagai penanggungjawab lembaga juga 
tidak begitu besar. Di samping itu pengembangan SDM juga dilakukan oleh pihak 
Majelis Dikdasmen Lampung Selatan. 
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Target mutu lulusan dirumuskan sesuai dengan amanah lembaga, seperti 
merespon kebutuhan masyarakat dan menganalisa/mengantisipasi tantangan yang 
akan dihadapi oleh peserta didik,merancang tujuan organisasi berdasarkan 
kebutuhan, termasuk orientasi pengembangan mutu SDM, membangun sistem 
kerja yang produktif, membangun pola orientasi kerja pada tim, hubungan bersifat 
lateral dan jaringan. Di samping itu, juga mengembangkan kemampuan guru 
dalam mengelola pembelajaran, penggunaan media dan penguasaan bahasa, 
membangun komite, membangun disiplin, membangun sistem dalam bekerja, dan 
memenuhi kesejahteraan pendidik. 

 
D. Analisa Perbedaan dan Persamaan Pengembangan SDM di Madrasah  

Ketiga madrasah di atas telah melakukan prinsip pemeliharaan SDM yang 
dilakukan dengan; (1) Pemberian kompensasi atas evaluasi kinerja, penghargaan, 
program intensif, dan gaji. (2) Hubungan kinerja, dilakukan dengan ikhlas, saling 
memahami, niatan ibadah, perjanjian kerja, komitmen. (3) Pelayanan Tenaga 
Kependidikan, hal ini bisa dilihat dari pemberian fasilitas pengembangan diri, 
berupa sarana maupun kebijakan studi lanjut dan pelatihan. (4) Keamanan kinerja, 
kenyamanan dan kesejahteraan. 

Berbagai persoalan pengembangan sumber daya manusia, baik 
menyangkut aspek SDM Pendidik maupun Tenaga Kependidikan, sebagaimana 
dipaparkan dalam bagian ini, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
pengembangan sumber daya manusia merupakan sistem perencanaan terpadu 
yang di dalamnya menyangkut: 
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Pertama, inventarisasi sumber daya manusia yang ada untuk menganalisis 
SDM yang ada ( keahlian dan kemampuan ) dan bagaimana SDM tersebut telah 
digunakan. Kedua, prakiraan suplai dan kebutuhan sumber daya manusia pada 
waktu mendatang. Ketiga, rencana-rencana kerja ( seperti rekrutmen, training, 
promosi, ataupun rotasi kerja ) untuk memenuhi prakiraan kebutuhan sumber daya 
manusia. Keempat, prosedur control dan evaluasi untuk menilai efektifitas sistem 
perencanaan SDM memonitor tingkat pencapaian tujuuan target SDM. 

Pembagunan sumber daya manusia ( Pendidik dan Tenaga Kependidikan) 
di lembaga pendidikan Islam (Madrasah) baik di MTs Matlaul Anwar Islamiyah 
Cinta Mulya, MTs Hidayatul Mubtadi’in Sidoharjo, MTs Al- Ishlah Suka Damai 
Natar, jika dianalisis melalui lintas khusus sebagaimana dijelaskan diatas, 
nampaknya terdapat perbedaan dan persamaan. 
1. Dalam hal perencanaan pengembangan SDM ketiga MTS   tersebut sama-

sama didasari atas dasar kebutuhan dan analiisis tantangan masa depan. 
Dalam hal perekrutan pada MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya  
mendapatkan suplai masukan SDM lewat jalus PNS, namun ini tidak banyak. 
Umumnya tenaga PNS tersebut sebelumnya telah direkrut secara mandiri 
oleh pihak MTs sebagi masukan , kemudian diusulkan untuk diangkat PNS. 
Sedangka pada MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar melakukan perekrutan 
secara langsung dan sesuai dengan analisis kebutuhan lembaga. 

2. Pembinaan mutu SDM di MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya telah 
disediakan  anggaran khusus dari kiomite madrasah, dan di samping 



273 
 

anggaran dari pemerintah, sehingga berbagai kegiatan di dalam maupun di 
luar sangat mudah untuk di ikuti atau di akses.  

3. Di MTs Hidayatul Mubtadi’in Sidoharjo Jati Agung pembinaan mutu SDM 
di lakukan oleh Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang bersangkutan 
dengan dana sendiri. Kalaupun ada bantuan dari lembaga lain tetap tidak 
mengurangi semangat SDM tersebut untuk mengikuti berbagai kegiatan yang 
diselenggarakan oleh pihak lembaga maupun di luar lembaga.  

4. Sedangkan di MTs Al- Ishlah Suka Damai Natar, hampir mirip dengan MTs 
Hidayatul Mubtadi’in Sidoharjo Jati Agung, yakni semua kegiatan umumnya 
ditanggung oleh sendiri,selain juga ada bantuan dari pihak lembaga. 

5. Pengembangan SDM dari berbagai kegiatan, pada tiga madrasah tersebut 
relatif sama, hanya pada MTs Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, 
kerjasama sering dilakukan dengan pemerintah (Kemenag Lampung Selatan 
atau Kanwil Kemenag Lampung), sedangkan pada MTs lainnya  lebih 
banyak inisiatif sendiri untuk  kerjasama dengan JPS (Jaringan 
Pengembangan Sekolah) Lamsel, serta dengan pihak swasta. Secara 
keseluruhan kegiatan pengembangan berupa pendidikan dan pelatihan 
relative sama, hanya intensitasnya yang berbeda. 

6. Sistem penelitian dan prestasi relative sama dilakukan oleh ketiga lembaga 
madrasah tersebut, hanya harapan orentasi kerja yang berbeda. Di MTs 
Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, tidak ada evaluasi yang berakibat 
sampai kepada PHK (pemutusan hubungan kerja). Sementara pada dua 
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lembaga madrasah lainnya, akan berakibat PHK jika  pelanggaran dan 
kesalahannya telah fatal. 

7. Partisipasi pemerintah dalam mengembangkan sumber daya manusia di tiga 
lembaga tersebut tidak begitu besar. Hanya khusus di MTs Matlaul Anwar 
Islamiyah Cinta Mulya dalam hal pengembangan mutu Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan, pihak madrasah dan kemauan  Pendidik sendiri yang paling 
menonjol. Sementara itu, di MTs Hidayatul Mubtadi’in Sidoharjo Jati Agung 
peran pemerintah sangat kecil dalam hal peningkatan mutu SDM. 
Perbedaanya SDM lebih banyak dilakukan oleh pihak madrasah dan 
kemauan dari Pendidik dan Tenaga Kependidikan itu sendiri. Di samping itu 
dalam pembinaan dan peningkatan mutu Pendidik, di MTS   ini juga 
dilakukan oleh Lembaga Pendidikan  Ma’arif PC NU Lampung Selatan, 
sebagai payung lembaga pendidikan madrasah tersebut. Adapun di MTs Al- 
Ishlah Suka Damai di bidang pengembangan SDM madrasah juga tidak 
begitu nampak partisipasi pemerintah. Di lembaga ini lebih banyak dilakukan 
oleh pihak Pendidik dan Tenaga Kependidikan sendiri. Para Pendidik dan 
Tenaga Kependidikan memiliki kemampuan dan semangat yang tinggi dalam 
memberdayakan dirinya demi kemajuan madrasah. Keterlibatan kepala 
madrasah sebagai penanggung jawab lembaga juga tidak begitu besar. Selain 
itu pengembangan SDM juga dilakukan oleh pihak Majlis Dikdasmen 
Lampung. 

Adapun  yang membedakan dari pengembangan SDM di luar (lembaga ) 
madrasah adalah motivasi kinerja, komite, dan orentasi yang dilandasi nilai-nilai 
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religious Islam. Hal ini terlihat pada pembinaan terhadap Pendidik dan Tenaga 
Kependidikan yang diarahkan untuk membangaun  nilai-nilai Islami dalam setiap 
aktivitasnya. Kinerja para Pendidik dan Tenaga Kependidikantidaklah sepenuhnya 
dibangun dengan orientasi hanya sekedar mendapatkan gaji, peningkatan karir, 
tambahan gaji, harta berlimpah dan seterusnya, tetap semangat kinerja karena 
motivasi ibadah, sebagai kewajiban untuk mendidik. Hal inilah yang menjadi ciri 
khas pengembangan SDM di madrasah ini. Dalam membangun iklim religius 
dalam organisasi di madrasah, ketiga madrasah telah membuat rumus pembinaan 
kepada para Pendidik dan Tenaga Kependidikannya dengan mengikuti kegiatan 
pembinaan keagamaan di sekolah. Kegiatan ini dimaksudkan untuk membangun 
kepribadian Islami dalam setiap diri para pendidik dan tenaga kependidikannya. 

Secarasingkat, pengembangan SDM dari analisis persamaan dan 
perbedaannya, dapat ditarik simpulan temuan dalam penelitian ini, sebagaimana 
terlihat dalam tabel di bawah ini. 

Tabel. 5.1 
Analisis Temuan Lintasan Kasus 

Pengembangan SDM Pada Tiga Madrasah 
 

No Dimensi Temuan 
1 Perencanaan Ketiga madrasah telah melakukan perencanaan 

pengembangan SDM dengan menggunakan model 
Adrew E. Sikual yang meliputi komponen; tujuan 
sumberdaya manusia, perencanaan organisasi, 
pengauditan sumberdaya manusia, peramalan 
sumberdaya manusia. 

2 Pendekatan Dalam pengembangan SDM ketiga madrasah 
menggunakan pendekatan ”buy” and “make” yaitu 
pendekatan dalam penarikan (rekrutmen) dan 
pemberdayaan/pembinaan/pengembangan SDM yang 
handal. 
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3 Model/Tipe 
Pengembangan 

Model pengembangan SDM pada ketiga madrasah 
menggunakan tipe academy yakni; pengembangan dari 
dua model/tipe, yaitu “tipe Club dan baseball team”, 
dimana pengembangan SDM umumnya dimulai dari 
proses  rekrutmen sampai pada pembinaan, dengan 
menggunakan  menggunakan biaya yang relative rendah 
dan menghasilkan produk baru yang bermutu 

4 Pengauditan 
SDM 

Untuk mengetahui kinerja SDM, pada tiga madrasah 
telah melakukan proses evaluasi/pengauditan secara 
aktif dan terus menerus. Baik yang dilakukan oleh 
pemimpin, guru, maupun pihak lain  yang ikut adil 
dalam pengembangan SDM di madrasah. 

5 Bentuk 
Pengembangan 

Bentuk pengembangan yang dilakukan pada ketiga 
madrasah, umumnya dibagi tiga aspek: aspek 
peningkatan pengetahuan akademik, aspek peningkatan 
sikap dan prilaku, dan aspek kemampuan menjalin 
kerjasama. Ketiga aspek ini di masing-masing madrasah 
intensitasnya berbeda, seperti kalau di MTs Matlaul 
Anwar Cinta Mulya  intensitasnya relative lebih tinggi ( 
sering ), dibanding kedua MTs lainnya. Secara umum 
kegiatan yang ada di tiga madrasah tersebuat antara lain: 
studi lanjut, diskusi rutin antar guru, seminar, 
symposium, kolokium, workshop, pembentukan 
kelompok kerja  Pendidik ( KKG ), kunjungan antar 
kelas, kunjungan antar lembaga, dan kerjasama dengan 
lembaga non-pendidikan lain-nya yang menguntungkan. 
Sedangkan kegiatan pelatihan dan pengembangan relatif 
sama dari ketiga madrasah, yaitu pelatihan/diklat, 
seminar, workshop, kolokium, bimbingan, khusus dan 
lainya. 

6 Pemeliharaan Pemeliharaan dilakukaan dengan; (1) pemberian 
kompensasi atas evaluasi kinerja, penghargaan, program 
insentif, dan gaji (2) hubungan kinerja, di lakukan 
dengan ikhlas, saling memahami, niat ibadah, perjanjian 
kerja. (3) pelayananTenaga Kependidikan, hal ini bisa 
dilihat dari pemberian fasilitas pengembangan diri, 
berupa saran maupun kebijakan studi lanjut atau 
pelatihan. (4) keamanan kinerja, kenyamanan dan 
kesejahtraan. 
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7 Partisipasi 
Pengembangan 

SDM 

Pada MTs Matlaul Anwar IslamiyahCinta Mulya, peran 
pemerintah (Kemenang) cukup besar, madrasah (cukup 
besar), kemauan diri senddiri (cukup besar). Pada MTs 
Hidayatul Mubtadi’in Sidoharjo Jati Agung, pemerintah 
(cukup besar), madrasah (cukup besar), kemauan diri 
sendiri (cukup besar), yayasan. Pada MTs Al Ishlah 
Suka Damai Natar, pemerintah (sangat kecil), madrasah, 
dan kemauan diri sendiri (cukup besar),  

 
E. Analisa Mutu Lulusan  

Langkah awal untuk menciptakan pendidikan yang berkualitas diperlukan 
perhatian terhadap komponen – komponen pendidikan yang bersifat human 
resource. Komponen tersebut diantaranya adalah pendidik dan Tenaga 
Kependidikan. Dua komponen tersebut mempunyai peran penting dalam 
memberikan pelayanan terhadap berjalannya proses pendidikan di lembaga 
formal.Baik buruknya mutu lulusan tergantung bagaimana seorang Pendidik 
memanifestasikan dan mengaplikasikan sumbangsih keilmuan kedalam 
lembaganya. Sehingga nantinya diharapkan dapat menciptakan lulusan yang 
bermutu dan berkualitas. Karena dalam menghadapi laju perkembangan zaman 
yang kian pesat ini dibutuhkan generasi yang berkompeten dalam bidang IPTEK 
maupun pemahaman dan pengamalan ajaran agama yang baik dan benar. 

Selainitu, kualitas  Tenaga Kependidikan madrasah juga ikut berpartisipasi 
dalam rangka mensukseskan penyelenggaraan pendidikan. Sehingga hal ini dapat 
menimbulkan kesan terhadap  kualitas pelayanan pendidikan di madrasah benar-
benar baik dan terstruktur. Memberi pelayanan terbaik adalah  salah satu upaya 
menumbuhkan kepercayaan konsumen. Bila peserta didik diibaratkan konsumen, 
maka diperlukan upaya-upaya untuk memberi pelayanan terbaik agar mereka  bias 
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belajar  secara  optimal. Maka m adrasah harus senantiasa berupaya untuk 
meningkatkan kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan, dimana keduanyaan 
adalah faktor penting dalam menentukan berjalannya roda pendidikan serta dalam 
menghasilkan lulusan yang mampu berfikir strategis dan berwawasan masa depan 
dengan  adanya keseimbangan antara IMTAQ dan IPTEK. 

Pengembangan mutu lulusan sekolah merupakan proses yang tidak pernah 
selesai selama sekolah masih berdiri dan proses belajar mengajar tetap berjalan. 
Peningkatan mutu lulusan merupakan proses yang bersiklus tiada henti dari tahun 
ke tahun, karena segala sesuatu yang ada di sekitar hidup siswa terus berubah. 

Secara singkat, mutu lulusan  dari analisis pada bab sebelumnya, dapat 
ditarik simpulan temuan dalam penelitian ini, yaitu dari ketiga madrasah yaitu 
MTs  Matlaul Anwar Islamiyah Cinta Mulya, MTs Hidayatul Mubtadi’in 
Sidoharjo Jati Agung, dan MTs Al Ishlah Suka Damai Natar .  

Tabel. 5.2 
Analisis Lulusan 

 
No Indikator Operasional Target Mutu Lulusan 
1. Mencapai target  kriteria ketuntasan 

minimal (KKM) Standar KKM 7,00. 
2. Mencapai target  rata-rata  nilai UN Standar nilai rata-rata UN 7.00 
3. Mencapai target kelulusan UN Standar jumlah lulus UN 100% 
4. Mencapai target masuk ke 

SMA/MA  
Target siswa yang masuk di SMA / 
SMK/ MA  favorit  minimal 90%. 

5. Memiliki kompetensi yang setara 
dengan sekolah berstandar nasional 

Materi pelajaran  yang siswa kuasai 
setara sekolah unggul di kabupaten 
kota,  provinsi, nasional, Menjadi 
pengguna TIK yang setara dengan 
lulusan dari sekolah unggulan. 
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6. 
Memiliki daya saing komparatif 
dalam menampilkan keunggulan 
lokal pada tingkat nasional. 

Lulusan/siswa menampilkan karya-
karya  kreasinya lokal di 
forum  lokal, , Regional dan 
nasional 

7. Memenangi kompetisi local, dan 
nasional,  

Meraih prestasi pada kompetisi 
lokal, nasional, regional. Meraih 
prestasi yang mendapat penghargaan 
lokal dan  nasional. 

8. 
Berperan aktif menjaga 
kelangsungan hidup sesuai 
perkembangan. 

Memiliki pengalaman  pada 
kegiatan ekstra kurikuler atau 
kegiatan sosial melalui tatap muka 
atau bermedia pada tingkat lokal.  

9. 
Memiliki kemampuan 
berkomunikasi  dalam bahasa 
Inggris dan Arab 

Siswa memiliki kemampuan 
berbahasa dalam bahasa inggris dan 
arab. 

10. Menggunakan teknologi komunikasi 
dan informasi dalam pembelajaran 

Seluruh siswa dapat  menggunakan 
internet sebagai sumber belajar. 

 




