
BAB IV 

PENYAJIAN DAN ANALIS DATA 

 

A. Profil SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus 

 

1. Sejarah Berdirinya  

Secara yuridis formal, SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus adalah lembaga pendidikan menengah atas swasta di 

Kabupaten Tanggamus dengan NDS 4312060008 yang didirikan pada tahun 

1985. 

Sedangkan secara defakto, SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus mulai tahun ajaran 1985/1986, dengan penerimaan 

siswa baru pertama kali menerima 1 (satu) kelas. Hal ini ditandai dengan 

adanya Surat Keputusan Ketua SMK Bumi Nusantara Nomor : 

SK.01/002/Bun/1985, tentang Pembukaan SMK SMK Bumi Nusantara 

Wonosobo tanggal 30 Mei 1985.
1
 

Dengan demikian, kiprah SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, yang 

diwujudkan dalam menyiapkan sumber daya manusia terampil sesuai dengan 

visi dan misinya yang lulusannya siap menjadi tenaga kerja tingkat menengah 

pada dunia usaha/dunia industri sesuai dengan bidang keahliannya. 

                                                 
1
Suparno, Kepala SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, 

Interview, Desember  2015.  
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Adapun jurusan yang disiapkan oleh SMK Bumi Nusantara Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus meliputi jurusan Akuntansi dan Sekretaris 

(Administrasi Perkantoran). 

Sejak berdirinya hingga sekarang SMK Bumi Nusantara Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus telah mengalami lima pergantian kepala 

sekolah  sebagai berikut tabel berikut :  

Tabel 2 

Periodesasi Kepemimpinan SMK Bumi Nusantara  

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

 

No Periode (Tahun) Nama Kepala Sekolah 

1 Tahun 1985 s/d 1994  Syamsul Kirman, BA 

2 Tahun 1994 s/d 2001 H. Rohman 

3 Tahun 2001s/d 2007 Drs. Darmono Umar 

4 Tahun 2007 s/d 2013  Gunawah Raharjo, S. Pd 

5 Tahun 2013 s/d sekarang Drs. Suparno 

     Sumber : Dokumentasi SMK Bumi Nusantara Wonosobo Tahun 2015 

 

 

2. Visi dan Misi 

Visi SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus adalah menjadi SMK yang unggul, cerdas, bermartabat, dan cinta 

lingkungan. 

Misi SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus adalah : 

a. Mewujudkan tamatan yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa, berbudi pekerti luhur, cerdas, dan memiliki kompetensi sesuai 

dengan bidang keahliannya. 
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b. Mengembangkan kurikulum nasional bersama pengguna tamatan serta 

memvalidasi sesuai tuntutan pasar kerja dan perkembangan IPTEK. 

c. Melaksanakan diklat dengan pendekatan Competency Based Training dan 

Production Based Training untuk memberi peluang tamatan berwirausaha 

atau bekerja di industri. 

d. Menjalin kerjasama dengan Pergurua Tinggi, Instansi terkait untu 

mewujudkan pengembangan pendidik, tenaga kependidikan, kurikulum 

implementasi, prakerin, dan pemasaran tamatan. 

e. Mengembangkan sarana prasarana yang memadai untk mendukung proses 

pembelajaran yang berkualitas, ramah lingkungan, serta mengendalikan 

terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. 

Tujuan SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus adalah : 

a. Mengembangkan organisasi sekolah yang tersistem untuk menjadi 

lembaga diklat yang bermutu dan profesional serta selalu me-ngupayakan 

peningkatan kualitas SDM dan etos kerja sesuai perkembangan IPTEK. 

b. Menyiapkan tamatan yang memiliki iman dan taqwa, berkepribadian 

unggul dan mampu mengembangkan diri dengan penyelenggaraan diklat 

bertaraf nasional. 

c. Menghasilkan tamatan yang kompeten, profesional dan mampu mandiri 

untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja baik tingkat lokal, nasional 

maupun internasional. 
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d. Mengembangkan kemitraan dan kerjasama yang saling menguntungkan 

dengan institusi pasangan dan masyarakat dalam bisnis dan unit produksi. 

3. Struktur Organisasi  

Struktur organisasi SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus sebagaimana diagram dibawah ini : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keterangan :             Garis Instruksi 
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4. Keadaan Guru dan Karyawan  

 Keadaan tenaga pengajar SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus sebanyak 32 orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 

dibawah ini : 

Tabel  3 

Keadaan Guru SMK Bumi Nusantara  

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

 

No Nama Jabatan  
Pendidikan 

Terakhir 
1 Drs. Suparno Kepala Sekolah  S1 

2 Sapras Lipitio, S. Pd. Waka/Guru mata pelajaran S1 

3 Ali Ngafan, SE. Waka/Guru mata pelajaran S1 

4 Drs. Suwardi Waka/Guru mata pelajaran S1 

5 Sharyono  Waka/Guru mata pelajaran S1 

6 Wasis Tasanti, S. Pd.  Guru mata pelajaran S1 

7 Mat Surahman, S. pd.  Guru mata pelajaran S1 

8 Sutinem, S. Pd. Guru mata pelajaran S1 

9 Musanep, S. Pd.  Guru mata pelajaran S1 

10 Febriyani, SE. Guru mata pelajaran S1 

11 Didik Priyanto, A. Md Guru mata pelajaran D3 

12 Gunawan Susanto, M. Pd. Guru mata pelajaran S2 

13 Juwanti, SE. Guru mata pelajaran S1 

14 Aida Suryani, S. Kom Guru mata pelajaran S1 

15 Mukminah, S. Pd Guru mata pelajaran S1 

16 Tabrani, S. Pd Guru mata pelajaran S1 

17 Suharyono  Guru mata pelajaran D2 

18 Nita Elvir, S. Pd Guru mata pelajaran S1 

19 Esti Puspaini, S. Pd Guru mata pelajaran S1 

20 Yusni Susanti, S. Pd Guru mata pelajaran S1 

21 Jubatmi, S. Pd Guru mata pelajaran S1 

22 Aswandi, S. Pd Guru mata pelajaran S1 

23 Azwar Anas, S. Kom Guru mata pelajaran S1 
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24 Andri , S. Pd Guru mata pelajaran S1 

25 Muhlihun, S. Kom Guru mata pelajaran S1 

26 Sujatmiko, S. Pd Guru mata pelajaran S1 

27 Asrori, S. Pd Guru mata pelajaran S1 

28 Maryono, S. Pd Guru mata pelajaran S1 

29 Chupronudin, S. Pd Guru mata pelajaran S1 

30 Muhadi, S. Pd. I Guru mata pelajaran S1 

31 Meri Eka Putri, S. Ag Guru mata pelajaran S1 

32 Dhianingsih, P. S. Pd. I Guru mata pelajaran S1 

Sumber : Dokumentasi SMK Bumi Nusantara Wonosobo Tahun 2015 

 

5. Keadaan Peserta Didik 

Keadaan peserta didik SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus sebagaimana tabel berikut : 

Tabel  4 

Keadaan Peserta Didik SMK Bumi Nusantara  

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

 

No Kelas 
Jumlah Siswa Jumlah 

Keseluruhan Laki-laki Perempuan 

1 X-1 25 17 42 

2 X-2 24 16 40 

3 X-3 19 22 41 

4 X-4 19 24 43 

5 XI-1 20 20 40 

6 XI-2 23 20 43 

7 XI-3 16 26 42 

8 XI-4 17 23 40 

9 XII-1 25 20 45 

10 XII-2 17 27 44 

11 XII-3 25 19 44 

12 XII-4 21 22 43 

Jumlah  251 253 504 

Sumber : Dokumentasi SMK Bumi Nusantara Wonosobo Tahun 2015 
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6. Keadaan Sarana dan Prasarana  

Keadaan sarana dan prasarana yang dipergunakan dalam proses belajar 

mengajar di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus sebagaimana tabel dibawah ini : 

Tabel 5 

Keadaan Sarana dan Prasarana SMK Bumi Nusantara  

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

 

No Jenis Barang Jumlah 
Keadaan 

Baik Rusak 

1 Ruang Kepala Sekolah 1 buah √  

2 Ruang Guru 1 buah √  

3 Ruang TU 1 buah √  

4 Ruang Kelas 12 buah √  

5 Ruang Perpustakaan 1 buah √  

6 Ruang UKS 1 buah √  

7 Ruang Lab Komputer 1 buah √  

8 Ruang Lab Bahasa 1 buah √  

9 Ruang OSIS/Eskol 1 buah √  

10 Ruang praktek 3 buah √  

11 WC guru 1 buah √  

12 WC murid 3 buah √  

13 Ruang penjaga  1 buah √  

14 Lapangan Olahraga 1 buah √  

15 Kantin 1 buah √  

16 Gudang  1 buah  √ 

      Sumber : Dokumentasi SMK Bumi Nusantara Wonosobo Tahun 2015 

 

B. Deskripsi dan Analisis Data 

 

1. Peran Guru Pendidikan Agama Islam dalam Meningkatkan Mutu 

pembelajaran  di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus 

 

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah peneliti 

lakukan di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus bahwa peran guru Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan 
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mutu pembelajaran  Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam 

adalah : 

a. Kreatif dan inovatif  dalam mengajar 

Peningkatan mutu pembelajaran  Pendidikan Agama Islam bukan 

persoalan yang mudah dilakukan. Butuh motivasi dan dukungan dari 

berbagai pihak, seperti halnya motivasi dari kepala sekolah. Seperti yang 

diungkapkan oleh Ibu Meri Eka Putri, S. Ag selaku guru Pendidikan 

Agama Islam yang mengatakan bahwa “Dorongan motivasi dan juga 

perhatian dari Kepala Sekolah memberi semangat kepada para guru, untuk 

lebih kreatif dan inovatif dalam pembelajaran di kelas, memberikan reward 

kepada guru yang berprestasi selain itu kita juga diberi kenaikan gaji 

meskipun sedikit tetapi itu dapat memotivasi kami”.
2
 

Bapak Drs. Suparno selaku kepala sekolah mengatakan, bahwa 

saya selaku kepala sekolah di SMK Bumi Nusantara Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus ini berusaha memberikan yang terbaik 

untuk sekolah ini. Sudah kewajiban bagi saya untuk memotivasi guru 

Pendidikan Agama Islam dan semua warga sekolah dalam peran 

peningkatan mutu pembelajaran. Motivasi bukan hanya berupa materi saja, 

bisa dalam bentuk bermacam-macam misalkan memberikan fasilitas untuk 

pembelajaran. Kalau untuk pembelajaran saya meminta guru Pendidikan 

Agam Islam untuk lebih kreatif dalam kegiatan pembelajaran, banyak 

strategi pembelajaran aktif y ang diaplikasikan pada peserta didik. 

                                                 
2
Meri Eka Putri, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Bumi Nusantara Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Wawancara, Desember  2015  
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Dorongan tidak hanya datang dari kepala sekolah akan tetapi 

semua guru juga memotivasi dirinya untuk meningkatkan perbaikan dalam 

inovasi pendidikan sebagai wujud nyata peningkatan mutu pembelajaran. 

Selain itu pernyataan di atas diperkuat oleh Ibu Dhianingsih, S. Pd. I. 

selaku guru Pendidikan Agama Islam, ”Ya selain motivasi dari Kepala 

Sekolah, semua yang ada di lingkungan sekolah ini saling membantu, 

diskusi dan  saling memotivasi, tujuannya agar apa yang kita inginkan 

dapat tercapai”. 

Adapun bentuk kreativitas dan inovasi guru Pendidikan Agama 

Islam dalam mengajar tergambar dalam wawancara dibawah ini : 

“Bentuk kreativitas dan inovasi yang saya lakukan dalam proses 

pembelajaran Pendidikan Agama Islam dalah kreativitas dalam 

mengelola kelas. Manajemen kelas merupakan aktifitas guru dalam 

mengelola dinamika kelas, mengorganisasikan sumber daya yang ada 

serta menyusun perencanaan aktifitas yang dilakukan di kelas untuk 

diarahkan dalam proses pembelajaran yang baik. Dalam hal 

manajemen kelas, kreativitas guru dalam manajemen kelas diarahkan 

untuk membantu siswa di kelas dapat belajar secara kolaboratif dan 

kooperatif dan menciptakan lingkungan akademik yang kondusif 

dalam proses belajar. Selain itu melakukan kreativitas dalam 

penggunaan media pembelajaran yang merupakan alat atau benda 

yang dapat mendukung proses pembelajaran di kelas untuk membantu 

siswa dalam memahami konsep abstrak yang diajarkan, meningkatkan 

motivasi siswa dalam belajar, mengurangi terjadinya mis 

understanding, dan memotivasi guru untuk mengembangkan 

pengetahuan.
3
 

 

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan 

bahwa peran guru Pendidikan Agama Islam dalam usaha meningkatkan 

                                                 
3
Muhadi, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus, Wawancara, Desember  2015   
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mutu pembelajaran  Pendidikan Agama Islam adalah dengan lebih kreatif 

dan inovatif dalam proses pembelajaran. 

b. Mengikuti pelatihan, workshop maupun seminar guru 

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan dengan 

ibu Dhianingsih, S. Pd. I, menyatakan bahwa dirinya aktif mengikuti 

musyawarah yang dilakukan pihak sekolah baik diawal tahun ajaran baru, 

pertengahan dan akhir ajaran yang bertujuan untuk menyatukan visi dan 

misi sekolah dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran dan pernah 

mengikuti pendikan pelatihan diklat guru di luar sekolah misalnya pada 

awal memasuki tahun ajaran baru diadakan pelatihan tentang strategi 

pembelajaran dan PTK (Penelitian  Tindakan Kelas) yang diadakan oleh 

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanggamus dan pernah 

juga mengikuti seminar tentang peingkatan kualitas sumber daya guru 

yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 

Lampung.
4
  

Bapak Muhadi, S. Pd.I juga menyatakan sebagai berikut : 

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengembangan sumber daya 

manusia, saya pernah mengikuti seminar yang diadakan oleh 

Kementerian Agama Kabupaten Tanggamus. Selain itu juga aktif 

mengikuti kegiatan MGMP yang dilakukan setiap satu bulan sekali 

yang bertujuan untuk meningkatkan silaturrahim diantara guru 

pendidikan Agama Islam juga untuk bertukar pikiran dan menambah 

wawasan bidang pendidikan.
5
  

 

                                                 
4
Dhianingsih, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Bumi Nusantara Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus, Wawancara, Desember  2015   
5
Muhadi, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus, Wawancara, Desember  2015   
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Pernyataan guru Pendidikan Agama Islam tersebut di atas 

diperkuat juga oleh pernyataan Kepala Sekolah SMK Bumi Nusantara 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, yang mengatakan bahwa 

setiap tahun ajaran baru, pertengahan akhir ajaran kami selalu mengadakan 

musyawarah tentang strategi pembelajaran. Tujuan pelatihan ini speran 

guru mempunyai wawasan baru, dengan bertambahnya pengetahuan maka 

nantinya akan berdampak pada pelayanan kepada peserta didik. Selain itu, 

saya selaku kepala sekolah merekomendasikan guru-guru untuk mengikuti 

forum MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran) tujuannya agar terjadi 

sharing antar guru bidang studi se Kecamatan Wonosobo.
6
 

Pendapat Bapak Drs. Suparno juga diperkuat oleh Bapak Ali 

Ngafan, SE. selaku waka kurikulum mengatakan, bahwa ”Banyak sekali 

pelatihan yang dilakukan misalnya tentang kurikulum, strategi 

pembelajaran, PTK dan  lainnya, tiap ada undangan baik untuk guru 

bidang studi maupun yang lain, guru selalu diikutkan. Ya, sesuai dengan 

permintaan yang memberi undangan ditujukan pada guru dibidang apa. 

Tapi kalau tempatnya di sekolah sendiri semua guru diusahakan ikut 

semua”.
7
 

Uraian di atas mempertegas bahwa peningkatan kompetensi guru 

dapat dilakukan melalui program pelatihan dalam jabatan (in service 

training). Pelatihan mengandung makna bahwa setelah mengikuti 

                                                 
6
Suparno, Kepala  SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, 

Wawancara, Desember  2015 
7
Ali Ngafan, Waka Bidang Kurikulum SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus, Wawancara, Desember  2015. 



 

 

 

 

108 

pelatihan guru akan terdorong motivasinya untuk memperbaiki kinerja, 

cara pembelajaran atau penyegaran ilmu dan informasinya. Sedangkan 

tujuan mengikuti pelatihan, seminar dan sebagainya adalah untuk 

penambahan pengetahuan, keterampilan, dan perbaikan sikap dari peserta 

pelatihan, pengembangan penampilan kerja invidu dan pengembangan 

karir seseorang.  Dengan adanya pelatihan-pelatihan yang diikuti oleh 

guru-guru, diharapkan guru akan lebih paham dengan dunia kerja, dapat 

mengembangkan kepribadiannya, penampilan kerja individu, 

mengembangkan karir, perilakunya menjadi efektif dan guru akan menjadi 

lebih berkompeten. 

c. Meningkatkan kedisiplinan 

Guru Pendidikan Agama Islam SMK Bumi Nusantara Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus menyatakan bahwa ddirinya selalu 

mengedepankan kedisiplinan baik itu untuk peserta didik  maupun untuk 

dirinya sendiri.  

Berdasarkan data observasi, bentuk kedisiplinan yang dilakukan 

oleh Bapak Muhadi, Ibu Meri Eka Putrid an ibu Dhianingsih selalu hadir 

di sekolah sebelum pelajaran dimulai yaitu biasanya sampai di sekolah jam 

07.00. Tujuan   kehadiran guru di sekolah lebih awal sebelum pelajaran 

dimulai adalah untuk memberikan keteladanan dan contoh kepada peserta 

didik tentang kedisiplinan waktu yang diharapkan dapat dicontoh oleh 

seluruh peserta didik.
8
 

                                                 
8
Observasi, Desember  2015.  
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Hasil observasi tersebut di atas diperkuat dengan pernyataan 

Kepala Sekolah SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus yang menyatakan bahwa : 

“Sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan di SMK Bumi 

Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus bahwa jam 

masuk sekolah jam 07.15-13.30 WIB. Guru Pendidikan Agama Islam 

merupakan salah satu guru yang aktif datang ke sekolah selalu lebih awal 

kira-kira 15 menit sebelum jam pelajaran dimulai, tata tertib ini lebih 

dikhususkan pada guru yang mengajar pada jam pelajaran pertama.
9
  

Pernyataan di atas dikuatkan oleh Reinata peserta didik  kelas XI 

menuturkan bahwa “guru Pendidikan Agama Islam di SMK Bumi 

Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ini sangat 

mengedepankan kedisiplinan, misalnya pada saat beliau masuk pada jam 

pertama pelajaran, beliau selalu mengawasi peserta didik untuk berbaris di 

depan sebelum masuk kelas dan pada saat masuk ke dalam kelas seluruh 

peserta didik untuk bersalaman, kalau ada peserta didik  yang terlambat 

selalu menegurnya agar tidak terlambat lagi…”.
10

 

Setiap masuk kelas, Bapak Suparno selalu memonitoring peserta 

didik  yang terlambat masuk sekolah, peserta didik  yang terlambat 

diserahkan kepada tatib yang nantinya akan  dicatat di dalam buku 

CAKEP (Catatan Kepribadian). Langkah awal jika ada peserta didik  yang 

                                                 
9
Suparno, Kepala  SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus, 

Wawancara, Desember  2015 
10

Reinata, Siswa Kelas XI SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus, Interview, Desember  2015.  
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sering tidak masuk sekolah beliau berkoordinasi dengan guru Bimbingan 

dan Konseling dan Kepala Sekolah untuk memberi peringatan pada peserta 

didik  tersebut, jika teguran itu tidak dihiraukan maka pihak sekolah akan 

memanggil orang tua peserta didik  untuk menghadap guru Bimbingan dan 

Konseling dan apabila tidak dapat diselesaikan maka akan diselesaikan 

oleh kepala sekolah.  

Adapun bentuk kedisiplinan yang diterapkan oleh guru 

Pendidikan Agama SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus adalah : 

a. Disiplin terhadap pemanfaatan waktu 

Bapak Muhadi selaku guru Pendidikan Agama Islam di SMK 

Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamusmenyatakan bahwa salah satu masalah yang sering 

dihadapi oleh pelajar atau siswa adalah banyak pelajar atau siswa yang 

mengeluh kekuragan waktu untuk belajarnya, tetapi mereka 

sebenarnya kurang memiliki keteraturan dan disiplin untuk 

mempergunakan waktu secara efisien. Banyak waktu yang terbuang-

buang disebabkan karna mengobrol omongan-omongan yang tidak 

habis-habisnnya. Sikap yang demikian itu harus ditinggalkan oleh 

siswa karena yang demikian itu tidak bermanfaat baginya.
11

 

Uraian di atas menunjukan bahwa tidak dapat dipungkiri bahwa 

orang-orang yang berhasil mencapai kesuksesan dalam hidupnya 

                                                 
11

Muhadi, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus, Wawancara, Desember  2015. 
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adalah orang-orang yang hidup teratur dan berdisiplin memanfaatkan 

waktunya. Dalam ajaran Islam disiplin dalam pemanfaatan waktu 

sangat dianjurkan, disiplin bukan hanya dalam pemanfaatan waktu 

belajar saja, tetapi disiplin perlu juga dilakukan oleh setiap orang 

dalam setiap waktu dan kesempatan. Dalam belajar pemanfaatan waktu 

secara baik dan dikerjakan dengan baik dan tepat waktu adalah 

merupakan hal yang terpuji. Dari uraian di atas dapat dipahami bahwa 

penggunaan atau pamanfaatan waktu dangan baik menumbuhkan 

disiplin dalam mempergunakan waktu secara efisien. 

b. Disiplin mengerjakan tugas rumah 

Ibu Meri Eka Putri, S. Ag selalu guru Pendidikkan Agama 

Islam SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus menyatakan bahwa salah satu prinsip belajar adalah 

ulangan dan latihan. Mengerjakan tugas dapat berupa pengerjaan tes 

atau ulangan atau ujian yang diberikan guru, tetapi juga termasuk 

membuat atau mengerjakan latihan-latihan yang ada dalam buku 

ataupun soal-soal buatan sendiri.
12

 

Tugas itu dapat berupa tes atau ulangan dan juga dapat berupa 

latihan-latihan soal atau pekerjaan rumah, jika siswa mempunyai 

kebiasaan untuk melatih diri mengerjakan soal-soal latihan serta 

mengerjakan pekerjaan rumah dengan disiplin, maka siswa tersebut 
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tidak akan terlalu kesulitan dalam belajarnya, serta dapat dengan 

mudah mengerjakan setiap pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. 

c. Disiplin terhadap tata tertib. 

Ibu Dhianingsih, selaku guru Pendidikkan Agama Islam SMK 

Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

menyatakan bahwa didalam proses balajar mengajar, disiplin terhadap 

tata tertib sangat penting untuk diterapkan, karna dalam suatu sekolah 

tidak memiliki tata tertib maka proses belajar mengajar tidak akan 

berjalan dengan lancar sesuai dengan rencana.  Antara peraturan dan 

tata tertib merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan 

sebagai pembentukan disiplin siswa dalam mentaati peraturan di dalam 

kelas maupun diluar kelas.
13

 

Untuk melakukan disiplin terhadap tata tertib dengan baik, 

maka guru bertanggung jawab menyampaikan dan mengontrol 

berlakunya peraturan dan tata tertib tersebut. Dalam hal ini staf sekolah 

atau guru perlu terjalinnya kerja sama sehingga tercipta disiplin kelas 

dan tata tertip kelas yang baik tampa adanya kerja sama tersebut dalam 

pembinaan disiplin sekolah maka akan terjadi pelanggaran terhadap 

peraturan dan tata tertip sekolah serta terciptanya suasana balajar yang 

tidak diinginkan. 

Dengan demikian untuk terciptanya disiplin yang harmonis dan 

terciptanya disiplin dari siswa dalam rangka pelaksanaan peraturan dan 
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tata tertib dengan baik, maka di dalam suatu lambaga atau lingkungan 

sekolah perlu menetapkan sikap disiplin terhadap siswa, agar tercipta 

proses belajar mengajar yang baik. 

e. Melakukan evaluasi  

Berdasarkan hasil interview dengan guru Pendidikan Agama Islam 

SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

menunjukkan bahwa ada tiga bentuk kegiatan evaluasi yang banyak 

digunakan oleh guru Pendidikan Agama Islam  yaitu soal/tugas yang 

dikerjakan di rumah (PR), ulangan harian dan ujian akhir. Untuk PR, 

setiap siswa diberikan soal-soal dalam bentuk tes atau mengerjakan soal 

yang ada dalam buku pelajaran (Lembar Kerja Siswa). Setiap hasil PR 

selalu diperiksa dan dinilai, kemudian dimasukkan ke dalam buku nilai. 

Pelaksanaan ulangan harian, posisi siswa tetap berada di sekolah, suasana 

kelaspun tidak begitu banyak berubah. Tempat ulangan tetap 

menggunakan ruangan kelas seperti biasa. Begitu juga tempat duduk 

siswa, tidak ada perubahan yang berarti. Mengenai waktu ulangan, 

kadang-kadang siswa diberitahu terlebih dahulu tapi kadang-kadang tidak, 

yang jelas dalam satu bulan dilaksanakan ulangan harian antara dua 

sampai tiga kali. Pelaksanaan evaluasi sumatif  (ujian akhir semester) 

berjalan cukup baik dan didukung ruangan tes yang cukup representatif, 
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cahaya serta udara baik, sehingga tempat duduk murid dapat diatur 

sedemikian rupa.
14

 

Bapak Muhadi melanjutkan bahwa selaku guru Pendidikan Agama 

Islam dalam interviewnya menyatakan, bahwa sebelum ujian dimulai, 

pengawas membacakan tata tertib terlebih dahulu. Sebagaimana biasanya 

ujian, siswa duduk dengan tertib sesuai dengan nomor ujian masing-

masing, kemudian guru/pengawas membuka lembar soal dari amplop yang 

masih disegel untuk selanjutnya dibagikan kepada setiap siswa dengan 

kondisi terbalik/tertutup. Setelah itu, lembar jawaban dibagikan kepada 

siswa. Sebagai tanda dimulainya ujian, pihak panitia membunyikan bel 

satu kali.
15

 

Untuk tes lisan, guru Pendidikan Agama Islam di SMK Bumi 

Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

melaksanakannya baik dalam ulangan harian maupun ujian akhir semester. 

Tidak ada jadwal khusus untuk pelaksanaan tes lisan, karena semuanya 

disesuaikan dengan pelaksanaan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

sehari-hari. Teknis pelaksanaannya bersifat individual, dimana setiap 

siswa diabsen satu persatu dan diberikan satu atau dua pertanyaan. 

Sedangkan tes perbuatan (ujian praktik) dilaksanakan sesuai dengan kisi-

kisi, seperti praktik wudlu, gerakan dan bacaan sholat, hafalan al-Qur’an, 

hafalan doa, dan membaca al-Quran dengan tajwid. Untuk praktik hafalan 

                                                 
14

Muhadi, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus, Wawancara, Desember  2015 
15

Muhadi, Guru Pendidikan Agama Islam SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus, Wawancara, Desember  2015  



 

 

 

 

115 

al-Qur’an dan hafalan doa, biasanya guru memanfaatkan ruangan kelas, 

sedangkan untuk praktik gerakan dan bacaan sholat menggunakan ruang 

musholla dan untuk praktik wudlu dilaksanakan di tempat wudlu sekolah.  

Berdasarkan hasil observasi menunjukkan bahwa sarana praktik 

ibadah seperti Al Quran, mukena, sarung, peci dan baju santri pada 

umumnya dibawa oleh siswa dari rumah, karena kenyataannya sarana yang 

tersedia di sekolah sangat minim sekali. Mengingat ujian praktik 

membutuhkan waktu lebih banyak, maka jadwal pelaksanaannya 

ditentukan terlebih dahulu. Hal ini dimaksudkan agar siswa dapat 

mempersiapkan peralatan ujian dengan baik.
16

 

f. Penambahan jam pelajaran 

Pada umumnya mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

diberikan selama dua jam pelajaran, akan tetapi di SMK Bumi Nusantara 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus mata pelajaran Pendidikan 

Agama Islam diberikan selama tiga jam pelajaran, yaitu dua jam mengikuti 

kurikulum dan yang satu jam kebijakan dari kepala sekolah, Karena materi 

Pendidikan Agama Islam sangat luas dan berat. Seperti yang dipaparkan  

Kepala Sekolah SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus  bahwa “Materi pelajaran Pendidikan Agama Islam itu sangat 

berat dan susah, saya rasa kalau waktu yang hanya  dua jam pelajaran saya 

rasa tidak cukup atau kurang mengena, maka saya selaku pimpinan di 

SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

                                                 
16

Observasi, Desember  2015.  



 

 

 

 

116 

memberi kebijakan untuk penambahan jam pelajaran khusus Pendidikan 

Agama Islam, yang dua jam pelajaran itu mengikuti kurikulum dan yang 

satu jam itu dikhususkan pada praktek”.
17

 

Pernyataan tersebut sama halnya dengan yang dikatakan oleh Ibu 

Meri Eka Putri, S. Ag. selaku guru Pendidikan Agama Islam, bahwa 

“Memang betul, di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus ini khusus mata pelajaran Pendidikan Agama Islam 

ada 3 jam pelajaran, yang 2 jam itu mengikuti kurikulum dan yang satu 

jam itu kebijakan dari kepala sekolah. Dengan adanya penambahan jam  

pelajaran maka guru Bahasa Arab diharapkan dapat melaksanakan 

tugasnya dengan baik”.
18

 

Dengan adanya kebijakan dari kepala sekolah yaitu penambahan 

1 jam pelajaran Pendidikan Agama Islam, maka guru diharapkan bisa 

menguasai materi serta bisa mengembangkannya agar menghasilkan 

lulusan yang berkualitas, yang nantinya akan meningkatkan mutu 

pembelajaran. 

Kaitannya dengan peran pengembangan pengamalan keagamaan 

di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

memiliki kegiatan keagamaan yang dinamakan Rohani Islam (Rohis) yang 

mana Rohis ini adalah bagian kinerja dari OSIS pada bidang keagamaan 

yang   memiliki fungsi dan peran tersendiri, hal ini terlihat pada program 
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kerja Rohani Islam dan kegiatan yang ada. Sebagaimana pernyataan bapak 

Muhadi selaku guru Pendidikan Agama Islam bahwa “selain pembelajaran 

di kelas, peningkatan mutu pembelajaran  Pendidikan Agama Islam  juga 

dilakukan melalui kegiatan ekstrakulikuler yang dikenal dengan Rohani 

Islam, kegiatan ini langsung dibina oleh guru yang ada di SMK Bumi 

Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus ini bentuk 

kegiatan Rohani Islam ini sangat menonjol pas hari Jum’at, karena pas hari 

itu mulai pagi ketika akan memulai pelajaran yasinan yang dipusatkan di 

kantor waka dipandu guru, kemudian kegiatan shalat Jum’at dan masih 

banyak lagi bentuk kegiatan Rohani Islam”.
19

 

Hal ini di kuatkan dengan penuturan dari Bapak Muhadi, S. Pd.I 

yang juga sebagai pembina Rohani Islam (Rohis) ”Kalau hari Jumat ada 

kebijakan dari kepala sekolah untuk kegiatan shalat Jum’at dan kajian 

setelah shalat Jum’at yang dibina langsung oleh guru,  kadang juga guru-

guru dari bidang studi lain yang memberikan kajian”.
20

 

Kegiatan Rohani Islam ini pelaksanaannya tidak serta merta 

berjalan sendiri, akan tetapi membutuhkan dukungan dan dorongan 

seluruh tenaga pendidik yang ada. Untuk itu fungsi guru Pendidikan 

Agama Islam yang ada di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus ini selain sebagai guru pengajar di kelas, juga 
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memfungsikan dirinya sebagai fasilitator dan mediator sekaligus 

penanggung jawab atas kegiatan yang dilaksanakan oleh Rohani Islam. 

Berdasarkan wawancara secara langsung dengan kepala sekolah, 

dan guru Pendidikan Agama Islam di SMK Bumi Nusantara Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus dan juga menurut pengamatan peneliti 

melalui observasi secara langsung. Dapat dipaparkan bahwa guru sebagai 

profesi berarti guru sebagai pekerjaan yang mensyaratkan kompetensi 

(keahlian dan kewenangan dalam pendidikan dan pembelajaran agar dapat 

melaksanakan pekerjaannya secara efektif dan efisien.  

Kinerja guru perlu ditingkatkan hal ini dimaksud untuk 

mengimbangi dunia pendidikan yang semakin maju. Guru yang 

profesional adalah pendidik yang mempunyai potensi akademik, latar 

belakang pendidikan yang tinggi dan kreatif serta inovatif dalam 

pembelajaran. Hal ini senada dengan yang diungkapkan oleh Kepala 

Sekolah, bahwa “guru yang profesional itu dilihat dari segi akademiknya, 

latar belakang pendidikannya sampai tingkat mana, ya paling tidak harus 

S1, performennya misalnya cara berpakaian, cara berbicara bagaimana 

tutur katanya dari ia berbicara kita bisa menilai apakah guru itu punya 

potensi dalam mengajar apa tidak. Dilihat dari intelegensinya nilai IPKnya 

paling tidak di atas tiga, stake holder, bagaimana ia menangani peserta 

didik, kreatif, dan inovatif serta ketrampilan lainnya”.
21
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Dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran  Pendidikan 

Agama Islam di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus, guru Pendidikan Agama Islam sudah dilaksanakan dengan 

baik. Hal ini senada dengan yang diungkapkan  oleh Wakil Kepala 

Sekolah SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus bidang kurikulum yaitu bapak Ali Ngafan, SE. bahwa “respon 

dan kinerja guru Pendidikan Agama Islam disini dalam melaksanakan 

strategi saya rasa sudah baik, ini dibuktikan dengan persiapan guru dengan 

membuat RPP, modul pembelajaran serta metode dalam pembelajaran di 

tahun ajaran baru guru harus membuat prota (program tahunan), begitupun 

juga setiap semesster guru membuat promes (program semester) dan 

silabus”.
22

 

Sama halnya yang diungkapkan oleh Meri Eka Putri, S. Ag selaku 

guru Pendidikan Agama Islam di SMK Bumi Nusantara Kecamatan 

Wonosobo Kabupaten Tanggamus mengatakan bahwa ”sebelum 

melaksanakan kegiatan belajar mengajar guru harus mempersiapkan 

materi, strategi, maupun bahan ajar dengan baik. Untuk itulah setiap kali 

saya akan memasuki kelas, saya selalu mempersiapkan atau merencanakan 

apa yang akan disampaikan nanti, bagaimana metode dan bagaimana 

evaluasi yang akan saya lakukan nantinya. Tentunya mengacu pada 

ketentuan kurikulum yang ada”.
23
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Dalam rangka meningkatkan mutu pembelajaran  Pendidikan 

Agama Islam yang baik, guru sebagai seorang pendidik yang professional 

dan menempatkan guru sebagai fungsional transfer ilmu pengetahuan 

kepada anak didiknya dalam proses belajar mengajar meliputi: kognitif, 

afektif dan psikomotorik, maka guru sebagai fasilitator harus membuat dan 

menyiapkan bahan ajar sebelum melaksanakan kegiatan belajar mengajar 

sesuai dengan kurikulum yang digunakan di sekolah.  

Guru Pendidikan Agama Islam di SMK Bumi Nusantara 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus dari segi kompetensi 

pendidikannya bisa dikatakan professional. Hal ini terbukti dengan 

kualifikasi  tenaga pendidikan yang sudah kualifait. Tidak hanya itu, guru 

yang mengajar di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus sudah menerapkan metode pembelajaran sesuai dengan 

kurikulum yang berlaku.  

Umumnya guru Pendidikan Agama Islam menggunakan berbagai 

variasi metode pembelajaran dengan tujuan agar peserta didik  tidak jenuh 

terhadap pembelajaran yang sedang dilaksanakan, dan guru selalu membuat 

RPP dan  modul pembelajaran sebelum mulai mengajar di kelas. Demi 

kelancaran proses belajar mengajar tugas guru tidak hanya membuat 

administrasi seperti yang telah terangkan di atas, guru harus 

mengkonsultasikan administrasi yang telah dibuat kepada waka kurikulum. 
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2. Faktor Pendukung dan  Penghambat dalam Meningkatkan Mutu pembelajaran  

Pendidikan Agama Islam di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus  

 

a. Faktor Pendukung 

Berdasarkan hasil observasi, diperoleh data bahwa faktor 

pendukung guru dalam meningkatkan mutu pembelajaran  Pendidikan 

Agama Islam di SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus antara lain : 

1) Lingkungan sekolah 

Lingkungan merupakan komponen yang mempengaruhi 

dalam pendidikan untuk itu perlu dukungan  lingkungan dalam 

meningkatkan mutu pembelajaran. Apakah sekolah itu berada di kota 

besar, kota kecil atau pelosok. 

SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus berada di lingkungan yang sangat strategis berada di 

tengah-tengah masyarakat dan jauh dari pusat keramaiann sehingga 

akan menciptakan situasi dan kondisi pembelajaran yang cukup 

nyaman dan memperkecil hambatan dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran  Pendidikan Agama Islam Pendidikan Agama Islam. 

2) Kepemimpinan Kepala Sekolah 

Kepala sekolah adalah seorang yang menentukan titik pusat 

dan irama suatu sekolah. Kepala sekolah merupakan penentu 

keberhasilan suatu lembaga sekolah. Setiap kepala sekolah harus 

memiliki perhatian yang cukup tinggi terhadap peningkatan kualitas 
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pendidikan di sekolah. Perhatian tersebut harus menunjukkan dalam 

kemauan dan kemampuan untuk mengembangkan diri dan sekolahnya 

secara optimal. Serta dituntut mempunyai dedikasi dan prestasi yang 

tinggi, teladan dan pemberian inisiatif bagi guru sebagai peran untuk 

memotivasi untuk memperbaiki mutu pengajaran. 

Dalam hal ini kepemimpinan kepala sekolah di SMK Bumi 

Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus sudah 

berpotensi dalam memberdayakan guru karena kedisiplinan dan 

keuletan beliau serta pengalaman beliau yang sudah lama menjadi 

kepala sekolah, sehingga kepiawaian kepemimpinan beliau sudah 

tidak diragukan lagi. 

Begitu juga dengan gaya kepemimpinan kepala sekolah SMK 

Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang 

menggunakan asas demokratis artinya kepala sekolah dalam 

mengatasi permasalahan  dan  mengambil  keputusan  dengan  

musyawarah  atau mengikutsertakan semua warga sekolah. Selain itu, 

kepala sekolah SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo 

Kabupaten Tanggamus memberikan kepercayaan kepada para staf 

untuk menjalankan tugas dan program yang telah dicanangkan dan 

memotivasi guru untuk lebih berkreasi dan inovatis dalam 

pembelajaran, adanya reward serta penambahan kesejahteraan untuk 

meningkatkan motivasi bagi para guru. 

 



 

 

 

 

123 

3) Guru 

Sekolah yang efektif pada umumnya memiliki staf yang 

kompeten dan berdedikasi tinggi terhadap sekolahnya. Implikasinya 

jelas yaitu, bagi sekolah yang ingin efektivitasnya tinggi, maka 

kepemilikan staf yang kompeten dan berdedikasi tinggi merupakan 

keharusan.  

Dalam kelangsungan proses belajar mengajar, guru 

mempunyai peran yang sangat penting. Guru merupakan unsur pokok 

dalam organisasi pendidikan, karena guru yang akan mengantarkan 

keberhasilan peserta didik. Untuk itu perlu adanya pembinaan guru 

dalam arti usaha peningkatan mutu pembelajaran. Untuk 

meningkatkan kualitas dan profesionalisme guru, maka kepala sekolah 

SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus 

telah mendelegasikan para  guru untuk mengikuti pelatihan  baik yang 

diadakan oleh sekolah ataupun luar sekolah dan juga mengadakan 

pembinaan seperti PTK serta rapat rutin dan pembinaan kepada para 

guru. 

b. Faktor Penghambat 

Sedangkan faktor penghambat dalam meningkatkan mutu 

pembelajaran  Pendidikan Agama Islam di SMK Bumi Nusantara 

Kecamatan Wonosobo Kabupaten Tanggamus yang dihadapi kepala 

sekolah sesuai dengan hasil observasi, adalah : 

1) Faktor Pendidik (Guru) 
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Telah jelas bahwa pendidik merupakan personil yang 

melibatkan langsungnya dalam proses pendidikan di sekolah. 

Karena itu berhasil tidaknya pendidikan juga tergantung padanya. 

Untuk itulah maka usaha peningkatan mutu pembelajaran  

Pendidikan Agama Islam di sekolah sangat berpengaruh pada 

bagaimana guru memberi contoh pada peserta didik. Apabila guru 

memberi contoh yang baik bukan tidak mungkin peserta didik  

akan menirunya. Faktor hambatan ini dirasakan ketika 

pembelajaran yang dilakukan di luar kelas (ekstrakulikuler) 

melalui Rohis. 

2) Faktor Peserta didik 

Pendidikan tujuan utamanya adalah untuk membentuk 

kepribadian. Dalam hal ini bertujuan untuk meningkatkan mutu  

pembelajaran, mengembangkan anak didik menjadi pribadi 

muslim tidaklah mudah seperti membalikkan telapak tangan 

dikarenakan banyaknya perbedaan dan persamaan yang ada dalam 

diri peserta didik. 

Sebagaimana kita ketahui bahwa dalam kesanggupan 

jasmani seseorang tidak sama dengan orang lain, dengan 

demikian juga dengan hal-hal yang bersifat rohaniah, tidak sama 

dengan orang lain. Pendapat lain mengatakan kalau kita 

perhatikan peserta didik akan segera mengetahui bahwa mereka 

memiliki usia kalender yang sama kemampuan mentalnya tidak 
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sama. Perbedaan yang ada dalam diri peserta didik  tersebut dapat 

menjadi hambatan bagi pengembangan aspek-aspek anak didik itu 

sendiri, yang pada akhirnya merupakan hambatan bagi 

pengembangan mutu pembelajaran. Karena anak didik adalah 

salah satu faktor pendukung dalam pengembangan pendidikan 

tersebut. 

Peserta didik sebagai objek dalam pelaksanaan 

peningkatan mutu pembelajaran  Pendidikan Agama Islam di 

SMK Bumi Nusantara Kecamatan Wonosobo Kabupaten 

Tanggamus. Jadi apabila peserta didik  tidak mendukung program 

yang telah ditetapkan di sekolah maka akan menghambat tujuan 

yang ingin dicapai.  

3) Faktor Sarana dan Prasarana 

Pembinaan terhadap lembaga pendidikan tidak akan 

berjalan dengan baik apabila tidak didukung dengan sarana dan 

prasarana yang memadai. Oleh karena itu, usaha untuk memenuhi 

penyelenggaraan pembinaan fasilitas pendidikan adalah salah satu 

fungsi yang harus senantiasa dikembangkan terus menerus dan 

diusahakan untuk melengkapinya seperti buku-buku paket 

pelajaran, LKS, media pembelajaran dan lain-lain. 




