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MOTTO :

“Kalau kau terapkan pengetahuan hanya pada jasadmu saja, maka ia akan menjadi

ular yang berbisa. Tapi bila kau terapkan ia pada hatimu, ia akan menjadi

tamanmu. (Jalaludin Rumi)”1

1Abu Muhammad Iqbal, Pemikiran Pendidikan Islam, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2015), h. 619.
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ABSTRAK

Sekolah/madrasah adalah bagian penting dari sistem pendidikan nasional. Persoalan utama
yang dihadapi sekolah/madrasah secara umum adalah terkait dengan manajemen mutu pendidikan
yang meliputi 8 Standar Nasional Pendidikan. SMA Al-Kautsar dan MAN 1 Bandar Lampung
merupakan lembaga pendidikan yang memiliki keunggulan dari berbagai aspek dan bisa dijadikan
rujuk mutu bagi sekolah/madrasah yang lainnya. Dalam penelitian ini akan dikaji manajemen mutu
sekolah/madrasah dari tiga standar nasional pendidikan yaitu; Standar Isi, Standar Proses dan
Standar  Pendidik dan Tenaga Kependidikan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui; 1) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi
standar isi di MAN I Bandar Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 2) Perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi standar proses di MAN I Bandar Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar
Lampung dan 3) Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi standar tenaga pendidik dan kependidikan
di MAN I Bandar Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode kualitatif-deskriptif dan
pendekatan fenomenologis-naturalistik. Rancangan penelitian menggunakan studi kasus yang
dilakukan di SMA Al-Kautsar dan Madrasah Aliyah Negeri I (MAN MODEL) Bandar Lampung.
Pengumpulan data dilakukan dengan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis
data menggunakan teknik analisis data kasus individu (individual cases) dan analisis data lintas
kasus (cross-cases analysis). Pengecekan keabsahan data dilakukan melalui member check, dan
diskusi dengan teman sejawat.

Berdasarkan data penelitian diperoleh; Manajemen Mutu di SMA Al-Kautsar dan MAN 1
Bandar Lampung memiliki berbagai kesamaan terkait dengan standar isi, standar proses dan
standar Tendik; untuk Standar Isi dalam perencanaannya dimulai dari pembentukan Tim
Pengembang Kurikulum, perumusan kerangka dasar kurikulum berdasarkan landasan filosofis,
yuridis dan teoritis, penyusunan struktur kurikulum dan standar kompetensi berdasarkan
Kurikulum Nasional. Seluruh perencanaan standar isi tersebut diimplementasikan dalam bentuk
perumusan visi, misi, tujuan dan program sekolah. Evaluasi standar isi dilakukan terkait dengan
rencana dan implementasi visi, misi, tujuan dan program sekolah. Manajemen mutu standar proses
dimulai dari penyusunan silabus, RPP, bahan ajar dan alat evaluasi yang dilakukan oleh guru.
Pelaksanaan standar proses dilakukan oleh guru dalam rangka mengimplementasikan standar isi
dan seluruh rencana pembelajaran. Evaluasi proses dilakukan oleh guru meliputi evaluasi
perencanaan proses yang sudah dibuat, evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.
Manajemen mutu pada standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan dilakukan untuk memenuhi
kuantitas dan kualitas tenaga pendidik melalui rekrutmen dan seleksi. Untuk MAN 1 Bandar
Lampung rekrutmen dan seleksi adalah kewenangan Kementrian Agama sedangkan SMA Al-
Kautsar dilakukan oleh pihak yayasan. Pelaksanaan program peningkatan mutu tenaga pendidik di
MAN 1 Bandar Lampung mengacu pada kebijakan Kementrian Agama dan Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan. Sedangkan SMA Al-Kautsar lebih fokus pada otonomi sekolah dan
yayasan. Untuk mengakomodir kuantitas dan kualitas guru, SMA Al-Kautsar dan MAN 1 Bandar
Lampung melakukan evaluasi pada tenaga pendidik sehingga diperoleh data jumlah guru yang
memenuhi standar minimal, guru yang lulus uji kompetensi, guru bersertifikat, dan guru yang
menguasai IT.

Kata Kunci: Manajemen, Peningkatan Mutu, Sekolah/Madrasah
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ABSTRACT

School or madrasah is an important part of the system of national education. Generally,  the
main issues faced by the school or madrasah is associated with education quality management that
includes eight National Education Standards. SMA Al-Kautsar and MAN 1 Bandar Lampung are
educational institutions that have the superiorities in various aspects and can be used as models for
the other schools. This study assessed the quality management of school based on the three
national education standards, namely; Content Standard, Process Standard and Teachers and
Educational Personnel Standards.

This study aims to determine; 1) The planning, implementation and evaluation of content
standard in MAN I Bandar Lampung and SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, 2) The planning,
implementation and evaluation of the process standard in MAN I Bandar Lampung and SMA Al-
Kautsar Bandar Lampung and 3) The planning, implementation and evaluation of Teachers and
Educational Personnel Standard in MAN I Bandar Lampung and SMA Al-Kautsar Bandar
Lampung.

This study used an interpretive paradigm with descriptive-qualitative methods and
naturalistic-phenomenological approach. This study has been conducted in SMA Al-Kautsar and
Madrasah Aliyah Negeri I (MAN MODEL) Bandar Lampung. The data were collected by
interview, observation and documentation. The analysis of data used individual case data analysis
techniques and cross-case data analysis. The validity of data was tested through the member
checks and discussions with colleagues.

The result of the reserarch showed that; the Quality Management in SMA Al-Kautsar and
MAN 1 Bandar Lampung have many similarities related to Content standards, Process standard
and Teachers and Educational Personnel Standard; Related to the Content Standards, it was
started by the formation of the Curriculum Development Team, the formulation of the basic
framework of the curriculum is based on a philosophical, juridical and theoretical foundation,
structuring the curriculum and standards of competency were based on the National Curriculum.
Therefore, the entire planning for content standards were stated in the formulation of the vision,
mission, goals and programs of the school. As for evaluation of content standard was carried out
related to the plan and implementation of the vision, mission, goals and programs of the school.
Standard of quality management process started from the syllabus, lesson plans, teaching materials
and tools of evaluation whici were conducted by the teacher. Implementation of the standards
process was carried out by teachers in order to implement the entire content standards and learning
plans. The process of evaluation includes the teacher planning process that has been made, the
evaluation of the learning process and evaluation of learning outcomes. Quality management
standard of Teachers and Education Personnel was done to meet the quantity and quality of
teachers through the recruitment and selection. The recruitment and selection of teacher and
educational personel in MAN 1 Bandar Lampung was the authority of the Ministry of Religion,
while SMA Al-Kautsar carried out by the people in charge with the foundation. The
implementation of quality improvement programs for educators in MAN 1 Bandar Lampung refers
to the policy of the Ministry of Religious Affairs and the Ministry of Education and Culture. While
SMA Al-Kautsar focus more on school autonomy and foundations. To accommodate the quantity
and quality of teachers, SMA Al-Kautsar and MAN 1 Bandar Lampung did the evaluation of
educators in order to obtain data on the number of teachers who meet the minimum standards,
teachers who pass the competency test, certified teachers and teachers who master IT.

Keywords: Management, Quality Improvement, School / Madrasah
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الخالصة

القضایا . الوطنيالتعلیمجزء مھم من نظام االسالمیةالمدارس العامة والمدارس ان 
ثمانیة معاییر تكون منالتي تالتعلیمیةادارة الجودة ببشكل عام لق تتعالرئیسیة التي تواجھھا 

.التعلیم الوطني
المدرسة العالیةاالسالمیة وبندار المفونجلكوثرا(SMA)المدرسة العالیة

جوانب فى الالمزایا ا مالتعلیمیة التي لدیھاتالمؤسسمنونج فر المابند1(MAN)الحكومیة
سیتم ھذا البحث و. خرىاأللمدارس لالتعلیمیةلجودة لةمرجعنجعلھمایمكن بحیث المختلفة، 

ثالثة معاییر خاللاالسالمیةادارة الجودة التعلیمیة من المدارس العامة أو المدارس تقییم 
معلمین لاومعاییر التعلیمیةعملیة للمعاییر و، التعلیميلمحتوىلمعاییر : للتعلیم، وھيوطنیة 

.موظفینالو 
ھاتنفیذلمعاییر المحتوى التعلیمي وتخطیط) 1(: معرقة إلى البحثاھدف ھذی

الكوثر بندار المفونج، و المدرسة العالیةاالسالمیة (SMA)فى المدرسة العالیةھاتقییمو
ھاوتقییمھاوتنفیذعملیة التعلیمیة للمعاییر تخطیط ) 2(،بندار المفونج 1(MAN)الحكومیة

الكوثر بندار المفونجو المدرسة العالیةاالسالمیة (SMA)المدرسة العالیةفی
ھاو تقییمھاوتنفیذمعلمینللمعاییر تخطیط) 3(و بندار المفونج 1(MAN)الحكومیة

الكوثر بندار المفونج، و المدرسة العالیةاالسالمیة (SMA)المدرسة العالیةفی
.بندار المفونج1(MAN)الحكومیة

. طبیعي-نھج الظواھرم، وةوصفیةیستخدم ھذا البحثنموذج تفسیري، وطریقة نوعی
الكوثر بندار (SMA)المدرسة العالیةباستخدام دراسات الحالة التي أجریت في ھ تصمیمثم

تم جمع البیانات عن . بندار المفونج1(MAN)المفونجو المدرسة العالیةاالسالمیة الحكومیة
ستخدم تقنیات تحلیل تتحلیل البیاناتالىأما بالنسبة. المقابلة والمالحظة والتوثیق:اتقیطر

-cross)، وتحلیل البیانات عبر حالة (individualcases)البیانات من الحاالت الفردیة 
cases analysis). من خالل الشیكات األعضاء، والمناقشات فھىلتحقق صحة البیاناتو

.مع الزمالء
ادارة الجودة التعلیمیة في أنالبیانات التي تمت الحصول علیھابناء علىو 

الكوثر بندار المفونج، و المدرسة العالیةاالسالمیة (SMA)المدرسة العالیة
التى تتعلق أوجھ التشابھ في كثیر من الجوانب توجدبندار المفونج1(MAN)الحكومیة

.لمعلمینالعملیات التعلیمیة و بمعاییر للمحتوى التعلیمي و ا
بدأ التخطیط من تشكیل فریق تطویر المناھج یالتعلیمي، لمحتوىلأما فى معاییر 

قضائي الدراسیة، ویستند صیاغة اإلطار األساسي من المناھج الدراسیة على أساس فلسفي و
تخطیط و كل . على أساس المنھج الوطنيھىمناھج والكفاءةللھیكل معاییر ونظري، و
برامجالوالرسالة واألھداف واغة الرؤیة في صیتحققتالتعلیمي محتوى للعاییر مل

بالخطة وتنفیذ الرؤیة والرسالة اتتعلقالتعلیمي وتنفیذھمحتوى لتقییم معاییر لو تم . ةیالمدرس
من تبدأالتعلیمیةإدارة الجودة و لعملیة التعلیمیة لو معاییر . ةیواألھداف والبرامج المدرس
.المعلمقام بھالتدریس وأدوات التقییم التي ، ومواد ایةساإعداد المناھج والخطط الدر
لمحتوى للعملیة التعلیمیة من المعلمین من أجل تنفیذ معاییر لویتم تنفیذ معاییر 
لعملیة ان، تتضمن تقییموالمعلمھابقام وعملیة التقییم التي . التعلیمي والخطط التعلیمیة

إدارة الجودة و تنفیذ . التخطیط التى تم إحرازه، وتقییم عملیة التعلم وتقییم نتائج التعلم
ن خالل التعیین تھم وھى مونوعیتھملمعلمین والموظفین لتحقیق كمیلالتعلیمیة من معاییر 
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أن بندار المفونج 1 (MAN)الحكومیة وفى المدرسة العالیةاالسالمیة . واالختیار
في المدرسة العالیةوأما.وزارة الشؤون الدینیةالموظفین واختیارھم  تحت سلطة تعیین

(SMA) من قبل المؤسسةھى الكوثر بندار المفونج.
تنفیذ برامج تحسین الجودة للمعلمین في المدرسة العالیةاالسالمیة 

، تحت ریاسة وزارة الشؤون الدینیة ووزارة التربیة بندار المفونج1(MAN)الحكومیة
ھى من الحكم ف، الكوثر بندار المفونج(SMA)أما في المدرسة العالیة. والتعلیم والثقافة

المدرسة العالیةقامت،الستیعاب كمیة المعلمین ونوعیتھمو . ةوالمؤسسةرسالذاتي للمد
(SMA)الكوثر بندار المفونج، و المدرسة العالیةاالسالمیة الحكومیة(MAN)1 بندار

بیانات عن عدد المعلمین الذین یستوفون المن أجل الحصول على المعلمینالمفونج، بتقییم 
و یتقنون ینمصدقالذىنختبار الكفاءة، وافي واالذین ینجحھمالحد األدنى من المعاییر، و

.تكنولوجیا المعلومات

.المدارس االسالمیة/ اإلدارة، تحسین الجودة، المدرسة :كلمات البحث
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KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT. atas limpahan barokah, rahmat, dan

inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan laporan disertasi yang

berjudul “Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah. (SAtudi Kasus Di

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dan Madrasah Aliah Negeri  I (MAN Model)

Bandar Lampung)”. Penyususnan disertasi ini dimaksudkan untuk memenuhi

sebagian persyaratan memperoleh gelar doktor dalam Ilmu Manajemen

Pendidikan Islam pada Program Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung.

Disertasi ini mengangkat persoalan-persoalan/keunikan-keunikan yang

ada i di SMA Al-Kautsar dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) I Bandar Lampung

terkait dengan Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah. Melalui

penelitian ini diharapkan terjalin kerjasama yang baik antara pihak

sekolah/madrasah, orang tua dan masyarakat serta  pemerintah selaku pihak

pemegang kebijakan pendidikan dalam rangka mendukung dan memfasilitasi

upaya peningkatan mutu di sekolah/madrasah. Sejarah membuktikan bahwa

madrasah merupakan sistem pendidikan formal pertama di Indonesia yang

kedudukannya setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) di bawah

Kementerian Pendidikan Nasional. Sekolah-sekolah umum yang berwawasan

islam serta lembaga pendidikan islam seperti madrasah sangat dibutuhkan

kontribusinya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa serta dalam menata dan

menjaga sikap dan prilaku generasi bangsa  yang berlandaskan nilai-nilai relegius
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dan nilai-nilai etika moral yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Lahir dan

berkembangnya sekolah/madrasah yang bermutu tidak bisa dilepaskan dari upaya

manajerial yang kuat serta dukungan riil semua pihak terkait. Untuk itulah maka

penelitian tentang manajemen peningkatan mutu sekolah/madrasah di SMA Al-

kautsar dan MAN I bandar Lampung ini dilakukan.

Penyusun menyadari bahwa disertasi ini tentu belum memenuhi harapan

semua pihak secara maksimal. Oleh karenanya kritik dan saran  yang konstruktif

dan ilmiah tentu akan bermanfaat dalam membantu menjadikan disertasi ini

sebagai produk ilmiah yang berkualitas. Akhirnya semoga hasil penelitian ini

bermanfaat bagi masyarakat akademik maupun masyarakat pada umumnya. Amin

Ya Mujibassa’ilin.

Bandar Lampung, November 2016
Penyusun,

Riyuzen Praja Tuala
NPM. 1303020039
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu ciri penting era globalisasi adalah tingginya tingkat persaingan

yang meliputi hampir disemua lini kehidupan, tidak terkecuali dalam dunia

ilmu pengetahuan dan teknologi. Kemajauan ilmu pengetahuan dan teknologi

menjadi dasar sekaligus ujung tombak berkembangnya informasi global yang

memantek lahirnya budaya global yang berdampak pada berubahnya pola

prilaku manusia. Idealnya perubahan besar tersebut mampu meningkatkan

mutu sumber daya manusia disegala bidang. Tetapi kenyataannya berdasarkan

laporan dari Word Economic Forum (WEF) melalui portalnya

http://www.weforum.org. mempublikasikan ranking (peringkat) daya saing

global (The Global Competitiveness Report (GCR)),  Indonesia pada tahun

2014-2015 hanya berada di urutan 34 dari 144 negara. Sementara Singapura

diurutan ke-2, Jepang (6), Taiwan (14), Malaysia (20), Korsel (26), China (28),

dan Thailand (31)1

Kenyataan di atas ternyata juga mempengaruhi mutu pendidikan

Berdasarkan data dalam Education For All (EFA) Global Monitoring Report

2011: The Hidden Crisis, Armed Conflict and Education yang dikeluarkan

Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan

1Peringkat 34 dari 144 Negara, Indeks Daya Saing Indonesia Kembali Meningkat,
diakses dari http://www.kemenkeu.go.id, pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 16.30 WIB.
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Bangsa-Bangsa (UNESCO) yang diluncurkan di New York, Senin (1/3/2011),

indeks pembangunan pendidikan atau education development index (EDI)

berdasarkan data tahun 2008 adalah 0,934. Nilai itu menempatkan Indonesia di

posisi ke-69 dari 127 negara di dunia. Meski demikian kualitas pendidikan di

Indonesia masih lebih baik dari Filipina (85), Kamboja (102), India (107), dan

Laos (109)2 .

Informasi di atas memberikan gambaran bahwa peningkatan mutu sumber

daya manusia hanya bisa dilakukan melalui pendidikan, karena pendidikan

akan dapat meningkatkan mutu sumber daya manusia dan daya saing ditingkat

global. Pentingnya pendidikan tersebut telah dinyatakan di dalam Al-Qur’an3:

...                ...

Artinya :”Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan

orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”(QS.Al-

Mujadalah:11).

Imam Syafi’i pernah menyatakan: “Barang siapa menginginkan dunia, maka

harus dengan ilmu. Barang siapa menginginkan akhirat, maka harus dengan

ilmu. Dan barang siapa menginginkan keduanya, maka harus dengan ilmu”

( Al-Hadist )4.

Pentingnya pendidikan juga dinyatakan oleh Rosniati Hakim sebagai
berikut:

2Azhar, Kualitas Pendidikan Indonesia Ranking 69 Tingkat Dunia, diakses dari
http://azharmind.blogspot.co.id, pada tanggal 14 Oktober 2015 pukul 19.30 WIB.

3Al-Qur’an Transliterasi dan Terjemahan, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2011), h.
1085.

4Fathia, Kunci Sukses Meraih Kebahagiaan Dunia, diakses dari
http://fathianpaksicitra.blogspot.co.id, pada tanggal 29 Nopember 2015 pukul 17.00 WIB.
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Pendidikan merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya
manusia jangka panjang dan mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan
peradaban manusia di dunia dan bekal hidup di akhirat kelak. Pendidikan
merupakan bagian penting dari proses pembangunan nasional yang pada
hakikatnya berupaya mencerdaskan kehidupan bangsa dan meningkatkan
kualitas manusia Indonesia dalam mewujudkan masyarakat yang maju,
adil, dan makmur, serta memungkinkan para warganya mengembangkan
diri baik aspek jasmaniyah maupun rohaniyah. Pendidikan itu bertugas
mempersiapkan generasi anak-anak bangsa sejak kecil melalui berbagai
lembaga pendidikan agar mampu menjalani kehidupan dengan sebaik-
baiknya di kemudian hari sebagai hamba dan khalifah Allah di
bumi. Namun pendidikan anak dibidang ilmu dan teknologi, perlu
diimbangi dengan pendidikan agama, sebagai alat kendali yang
menentukan arah dan kehidupan mereka dalam menentukan harkat dan
martabat mereka sepanjang masa secara utuh, seimbang, jasmani dan
rohani, dunia dan akhirat5.

Pendapat tersebut sejalan dengan pernyataan Fasli Jalal yang

mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan di bidang pendidikan bukan

saja dapat diketahui dari mutu individu warga negara, melainkan juga erat

kaitanya dengan mutu keidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.6

Masih rendahnya daya saing di bidang ekonomi dan pendidikan berdasarkan

data tersebut harus dijadikan motivasi dalam rangka melakukan pembinaan dan

perbaikan sistem pendidikan nasional kita. Dalam bidang pendidikan,

peningkatan mutu adalah satu hal yang harus menjadi prioritas jika kita tidak

ingin ketinggalan dalam perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

ditingkat global. Hal tersebut dikarenakan secara Secara fungsional, pendidikan

pada dasarnya ditujukan untuk menyiapkan manusia menghadapi masa depan

agar hidup lebih sejahtera, baik sebagai individu maupun secara kolektif

5Rosniati Hakim, Tantangan Dan Peluang Sistem Pendidikan Islam Berbasis
Peningkatan Mutu, diakses dari http://tarbiyahiainib.ac.id, pada tanggal 10 oktober 2015 pukul
19.45 WIB.

6Fasli Jalal dan Dedi Supriyadi, (ed) reformasi Pendidikan Nasional Dalam Konteks
Otonomi Daerah, (Yogyakarta: Adicita Karya Nusa, 2007), h. 13.
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sebagai warga masyarakat, bangsa maupun antar bangsa. Bagi pemeluk agama,

masa depan mencakup kehidupan di dunia dan pandangan tentang kehidupan

hari kemudian yang bahagia.7

Salah satu permasalahan pendidikan yang dihadapi  bangsa Indonesia

saat ini adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan

pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah. Berbagai usaha telah

dilakukan untuk meningkatkan mutu pendidikan nasional, misalnya

pengembangan kurikulum nasional dan lokal, peningkatan kompetensi guru

melalui pelatihan, pengadaan buku dan alat pelajaran, pengadaan dan

perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, dan peningkatan mutu manajemen

sekolah. Namun demikian, berbagai indikator mutu pendidikan belum

menunjukan peningkatan yang berarti. Sebagian sekolah, terutama di kota-

kota, menunjukan peningkatan mutu pendidikan yang cukup menggembirakan,

namun sebagian lainnya masih memprihatinkan.

Menurut Umaidi, saat ini dunia pendidikan kita belum sepenuhnya

dapat memenuhi harapan masyarakat. Fenomena itu ditandai dengan

rendahnya mutu lulusan, penyelesaian masalah pendidikan yang tidak sampai

tuntas, atau cenderung tambal sulam, bahkan lebih berorintasi proyek.

Akibatnya, seringkali hasil pendidikan mengecewakan masyarakat. Mereka

terus mempertanyakan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat

dalam dinamika kehidupan ekonomi, politik , sosial, dan budaya. Kualitas

lulusan pendidikan kurang sesuai dengan kebutuhan pasar tenaga kerja dan

7Umaedi, Manajemen Mutu Berbasis Sekolah /Madrasah (MMBS/M), (CEQM, 2008), h.
1.
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pembangunan, baik industri, perbankan, telekomunikasi, maupun pasar tenaga

kerja sektor lainnya yang cenderung menggugat eksistensi sekolah. Bahkan

SDM yang disiapkan melalui pendidikan sebagai generasi penerus belum

sepenuhnya memuaskan bila dilihat dari segi akhlak, moral, dan jati diri bangsa

dalam kemajemukan budaya bangsa.8

Hal tersebut masih sangat kontradiktif dengan Undang-Undang

Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional

Bab II Pasal 3 : Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan

dan membentuk watak serta peradaban bangsa dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar

menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa,

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga

Negara yang demokratis serta bertanggungjawab. Dan pada bab III pasal 4

ayat 6 disebutkan pula bahwa prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah

dengan memperdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta

dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan. Akibat

dari kontradiksi tersebut  sebagian masyarakat menjadi pesimis terhadap

sekolah. Ada anggapan bahwa pendidikan tidak lagi mampu menciptakan

mobilitas sosial mereka secara vertikal, karena sekolah tidak menjanjikan

pekerjaan yang layak. Sekolah kurang menjamin masa depan anak yang lebih

baik. Sebagaimana diungkapkan di muka, perubahan paradigma baru

8Ibid., h. 1.
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pendidikan kepada mutu (quality oriented) merupakan salah satu strategi untuk

mencapai pembinaan keunggulan pribadi anak.9

Terkait faktor penyebab  masih rendahnya mutu pendidikan nasional

kita, para ahli dan pemerhati pendidikan di tanah air memiliki beragam

pendapat. Menurut Umaidi, setidaknya terdapat dua faktor yang dapat

menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan selama ini kurang

berhasil. Pertama, strategi pembangunan selama ini lebih bersifat input

oriented. Strategi yang demikian lebih bersandar kepada asumsi bahwa

bilamana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku -

buku (materi ajar) dan alat belajar lainnya, penyediaan sarana  pendidikan,

pelatihan guru dan tenaga kependidikan lainnya, maka secara otomatis

pendidikan (sekolah) akan dapat menghasilkan output (keluaran) yang bermutu

sebagaimana yang diharapkan. Kedua, pengelolaan pendidikan selama ini

masih bersifat macro-oriented, diatur oleh jajaran birokrasi ditingkat pusat.

Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan ditingkat makro (pusat) tidak

terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro (sekolah).

Dengan kata lain, bahwa kompleksitasnya cakupan permasalahan pendidikan,

seringkali tidak dapat terpikirkan secara utuh dan akurat oleh birokrasi pusat.10

Sejalan dengan pendapat di atas, Abdurrahman Shaleh menyatakan bahwa ada

tiga faktor yang menyebabkan mutu pendidikan menurun dan mengalami

9Syafaruddin, Manajemen Mutu Terpadu Dalam Pendidikan, (Jakarta: Grasindo, 2012),
h. 19.

10Umaidi, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Berbasis Sekolah; Sebuah
Pendekatan Baru Dalam Pengelolaan Sekolah Menimgkatkan Mutu, diakses dari
Internet/Mbs/Artikel Pendidikan Network. Mbs. Htm, pada tanggal 12 0ktober 2015 pukul 19.59
WIB.
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perkembangan yang tidak merata. Pertama, kebijakan penyelenggaraan

pendidikan nasional yang menggunakan pendekatan educational production

function atau input-output yang dilaksanakan secara tidak konsekuen. Kedua,

penyelenggaraan pendidikan nasional dilakukan secara birokratis-sentralistik,

sehingga menempatkan sekolah (madrasah) sebagai penyelenggara pendidikan

sanat tergantung pada keputusan birokrasi yang  panjang dan kadang-kadang

kebijakan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan kondisi  sekolah/madrasah

setempat. Ketiga, peran serta masyarakat khususnya orang tua peserta didik

dalam penyelenggaraan pendidikan selama ini pada umumnya lebih bersifat

dukungan input (dana), bukan pada proses pendidikan (pengambilan

keputusan, monitoring, evaluasi, dan akuntabilitas).11 Kondisi tersebut

menunjukkan perlunya berbagai upaya perbaikan untuk meningkatkan mutu

pendidikan melalui manajemen yang tepat, sesuai dengan kebutuhan

masyarakat dan pembangunan.

Berbagai kebijakan di atas menjelaskan bahwa untuk mencapai

pendidikan bermutu tidak hanya melakukan pemenuhan pada aspek input dan

output saja, namun yang lebih penting adalah aspek proses. Menurut Mulyasa,

proses yang dimaksud adalah pengambilan keputusan, pengelolaan program,

proses pengelolaan kelembagaan, proses belajar mengajar dan proses

monitoring dan evaluasi dengan catatan proses belajar mengajar memiliki

tingkat kepentingan tertinggi dibadingkan proses-proses yang lainya.12

11Abdurrahman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa, (Jakarta: Raja Grafindo
Persada, 2004), h. 243-244.

12Mulyasa, Manajemen dan Kepemimpinan Kepala Sekolah, (Jakarta: Bumi Askara,
2011), h. 157.
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Hari Suderadjat, memaparkan penyebab utama rendahnya mutu

pendidikan di Indonesia dalam komparasi internasional adalah akibat kebijakan

sentralisasi pendidikan yang terimplementasi setidaknya dalam lima kebijakan.

Pertama, implementasi kurikulum 1994 dengan suplemennya tahun 1999

menciptakan pola kegiatan belajar yang padat dengan transfer of knowledge

cenderung menghasilkan verbalisme, dimana metode ceramah dan hafalan

menjadi andalan. padahal seharusnya metode pembelajaran seperti mastery

learning, discovery learning, dan inquiry learning yang dijadikan metode

utama. Kedua, sistem pengawasan dan pengendalian pendidikan disekolah

lebih berorientasi pada banyaknya tarap serap kurikulum sehingga obyek

pengawasan hanya terfokus pada administrasi kelas yang dilaporkan guru,

belum menguji sejauh mana kemampuan siswa dalam satu mata pelajaran

tertentu. Ketiga, evaluasi pembelajaran lebih cenderung menguji ingatan

(recall) dan hafalan yang menurut John Dewey materi pengetahuan merupakan

muatan mati daripada keterampilan berpikir, kecakapan mengobservasi dan

kecakapan mengkonstruksi. Keempat, kebijakan menjadikan nilai hasil ujian

nasional identik dengan mutu pendidikan. Padahal meteri yang diujikan pada

UN baru menyentuh pada bidang kognitif saja sedangkan affektif dan

psikomotor seolah-olah dikesampingkan. Kelima, akibat dari kebijakan

menempatkan hasil UN menjadi penentu kelulusan maka para siswa yang

merasa harapannya tidak terpenuhi disekolah, kemudian berbondong-bondong

mengikuti pelajaran tambahan dalam bentuk bimbingan belajar diluar sekolah,



9

semata-mata untuk meraih nilai UN yang setinggi-tingginya.13

Dengan sistem pendidikan yang sentralistik akan mengakibatkan proses

pembelajaran bersifat indoktrinatif dan intimidasi ketimbang analitik dan hanya

bersifat transfer of knoweledge, tidak mengembangkan keanekaragaman

kreativitas dan kemampuan berpikir yang menghasilkan prestasi bakat dan

minat peserta didik. Dengan melihat hal ini perlu dilakukan perubahan yang

mendasar dan bersifat linier, berkesinambungan, bersifat multidimensional dan

radikal.14

Tokoh pendidikan Tilaar menyebutkan bahwa krisis pendidikan

berkisar pada krisis manajemen. Sebagai kulminasi dari krisis tersebut adalah

kualitas pendidikan pun masih rendah dan sisi pengelolaan sumber daya masih

belum effisien.15 Menurut Deming seperti yang dikutip oleh Syafaruddin,

80% dari masalah mutu lebih disebabkan oleh faktor manajemen, sedangkan

sisanya 20% oleh faktor sumber daya manusia. Hal ini menunjukkan bahwa

mutu yang kurang optimal berawal dari manajemen yang tidak profesional dan

manajemen yang tidak profesional artinya mencerminkan kepemimpinan dan

kebijakan yang tidak profesional pula.16.

Abdul Hadis dan Nurhayati, menyatakan bahwa dalam perspektif

makro banyak faktor yang mempengaruhi mutu pendidikan, diantaranya faktor

kurikulum, kebijkan pendidikan, fasilitas pendidikan, aplikasi teknologi

13Hari Suderadjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah): Peningkatan
Pendidikan Melalui Implementasi KBK, (Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2005), h. 39-41.

14Syaiful Sagala, Manajemen Strategik dalam Peningkatan Mutu Pendidikan: Pembuka
Ruang Kreativitas, Inovasi, dan Pemberdayaan Sekolah dalam Sistem Otonomi Sekolah, (Medan:
Alfabeta, 2006), h. 14.

15H.A.R Tilaar, Manajemen Pendidikan Nasional, (Bandung: Rosdakarya, 2008), h. 77.
16Syafaruddin, Op. Cit., h. 19.
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informasi dan komunikasi dalam dunia pendidikan, khususnya dalam kegiatan

proses belajar mengajar dikelas, dilaboratorium, dan kancah belajar lainnya

melalui fasilitas internet, aplikasi metode, strategi, dan pendekatan pendidikan

yang mutakhir dan modern, metode evaluasi pendidikan yang tepat biaya

pendidikan yang memadai, manajemen pendidikan yang dilaksanakan secara

profesional, sumber daya manusia para pelaku pendidikan yang terlatih,

berpengetahuan, berpengalaman dan juga profesional. Juga sangat penting

adanya standar nasional pendidikan yang menjadi norma acuan dalam

penyelenggaraan pendidikan nasional yang mencakup standar : isi, proses,

kompetensi kelulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar

sarana dan prasarana, standar pengelolaan, pembiayaan dan standar penilaian

pendidikan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan). Dalam perspektif mikro atau tinjauan

secara sempit dan khusus, faktor dominan yang berpengaruh dan berkontribusi

besar terhadap mutu pendidikan ialah guru yang profesional dan guru yang

sejahtera. Oleh karena itu guru sebagai suatu profesi harus profesional dalam

melaksanakan berbagai tugas pendidikan dan pengajaran, pembimbingan dan

pelatihan yang diamanahkan kepadanya.17

Disisi lain Standar Nasional Pendidikan yang ditetapkan pemerintah

merupakan kriteria standar minimal yang harus dipenuhi oleh semua jenjang

pendidikan. Namun hingga saat ini  implementasinya di lapangan dinilai

banyak kalangan secara umum belum memberikan hasil yang signifikan.

17Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas, (Bandung: Mizan, 2010), h. 35.
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Standar isi dan standar kompetensi lulusan belum sepenuhnya bisa dipenuhi

oleh seluruh lembaga pendidikan terutama lembaga pendidikan yang masih

minim fasilitas dan sumber daya manusia baik guru, kepala sekolah/madrasah

maupun staf. Dilihat dari sisi standar proses suasana pembelajaran yang

kondusif, aktif, kreatif, inovatif dan menyenangkan boleh dikatakan belum

terinternalisasi dengan baik oleh para pendidik dalam proses pembelajaran..

Guru kesulitan dalam mengimplementasikan pemenuhan tuntutan standar

proses dalam pembelajaran. Pembelajaran cendrung berjalan secara

konvensional. Faktor yang mempengaruhi antara lain disebabkan media dan

peralatan pembelajaran yang minim di sekolah, jumlah siswa yang terlalu besar

dalam satu kelas, sehingga tidak mendukung diterapkannya pembelajaran yang

aktif dan kreatif yang berpusat kepada siswa. Pendekatan pembelajaran yang

terjadi lebih sering berpusat pada guru (teacher-centred approaches). Dari sisi

standar pendidik, kompetensi profesional: kecakapan guru dalam menyiapkan

perangkat pembelajaran; kecakapan guru menentukan dan menyajikan materi

esensial; masih mengandalkan LKS yang dijual dipasaran, belum membuat

bahan ajar sendiri; sains disajikan secara teoritis, belum menggunakan

laboratorium secara optimal. Untuk kompetensi pedagogik : strategi yang

digunakan kurang tepat; gaya mengajar yang kurang menyenangkan peserta

didik; peran sebagai pendidik, pengajar dan pelatih belum optimal; tugas yang

terlalu padat kepada peserta didik. Pada kompetensi sosial/interpersonal:

sebagian guru masih kurang terbuka terhadap kritikan teman sejawat.

Sedangkan pada kompetensi personal/individu: sebagian sikap dan prilaku
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guru belum bisa diteladani; kurang menerapkan disiplin bagi anak didik,

komitmen, kinerja dan keihlasan dalam merencanakan dan melaksanakan

pembelajaran masih kurang. Dalam hal upaya pengembangan diri, sebagian

guru memiliki minat baca yang rendah, budaya mental dalam belajar yang

hanya berorientasi pada ijazah dan pangkat; suka mengambil jalan pintas untuk

menyelesaikan sesuatu, misalnya menyalin RPP yang sudah ada tanpa

menyesuaikan dengan kondisi sekolah tempat  bekerja,

Persoalan di atas senada dengan pendapat Malik Fadjar, yang

mengungkapkan bahwa rendahnya mutu pendidikan meliputi seluruh sistem

kependidikannya, terutama system manajemen dan etos kerja, kualitas guru,

kurikulum, dan sarana fisik dan fasilitasnya.18 Hal yang sama juga

diungkapkan Suprayogo, yang menyatakan bahwa permasalahan pendidikan

kita bak lingkaran setan dimana posisi sekolah berada dalam sebuah problem

yang bersifat causal relationship; dari problem dana yang kurang memadai,

fasilitas yang kurang, pendidikan apa adanya, kuaitas rendah, semangat

mundur, inovasi rendah dan minat kurang, demikian seterusnya berputar bagai

lingkaran setan.19

Biaya pendidikan dan pengelolaan lembaga pendidikan juga merupakan

hal yang cukup riskan menimbulkan persoalan mutu pendidikan hampir

diseluruh wilayah tanah air. Biaya pendidikan yang cenderung tinggi

dibeberapa sekolah mengakibatkan tidak semua masyarakat bisa mengakses

pendidikan bermutu.

18Ibid., h. 41.
19Imam Suprayogo, Pendidikan Berparadigma Al-Qur’an, (Malang: UIN Press, 2010), h.

220-22.
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Meskipun secara umum implementasi ke delapan standar nasional

pendidikan tersebut pada banyak satuan pendidikan masih menuai berbagai

persoalan dilapangan, namun pada beberapa sekolah/madrasah justru

menunjukkan kondisi yang berbeda. Misalnya pada SMA Al-Kautsar dan

MAN I bandar Lampung. Berdasarkan observasi  awal pada bulan agustus

20155 diperoleh informasi adanya beberapa komponen standar nasional

pendidikan yang dinilai telah terlaksana dengan baik, yaitu standar isi, standar

proses dan standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pada standar isi kedua

sekolah/madrasah sama-sama telah memiliki tim pengembang kurikulum

sekolah/madrasah. Kedua sekolah/madrasah telah membina dan

mengembangkan Program muatan lokal, pengembangan diri dan kegiatan

ekstra kurikuler dalam kurikulumnya. Pada standar proses, kedua

sekolah/madrasah telah mampu secara mandiri menyusun silabus dan RPP,

menyiapkan bahan ajar yang kemudian mengimplementasikannya  dalam

proses pembelajaran dalam suasana yang tertib, disipilin dan sangat kondusif.

Sedangkan pada standar pendidik dan tenaga kependidikan, kedua

sekolah/madrasah bukan saja telah memenuhi ketentuan standar minimal

kualifikasi pendidik jenjang pendidikan SMA/MA yaitu S1, bahkan sebagian

guru telah mencapai kualifikasi akademik S2 sesuai bidangnya masing-masing.

Kedua sekolah/madrasah tersebut merupakan sekolah/madrasah yang

berada di tengah kota dan telah beroperasi selama  lebih dari 20 tahun namun

masih sustainable ditingkat sekolah menengah. Bahkan kedua

5 Observasi tentang Implementasi SNP, Bandar Lampung, 12 Agustus 2015.
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sekolah/madrasah menapaki siklus peningkatan prestasi yang lebih baik

dibanding beberapa sekolah/madrasah yang lain di Kota Bandar Lampung..

MAN I Bandar Lampung memiliki prestasi bukan saja pada tingkat daetah

bahkan hingga tingkat nasional dan internasional6. Pada tingkat

InternasionalMadrasah ini pernah meraih prestasi pada kegiatan All Youth Girl

Summer Camp yang diselenggarakan pada tahun 2012 dan 2013 di Malaysia,

dan beberapa prestasi tingkat nasional seperti Kompetisi Sains Nasional Fisika

dan Kompetisi Ekonomi Nasional, olimpiade OSIS yang diselenggarakan oleh

Kementerian Agama Pusat (Kemenag) pada tahun 2012-2014. Sedangkan

SMA Al-Kautsar sebagai salah satu SMA Swasta berwawasan Islam di Bandar

Lampung7 merupakan sekolah yang memiliki prestasi akademik maupun non

akademik hingga tingkat internasional. Sekolah ini pernah meraih prestasi

tingkat internasional berupa medali perak pada kejuaraan internasional bidang

lingkungan I-SWEEP (International Sustanable World Energy Engineering &

Environment Project), di Houston-Texas, Amerika Serikat.  Sedangkan prestasi

ditingkat nasional diraih pada ajang olimpiade sains nasional (OSN) bidang

kebumian (medali perak), kimia (perunggu), dan astronomi (perunggu) pada

tahun 2015 di Yogyakarta.

Berbagai prestasi dan kemajuan-kemajuan yang dimiliki  oleh kedua

satuan pendidikan tersebut khususnya pada tiga standar nasional pendidikan

berdasarkan pengamatan ternyata belum sepenuhnya dapat dicapai oleh satuan

pendidikan (SMA/MA)  yang lain yang ada di Kota Bandar Lampung.

6Dokumen Kesiswaan MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
7Dokumen Kesiswaan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian ini berupaya

menggali fenomena/keunikan tentang beberapa keunggulan kedua

sekolah/madrasah dalam hal manajemen peningkatan mutu terutama pada tiga

standar nasional pendidikan yaitu standar isi, standar proses dan standar

pendidik dan tenaga kependidikan. Kedua sekolah/madrasah dinilai merupakan

satuan pendidikan yang mampu mewakili sekolah/madrasah di Kota Bandar

Lampung dalam hal peningkatan mutu dan diharapkan dapat menjadi contoh

bagi satuan pendidikan yang lain pada jenjang yang sama dalam hal

manajemen peningkatan mutu.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah tentang manajemen peningkatan mutu  sekolah  di

MAN I Bandar Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung yang

dijabarkan dalam sub-sub fokus sebagai berikut:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar isi di MAN I Bandar

Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

2. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar proses di MAN I Bandar

Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar tenaga pendidik dan

kependidikan di MAN I dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

C. Rumusan Masalah

Beberapa pertanyaan yang akan dicari jawabannya melalui penelitian ini,

adalah sebagai berikut:
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1. Bagaimanakah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar isi di MAN I

Bandar Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung?

2. Bagaimanakah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar proses di

MAN I Bandar Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung?

3. Bagaimanakah perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar tenaga

pendidik dan kependidikan di MAN I Bandar Lampung dan SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung?.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian di atas maka penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui dan menganalisis:

1. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar isi di MAN I Bandar

Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

2. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar proses di MAN I Bandar

Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

3. Perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi standar tenaga pendidik dan

kependidikan di MAN I Bandar Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar

Lampung.

Dengan ditemukannya langkah-langakh manajerial peningkatan mutu

khususnya pada tiga standar tersebut diharapkan kedua satuan pendidikan

dapat menjadi  contoh bagi satuan pendidikan yang lain dalam hal upaya

peningkatan mutu. Menurut peneliti ke tiga SNP tersebut merupakan fondasi

utama sekaligus  standar pelayanan minimal  untuk menjamin keberlangsungan

proases pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah.
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E. Manfaat Penelitian

1. Teoritis

Secara formal hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan perspektif

baru tentang manajemen mutu khususnya quality improvement. Secara

substantif  penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus keilmuan

tentang manajemen quality improvement di lembaga pendidikan. Dalam

penelitian ini akan dipaparkan tentang hakikat dan fungsi quality

improvement dan penelitian ini juga akan mendialogkan antara beberapa

teori peningkatan mutu baik dari Deming Cicle (PDCA), Trilogy mutu dari

M Juran, dan Crosby (fourteen step to quality improvement) dengan teori

peningkatan mutu yang lainnya. Dari hasil dialogis tersebut kemudian akan

dijadikan acuan dalam melakukan peningkatan mutu di lembaga pendidikan.

2. Praktis

Secara praktis hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan

dalam melaksanakan kebijakan peningkatan mutu di lembaga  pendidikan

yaitu:

a. Sebagai bahan masukan bagi Dinas Pendidikan  Kota Bandar Lampung

dalam merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan tentang

peningkatan mutu pendidikan di sekolah.

b. Sebagai bahan masukan bagi pimpinan sekolah/madrasah dalam

melakukan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi program peningkatan

mutu di sekolah melalui penguatan standar nasional pendidikan.

c. Sebagai bahan masukan bagi para peneliti selanjutnya dalam melakukan
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kajian tentang mutu sekolah yang didasarkan atas pekembangan

mutakhir (state of the art) tentang mutu pendidikan khususnya tentang

peningkatan mutu (quality improvemen) pada jenjang sekolah menengah.

F. Penegasan Istilah

Untuk menghindarkan kekeliruan dalam memahami beberapa istilah yang

digunakan dalam penelitian ini,  maka diperlukan penegasan terhadap istilah-

istilah tersebut:

1. Manajemen

Suatu proses pemanfaatan sumber daya manusia melalui orang lain dan

bekerjasama dengannya untuk mencapai tujuan bersama secara efektif,

efisien dan produktif.

2. Peningkatan

Menurut Adi D., istilah peningkatan berasal dari kata dasar tingkat yang

berarti lapis dari sesuatu yang bersusun dan peningkatan berarti kemajuan.

Peningkatan yang dimaksud pada penelitian ini adalah perubahan mutu

/prestasi sekolah kearah yang lebih unggul.32

3. Mutu

Menurut Edward Deming,  mutu adalah: “apredictive degree of uniformity

and dependability at a low cost, suited to the market”. Pendapat lain, seperti

yang disampaikan Joseph M. Juran, mutu adalah : “fitness for use, as judged

by the user”. Kemudian Philip B. Crossby, mengatakan “conformance to

32Adi, D. K., Kamus Praktis Bahasa Indonesia, (Surabaya: Fajar Mulya, 2012), h. 15.
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requirements” dan Armand V. Feigenbaum, mengatakan “full customer

satisfaction”.

Beberapa pengertian mutu tersebut pada hakekatnya adalah sama

dan memiliki elemen-elemen sebagai berikut: pertama, meliputi usaha

memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Kedua, mencakup produk,

jasa, manusia, proses dan lingkungan. Ketiga, merupakan kondisi yang

selalu berubah. Berdasarkan elemen-elemen tersebut maka mutu dapat

didefinisikan sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan

produk, jasa, manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi bahkan

melebihi harapan.33 Mutu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

keseluruhan kondisi sekolah/madrasah yang sesuai dengan visi dan misi

yang telah ditetapkan.

4. Peningkatan mutu

Peningkatan mutu adalah suatu proses yang sistematis yang terus menerus

untuk meningkatkan kualitas sekolah dan faktor-faktor yang berkaitan

dengan kualitas sekolah, dengan tujuan agar target sekolah dapat dicapai

dengan lebih efektif dan efisien.34 peningkatan mutu dalam penelitian ini

berkaitan dengan target yang akan dicapai melalui perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi standar isi, standar proses dan standar pendidik

dan tenaga kependidikan. Target akhir yang ingin dicapai adalah

meningkatnya mutu sekolahmadrasah.

33Dorothea Wahyu Ariani, Manajemen Kualitas: Pendekatan Sisi Kualitatif, (Jakarta:
Ghalia Indonesia, 2010), h. 12-14.

34Zamroni, Meningkatkan Mutu Sekolah, (Jakarta: PSAP Muhammadiyah, 2007), h. 2.
35Profil MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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5. SMA Al-Kautsar368

Adalah Sekolah Menengah Umum  swasta  berwawasan islam yang dikelola

oleh Yayasan Al-Kautsar Lampung. Mata pelajaran agama yang diajarkan

disekolah ini  meliputi Pendidikan Agama Islam (PAI), Bahasa Arab dan

muatan lokal Tahfizul Qur’an.

6. MAN I Bandar Lampung35

Adalah Madrasah Aliyah Negeri yang bernaung dibawah Kementrian

Agama Republik Indonesia. Dalam penyelenggaraan pendidikannya porsi

mata pelajaran   agama lebih banyak dibanding sekolah umum lainnya. Mata

pelajaran keagamaan yang diajarkan meliputi Bahasa Arab, Qur’an, Hadist,

Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam (SKI), Akhlak, Tafsir Hadist dan Ilmu

Kalam.

Penelitian ini akan mengkaji tentang manajemen peningkatan mutu

sekolah yang dilakukan di MAN I Bandar Lampung dan SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung.  Secara spesifik unsur-unsur manajemen yang akan dikaji

dalam penelitian ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi

peningkatan mutu yang dilakukan oleh kedua sekolah/madrasah tersebut.

36Profil SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.



BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan

1. Pengertian dan Fungsi Manajemen

Pengertian manajemen, para ahli berbeda dalam memberikan

definisi, antara lain: Peter, “Management is also tasks, activities, and

functions. Irrespective of the labels attached to managing, the elements of

planning, organizing, directing, and controlling are essential.”1

Manajemen adalah juga tugas, aktivitas dan fungsi. Terlepas dari

aturan yang mengikat untuk mengatur unsur-unsur pada perencanaan,

pengorganisasian, tujuan, dan pengawasan adalah hal-hal yang sangat

penting. James, “ Management is a fundamental human activitvity.” 2

Manajemen adalah aktivitas manusia yang sangat mendasar. Siagian:

“Kemampuan dan keterampilan untuk memperoleh suatu hasil dalam

rangka pencapaian tujuanmelalui kegiatan orang lain”.3

Menurut Dale, Manajemen merupakan “(1) mengelola orang-

orang, (2) pengambilan keputusan, (3) proses pengorganisasian dan

memakai sumber-sumber untuk menyelesaikan tujuan yang sudah

ditentukan.”4. Sedangkan Terry memberi pengertian Manajemen sebagai:

1Peter. P. Schoderbek, Management, (San Diego: Harcourt Broce Javano Vich, 1988), h.
8.

2 James H. Donnelly. JR., Fundamentals of Management, (Irwin Dorsey: Business
Publications, 1981), h. 1.

3Sondang P. Siagian, Filsafat Administarsi, (Cet. 20; Jakarta: Haji Masagung, 1989), h. 5.
4Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: Bina Aksara, 1988), h.

3.
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“suatu upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu

dengan mempergunakan kegiatan-kegitan orang lain” 5

Sarwoto secara singkat menyatakan bahwa manajemen adalah

persoalan mencapai suatu tujuan tertentu dengan suatu kelompok orang-

orang, 6 . Winardi,  berpendapat bahwa manajemen merupakan sebuah

proses yang khas, yang terdiri dari tindakan-tindakan: perencanaan,

pengorganisasian, menggerakkan dan pengawasan yang dilakukan untuk

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui

pemanfaatan sember-sumber lain. 7 Sondang P. Siagian, menyatakan

bahwa manajemen adalah kemampuan atau ketrampilan untuk

memperoleh sesuatu hasil dalam rangka pencapaian tujuan melalui

kegiatan-kegiatan orang lain.8

Dari beberapa pengertian di atas , dapat disimpulkan bahwa: (1)

manajemen merupakan usaha atau tindakan ke arah pencapaian tujuan; (2)

menajemen merupakan sistem kerja sama; dan (3) manajemen melibatkan

secara optimal kontribusi orang-orang, dana, fisik dan sumber- sumber

lainnya.

Pengertian manajemen yang mengarah pada fungsi-fungsinya

dikemukakan beberapa ahli sebagaimana dikutip oleh Muhammad Firdaus

9 sebagai berikut:

5J. Pangkyim, Manajemen Suatu Pengantar, (Jakarta: Gladia Indonesia,1982), h. 38.
6Sarwoto, Dasar-Dasar Organisasi dan Manajemen, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1978), h.

44.
7Winardi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Penerbit Alumni,1983), h. 4.
8Sodang P. Siagian, Op. Cit., h. 5.
9Muhammad Firdaus, Manajemen Agribisnis, (Jakarta: Bumi Aksara,2009), h. 57.
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George R. Terry; Manajemen adalah suatu proses yang khas, yang

terdiri dari kegiatan pengorganisasian, perencanaan, penggerakan, dan

pengawasan yang dilaksanakan untuk menentukan serta mencapai sasaran

yang telah ditetapkan dengan bantuan manusia dan sumber-sumber daya

lainnya. Mary Parker Follet; Manajemen ialah seni untuk melakukan

suatu pekerjaan melalui orang-orang. James A.F. Stoner; Manajemen

merupakan ilmu dan seni perencanaan, pengorganisasian, pengarahan,

pengkoordinasian dan pengawasan atas sumber daya, terutama sumber

daya manusia dalam mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan

terlebih dahulu.

Berdasarkan pengertian diatas di atas, maka dapat diketahui

bahwa manajemen adalah suatu ilmu dan seni dalam penerapan fungsi-

fungsinya. Pengertian manajemen ini sangat sesuai dengan kenyataan yang

kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, di mana para manajer tidak

melakukan sendiri tugas-tugas yang harus diselesaikan, tetapi dengan cara

mengatur orang lain untuk melakukannya. Beberapa pengertian diatas juga

menegaskan bahwa manajemen sebagai ilmu berfungsi menerangkan

kejadian-kejadian, gejala-gejala dan keadaan-keadaan yang ada.

Sedangkan manajemen sebagai seni berfungsi mengajarkan kepada kita

bagaimana melaksanakan sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang nyata-

nyata mendatangkan hasil atau manfaat. Dalam hal ini manajemen

dilukiskan sebagai 5P, yaitu perencanaan, pengarahan, pengorganisasian,

pengkoordinasian dan pengawasan. Kelima fungsi manajemen tersebut
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merupakan kunci bagi keberhasilan suatu pemotivasian

dan pengkomunikasian. Kedua fungsi ini, yaitu pengkomunikasian dan

pemotivasian akan menunjang (akselerator) keberhasilan lima fungsi yang

pertama.

Adapun fungsi-fungsi manajemen meliputi:

a. Perencanaan (planning),
b. Pengorganisasian (organizing)
c. Pengarahan (directing)
d. Pengkoordinasian (coordinating)
e. Pengawasan (controlling)10

Para ahli berbeda-beda dalam merumuskan fungsi-fungsi

manajemen. Berikut disajikan fungsi-fungsi manajemen menurut para

ahli:

Tabel 2.1 Fungsi-Fungsi Manajemen

No G.R. Terry John F. Mee Louis A. Allen MC. Namara
1 Planning Planning Leading Planning
2 Organizing Organizing Planning Programming
3 Actuating Motivating Organizing Budgeting
4 Controlling Controlling Controlling System

No Henry Fayol
Harold Koontz
Crill O’Donnel S.P. Siagian Oey Liang Lee

1 Planning Planning Planning Perencanaan
2 Organizing Organizing Organizing Pengorganisasian
3 Commanding Staffing Motivating Pengarahan
4 Coordinating Directing Controlling Pengkoordinasian
5 Controlling Controlling Evaluating Pengontrolan

No W.H.
Newman

Luther Gullick Lyndall F.
Urwick

John D. Millet

1 Planning Planning Forecasting Directing
2 Organizing Organizing Planning Facilitating
3 Assembling Staffing Organizing
4 Resources Directing Commanding
5 Controlling Coordinating Coordinating
6 Reporting Controlling

Budgeting
Sumber: Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Konsep, Strategi, dan
Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 8.

10 Ibid., h. 37.
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Beberapa pandangan tentang fungsi-fungsi manajemen tersebut

menunjukan bahwa fungsi-fungsi tersebut dapat dijabarkan sesuai dengan

kebutuhan, kondisi, dan karakteristik setiap organisasi. Spektrum

penerapan fungsi-fungsi tersebut sangat bergantung pada kapasitas dan

sumber daya yang dimiliki. Demikian pula sebaliknya, tidak semua fungsi-

fungsi manajemen tersebut dapat diterapkan, karena sangat ditentukan

oleh sifat dan tujuan suatu organisasi.

Pembahasan fungsi-fungsi manajemen berikutnya dalam penelitian

ini, akan difokuskan pada tiga fungsi manajemen yang sering dipakai

dalam manajemen pendidikan/ pembelajaran, yaitu perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi.

2. Pengertian Manajemen Pendidikan

Sebagai ilmu baru, pengertian manajemen pendidikan yang

dikemukakan oleh para ahli pendidikan sangat bervariasi. Menurut

Sulistyorini, Manajemen pendidikan merupakan suatu cabang ilmu yang

relatif masih muda sehingga tidaklah aneh apabila banyak yang belum

mengenal. Istilah lama yang digunakan adalah administrasi. Sebenarnya

pengertian kedua istilah tersebut tidak sama persis. Istilah administrasi

lebih cendrung menunjukm pada suatu pekerjaan yang dilakukan

pimpinan, jadi lebih menunjuk pada kegiatan suatu organisasi.11

Manajemen Pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan

pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan,

11 Sulistyorini, Manajemen Pendidikan Islam (Konsep, Strategi dan Aplikasi),
(Yogyakarta: Teras, 2009), h. 8.
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pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian,

pengkomunikasian, pemotivasian, penganggaran, pengendalian,

pengawasan, penilaian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai

tujuan pendidikan secara berkualitas. Dalam hal ini, tujuan manajemen

pendidikan adalah agar pelaksanaan suatu usaha terencana secara

sistematis dan dapat dievaluasi secara benar, akurat dan lengkap sehingga

mencapai tujuan secara produktif, berkualitas, efektif dan efisien.12

Dalam perspektif yang lain, Husnaini Usman mendefinisikan

manajemen pendidikan sebagai seni dan ilmu mengelola sumber daya

pendidikan untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran

agar peserta didik secara aktif mengembangkan piotensi dirinya untuk

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, keperibadian,

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya,

masyarakat, bangsa, dan negara.13

Dalam perspektif peningkatan mutu, manajemen pendidikan dapat

dipandang sebagai suatu strategi dalam meningkatkan mutu, relevansi dan

daya saing pendidikan. Namun, tidak berarti pendidikan dapat

diperlakukan sebagai barang dagangan, karena pendidikan bersendikan

nilai-nilai kemanusiaan melalui aktivitas belajar mengajar. Maka

pengelolaan pendidikan yaitu memanusiakan manusia sebagai individu

yang bermartabat, bermoral, bertaqwa, serta bertanggung jawab untuk

12Tim Dosen Administrasi Pendidikan UPI, Manajemen Pendidikan, (Bandung: Alfabeta,
2011), h. 88.

13Husnaini Usman, Manajemen Teori, Praktek, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2006). h. 17.
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dirinya, masyarakat, dan bangsanya.14 Sedangkan pengertian manajemen

pendidikan ditinjau dari beberapa aspek sasaran dikemukakan oleh Suryo

Subroto:

a. Manajemen pendidikan sebagai kerjasama untuk mencapai tujuan
pendidikan

b. Manajemen pendidikan sebagai proses untuk mencapai tujuan
pendidikan

c. Manajemen pendidikan sebagai suatu sistem
d. Manajemen pendidikan sebagai upaya pendayagunaan sumber-

sumber untuk mencapai tujuan pendidikan
e. Manajemen pendidikan sebagai kepemimpinan pendidikan
f. Manajemen pendidikan sebagai proses pengambilan keputusan
g. Manajemen pendidikan sebagai aktivitas komunikasi
h. Manajemen pendidikan dalam pengertian yang sempit sebagai

kegiatan ketatausahaan di sekolah.15

Menurut Robert French and Christoher Grey , dalam bukunya yang

berjudul “ Rethinking management education “Management education is

an activity of growing significance and influence, which has recently

attracted extensive attention and criticism (manajemen pendidikan adalah

suatu kegiatan yang tumbuh dan memberikan pengaruh secara signifikan,

sehingga memunculkan kritik dan perhatian yang luas).16

Sedangkan menurut Tony Bush: Educational management is a field

of study and practice concerned with the operation of educational

organizations. (manajemen pendidikan adalah bidang studi dan praktik

yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan organisasi pendidikan). 17

14Onisimus Amtu, Manajemen Pendidikan di Era Otonomi Daerah: Kinerja, Strategi,
dan Implementasi, (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 27-29.

15Suryo Subroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 23.
16Fench, R dkk., Rethinking Manajement Education, (London: Sage Publications, 1996),

h.1.
17Bush, T., Theories of Educational Management, (London: Harper & Row, 1986 ), h. 45.
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Pengertian ini menunjukan bahwa manajemen pendidikan memiliki bidang

garapan yang terfokus dalam berbagai kegiatan organisasi pendidikan.

Manajemen pendidikan adalah aktivitas memadukan sumber-

sumber pendidikan agar terpusat dalam  usaha untuk mencapai tujuan

pendidikan yang telah ditentukan. 18 Pengertian ini menekankan bahwa

manajemen pendidikan adalah suatu upaya optimal dalam rangka

mengelola berbagai sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan yang

telah ditetapkan. Dalam pendidikan manajemen itu dapat diartikan sebagai

aktivitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar terpusat dalam

usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan sebelumnya.19

Dalam terminologi yang lain, Djam’an Satori  memberikan

pengertian manajemen pendidikan dengan menggunakan istilah

administrasi pendidikan yang diartikan sebagai “keseluruhan proses

kerjasama dengan memanfaatkan semua sumber personil dan materil

yang tersedia dan sesuai untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan secara efektif dan efisien”.20

Dari berbagai pengertian di atas, dapat dikatakan bahwa

manajemen pendidikan adalah serangkaian kegiatan berupa proses

pengelolaan usaha dan kerjasama dalam suatu organisasi pendidikan untuk

mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan secara efektif dan

efisien.

18Made Pidarta, Manajemen Pendidikan Indonesia, (Cet. 1; Jakarta: Bina Aksara, 1988 ),
h. 4.

19Ibid.
20 Djam’an Satori, Definisi dan Pengertian Manajemen Pendidikan, diakses dari

http://www.definisi-pengertian.com, pada tanggal 21 Juli 2016 pukul 16.30 WIB.
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B. Landasan Filosofis Manajemen Mutu Pendidikan

1. Landasan Alquran dan Hadits

a. Perencanaan

Pentingnya  manusia untuk membuat suatu perencanaan yang

baik sebelum melakukan suatu perbuatan/tindakan  secara tersirat

disebutkan di dalam Al-Qur’an Surat Al-Hasyr (59) ayat 18  sebagai

berikut:

                
       

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah
dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya
untuk hari esok (akhirat) dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya
Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” 21

Ayat tersebut menjelaskan tentang perintah kepada orang-orang

yang beriman untuk bertaqwa kepada Allah SWT dan memperhatikan

(mempersiapkan dengan baik) apa yang akan diperbuatnya untuk hari

esok. Dalam ilmu manajemen tindakan ini disebut perencanaan

(planning). Untuk meningkatkan mutu pendidikan maka pimpinan

sekolah/madrasah bersama seluruh stakeholders perlu merumuskan

perencanaan pengembangan dan target pencapaian prestasi (mutu)

sekolah dalam bentuk rencana strategis sekolah/madrasah.

21Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahannya, h. 919.
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b. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah upaya untuk mengimplementasikan

perencanaan yang telah dibuat dengan menempatkan dan mengarahkan

seluruh anggota dalam suatu organisasi agar dapat bekerja secara sadar

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan merupakan langkah

penting kedua setelah perencanaan. Di dalam Islam, upaya

menggerakan dan membangkitkan semangat bekerja guna mencapai

tujuan yang diinginkan merupakan hal yang sangat penting.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Al-An’am

(6) ayat 60:

           
         
     

Artinya: “Dan dialah yang menidurkan kamu di malam hari dan dia
mengetahui apa yang kamu kerjakan di siang hari, Kemudian dia
membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan umur(mu)
yang Telah ditentukan[481], Kemudian kepada Allah-lah kamu
kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang dahulu kamu
kerjakan.”22

Selanjutnya dalam Al-Qur’an Surat At-Taubah (9) ayat 105,

Allah SWT berfirman:

          
22Ibid., h. 196.
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Artinya: Dan Katakanlah: "Bekerjalah kamu, maka Allah dan rasul-Nya
serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu
akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui akan yang ghaib
dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang Telah
kamu kerjakan.23

Kedua ayat di atas, menjelaskan perlunya semangat dan

motivasi dalam bekerja yang dibangun atas dasar keikhlasan semata-

mata mengharapkan keridho’an dan keberkahan Allah SWT atas upaya

yang telah dikerjakan. Dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan,

maka pimpinan sekolah/madrasah bersama- sama dengan guru dituntut

untuk senantiasa membangkitkan motivasi (al-baits) dan semangat

dalam belajar dan membelajarkan peserta didik di lingkungan satuan

pendidikan masing-masing.

c. Evaluasi

Evaluasi penting dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara

perencanaan yang telah dibuat dengan pelaksanaan yang telah

dijalankan. Dengan kata lain evaluasi diperlukan untuk membandingkan

hasil yang dicapai dengan tolak ukur atau kriteria yang telah ditetapkan.

Selanjutnya dibuat suatu kesimpulan dan saran pada setiap tahapan

pelaksanaan suatu program. Dalam dunia pendidikan, evaluasi

diperlukan untuk mengetahui sejauh mana kesesuaian antara

23Ibid., h. 105.
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perencanaan program yang telah dibuat dengan implementasinya di

lapangan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan

baik untuk perbaikan, penambahan, maupun peningkatan upaya

pencapaian berbagai prestasi yang memungkinkan diraih oleh

stakeholder sekolah/madrasah. Spirit evaluasi di dalam Islam telah

ditegaskan Allah di dalam Al-Qur’an Surat Al-Ankabut (29) ayat 2-3:

            
             

 
Artinya: (2) Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan
(saja) mengatakan: "Kami telah beriman", sedang mereka tidak diuji
lagi?. (3) Dan Sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang
sebelum mereka, maka Sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang
yang benar dan Sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang
dusta.24

dan di dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah (2) ayat 155:

                
     

Artinya: Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu, dengan
sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan.
dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar.25

Kedua ayat di atas menjelaskan bahwa setiap manusia akan diuji

(dievaluasi ) oleh Allah tentang keimanannya. Apakah termasuk dalam

kelompok orang-orang yang benar keimanannya ataukah sebaliknya.

24Ibid., h. 319.
25Ibid., h. 93.
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Evaluasi atas keimanan tersebut dapat berupa ujian psikologis, fisik dan

materi. Demikian pula halnya dalam dunia pendidikan evaluasi perlu

dilakukan secara komprehensif meliputi kurikulum, pendidik dan

tenaga kependidikan, bahan ajar, persiapan mengajar, kepemimpinan

kepala sekolah/madrasah, dan lain sebagainya  dalam rangka untuk

mengetahui tingkat keberhasilan, masalah-masalah yang dihadapi dan

solusi yang tepat yang perlu dilakukan untuk kemajuan pendidikan.

d. Standar Isi (Kurikulum)

Kurikulum adalah seperangkat mata pelajaran dan program

pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara

pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada

peserta didik dalam suatu periode jenjang pendidikan tertentu.

Allah SWT berfirman dalam Al-Qur’an Surat Luqman (31) ayat 14:

               
           

Artinya: Dan kami perintahkan kepada manusia (berbuat baik) kepada
dua orang ibu- bapanya; ibunya telah mengandungnya dalam keadaan
lemah yang bertambah- tambah, dan menyapihnya dalam dua
tahun[1180]. bersyukurlah kepadaku dan kepada dua orang ibu
bapakmu, hanya kepada-Kulah kembalimu.26

Ayat tersebut menjelaskan tentang materi pendidikan akhlak

terhadap kedua orang tua yang telah mengandung, melahirkan, dan

membesarkan dengan susah payah. Seorang anak (siswa) harus

26Ibid., h. 227.
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menghormati, menghargai, dan berbuat baik kepada orang tua (guru)

bukan semata-mata karena guru berjasa dalam mentransfer ilmu

pengetahuan dan menanamkan nilai-nilai, tetapi lebih dari itu guru pada

hakikatnya adalah orang tua yang harus dihormati dan dimuliakan.

Dalam ayat ini juga disebutkan tentang tata cara berkomunikasi dengan

kedua orang tua yaitu dengan mengedepankan tata cara, sikap dan

perilaku yang baik.

e. Standar Proses (Proses Pembelajaran)

Dalam hal belajar dan proses pembelajaran, Islam telah member

petunjuk, sebagaimana Allah SWT telah berfirman dalam QS. Al-

‘Imran (3) ayat 164:

           
                
  

Artinya: Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang
yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang Rasul
dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-
ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada
mereka Al Kitab dan Al hikmah. dan sesungguhnya sebelum
(kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan
yang nyata.27

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka

meningkatkan keimanan, memberikan pengetahuan, dan pemahaman

kepada manusia, Allah SWT telah mengutus seorang Rasul yang juga

27Ibid., h. 298.
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sekaligus seorang guru dan pemimpin umat untuk menjalankan

tugasnya sebagai Khalifah Fil Ardhi yang mengemban misi pendidikan

dan pengajaran.

f. Standar PTK (Guru)

Dalam Islam, guru memiliki peran dan posisi yang sangat

penting, yaitu sebagai pemimpin (imam) dan pencerah bagi umat.

Sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 124:

              
          

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji[87] Tuhannya dengan
beberapa kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya.
Allah berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi
seluruh manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari
keturunanku"[88]. Allah berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai
orang yang zalim".28

Ayat tersebut menegaskan bahwa sebagai imam, pemimpin, dan

guru harus mampu memberikan keteladanan dan memiliki ilmu

pengetahuan serta kompetensi yang tinggi agar dapat menjalankan tugas

pendidikan dan pengajaran dengan efektif, efisien, dan produktif.

g. Mutu

Sebagai agama yang universal, paripurna dan sempurna, Islam

telah memberikan petunjuk tentang berbagai upaya untuk menjadi

manusia yang baik dan berkualitas sebagai modal utama dalam

28Ibid., h. 102.
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mengemban misi  kehidupan yang baik dan membawa kebajikan  bagi

sesama (Khalifatullah fil ardli). Dalam konteks alqur’an, manusia

terbaik itu adalah manusia yang beriman dan beramal sholeh

sebagaimana Allah SWT berfirman dalam QS. Al Bayyinah (98) ayat 7:

             
Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan

amal saleh, mereka itu adalah sebaik-baik makhluk.29

Sedangkan menurut sebuah hadist yang diriwayatkan oleh Ath

Thabarani, bahwa manusia terbaik itu adalah manusia yang paling

bermanfaat bagi manusia lainnya yang artinya:“Sebaik-baik manusia

adalah yang paling bermanfaat bagi manusia” (HR. Ahmad, ath-

Thabrani, ad-Daruqutni. Hadits ini dihasankan oleh al-Albani di dalam

Shahihul Jami’ no:3289).30

Sejalan dengan pengertian di atas, Ahmad Tafsir, 31

menggunakan istilah manusia yang sempurna untuk menggambarkan

manusia yang berkualitas. Menurutnya manusia yang sempurna dalam

islam memiliki ciri ciri pokok sebagai berikut:

a. Memiliki jasmani yang sehat serta kuat dan berketerampilan

(Qs. Hud: 37)

29Ibid., h.1228.
30Muslimah.or.id, Pribadi Yang Bermanfaat, diakses dari http://muslimah.or.id/, pada

tanggal 28 Oktober 2015 pukul 16.30 WIB.
31Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, (Bandung: Remaja Rosda

Karya, 2011), h. 41-45.
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Artinya: Dan buatlah bahtera itu dengan pengawasan dan petunjuk
wahyu kami, dan janganlah kamu bicarakan dengan Aku tentang
orang-orang yang zalim itu; Sesungguhnya mereka itu akan
ditenggelamkan.32

b. Cerdas serta pandai (Qs. Al-Zumar: 9)

                   
              
       

Artinya: (apakah kamu Hai orang musyrik yang lebih beruntung)
ataukah orang yang beribadat di waktu-waktu malam dengan sujud dan
berdiri, sedang ia takut kepada (azab) akhirat dan mengharapkan rahmat
Tuhannya? Katakanlah: "Adakah sama orang-orang yang mengetahui
dengan orang-orang yang tidak mengetahui?" Sesungguhnya orang
yang berakallah yang dapat menerima pelajaran.33

c. Memiliki rohani yang berkualitas tinggi (Qs. Al-Hujarat: 14)

            
            
         

Artinya: Orang-orang Arab Badui itu berkata: "Kami Telah beriman".
Katakanlah: "Kamu belum beriman, tapi Katakanlah 'kami Telah
tunduk', Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu; dan jika kamu

32Op. Cit., h. 397.
33Ibid., h. 403.
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taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia tidak akan mengurangi sedikitpun
pahala amalanmu; Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha
Penyayang."34

Pengertian mutu sebagaimana telah dijelaskan pada bagian terdahulu

sesungguhnya sejalan dengan pengertian mutu dalam konteks alqur’an.

Jika para ahli mendefinisikan mutu sebagai baik buruk atau derajat

keunggulan suatu barang atau jasa, maka alqur’an dan Al-Hadist

menggunakan istilah manusia terbaik atau manusia yang sempurna  untuk

menggambarkan manusia yang bermutu. Dalam pengertian di atas dapat

dikatakan bahwa  manusia yang berkulitas itu adalah manusia yang

mampu beramal sholeh, dan syarat untuk bisa beramal sholeh manusia

harus beriman dan berilmu. Iman adalah sandaran vertikal kepada sang

khalik sementara ilmu adalah sarana peneguh dan penunjuk jalan

kesempurnaan pengabdian ( beribadah ) kepada Allah SWT. Adapun

konsep mutu menurut Al-Qur’an dan  Al-Hadist  dapat diuraikan sebagai

berikut:

a. Konsep mutu dalam Al- qur’an

b) QS. Al Kahfi: 30, Allah SWT berfirman:

            
   

Artinya: Sesunggunya mereka yang beriman dan beramal saleh,
tentulah kami tidak akan menyia-nyiakan pahala orang-orang yang
mengerjakan amalan(nya) dengan yang baik.35

34Ibid., h. 673.
35Ibid., h. 575.
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c) QS. An Naml: 88

              
           

Artinya: Dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap
di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. (Begitulah)
perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu;
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.36

d) QS. Ash-Shaff:  2-3

          
        

Artinya: (2) Wahai orang-orang yang beriman, kenapakah kamu
mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?. (3) Amat besar
kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tidak
kamu kerjakan.37

e) QS.  Asy-Syu’ara: 181

           
Artinya: Sempurnakanlah takaran dan janganlah kamu termasuk

orang- orang yang merugikan.38

f) QS. Asy-Syu’ara: 182

    
Artinya: Dan timbanglah dengan timbangan yang lurus.39

36Ibid., h. 755.
37Ibid., h. 835.
38Ibid., h. 734.
39Ibid., h. 734.
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g) QS. Al-Muthaffifiin: 1-2

              
Artinya: (1) Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (2)

(yaitu) orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain

mereka minta dipenuhi.40

Kedua surat di atas (QS. As- Syu’ara: 181-182 dan QS. Al

Muthaffifin: 1-2), memberikan pemahaman bahwa pengukuran

terhadap mutu harus didasarkan pada standar mutu yang ada (quality

is standart) tanpa cacat (zero difect).  Dalam konteks peningkatan

mutu pendidikan, maka pemerintah sampai dengan tingkat satuan

pendidikan (sekolah), harus dapat merumuskan standar mutu yang

akan menjadi acuan utama dalam sistem evaluasi belajar peserta

didik. Dalam konteks Pendidikan Nasional, standar mutu tersebut

dirumuskan dalam 8 Standar Nasional Pendidikan (8 SNP) .meliputi

Standar Kompetensi Lulusan,  Standar Isi,  Standar Proses,   Standar

Pendidik dan Tenaga Kependidikan, Standar Sarana dan Prasarana,

Standar Pengelolaan,  Standar Pembiayaan Pendidikan,  dan Standar

Penilaian Pendidikan.

h) QS. Al Baqarah: 168

              
    

40Ibid., h. 1196.
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Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari
apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-
langkah syaitan; Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh
yang nyata bagimu.41

i) QS. Al Israa’: 36

      
        

Artinya: Dan janganlah kamu mengikuti apa yang kamu tidak
mempunyai pengetahuan tentangnya. Sesungguhnya pendengaran,
penglihatan dan hati, semuanya itu akan diminta pertanggungan
jawabnya.42

Mutu secara kasat mata (penglihatan/dilihat), dalam

masyarakat produksi/produsen (industri) dikenal sebagai atribut.

Untuk menganalisis penyebab kecacatan atau mengurangi cacat

produk yang menurunkan mutu dilakukan dengan mencari penyebab

(digunakan konsep hubungan sebab-akibat). Konsep Islam tentang

sebab-akibat Al Qur’an menjelaskan pada surat Al Isra’: 7) sebagai

berikut:

            …
Artinya: “Jika kamu berbuat baik (berarti) kamu berbuat baik bagi
dirimu sendiri dan jika kamu berbuat jahat, Maka (kejahatan) itu
bagi dirimu sendiri…”43

Ayat ini mengingatkan kita bahwa  upaya mencapai tujuan

pendidikan yang berkulitas yakni lulusan yang berkualitas

41Ibid., h. 46.
42Ibid., h. 551.
43Ibid., h. 545.
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merupakan suatu lingkaran sebab akibat yang harus dilakukan sejak

awal. Meliputi in put (masukan) dan proses yang baik. Artinya

ketika kita menginginkan lulusan yang berkualitas maka masukan

(calon peserta didik berdasarkan kriteria dan sistem penerimaan

peserta didik baru) dan proses (Kurikulum, SDM Pendidik dan

tenaga kependidikan, manajemen dan kepemimpinan sekolah) serta

faktor-faktor penunjang lain juga harus berkualitas.

b. Al- Hadist

Perkataan (qawl) Sayyidina Ali bin Abi Thalib

بالنظامطلالبایغلبھنظامبالالحق 
“Kebenaran yang tidak terorganisasi dapat dikalahkan oleh kebatilan

yang terorganisasi.”44

Qawl ini mengingatkan kita pada urgensi berorganisasi dan

ancaman pada kebenaran yang tidak diorganisasi melalui langkah-

langkah yang konkret dan strategi-strategi yang mantap. Maka,

perkumpulan apapun yang menggunakan identitas Islam-meski

memenangi pertandingan, persaingan, maupun perlawanan-tidak

memiliki garansi jika tidak diorganisasi dengan baik.

Hadis Riwayat Al-Bukhari

حد ثنا محمد بن سنا ن حد ثنا قلیح بن سلیما ن حد ثنا ھال ل بن 
علي عن عطاء عن یسا ر عن ابى ھریرة رضي اهللا عنھ قال 

44 Haslizen Hoesin, Apakah Mutu dan Bermutu Itu?, diakses dari
https://www.lizenhs.wordpress.com, pada tanggal 21 Juli 2016 Pukul 15.30 WIB.
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قال رسول اهللا صلى اهللا علیھ وسلم اذا ضیعت اال ما نة فا 
نتظر السا عة قال كیف اضا عتھا یا رسو ل اهللا ؟ قال اذا اسند 

الى غیر اھلھ فانتظر السا عةاالمر
“(Imam al-Bukhari menyatakan) Muhammad bin Sinan menyampaikan
(riwayat) kepada kami, Qulaih bin Sulaiman telah menyampaikan
(riwayat) kepada kami, (riwayat itu) dari Atha’, dari Yasar, dari Abu
Hurairah ra yang berkata: Rasulullah SAW bersabda: Apabila suatu
amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya. (Abu
Hurairah) bertanya: Bagaimana meletakkan amanah itu, ya Rasulullah ?
Beliau menjawab: Apabila suatu perkara diserahkan kepada orang yang
bukan ahlinya, maka tunggulah saat kehancurannya”. 45

Hadis ini menarik dicermati karena menghubungkan antara

amanah dengan keahlian. Kalimat “Apabila suatu urusan diserahkan

kepada seseorang yang bukan ahlinya maka tunggulah saat

kehancurannya” merupakan penjelas untuk kalimat pertama : “Apabila

amanah disia-siakan, maka tunggulah saat kehancurannya.” Hadis ini

ternyata memberi peringatan yang berperspektif manajerial karena

amanah berarti menyerahkan suatu perkara kepada seseorang yang

professional.

Di sini letak pentingnya profesionalisme dalam manajemen

pendidikan islami. Islam sangat peduli dengan profesionalisme. Karena

itu pula, ketika Nabi Muhammad memberikan tugas kepada sahabat-

sahabatnya, beliau sangat memerhatikan latar belakang dan kemampuan

sahabat tersebut.

Suatu ketika ada seorang sahabat (Abu Dzar) yang belum

mendapat tugas, datang bertanya kepada Nabi Muhammad, mengapa ia

tidak mendapat tugas (amanah) sementara sahabat-sahabat yang lain

45Ibid.
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ada yang ditunjuk menjadi gubernur (Mu’adz ibn Jabal), bendahara

Negara (‘Umar ibn Khaththab), panglima perang (Khalid ibn Walid),

dan sebagainya. Nabi Muhammad mengatakan, “Fisik engkau sangat

lemah sehingga tidak sanggup jika dibebani tugas-tugas berat seperti

yang diberikan kepada mereka”.

Hadis Riwayat Ibnu Majah

العباس بن الولید الدمشقي حد ثنا وھب بن سعید بن حد ثنا 
عطیة السلمي حد ثنا عید الرحمن بن زید بن اسلم عن ابیھ عن 

اعطوااال جیراجره قبل ان : عبد اهللا بن عمرقال قال رسول اهللا 
یجف عرقھ

Artinya: “(Ibnu Majah menyatakan), al-Abbas bin Walid al-Dimasyqiy
telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, Wahb bin Sa’id bin
‘Athiyah al-Salamiy telah menyampaikan (riwayat) kepada kami, ‘Abd
ar-Rahman bin Zaid bin Aslam telah menyampaikan (riwayat) kepada
kami, riwayat itu dari ayahnya, dari Abdullah bin Umar yang berkata,
Rasullullah bersabda: Berikanlah gaji/upah pegawai sebelum kering
keringatnya”.46

Hadis ini memerintahkan kita untuk memberi upah, gaji,

insentif, atau honorarium kepada pekerja atau pegawai secepat mungkin

(sebelum kering keringatnya). Maksudnya, system penggajian pegawai

seharusnya dilakukan secara langsung, tanpa menunggu satu bulan

sekali atau satu semester sekali.

Dengan pengertian lain, hadis tersebut berisi pendidikan

penghargaan, dan dalam mengelola suatu lembaga, termasuk lembaga

pendidikan Islam, penghargaan ini sangat kondusif untuk mewujudkan

kepuasan pegawai yang selanjutnya mampu membangkitkan tanggung

46Ibid.
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jawab dan kedisiplinan. Menurut Jamal Madhi, “Kedisiplinan

merupakan gizi bagi pekerjaan”.

ر( الّضعیفالمسلممناهللاإليوأحّبخیرالقوّيالمسلم

)البخاري

Artinya: “Muslim yang kuat lebih baik dan lebih disukai dari muslim

yang lemah” ( H.R. Al-Bukhari).47

رواه(الضعیفالمؤمنمناهللالىواحبخیرالقويالمؤمن
)مسلیم

Artinya: “Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih disayangi

Allah ketimbang orang mukmin yang lemah”. (HR. Muslim).48

Kedua Hadist di atas menegaskan bahwa seorang muslim harus

kuat dan tidak boleh lemah. Karena jika kuat maka tentu banyak hal

yang dapat dilakukan untuk kemaslahatan ummat, termasuk

membangun hubungan (komunikasi)  yang baik terhadap sesama

(Hablumminannas) Tetapi sebaliknya jika lemah maka produktivitas

amalnya (hablumminallah wa hablumminannas)  akan rendah. Kuat

dapat dimaknai sebagai kondisi  prima  yang berkeunggulan. Kuat yang

dimaksud meliputi kuat imannya, kuat ilmunya dan kuat pula amalnya.

Dalam konteks mutu pendidikan, maka  istilah kuat dapat dimaknai

berkualitas. Pendidikan akan berkualitas apabila input dan prosesnya

dikelola dengan menggunakan prinsip prinsip managemen yang kuat.

47Ibid.
48Ibid.



46

Dalam konteks pendidikan islam, maka prinsip-prinsip manajemen

pendidikan islam yang meliputi, ikhlas, jujur, amanah, adil,

bertanggung jawab, dinamis, praktis dan fleksibel,49 apabila diterapkan

dalam proses pendidikan di sekolah sebagai ujung tombak pendidikan

tentu menjadi suatu keniscayaan jika kemudian pendidikan kita akan

mengalami kemajuan yang pesat.50

Dalam Hadist yang lain, Rosululloh SAW bersabda:

ُیْتِقَنُھَأْنالَعَمَلَأَحُدُكُمَعِمَلِإَذاُیِحبُّاَهللاإنَّ
“Sesungguhnya Allah sangat mecintai orang yang jika melakukan

sesuatu pekerjaan, dilakukan secara Itqan (tepat, terarah, jelas dan

tuntas).” (HR. Thabrani).51

Maksud hadist ini adalah suatu proses yang dilakukan secara

teratur dan terarah maka hasilnya akan baik Arah pekerjaan yang jelas,

landasan yang mantap, dan cara-cara mendapatkannya yang transparan

merupakan amal perbuatan yang dicintai Allah SWT. Sebenarnya,

manajemen dalam arti mengatur segala sesuatu agar dilakukan dengan

baik, tepat, dan tunta ( Itqan) merupakan hal yang disyari’atkan dalam

ajaran Islam. Demikian pula dalam hadits riwayat Imam Muslim dari

Abi Ya’la, Rasululloh SAW bersabda:

...َشْیٍئُكلَِّعلياِإلْحَساَنَكَتَباَهللاِإنَّ

49 Ramayulis, Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta : Kalam Mulia, 2008), h. 79.
50Agus Fakhruddin, Prinsip Prinsip Manajem Pendidikan Islam, (Jurnal pendidikan agama

islam-taklim vol 9 no. 2, 2011), h. 211-212.
51Haslizen Hoesin, Loc. Cit.
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“Allah SWT mewajibkan kepada kita untuk berlaku ihsan dalam segala

sesuatu”. (HR. Muslim)52

Kata ihsan bermakna ‘melakukan sesuatu secara baik, optimal

dan maksimal’. Dalam konteks manajemenpeningkatan mutu

pendidikan islam, sesuatu dikatakan bermutu jika memberikan

kebaikan/kepuasan , baik kepada diri sendiri (lembaga pendidikan itu

sendiri), maupun kepada orang lain (stakeholders dan pelanggan

pendidikan).53

Peningkatan mutu harus dilakukan secara berkesinambungan,

sebagai mana Rosulullah SAW bersabda: “ Barangsiapa yang hari ini

lebih baik dari hari kemarin sesungguhnya dia telah beruntung,

barangsiapa yang hari ini sama dengan hari kemarin, maka

sesungguhnya ia telah merugi. Dan barangsiapa ia terlaknat.''

(HR Dailami). 54 Dalam konteks pendidikan di sekolah, Hadist  ini

bermakna bahwa upaya peningkatan mutu harus dilakukan secara terus

menerus, sistematis dan terukur, meliputi multi aspek dalam rangka

memberikan kepuasan  kepada pelanggan pendidikan.

Dari beberapa Hadits Rasulullah SAW yang telah dikemukakan

di atas, dapat dipahami bahwa Islam sebagai agama yang tinggi sangat

menjunjung tinggi mutu dalam berbagai aspek kehidupan. Islam

menekankan kebaikan (ihsan) perilaku dalam bekerja termasuk dalam

52Ibid.
53 Muhammad Fathurrohman, Budaya Relegius Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan,

(Yogyakarta :  Kalimedia, 2015), h. 130
54Haslizen Hoesin, Loc. Cit.
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memberilan layanan pendidikan yang bermutu. Selain perbuatan yang

bernilai kebajikan, islam juga menekankan pada kesempurnaan (itqan)

dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mencapai hal tersebut

diperlukan langkah-langkah perencanaan yang baik, teliti dan tanpa

cacat (zero defect).

2. Landasan Filsafat Ilmu Manajemen Pendidikan Islam

Manajemen Pendidikan Islam telah memenuhi persyaratan sebagai

bidang ilmu pengetahuan, karena telah dipelajari dalam kurun waktu yang

lama dan memiliki serangkaian teori yang perlu diuji dan dikembangkan

dalam praktik manajerial pada lingkup organisasi. Sebagai ilmu

pengetahuan, manajemen juga bersifat universal, dan mempergunakan

kerangka ilmu pengetahuan yang sistematis mencakup kaidah-kaidah,

prinsip-prinsip, dan konsep-konsep yang cenderung benar dalam semua

situasi manajerial. Hal ini menunjukkan bahwa ilmu pengetahuan

manajemen dapat diterapkan dalam setiap organisasi baik pemerintah,

pendidikan, perusahaan, keagamaan, sosial dan sebagainya. Manajemen

dibutuhkan oleh setiap organisasi, jika seorang manajer mempunyai

pengetahuan tentang manajemen dan mengetahui bagaimana

menerapkannya, maka dia akan dapat melaksanakan fungsi-fungsi

manajerial secara efektif dan efisien.

Ditinjau dari perspektif sistem filsafat, manajemen pendidikan

Islam tersebut telah mencakup sisi ontologi, epistemologi, dan aksiologi.

Ontologi sebagai obyek pengelolaan, dalam hal ini berupa lembaga
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(organisasi), dan hal-hal lain yang terkait; epistemologi sebagai cara atau

metode pengelolaan, dalam hal ini berupa proses pengelolaan dan cara

menyiasati; sedangkan aksilogi sebagai hasil pengelolaan berupa

pencapaian tujuan.

Setiap jenis pengetahuan termasuk pengetahuan manajemen

mempunyai ciri-ciri yang spesifik mengenai apa (ontologi), bagaimana

(epistimologi) dan untuk apa (aksiologi) pengetahuan manajemen tersebut

disusun. Ketiganya berkaitan satu sama lain (sistem). Ontologi ilmu terkait

dengan epistimologi, dan epistimologi terkait dengan aksiologi dan

seterusnya.

Berdasarkan landasan ontologi dan aksiologi itu, maka bagaimana

mengembangkan landasan epistimologi yang sesuai. Persoalan utama yang

dihadapi oleh setiap epistimologi pada dasarnya bagaimana mendapatkan

pengetahuan yang benar dengan memperhitungkan aspek ontologi dan

aksiologi. Demikian juga halnya dengan masalah yang dihadapi

epistimologi, yakni bagaimana menyusun pengetahuan yang benar untuk

menjadi masalah mengenai dunia empiris yang akan digunakan sebagai

alat untuk meramalkan dan mengendalikan peristiwa atau gejala yang

muncul. Di dalam pengetahuan manajemen, falsafah pada hakekatnya

menyediakan seperangkat pengetahuan (a body of related knowledge)

untuk berfikir efektif dalam memecahkan masalah-masalah manajemen.

Ini merupakan hakekat manajemen sebagai suatu disiplin ilmu dalam

mengatasi masalah organisasi berdasarkan pendekatan yang intelegen.
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Bagi seorang manajer perlu pengetahuan tentang kebenaran manajemen,

asumsi yang telah diakui, dan nilai-nilai yang telah ditentukan. Pada

akhirnya semua itu akan memberikan kepuasan dalam melakukan

pendekatan yang sistematik dalam praktek manajerial.

Pada sisi lain manajemen dapat juga dipandang sebagai seni untuk

melaksanakan pekerjaan melalui orang lain (The art of getting done

through people), definisi ini mengandung arti bahwa seorang manajer

dalam mencapai tujuan organisasi melibatkan orang lain untuk

melaksanakan berbagai tugas yang telah diatur oleh manajer. Oleh karena

itu, ketrampilan yang dimiliki oleh seorang manajer perlu dikembangkan

baik melalui pengkajian maupun pelatihan. Karena manajemen dipandang

sebagai seni, maka seorang manajer perlu mengetahui dan menguasai seni

memimpin yang berkaitan erat dengan gaya kepemimpinan yang tepat dan

dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.

Selain manajemen dipandang sebagai ilmu dan seni, manajemen

juga dapat dikatakan sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh

keahlian khusus untuk mencapai prestasi manajer yang diikat dengan kode

etik dan dituntut untuk bekerja secara professional. Seorang professional

harus mempunyai kemampuan, sosial (hubungan manusiawi), dan

tehnikal. Kemampuan konsep adalah kemampuan mempersepsi organisasi

sebagai suatu system, memahami perubahan pada setiap bagian yang

berpengaruh terhadap keseluruhan organisasi, kemampuan

mengkoordinasi semua kegiatan dan kepentingan organisasi. Kemampuan
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sosial atau hubungan manusiawi diperlihatkan agar manajer mampu

bekerja sama dan memimpin kelompoknya dan memahami anggota

sebagai individu dan kelompok. Adapun kemampuan teknik berkaitan erat

dengan kemampuan yang dimiliki manajer dalam menggunakan alat,

prosedur dan teknik bidang khusus, seperti halnya teknik dalam

perencanaan program anggaran, program pendidikan dan sebagainya.

Oleh karena itu, seorang manajer harus membekali diri dengan

kemampuan konseptual yang berkaitan dengan Planning, Organizing,

Actuating, dan Controlling (POAC) serta kemampuan sosial yang

mengatur tentang hubungan manusiawi sehingga mampu menerapkan gaya

kepemimpinan yang tepat dalam berbagai situasi dan kondisi, dan

kemampuan teknis yang dapat mendukung dalam pelaksanaan program

yang dijalankan.

Dalam pengertian ini ada beberapa unsur yang dapat diberikan

penjelasan sebagai berikut:

a. Adanya proses, hal ini menunjukkan bahwa dalam manajemen adanya

suatu tahapan-tahapan yang harus dilaksanakan oleh seorang manajer.

b. Adanya menata, ini berkaitan erat dengan makna manajemen secara

etimologis yaitu to manage yang berarti mengelola, mengatur atau

menata.

c. Adanya upaya untuk menggerakkan, setelah diatur dan ditata dengan

baik perlu dilaksanakan secara profesional. Dalam hal ini seorang
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manajer harus memberikan bantuan, dukungan, dan dorongan agar para

staf dan bawahannya bisa bekerja secara profesional.

d. Adanya sumber-sumber potensial yang harus dilibatkan baik yang

bersifat manusia maupun non manusia. Dalam melibatkan sumber daya

manusia perlu memperlihatkan keahlian dan profesionalitas, sedangkan

sumber daya yang lain juga perlu diperhatikan mutu dan kualitasnya.

e. Adanya tujuan yang harus dicapai, tujuan yang ada harus disepakati

oleh keseluruhan anggota organisasi. Hal ini agar semua sumber daya

manusia mempunyai tujuan yang sama dan selalu berusaha untuk

mensukseskannya. Dengan demikian tujuan yang ada dapat dijadikan

sebagai pedoman dalam melaksanakan aktivitas dalam organisasi.

f. Tujuan harus dicapai secara efektif dan efisien. Hal ini dimaksudkan

agar para staf organisasi berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai

tujuan yang telah ditetapkan dan disepakati dalam organisasi.

C. Teori Mutu Pendidikan

1. Pengertian/Definisi Mutu

Definisi konvensioanal dari kualitas biasanya menggambarkan

karakteristik langsung dari suatu produk seperti: performansi

(performance), keandalan (reliability), mudah dalam penggunaan (ease of

use), estetika (esthetics) dan sebagainya

Menurut Nur Azman, mutu atau kualitas adalah tingkat baik

buruknya sesuatu, kadar. Juga bisa berarti derajat atau taraf kepandaian,
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kecakapan, dan sebagainya. 55 Secara umum kualitas atau mutu adalah

gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang

menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan yang

diharapkan atau tersirat56. Dalam pengertiannya mutu mengandung makna

derajat (tingkat keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa

barang maupun jasa, baik yang tangible atau intangible. Mutu yang

tangible artinya dapat diamati dan dilihat dalam bentuk kualitas suatu

benda atau dalam bentuk kegiatan dan perilaku. Misalnya televisi yang

bermutu karena mempunyai daya tahan (tidak cepat rusak), warna

gambarnya jelas, suara terdengar bagus, dan suku cadangnya mudah

didapat, perilaku yang menarik, dan sebagainya. Sedangkan mutu yang

intangible adalah suatu kualitas yang tidak dapat secara langsung dilihat

atau diamati, tetapi dapat dirasakan dan dialami, misalnya suasana disiplin,

keakraban, kebersihan dan sebagainya.57

Dalam Bahasa Inggris, mutu diistilahkan dengan:“quality” 58

sedangkan dalam bahasa arab disebut dengan “juudatun” 59 . Sesuatu

dikatakan bermutu, pasti ketika sesuatu itu bernilai baik atau mengandung

makna yang baik. Sebaliknya sesuatu itu dikatakan tidak bermutu, bila

55Nur Azman, Kamus Standar Bahasa Indonesia, (Bandung: Fokusmedia, 2013), h. 227.
56Departemen Pendidikan Nasional, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah:

Konsep Dasar, (Jakarta: Ditjend Pendidikan Dasar dan Menengah, 2012), h. 28.
57B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2010), h.

52.
58John M, Echols dan Hassan  Shadily, Kamus Indonesia Inggris, (Ed. Ketiga; Jakarta:

Kompas Gramedia, 2014), h. 430.
59Toni Pransiska, Kamus Indonesia-Arab Al-Mujaz, (Yogyakarta: Diva Press, 2014), h.

171.
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sesuatu itu mempunyai nilai yang kurang baik, atau mrngandung makna

yang kurang baik.

Berdasarkan definisi tentang kualitas baik yang konvensional

maupun yang lebih strategik, kita boleh menyatakan bahwa pada dasarnya

kualitas mengacu kepada pengertian pokok berikut:

a. Kualitas terdiri  dari sejumlah keistimewaan produk, baik keistimewaan

langsung maupun keistimewaan atraktif yang memenuhi keinginan

pelanggan dan dengan demikian memberikan kepuasan atas

penggunaan produk itu.

b. Kualitas terdiri dari segala sesuatu yang bebas dari kekurangan atau

kerusakan60.

Definisi di atas menegaskan bahwa kualitas selalu berfokus pada

pelanggan (customer focused quality). Artinya suatu produk dikatakan

berkualitas  apabila telah sesuai dengan keinginan pelanggan

Dalam konteks pendidikan, apabila seseorang mengatakan sekolah

itu bermutu, maka bisa dimaknai bahwa lulusannya baik, gurunya baik,

gedungnya baik, dan sebagainya. Untuk menandai sesuatu itu bermutu

atau tidak seseorang memberikan simbol-simbol dengan sebutan-sebutan

tertentu, misalnya sekolah unggulan, sekolah teladan, sekolah

percontohan, sekolah model dan lain sebagainya. 61 Menurut Edward

Sallis, terdapat tiga pengertian konsep mutu. Pertama, mutu sebagai

60 Vincent Gaspersz, Total Quality Management, ( Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama,
2005), h. 5

61Muhammad Faturrohman dan Sulistyorini, Implementasi Manajemen Penigkatan Mutu
Pendidikan Islam, (Jakarta: Teras, 2012), h. 41-42.
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konsep yang absolut (mutlak), kedua, mutu dalam konsep yang relatif, dan

ketiga, mutu menurut pelanggan.

Jika dikaitkan dengan pendidikan, maka konsep mutu absolut

bersifat elite karena hanya sedikit lembaga pendidikan yang dapat

memberikan pendidikan dengan high quality kepada siswa, dan sebagian

besar siswa tidak dapat menjangkaunya. Dalam pengertian relatif, mutu

bukanlah suatu atribut dari suatu produk atau jasa, tetapi sesuatu yang

berasal dari produk atau jasa itu sendiri. Dalam konsep ini, produk yang

bermutu adalah yang sesuai dengan tujuannya.

Menurut pengertian pelanggan, mutu adalah sesuatu yang

didefinisikan oleh pelanggan. Dalam konsep ini, ujung-ujungnya adalah

kepuasan pelanggan, sehingga mutu ditentukan sejauh mana ia mampu

memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka atau bahkan melebihi.

Karena kepuasan dan keinginan merupakan suatu konsep yang abstrak,

maka pengertian kualitas dalam hal ini disebut “kualitas dalam persepsi –

quality in perception”.62

Prinsip mutu adalah sejumlah asumsi yang dinilai dan diyakini

memiliki kekuatan untuk mewujudkan mutu. Akan hal ini, berbagai ahli

dan organisasi mencoba merumuskan prinsip-prinsip yang paling tepat

untuk dapat mewujudkan mutu dalam organisasi. Ada delapan prinsip

mutu berdasarkan versi ISO 63 yaitu:

62Edward Sallis, Total Quality Managemen In Education, (IRCiSoD, 2012), h. 51-55.
63 Saul Purwoyo, 8 Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu, diakses dari

saulpurwoyo.tripod.com/id1.html, pada tanggal 17 November 2015 pukul 19.30 WIB.
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a. Fokus pada pelanggan (Customer Focus )

Organisasi bergantung pada pelanggan mereka, karena itu manajemen

organisasi harus memahami kebutuhan pelanggan sekarang dan yang

akan datang. Organisasi harus memenuhi kebutuhan pelanggan dan giat

berusaha melebihi ekspektasi pelanggan.

b. Kepemimpinan (Leadership)

Pemimpin organisasi harus menetapkan kesatuan tujuan dan arah dari

organisasi. Mereka harus menciptakan dan memelihara lingkungan

internal agar orang- orang dapat menjadi terlibat secara penuh dalam

pencapaian tujuan- tujuan organisasi.

c. Keterlibatan orang (Involvement of people)

Orang/ karyawan pada semua tingkatan merupakan faktor yang sangat

penting dari suatu organisasi dan keterlibatan mereka secara penuh akan

memungkinkan kemampuan mereka digunakan untuk manfaat

organisasi.

d. Pendekatan proses (Process Orientation)

Suatu hasil yang diinginkan akan tercapai secara efisien, apabila

aktivitas dan sumber- sumber daya yang berkaitan dikelola sebagai

suatu proses. Suatu proses dapat didefinisikan sebagai integrasi

sekuensial dari orang, material, metode, mesin dan peralatan, dalam

suatu lingkungan guna menghasilkan nilai tambah output bagi

pelanggan.
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e. Pendekatan sistem terhadap manajemen (System Approach to

Management)

Pengidentifikasian, pemahaman dan pengelolaan, dari proses- proses

yang saling berkaitan sebagai suatu sistem, akan memberikan kontribusi

pada efektifitas dan efisiensi organisasi dalam mencapai tujuan-

tujuannya.

f. Peningkatan terus menerus (Continual Improvement)

Peningkatan terus- menerus dari kinerja organisasi secara keseluruhan

harus menjadi tujuan tetap dari organisasi. Peningkatan terus- menerus

didefinisikan sebagai suatu proses sebagai suatu proses yang berfokus

pada upaya terus- menerus meningkatkan efektifitas dan atau efisiensi

organisasi untuk memenuhi kebijakan dan tujuan dari organisasi itu.

Peningkatan terus- menerus mambutuhkan langkah- langkah

konsolodasi progresif, menanggapi perkembangan kebutuhan dan

ekspektasi pelanggan, dan akan menjamin suatu evolusi dinamik dari

sistem manajemen mutu.

g. Pendekatan faktual dalam pembuatan keputusan (Factual Approach to

Decision Making)

Keputusan yang efektif adalah keputusan yang berdasarkan pada

analisis data dan informasi untuk menghilangkan akar penyebab

masalah, sehingga masalah- masalah kualitas dapat terselesaikan secara

efektif dan efisien.
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h. Hubungan pemasok yang saling menguntungkan (Mutually Beneficial

Supplier Relationship)

Suatu organisasi dan pemasok adalah saling tergantung, dan suatu

hubungan yang saling menguntungkan akan meningkatkan kemampuan

bersama dalam menciptakan nilai tambah.

Komponen mutu merupakan bagian-bagian yang harus ada dalam

upaya untuk mewujudkan mutu. Bagian-bagian ini merupakan pendukung dan

menjadi prasyarat dimilikinya mutu, beberapa komponen mutu yang

dimaksud adalah:

a. Kepemimpinan yang berorientasi pada mutu
b. Pendidikan dan pelatihan (diklat)
c. Struktur pendukung
d. Komunikasi
e. Ganjaran dan pengakuan
f. Pengukuran64

Keenam komponen mutu tersebut menjadi sangat penting dan

saling mendukung satu sama lain. Dalam membuat suatu keputusan

pimpinan harus mendasarkan pada data dan bukan hanya pendapat saja.

Pendidikan dan pelatihan bermanfaat untuk memberikan informasi yang

dibutuhkan untuk menjamin perbaikan mutu dan mencari solusi atas

berbagai persoalan. Seorang manajer memerlukan dukungan staf untuk

melakukan berbagai perubahan dan strategi dalam upaya pencapaian mutu.

Komunikasi dengan cara yang berbeda-beda kepada seluruh karyawan

64I Ketut Putra J., Implementasi Manajemen Mutu Terpadu (Total Quality Management)
di Sekolah, diakses dari http://www.kompasiana.com, pada tanggal 17 November 2015 pukul
19.45 WIB.
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mengenai suatu komitmen yan  sungguh-sungguh sangat diperlukan untuk

melakukan perubahan dalam usaha peningkatan mutu. Karyawan atau staf

yang berhasil dalam pencapaian mutu perlu diakui dan diberi ganjaran

agar dapat menjadi panutan/contoh bagi karyawan yang lain. Data hasil

pengukuran tentang pelanggan  dan penilaian kinerja yang realistis

menjadi informasi yang sangat penting  dalam upaya menetapkan proses

manajemen mutu.

2. Teori Mutu

Beberapa teori tentang pelaksanaan dan peningkatan mutu

dikemukakan oleh para ahli mutu seperti  E. Deming,  Juran, Crosby,

Feigenbaum, Garvi dan Davis. Berikut ini akan dibahas tentang teori

peningkatan mutu tersebut.

a) Teori Dr. William Edward Deming ( Siklus PDCA )

PDCA adalah singkatan dari Plan, Do, Check dan Act yaitu siklus

peningkatan proses (Process Improvement) yang berkesinambungan

atau secara terus menerus seperti lingkaran yang tidak ada akhirnya.

Konsep siklus PDCA ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli

manajemen kualitas dari Amerika Serikat yang bernama Dr. William

Edwards Deming.

Gambar 2.1. Siklus PDCA Deming
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1) Plan (merencanakan: mengidentifikasi dan menganalisis masalah)

Tahap Plan adalah tahap untuk menetapkan Target atau Sasaran

yang ingin dicapai dalam peningkatan proses ataupun permasalahan

yang ingin dipecahkan, kemudian menentukan Metode yang akan

digunakan untuk mencapai Target atau Sasaran yang telah ditetapkan

tersebut. Dalam Tahap Plan ini juga meliputi pembentukan Tim

Peningkatan Proses (Process Improvement Team) dan melakukan

pelatihan-pelatihan terhadap sumber daya manusia yang berada di

dalam Tim tersebut serta batas-batas waktu (Jadwal) yang diperlukan

untuk melakukan perencanaan-perencanaan yang telah ditentukan.

Perencanaan terhadap penggunaan sumber daya lainnya seperti

Biaya dan Mesin juga perlukan dipertimbangkan dalam Tahap Plan

ini.

2) Do (melaksanakan: mengembangkan dan menguji solusi yang

berpotensi)

Tahap Do adalah tahap penerapan atau melaksanakan semua yang

telah direncanakan di Tahap Plan termasuk menjalankan proses-nya,

memproduksi serta melakukan pengumpulan data (data collection)

yang kemudian akan digunakan untuk tahap check dan act.

3) Check (memeriksa: mengukur seberapa efektif pengujian solusi

sebelumnya dan menganalisis apakah langkah tersebut dapat

ditingkatkan).
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Tahap Check adalah tahap pemeriksaan dan peninjauan ulang serta

mempelajari hasil-hasil dari penerapan di tahap Do. Melakukan

perbandingan antara hasil aktual yang telah dicapai dengan Target

yang ditetapkan dan juga ketepatan jadwal yang telah ditentukan.

4) Act (menindak: mengimplementasikan solusi yang telah ditingkatkan

secara menyeluruhkah tersebut dapat ditingkatkan).

Tahap act adalah tahap untuk mengambil tindakan yang seperlunya

terhadap hasil-hasil dari tahap check. Terdapat 2 jenis tindakan yang

harus dilakukan berdasarkan hasil yang dicapainya, antara lain :

a) Tindakan Perbaikan (Corrective Action) yang berupa solusi

terhadap masalah yang dihadapi dalam pencapaian Target,

Tindakan Perbaikan ini perlu diambil jika hasilnya tidak

mencapai apa yang telah ditargetkan.

b) Tindakan Standarisasi (Standardization Action) yaitu tindakan

untuk men-standarisasi-kan cara ataupun praktek terbaik yang

telah dilakukan, Tindakan Standarisasi ini dilakukan jika hasilnya

mencapai Target yang telah ditetapkan.

Siklus tersebut akan kembali lagi ke tahap Plan untuk

melakukan peningkatan proses selanjutnya sehingga terjadi siklus

peningkatan proses yang terus menerus (Continuous Process

Improvement).65

65 Teknik Elektronika, Pengertian Siklus PDCA Plan Do Check Act, diakses dari
http://teknikelektronika.com,  pada tanggal  24 Oktober 2015 pukul 20.30 WIB.



62

Manfaat dari PDCA antara lain :

1) Untuk memudahkan pemetaan wewenang dan tanggung jawab dari

sebuah unit organisasi;

2) Sebagai pola kerja dalam perbaikan suatu proses atau sistem di

sebuah organisasi;

3) Untuk menyelesaikan serta mengendalikan suatu permasalahan

dengan pola yang runtun dan sistematis;

4) Untuk kegiatan continuous improvement dalam rangka

memperpendek alur kerja;

5) Menghapuskan pemborosan di tempat kerja dan meningkatkan

produktivitas.66

Terkait hakekat mutu dalam pendidikan, Deming mengemukakan 14

perkara sebagai berikut :

1) Menciptakan konsistensi tujuan

Menciptakan konsistensi tujuan  memperbaiki layanan pada siswa,

untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah yang kompetitif dan

berprestasi. Tumbuhkan terus menerus tekad yang kuat dan

perlunya rencana jangka panjang berdasarkan visi ke depan dan

inovasi baru untuk meraih mutu

2) Mengadopsi filosofi mutu total

Setiap anggota sistem sekolah mesti belajar keterampilan baru

untuk mendukung revolusi mutu. Orang mesti berkeinginan untuk

66W. Edwards Deming, Out of the Crisis, (MIT Center for Advanced Engineering Study,
1986), h. 67.
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menerima tantangan mutu. Orang mesti beetanggung jawab untuk

memperbaiki mutu produk atau jasa yang diberikannya pada

kostumer internal dan eksternal. Setiap orang mesti belajar

menjalankan pekerjaannya secara efisien dan produktif. Setiap

orang mesti mengikuti prinsip-prinsip mutu. Adopsi filosofi yang

baru. Termasuk didalamnya adalah cara-cara atau metode baru

dalam bekerja.

3) Mengurangi kebutuhan pengujian

Mengurangi kebutuhan pengujian dan inspeksi yang berbasis

produksi massal dilakukan dengan membangun mutu dalam

layanan pendidikan. Menciptakan lingkungan belajar yang

menghasilkan kinerja siswa yang bermutu. Hentikan

ketergantungan pada pengawasan jika ingin meraih mutu. Setiap

orang yang terlibat karena sudah bertekat menciptakan mutu hasil

produk/jasanya, ada atau tidak ada pengawasan haruslah selalu

menjaga mutu kinerja masing-masing.

4) Menilai bisnis sekolah dengan cara baru

Meminimalkan kebutuhan operasional biaya pendidikan  dengan

cara meningkatkan kualitas kerjasama dengan para orang tua siswa

dan berbagai lembaga terkait. Hentikan hubungan kerja yang hanya

atas dasar harga. Harga harus selalu terkait dengan nilai kualitas

produk atau jasa.

5) Memperbaiki mutu dan produktivitas serta mengurangi biaya
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Memperbaiki mutu dan produktivitas, sehingga mengurangi biaya

dengan membuat perencanaan yang komprehensif, meliputi proses,

evaluasi dan implementasi disemua bidang. Selamanya harus

dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap kualitas dan produktivitas

dalam setiap kegiatan.

6) Belajar sepanjang hayat

Untuk memperbaiki kinerja diperlukan suatu perangkat seperti

pelatihan bersama agar terjadi perkembangan kemampuan untuk

mencapai produktivitas yang berkualitas. Lembagakan pelatihan

sambil bekerja (on the job training), karena pelatihan adalah alat

yang dahsyat untuk pengembangan kualitas kerja untuk semua

tingkatan dalam unsur lembaga.

7) Kepemimpinan dalam pendidikan

Para pemimpin pendidikan perlu mengembangkan visi dan misi

yang didukung oleh segenap stakeholder sekolah. Visi dan misi

tersebut harus mencerminkan mutu yang ingin dicapai bersama.

Lembagakan kepemimpinan yang membantu setiap orang untuk

dapat melakukan pekerjaannya dengan baik misalnya, membina,

memfasilitasi, membantu mengatasi kendala, dll.

8) Mengeliminasi rasa takut

Menciptakan lingkungan yang kondusif, demokratis dan ilmiah

dapat  menumbuhkan rasa percaya diri setiap anggota masyarakat

sekolah sehingga mereka dapat bekerja secara efektif. Hilangkan
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sumber-sumber penghalang komunikasi antar bagian dan antar

individu dalam lembaga.

9) Mengeliminasi hambatan kerberhasilan

Meminimalisasi munculnya berbagai masalah yang dapat

menghambat pencapaian keberhasilan dengan cara memperkuat

budaya kerja tim (team work), mengubah  strategi-dan kegiatan

kompetisi menjadi kolaborasi dengan kelompok lain,  prinsip

kalah-menang menjadi menang-menang,  mengisolasi pemecahan

masalah menjadi bersama-sama memecahkan masalah,

memonopoli informasi menjadi berbagi informasi,  bertahan atau

anti perubahan menjadi menyambut baik perubahan. Hilangkan

sumber-sumber yang menyebabkan orang merasa takut dalam

organisasi agar mereka dapat bekerja secara efektif dan efisien.

10) Menciptakan budaya mutu

Menciptakan budaya mutu dengan membangun kemandirian dan

rasa tanggung jawab pada setiap orang. Hilangkan slogan-slogan

dan keharusan-keharusan kepada staf. Hal seperti itu biasanya

hanya akan menimbulkan hubungan yang tidak baik antara atasan

dan bawahan; atau lebih jauh akan menjadi penyebab rendahnya

mutu dan produktivitas pada sistem organisasi; bawahan hanya

bekerja sekedar memenuhi keharusan saja.

11) Perbaikan proses

Proses adalah sesuatu yang dinamis didalamnya terdapat peluang
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untuk terus mengalami perbaikan. Solusi yang dipandang baik

harus diterapkan tanpa pandang bulu. Dalam suatu proses, mencari

solusi terbaik adalah hal yang harus didahulukan dari pada mencari

cari kesalahan.  Hargailah orang atau kelompok yang mendorong

terjadinya perbaikan Hilangkan kuota atau target-target kuantitatif

belaka. Bekerja dengan menekankan pada target kuantitatif

seringali melupakan kualitas.

12) Membantu siswa berhasil

Mengedepankan upaya bersama untuk mendukung keberhasilan

siswa dengan jalan memberikan hak kepada siswa, guru atau

adminisator sekolah. Menumbuhkan rasa bangga pada hasil kerja

sehingga mereka dapat menyelesaikan tugas/pekerjaan dengan baik

dan berkualitas. Singkirkan penghalang yang merebut/merampas

hak para pimpinan dan pelaksana untuk bangga dengan hasil

kerjanya masing-masing.

13) Komitmen

Pimpinan sekolah harus memiliki  komitmen terhadap budaya

mutu. Berkemauan untuk mendukung dan memperkenalkan cara

baru dalam mengerjakan sesuatu dalam suatu sistem pendidikan.

Pimpinan/manajemen  sekolah harus komitmen dan konsisten serta

memiliki kepedulian yang tinggi  dalam membantu penyelesaian

suatu masalah yang dihadapi warga sekolah.



67

14) Tanggung jawab

Setiap warga sekolah diberi kesempatan  untuk bekerja

menyelesaikan transformasi mutu sesuai dengan visi, misi dan

tujuan yang telah dirumuskan bersama. Libatkan semua orang

dalam lembaga untuk ikut dalam proses transformasi menuju

peningkatan mutu. Ciptakan struktur yang memungkinkan semua

orang bisa ikut serta dalam usaha memperbaiki mutu produk/jasa

yang diusahakan.67

Berdasarkan konsep Deming tentang peningkatan mutu tersebut

dapat ditarik suatu asumsi dasar, Pertama, bahwa siklus PDCA adalah

suatu langkah sistematis yang bersifat terus menerus (sirkuler) yang

pada awalnya lebih menekankan pada perbaikan proses yang kemudian

diikuti upaya mencari faktor penyebab khusus kegagalan. Bila

penyebabnya telah ditemukan selanjutnya melakukan perubahan untuk

perbaikan tujuan yang ingin dicapai. Kedua, Dalam upaya pencapaian

perbaikan mutu diperlukan konsistensi tujuan, komitmen, kerjasama

dan demokrasi dalam satu tim kerja yang kompak dan saling

menghargai potensi masing-masing. Ketiga, Kepemimpinan yang

visioner, profesional dan bertanggungjawab, memiliki rasa simpati dan

empati terhadap pencapaian produktivitas kerja (prestasi) baik dalam

konteks  individu maupun kolektif diimplementasikan dalam suatu

67Deming dalam Jerome S Arcaro (Terjemahan Yosal Iriantara), Pendidikan Berbasis
Mutu, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h. 85-89.
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upaya menciptakan kondisi warga sekolah yang kondusif dan

berprestasi.

Dalam konteks pengelolaan pendidikan, Deming menyatakan

terdapat lima penyakit yang signifikan yaitu :

1) Kurang konstannya tujuan.

2) Pola pikir jangka pendek.

3) Evaluasi prestasi individu.

4) Rotasi kerja yang tinggi.

5) Manajemen yang menggunakan angka yang tampak.

Menurutnya kegagalan peningkatan mutu dalam dunia

pendidikan lebih disebabkan oleh dua faktor, yaitu: Umum terdiri dari:

desain kurikulum yang lemah, bangunan yang tidak memenuhi syarat,

lingkungan kerja yang buruk, sistem dan prosedur yang tidak sesuai,

jadwal kerja yang serampangan, sumberdaya yang kurang, dan

pengembangan staf yang tidak memadai. Khusus yaitu: kurangnya

pengetahuan dan keterampilan anggota, kurangnya motivasi, kegagalan

komunikasi, atau masalah yang berkaitan dengan ketersediaan sarana

prasarana  pendidikan

b) Teori Trilogi Kualitas Dr. Joseph M. Juran

Juran, seorang sarjana bidang electrical engineering yang lahir

pada 24 Desember tahun 1904 di Braila-Moldova, pada tahun 1986

mengemukakan teori mutu yang terkenal dengan Trilogi Kualitas (The

Quality Trilogy), yakni quality planning, quality control, dan quality
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improvement. Menurut Juran, kualitas adalah “kesesuaian dengan

penggunaan (fitness for use)” berorientasi pada pemenuhan harapan

pelanggan. Biaya kualitas ditentukan oleh tiga biaya yaitu biaya

penilaian, pencegahan, dan kegagalan (internal dan eksternal). Juran

berpandangan bahwa faktor utama dari biaya kualitas adalah biaya

penilaian dan pencegahan. Peningkatan biaya kualitas akan sejalan

dengan peningkatan kualitas. Menurut Juran ”Quality is Expensive”,

karena biaya pencegahan dan penilaian mengambil komposisi biaya

terbesar di perusahaan untuk menurunkan biaya kegagalan. Dalam

meningkatkan kualitas, hendaknya produsen menilai dan mencegah

terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan produk gagal dipasarkan di

masyarakat dan tidak sesuai dengan ekspektasi pelanggan. Dengan

asumsi, walaupun mahal di awal namun dengan penurunan tingkat

kegagalan hingga mendekati nol persen akan meningkatkan kualitas

dari produk tersebut, akibatnya biaya rework dapat diminimalkan dan

nilai suatu barang dan jasa akan meningkat di pasaran, serta memenuhi

ekspektasi pelanggan. Ketiga Konsep mutu Juran tersebut dapat

dijelaskan dalam gambar dibawah ini:

Gambar 2.2 Trilogi Kualitas J. Juran68

68 Safrudin, Mengenal Konsep Trilogi Juran, diakses dari www.safruonline.blogspot.com,
pada tanggal 21 Juli 2016 Pukul 19.30 WIB.
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1) Perencanaan Kualitas (quality planning), adalah suatu proses yang

mengidentifikasi pelanggan dan proses yang akan menyampaikan

produk dan jasa dengan karakteristik yang tepat dan kemudian

mentransfer pengetahuan ini ke seluruh kaki tangan perusahaan

guna memuaskan pelanggan. Ini dilakukan untuk mempertahankan

keloyalan pelanggan dengan cara menyediakan semua kebutuhan

mereka, mengembangkan produk atau jasa sesuai dengan keinginan

pelanggan, serta mengembangkan proses produksi barang dan jasa

agar lebih efisien.

2) Pengendalian Kualitas (quality control), adalah suatu proses

dimana produk benar-benar diperiksa dan dievaluasi, dibandingkan

dengan kebutuhan-kebutuhan yang diinginkan para pelanggan.

Persoalan yang telah diketahui kemudian dipecahkan, misalnya

mesin-mesin rusak segera diperbaiki.

3) Perbaikanan Kualitas (quality improvement), adalah suatu proses

dimana mekanisme yang sudah sesuai dipertahankan sehingga

mutu dapat dicapai berkelanjutan. Hal ini meliputi alokasi sumber-

sumber, menugaskan orang-orang untuk menyelesaikan proyek

mutu, melatih para karyawan yang terlibat dalam proyek mutu dan

pada umumnya menetapkan suatu struktur permanen untuk

mengejar mutu dan mempertahankan apa yang telah dicapai

sebelumnya.
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Dengan adanya perencanaan kualitas yang baik akan sangat

bermanfaat bagi dunia industri dalam menetapkan serta membuat

langkah strategis agar para konsumen terpuaskan melalui ketersediaan

dan pemakaian produk yang berkualitas.

Sejalan dengan ketiga fungsi manajemen tersebut, Juran juga

membedakan 2 jenis mutu, yaitu :

1) Mutu Strategis, yaitu mutu produk di tingkat manajerial (yang

bersifat strategis). Contohnya kebijakan atau system yang berlaku.

2) Mutu Teknis, yaitu mutu produk di tingkat operasional yang

bersifat teknis seperti ukuran/bentuk suatu barang atau desain jasa

yang diberikan terhadap konsumen.

Selain  konsep Trilogi Kualitas, Juran juga mengemukakan

sepuluh langkah untuk memperbaiki kualitas yang lebih dikenal dengan

Juran’s Ten Steps to Quality Improvement:

1) Membentuk kesadaran terhadap kebutuhan akan perbaikan dan

peluang untuk melakukan perbaikan.

2) Menetapkan tujuan perbaikan.

3) Mengorganisasikan.

4) Menyediakan pelatihan.

5) Melaksanakan proyek-proyek yang ditujukan untuk pemecahan

masalah.

6) Melaporkan perkembangan.

7) Memberikan penghargaan.
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8) Mengkomunikasikan hasil-hasil.

9) Menyimpan dan mempertahankan hasil yang dicapai.

10)Memelihara momentum dengan melakukan perbaikan dalam sistem

reguler perusahaan.

Juran meyakini bahwa apabila suatu perusahaan ingin mencapai

kualitas dan mampu bersaing ditingkat dunia maka mereka harus

melakukan tiga langkah strategis yang dikenal dengan Juran’s Three

Basic Steps to Progress, yakni :

1) Mencapai perbaikan terstruktur atas dasar kesinambuungan yang

dikomunikasikan dengan dedikasi dan keadaan yang mendesak.

2) Mengadakan program pelatihan secara luas.

3) Membentuk komitmen dan kepemimpinan pada tingkat manajemen

yang lebih tinggi.69

Terkait dengan penyebab munculnya masalah-masalah mutu,

Juran mengemukakan istilah yang terkenal dengan Aturan 85/15.

Artinya bahwa 85% masalah-masalah mutu dalam sebuah organisasi

adalah hasil dari desain proses yang kurang baik, sehingga penerapan

sistem yang benar akan menghasilkan mutu yang benar. Menurut Juran,

Manajemen Mutu Strategis (Strategic Quality Management) adalah

sebuah proses tiga bagian yang didasarkan pada staf pada tingkat

berbeda yang memberi kontribusi unik terhadap peningkatan mutu.

Manajer senior memiliki pandangan strategis tentang organisasi

69Sopie Najah, Kuliah Manajemen, Diakses dari http:/kuliahekonomi.blogspot.co.id, pada
tanggal 26 0ktober 2015 pukul 16.35 WIB.
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manajer menengah memiliki pandangan operasional tentang mutu dan

para karyawan memiliki tanggung jawab terhadap kontrol mutu.70

c) Teori Kualitas dari Philip B. Crosby

Philip Crosby mengemukakan ide dalam mutu yang terbagi

menjadi dua bagian yaitu :

1) Ide bahwa mutu itu Gratis

2) Ide bahwa kesalahan, kegagalan, pemborosan, dan penundaan waktu,

bisa dihilangkan jika institusi memiliki kemauan untuk itu.

Dalam bukunya Quality Is Free, Crosby mengemukakan bahwa

sebuah langkah sistematis untuk mewujudkan mutu akan menghasilkan

mutu yang baik. Teori Zero Defects (Tanpa Cacat) yang dikemukakan

Philip Crosby adalah ide yang melibatkan penempatan sistem pada

sebuah wilayah yang memastikan bahwa segala sesuatunya selalu

dikerjakan dengan metode yang tepat sejak pertama kali dan selamanya.

Menurut Philips B. Crosby definisi kualitas adalah "Zero Defects",

yaitu kesesuaian seratus persen dengan spesifikasi produk. Crosby juga

menyatakan bahwa manajemen perusahaan harus mengambil biaya

kualitas sebagai bagian dari sistem keuangan. Empat prinsip “Zero

Defects” antara lain :

1) Kualitas adalah kesesuaian dengan persyaratan. Setiap produk atau

layanan seharusnya merupakan deskripsi dari apa yang pelanggan

butuhkan.

70Edward Sallis, Op. Cit., h.108.
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2) Pencegahan cacat produk lebih disarankan untuk pemeriksaan

kualitas dan koreksi. Prinsip kedua ini didasarkan pada pengamatan

bahwa mencegah kecacatan lebih tidak merepotkan, lebih pasti dan

lebih murah daripada menemukan dan memperbaikinya.

3) Zero Defect merupakan standar kualitas. Prinsip ketiga didasarkan

pada sifat normatif persyaratan: jika persyaratan mengungkapkan

apa yang benar-benar diperlukan, maka setiap unit yang tidak

memenuhi persyaratan tidak akan memuaskan kebutuhan dan tidak

baik. Jika unit yang tidak memenuhi persyaratan ternyata mampu

memuaskan kebutuhan, maka persyaratan harus diubah untuk

mencerminkan realitas.

4) Kualitas diukur dalam istilah moneter, harga dari ketidaksesuaian

(PONC). Prinsip keempat adalah kunci untuk metodologi. Phil

Crosby percaya bahwa setiap cacat merupakan biaya, yang sering

tersembunyi. Biaya ini mencakup waktu pemeriksaan, pengerjaan

ulang, bahan terbuang dan tenaga kerja, pendapatan yang hilang dan

biaya ketidakpuasan pelanggan.

Program mutu yang dikemukakan Crosby terdiri dari 14 langkah yaitu :

1) Komitmen Manajemen (Management Commitment)
2) Tim Peningkatan Mutu (Quality Improvement Team)
3) Pengukuran Mutu (Quality Measurement)
4) Mengukur Biaya Mutu (The Cost of Quality)
5) Membangun Kesadaran Mutu (Quality Awareness)
6) Kegiatan Perbaikan (Corrective Actions)
7) Perencanaan Tanpa Cacat (Zero Defect Planning)
8) Pelatihan Pengawas (Supervisor Training)
9) Hari Tanpa Cacat (Zero Defect Day)
10) Penyusunan Tujuan (Goal Setting)



75

11) Penghapusan Sebab Kesalahan (Error-Cause Removal)
12) Pengakuan (Recognition)
13) Dewan-Dewan Mutu (Quality Councils)
14) Lakukan Lagi (Do It Over Again)71

Ketiga penulis di atas memiliki ide-ide tentang bagaimana mutu

harus diukur dan dikelola, jelas bahwa Deming, Juran dan Crosby

semuanya memiliki tujuan yang sama. Penegasan Deming bahwa

Pelanggan menjadi orang yang bisa menentukan apakah mutu ada di

sebuah Produk atau Layanan, Juran mendefinisikan tentang mutu, dan

Crosby mendefinisikan manajemen mutu ditentukan oleh pelanggan

sebagai penentu terakhir dari kualitas suatu produk atau jasa tertentu.

Ketiga penulis tersebut menghasilkan perbedaan yang nyata dari

definisi mutu, meskipun dengan berbagai tingkatan yang berbeda. Dan

juga ketiganya melihat pentingnya umpan balik dalam setiap

mekanisme yang dirancang untuk mengukur dan mengelola kualitas :

Teori Deming adalah Continuous Improvement Helix, sedangkan Juran

terkenal dengan Triloginya, dan Crosby mengemukakan tentang Harga

Non-Conformance.

Perbedaannya adalah terletak pada perspektif masing-masing.

Perspektif Deming menyatakan bahwa pelanggan sebagai Penentu

Kebijakan dan sangat bergantung pada pasar dimana pelanggan akan

mendefinisikan mutu suatu produk atau jasa. Sementara Juran

mengemukakan bahwa mutu tidak terlepas dari pasar, dimana faktor

penentu dirancang untuk menerjemahkan visi mutu untuk menghasilkan

71Ibid., h. 113-118.
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suatu produk. Perspektif Crosby menyatakan bahwa pandangan

manajemen ditentukan oleh mutu seseorang baik atau tidaknya tujuan

mutu terpenuhi, serta biaya yang harus dikeluarkan. Sebagai

kesimpulannya, bahwa Deming, Juran, dan Crosby memiliki

pendekatan yang berbeda tentang manajemen mutu, tetapi pada

akhirnya ketiganya menekankan pada prinsip-prinsip dasar yang

sama.72

Selain ke tiga tokoh mutu tersebut, juga dikenal tokoh mutu

yang lain seperti Feigenbaum dan Garvi dan Davis yang memiliki

konsep mutu agak berbeda satu sama lain. Berikut konsep mutu ketiga

tokoh tersebut73

d) Teori Mutu Feigenbaum

Menurut Feigenbaum, mutu adalah kepuasan pelanggan

sepenuhnya (full customer satisfaction). Menurutnya suatu produk

dianggap bermutu apabila dapat memberikan kepuasan sepenuhnya

kepada konsumen, yaitu sesuai dengan harapan konsumen atas produk

yang dihasilkan oleh perusahaan. Poin penting Feigenbaum ini adalah

bahwa (1) kualitas harus didefinisikan dalam hal kepuasan pelanggan,

(2) kualitas adalah multidimensi dan harus didefinisikan secara

72Komunitas Biologi, Perbedaan Pandangan Antara Deming, Juran, dan Crosby, diakses
dari http://muslimcommunitybiology.blogspot.com,  pada tanggal 26 oktober 2015 pukul 20.50
WIB.

73Abdul Hadis dan Nurhayati, Manajemen Mutu Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2012),
h. 85-86.
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komprehensif, dan (3) karena terjadi perubahan kebutuhan dan harapan

pelanggan, maka mutu adalah dinamis.

e) Teori Mutu Garvin dan Davis

Menurut keduanya mutu adalah suatu kondisi dinamik yang

berhubungan dengan produk, tenaga kerja, proses, dan tugas serta

lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. Dengan

perubahan mutu produk tersebut, diperlukan peningkatan atau

perubahan  keterampilan tenaga kerja, proses produksi dan tugas serta

perubahan lingkungan perusahaan agar produk dapat memenuhi dan

melebihi harapan konsumen.

Dalam dunia pendidikan upaya untuk menghasilkan mutu harus

memperhatikan empat hal mendasar, yakni :

1) Menciptakan situasi “menang-menang” (win-win solution) dan

bukan situasi “kalah-menang” diantara fihak yang berkepentingan

dengan lembaga pendidikan (stakeholders). Dalam hal ini terutama

antara pimpinan lembaga dengan staf lembaga harus terjadi kondisi

yang saling menguntungkan satu sama lain dalam meraih mutu

produk/jasa yang dihasilkan oleh lembaga pendidikan tersebut.

2) Perlu ditumbuhkembangkan motivasi instrinsik pada setiap orang

yang terlibat dalam proses meraih mutu. Setiap orang dalam

lembaga pendidikan harus tumbuh motivasi bahwa hasil

kegiatannya mencapai mutu tertentu yang meningkat terus
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menerus, terutama sesuai dengan kebutuhan dan harapan

pengguna/langganan.

3) Setiap pimpinan harus berorientasi pada proses dan hasil jangka

panjang.

4) Penerapan manajemen mutu terpadu dalam pendidikan bukanlah

suatu proses perubahan jangka pendek, tetapi usaha jangka panjang

yang konsisten dan terus menerus.

Dalam menggerakkan segala kemampuan lembaga pendidikan

untuk mencapai mutu yang ditetapkan, haruslah dikembangkan adanya

kerjasama antar unsur-unsur pelaku proses mencapai hasil mutu.

Janganlah diantara mereka terjadi persaingan yang mengganggu proses

mencapai hasil mutu tersebut. Mereka adalah satu kesatuan yang harus

bekerjasama dan tidak dapat dipisahkan.74

Pelaksanaan Mutu pendidikan meliputi pelaksanaan mutu 8

standar nasional pendidikan yaitu; pelaksanaan mutu standar isi,

pelaksanaan mutu standar proses, pelaksanaan mutu standar kompetensi

lulusan, pelaksanaan mutu standar tenaga pendidik dan kependidikan,

pelaksanaan mutu standar pengelolaan, pelaksanaan mutu standar

sarana prasaran, pelaksanaan mutu standar pembiayaan dan peleksanaan

mutu standar penilaian.

74 Slamet Margono, Filosofi Mutu dan Penerapan Prinsip-Prinsip Manajemen Mutu
Terpadu, (Bogor: Intitut Pertanian Bogor, 2007), h. 13.
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3. Mutu Pendidikan

Dalam rangka umum, mutu mengandung makna derajat (tingkat)

keunggulan suatu produk (hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun

jasa, baik yang tangible maupun intangible. Dalam konteks pendidikan

pengertian mutu mengacu pada proses pendidikan dan hasil pendidikan.

Dalam “proses pendidikan” yang bermutu terlibat sebagai input,

seperti: bahan ajar (kognitif, afektif, atau psikomotorik), metodologi

(bervariasi sesuai kemampuan guru), sarana sekolah, dukungan

administrasi dan sarana prasarana dan sumber daya lainnya serta

penciptaan suasana yang kondusif. Manajemen sekolah, dukungan kelas

berfungsi mensinkronkan berbagai input tersebut atau mensinergikan

semua komponen dalam interaksi (proses) belajar mengajar baik antara

guru, siswa, dan sarana pendukung di kelas maupun di luar kelas, baik

konteks kurikuler maupun ekstra-kurikuler, baik dalam lingkup substansi

yang akademis maupun yang non-akademis dalam suasana yang

mendukung proses pembelajaran. Mutu dalam konteks “hasil pendidikan”

mengacu pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu

tertentu (apakah tiap akhir cawu, akhir tahun, 2 tahun atau 5 tahun, bahkan

10 tahun).

Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement)

dapat berupa hasil test kemampuan akademis (misalnya ulangan umum,

Ebta atau Ebtanas). Dapat pula prestasi di bidang lain seperti prestasi di

suatu cabang olahraga, seni, atau keterampilan tambahan tertentu
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misalnya: komputer, beragam jenis teknik, jasa. Bahkan prestasi sekolah

dapat berupa kondisi yang tidak dapat dipegang (intangible) seperti

suasana disiplin, keakraban, saling menghormati, kebersihan, dsb.

Antara proses dan hasil pendidikan yang bermutu saling

berhubungan. Akan tetapi agar proses yang baik itu tidak salah arah, maka

mutu dalam artian hasil (output) harus dirumuskan lebih dahulu oleh

sekolah, dan harus jelas target yang akan dicapai untuk setiap tahun atau

kurun waktu lainnya. Berbagai input dan proses harus selalu mengacu

pada mutu hasil (output) yang ingin dicapai. Dengan kata lain tanggung

jawab sekolah dalam school based quality improvement bukan hanya pada

proses, tetapi tanggung jawab akhirnya adalah pada hasil yang dicapai.

Untuk mengetahui hasil/prestasi yang dicapai oleh sekolah, terutama yang

menyangkut aspek kemampuan akademik atau kognitif dapat dilakukan

benchmarking (menggunakan titik acuan standar, misalnya NEM).

Evaluasi terhadap seluruh hasil pendidikan pada tiap sekolah baik yang

sudah ada patokannya (benchmarking) maupun yang lain (kegiatan ekstra-

kurikuler) dilakukan oleh individu sekolah sebagai evaluasi diri dan

dimanfaatkan untuk memperbaiki target mutu dan proses pendidikan tahun

berikutnya.75

Proses pendidikan dikatakan bermutu apabila seluruh komponen

pendidikan terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Faktor-faktor

dalam proses pendidikan adalah berbagai input, seperti bahan ajar,

75 Dirhamno, Makalah Peningkatan Mutu Pendidikan, diakses dari http://dirham-
andipurnama.blogspot.co.id, pada tanggal 22 Oktober 2015 pukul 20.10 WIB.
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metodologi, sarana sekolah, dukungan administrasi dan sarana prasarana

dan sumber daya lainnya serta penciptaan suasana yang kondusif.

Sedangkan mutu pendidikan dalam konteks hasil pendidikan mengacu

pada prestasi yang dicapai oleh sekolah pada setiap kurun waktu tertentu.

Prestasi yang dicapai atau hasil pendidikan (student achievement) dapat

berupa hasil tes kemampuan akademis (misalnya ulangan umum, Ebta dan

Ebtanas). Dapat pula di bidang lain seperti prestasi di suatu cabang olah-

raga, seni atau keterampilan tambahan tertentu misalnya computer,

beragam jenis teknik, jasa dan sebagainya.

Bahkan prestasi sekolah dapat berupa kondisi yang tidak dapat

dipegang (intangible) seperti suasana, disiplin, keakraban, saling

menghormati, kebersihan, dan sebagainya76. UU RI No. 20 Tahun 2003,

tentang SISDIKNAS melihat pendidikan dari segi proses dengan dengan

merumuskan pendidikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk

mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik

secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak

mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan

Negara”. 77

Dalam konteks pendidikan, kualitas yang dimaksudkan adalah

dalam konsep relatif, terutama berhubungan erat dengan kepuasan

76B. Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.
210-211.

77 Republik Indonesia, “Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional,” (Bandung: Fokusmedia, 2003). h. 98.
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pelanggan. Pelanggan pendidikan ada dua aspek, yaitu pelanggan internal

dan eksternal. Pelanggan internal adalah kepala sekolah, guru dan staf

kependidikan lainnya. Pelanggan eksternal ada tiga kelompok, yaitu

pelanggan eksternal primer, pelanggan sekunder, dan pelanggan tersier.

Pelangan eksternal primer adalah peserta didik. Pelanggan eksternal

sekunder adalah orang tua dan para pemimpin pemerintahan. Pelanggan

eksternal tersier adalah pasar kerja dan masyarakat luas.78

Berdasarkan konsep relatif tentang kualitas, maka pendidikan yang

berkualitas apabila:

a. Pelanggan internal berkembang baik fisik maupun psikis. Secara fisik

antara mendapatkan imbalan finansial. Sedangkan secara psikis adalah

bila mereka diberi kesempatan untuk terus belajar dan mengembangkan

kemampuan, bakat dan kreatifitasnya.

b. Pelanggan eksternal

1) Eksternal primer (para siswa): menjadi pembelajar sepanjang hayat,

komunikator yang baik dalam bahasa nasional dan internasional,

punya keterampilan teknologi untuk lapangan kerja dan kehidupan

sehari-hari, siap secara kognitif untuk pekerjaan yang kompleks,

pemecahan masalah dan penciptaan pengetahuan, dan menjadi warga

Negara yang bertanggung-jawab secara sosial, politik dan budaya.79

78 Kamisa, dalam Nurkolis, Isu dan Kebijakan Pendidikan: Konsep dan Aplikasinya,
(Manado: Program Pascasarjana Universitas Negeri Manado, 2006), h. 110.

79Phillip Hallinger, dalam Nurkolis, Manajemen Berbasis Sekolah, Teori, Model dan
Aplikasi, (Jakarta: Gramedia Widiasarana Indonesia, 2003), h. 71.
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Intinya para siswa menjadi manusia dewasa yang bertanggungjawab

akan hidupnya.80

2) Eksternal sekunder (orang tua, para pemimpin pemerintahan dan

perusahan): mendapatkan konstribusi dan sumbangan yang positif.

Misalnya para lulusan dapat memenuhi harapan orang tua dan

pemerintah dan pemimpin perusahan dalam hal menjalankan tugas-

tugas dan pekerjaan yang diberikan.

3) Eksternal tersier (pasar kerja dan masyarakat luas): para lulusan

memiliki kompetensi dalam dunia kerja dan dalam pengembangan

masyarakat sehingga mempengaruhi pada pertumbuhan ekonomi,

kesejahteraan rakyat dan keadilan sosial.

Dalam konsep TQM menurut Salis (1992) dalam Syaiful Sagala81;

guru, dosen dan staf lainnya dalam institusi pendidikan merupakan

pelanggan internal. Sedangkan pelanggan eksternal adalah peserta didik,

orang tua dan lainnya. Baik pelanggan internal maupun eksternal perlu

mendapat kepuasan akan kualitas jasa pendidikan yang diperolehnya.

Dalam konsep TQM, hubungan internal dibangun  menjadi lebih

operasional sehingga akan terhindar dari konflik internal dan persaingan

yang tidak sehat. Hubungan internal yang buruk dalam institusi pendidikan

dapat mengakibatkan kerja lembaga menjadi tidak harmonis dan jauh dari

kualitas yang diharapkan.

80Kartini Kartono, Sistem Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pradnya Paramita, 2010), h. 11.
81Syaiful Sagala, Manajemen berbasis Sekolah dan Masyarakat: Strategi memenangkan

persaingan Mutu, ( jsakarta : PT. Mimas Multima, 2006), h. 44-45.
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Gambar 2.3. Pelanggan Internal dan Eksternal dalam Konsep TQM82

Seperti yang diungkapkan Colin Rogers, selama 30 tahun psikologi

sosial pendidikan tidak henti-hentinya menempatkan teacher expectation

sebagai pemegang sentral terhadap hasil penelitian sekolah yang efektif

(effective school) dan sekolah yang berkembang (improvement school).

Lebih lanjut Rogers mengatakan "harapan yang tinggi" (high expectation)

antara lain ditandai oleh adanya ketentuan minimal mengenai "grade" atau

nilai yang harus dicapai anak didik. Sekolah dan guru yang mempunyai

harapan tinggi bagi siswanya, akan membuat perencanaan, strategi, aturan

dan tindakan yang efektif untuk memenuhi harapan tersebut.83

Indikator mutu pendidikan seperti yang diungkapkan Garvin yang

dikutip oleh Nasution, setidaknya ada delapan dimensi yang dapat

digunakan untuk menganalisis kualitas pendidikan, yaitu:

a. Kinerja (perform) yaitu berkaitan dengan aspek fungsional dari
produk dan merupakan karaktersitik utama yang dipertimbangkan
pelanggan ketika ingin membeli produk.

82Ibid.
83C.Rogers, Teacher Expectation: Implication for School Improvement, and Learning,

dalam Ch. Forges and R Fox (eds), (Oxford: Black Well Pub Ltd, 2002), h. 35.
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b. Features, merupakan aspek kedua dari performa yang menambah
fungsi dasar serta berkaitan dengan pilihan-pilihan dan
pengembangan.

c. Keandalan (reliability) yaitu berkaitan dengan kemungkinan suatu
produk yang berfungsi secara berhasil dalam periode waktu tertentu.

d. Komformitas, (comformace) yaitu berkaitan dengan tingkat
kesesuaian produk terhadap spesifikasi yang telah ditetapkaii
sebelumnya berdasarkan keinginan pelanggan.

e. Daya tahan (durability) yaitu berkaitan dengan berapa lama produk
dapat terus digunakan.

f. Kemampuan pelayanan (serviceability) merupakan karakteristik
yang berkaitan dengan kecepaian/kesopanan, kompetensi,
kemudahan, serta penanganan keluhan yang memuaskan.

g. Estetika (aesthetics) karakteristik mengenai keindahan yang bersifat
sujektif sehingga berkaitan dengan pertimbangan pribadi dan refleksi
dari pilihan individual.

h. Kualitas yang diapersepsikan (percieved quality) yaitu karakteristik
yang berkaitan dengan reputasi (brand name, image).84

Pada aspek output (keluaran) maka peserta didik memiliki

pengetahuan, kepribadian dan performansi. Pendidikan yang berkualitas

tidak hanya mementingkan proses dan mengesampingkan input dan

outcome. Antara proses, input dan outcome menjadi satu kesatuan untuk

mencapai kualitas dalam pendidikan. Aspek yang dominan dalam

penentuan mutu adalah pada aspek proses. Sedangkan menurut Adams arti

kualitas dalam konteks pendidikan.

Dalam konteksnya kualitas pendidikan tampaknya dapat merujuk

pada input (jumlah guru, jumlah pelatihan guru, jumlah buku teks), proses

(jumlah waktu pembelajaran langsung sejauh mana pembelajaran aktif),

output (tes skor, tingkat kelulusan), dan hasil (kinerja dalam pekerjaan

berikutnya). Selain itu, kualitas pendidikan dapat diartikan sekadar

mencapai target yang ditetapkan dan tujuan. Pandangan yang lebih

84MN. Nasution, Manajemen Mutu Terpadu, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), h. 17-18.
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komprehensif juga ditemukan, dan interpretasi kualitas mungkin di

dasarkan pada suatu lembaga atau reputasi program, sejauh mana sekolah

telah mempengaruhi perubahan dalam pengetahuan siswa, sikap, nilai, dan

perilaku, atau teori lengkap atau ideologi akuisisi dan aplikasi

pembelajaran.

Ungkapan di atas memberikan gambaran bahwa kualitas

pendidikan didalamnya menyangkut pada input, proses dan output

pendidikan. Bahkan tidak hanya pada sekedar mencapai target atau standar

yang telah ditentukan namun pada reputasi lembaga dalam merespon

perubahan.85

Hal ini sebagaimana dikatakan Creemers, bahwa semua yang

berkepentingan dengan sekolah hendaknya mengarahkan segala sumber

daya untuk mendukung terlaksananya proses pengajaran sebagai kunci

untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Sumberdaya yang dimaksud

adalah bukan hanya pada manusia (man), uang (money) dan material

(material) akan tetapi mencakup a) knowledge (yakni kurikulum, tujuan

sekolah, dan pangajaran), b) technology (media, teknik, dan alat

pengajaran), c) power (kekuasaan dan wewenang), d) material (fasilitas,

supplier peralatan), e) people tenaga pendidikan, administrasi dan staf

pendukung lainnya, f) time (alokasi waktu per tahun, per minggu, per hari,

per jam pelajaran), g) finance (alokasi dana).86

85Don Adams, Defining Education Quality Planning, Education Planning, (New York:
Unesco, 2006), h. 3-18.

86Creemers, School Effectiveness, Effective Instruction and School Improvement in the
Nederland, (New York: Chassell, 1992). h. 233.
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Pernyataan creemers tersebut sesuai dengan pendapat Syaiful

Sagala87 yang menyatakan bahwa  salah satu ciri mendasar TQM dalam

pendidikan  adalah “konsep tim”, yaitu para anggota organisasi pendidikan

dan satuan pendidikan bekerja sama dalam kelompok-kelompok kecil.

Pada setiap tingkat organisasi guna mengatasi konflik dan membuat

keputusan bersama untuk mencapai tujuan bersama.

Dari kedua pendapat tersebut dapat dikatakan bahwa upaya

meningkatkan hasil belajar dan mutu pendidikan secara umum harus

dilakukan secara terpadu dengan memanfaatkan  berbagai potensi yang

ada dilingkungan lembaga pendidikan (sekolah/madrasah)  dan

membangun kerjasama tim yang baik.

Untuk menentukan bahwa pendidikan bermutu atau tidak dapat

terlihat dari indikator–indikator mutu pendidikan. Indikator mutu

pendidikan menurut Sallis dapat terlihat dari dua sudut pandang yaitu

sekolah sebagai pennyedia jasa pendidikan (service provider) dan siswa

sebagai pengguna jasa (costumer) yang di dalamnya ada orang tua,

masyarakat dan stakeholder.88

Indikator mutu dari perspektif service provider adalah sekolah

sebagai lembaga pendidikan harus memenuhi indikator produk yang

bermutu dilihat dari output lembaga pendidikan tersebut. Indikator itu

adalah:

87 Ibid., h. 38.
88 Engkoswara dan Aan Komariah, Administrasi Pendidikan, (Bandung: Alfabeta, 2011).

h. 79.
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a. Sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan atau conformance to

specification;

b. Sesuai dengan penggunaan atau tujuan atau fitness for purpose or use;

c. Produk tanpa cacat atau zero defect;

d. Sekali benar dan seterusnya atau right first, every time.

Dalam konteks pendidikan nasional maka keempat indikator mutu

tersebut diatur dalam Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan

Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, yaitu : Standar Isi, Standar

Kompetensi Lulusan, Standar Proses, Standar Pembiayaan, Standar

Pengelolaan, Standar Pendidik Tenaga Kependidikan, Standar Sarana

Prasarana, Standar Penilaian Pendidikan.

Indikator mutu dari perspektif costumer adalah

a. Kepuasan pelanggan atau costumer statisfaction.

Bila produk dan jasa dapat melebihi harapan pelanggan atau exceeding

costumer expectation;

b. Setia kepada pelanggan atau delighting the costumer.

Sesuai dengan konsep bahwa pendidikan adalah layanan jasa maka

indicator kepuasan pengguna dapat terlihat dari: Tangibles

(Penampilan), Reliability (respons), Responsiveness (handal),

Assurances (keyakinan), Empathy (empati).89

Terkait dengan upaya peningkatan mutu pendidikan, Beeby,

mengemukakan dua strategi yang dapat dijalankan, yakni. Pertama,

89Edward Sallis, Total Quality Management in Education, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2008),
h. 66.
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peningkatan kualitas melalui sistem dan manajemen sekolah. Hal ini

berhubungan dengan 'the flow of students". Kedua, peningkatan kualitas

berkenaan dengan proses belajar-mengajar di ruang-ruang kelas.23 Kualitas

mengandung pengertian makna derajat (tingkat) keunggulan suatu produk

(hasil kerja/upaya) baik berupa barang maupun jasa, baik yang tangible

maupun yang intangible.24 Peningkatan mutu di atas seperti yang

diungkapkan Suryobroto yaitu mengacu pada proses pendidikan dan hasil

pendidikan.25 Untuk melakukan peningkatan mutu pendidikan setidaknya

harus melakukan empat unsur yaitu school of review, quality assurance,

quality control dan benchmark.26

School of review merupakan suatu proses yang didalamnya seluruh

pihak sekolah bekerjasama dengan pihak-pihak yang relevan, untuk

mengevaluasi dan menilai efektifitas kebijakan sekolah, program, serta

mutu lulusan. Dengan school review akan dapat melihat kelemahan,

kekuatan dan prestasi sekolah serta memberikan rekomendasi untuk

melakukan penyusunan program strategis pengembangan sekolah pada

masa tiga atau lima tahun berikutnya. Quality assurance yaitu sebagai

jaminan bahwa proses yang berlangsung telah dilaksanakan sesuai dengan

standar yang ditetapkan. Quality control yaitu suatu sistem untuk

mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output (lulusan) yang tidak

23Caldwel, B.J. & J.M. Spinks., Leading the Self-Managing School, (London,
Washington: The Falmer Press, 1993), h. 90.

24B. Suryobroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h.
210.

25Ibid., h. 210.
26Abdurrahman Shaleh, Op. Cit., h. 85.
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sesuai dengan standar. Standar untuk mengetahui maju mundurnya

sekolah. Benchmarking yaitu kegiatan untuk menetapkan suatu standar,

baik proses maupun hasil yang akan dicapai pada periode tertentu.

4. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Mutu Pendidikan

a. Perencanaan Mutu Pendidikan

Perencanaan adalah sesuatu yang penting sebelum melakukan

sesuatu yang lain. Perencanaan dianggap penting karena akan menjadi

penentu dan sekaligus memberi arah terhadap tujuan yang ingin dicapai.

Dengan demikian suatu kerja akan berantakan dan tidak terarah jika

tidak ada perencaan yang matang, perencaan yang matang dan disusun

dengan baik akan memberi pengaruh terhadap ketercapaian tujuan.

Menurut Usman 90 , perencanaan adalah kegiatan yang akan

dilaksanakan dimasa yang akan datang untuk mencapai tujuan dan

dalam perencanaan itu mengandung beberapa unsur, diantaranya

sejumlah kegiatan yang ditetapkan sebelumnya, adanya proses, hasil

yang ingin dicapai, dan menyangkut masa depan dalam waktu tertentu.

Definisi perencanaan menurut John R. Schemerhorn, adalah

process of setting objectives and determining what should be done to

accomplished (proses penetapan tujuan dan hal yang sebaiknya

dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut).91

90 Usman, Husaini, Manajemen: Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, (Jakarta: Bumi
Aksara, 2011), h. 66.

91John R. Schemerhorn, Induction to Management, (Asia: Sons (Asia) Pte Ltd, 2010), h.
17.
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Dengan demikian dapat dikatakan bahwa perencanaan

merupakan keseluruhan proses pemikiran dan penentuan secara matang

tentang hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam

rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Di dalam perencanaan

ini dirumuskan dan ditetapkan seluruh aktivitas lembaga yang

menyangkut apa yang harus dikerjakan, mengapa dikerjakan, di mana

dikerjakan, kapan akan dikerjakan, siapa yang mengerjakan dan

bagaimana hal tersebut dikerjakan. Kegiatan yang dilakukan dalam

perencanaan dapat meliputi penetapan tujuan, penegakan strategi, dan

pengembangan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan. Seorang

kepala sekolah/madrasah sebagai top manajemen di

sekolah/madrasahnya mempunyai tugas untuk membuat perencanaan,

baik dalam bidang program pembelajaran dan kurikulum, kepegawaian,

kesiswaan, keuangan maupun perlengkapan sekolah/madrasah yang

dibutuhkan baik dimasa kini maupun dimasa yang akan datang.

Perencanaan pendidikan menurut UNESCO, merupakan

penetapan ramalan dalam menentukan kebijaksanaan, prioritas, dan

biaya sebuah sistem pendidikan dengan melihat realitas ekonomi dan

politik, potensi sistem untuk berkembang kepentingan Negara dan

pelayanan masyarakat yang tercakup dalam sistem tersebut.92

Dapat disimpulkan bahwa perencanaan pendidikan dimaksudkan

untuk mempersiapkan semua komponen pendidikan, agar dapat

92Beeby, CE, dalam Yusuf Enoch, Dasar-Dasar Perencanaan Pendidikan, (Jakarta: Bumi
Aksara, 1992), h. 2.
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terlaksana proses belajar mengajar yang baik dalam penyelenggaraan

pendidikan dalam mencapai sasaran pendidikan seperti yang

diharapkan. Hal ini berarti, dalam proses perencanaan terdapat upaya

penggunaan sumber daya manusia (human resources), sumber daya

alam (natural resources), dan sumber daya lainnya (other resources)

untuk mencapai tujuan.93

Perencanaan mutu dapat diartikan sebagai proses penyusunan

langkah-langkah kegiatan menyeluruh secara sistematis, rasional, dan

berjangka panjang serta berdasarkan visi, misi, dan prinsip tertentu

untuk memenuhi kebutuhan mendasar dan menyeluruh para pelanggan

pendidikan. Langkah-langkah perencanaan Manajemen Mutu Terpadu

menurut Edward Sallis94 meliputi :

1) Visi, Misi, dan Tujuan: Apa jenis usaha kita?.

2) Analisa Pasar: Siapa pelanggan kita dan apa yang mereka harapkan?.

3) Analis SWOT dan Faktor Penting Sukses: Apa yang kits butuhkan

agar menjadi baik?.

4) Perencanaan Operasi dan Bisnis: Bagaimana cara agar kita meraih.

5) Kebijakan dan Perencanaan Mutu: Bagaimana cara kita berbuat

dalam menyampaikan mutu?.

6) Biaya Mutu: Biaya apa yang dibutuhkan mutu?.

7) Monitoring dan Evaluasi: Bagaimana kita tahu bahwa kita sukses?.

93Syafaruddin, Manajemen Lembaga Pendidikan Islam, (Cet. I; Jakarta: Ciputat Press,
2005), h. 67.

94 Sallis, Edward, Total Quality Management in Education (Manajemen Mutu
Pendidikan), (Cet. XVI, Jakarta : Erlangga, 2012 ), h. 215.
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Pendapat di atas sejalan dengan pernyataan Asnawir dalam U.

Saefulloh 95 yang menyatakan bahwa langkah-langkah dalam

perencanaan meliputi :

1) Menentukan dan merumuskan tujuan yang hendak dicapai

2) Meneliti masalah atau pekerjaan yang akan dilakukan

3) Masalah atau informasi yang diperlukan

4) Menentukan tahap-tahap atau rangkaian tindakan

5) Merumuskan bagaimana masalah tersebut akan dipecahkan dan

bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu harus diselesaikan

6) Menentukan siapa yang akan melakukan dan apa yang

mempengaruhi pelaksanaan tindakan tersebut

7) Menentukan cara mengadakan perubahan dalam penyusunan rencana

Penjelasan ini makin menguatkan alasan akan posisi strategis

perencanaan dalam sebuah lembaga. Perencanaan merupakan proses

yang dikerjakan oleh seseorang pimpinan dalam usahanya untuk

mengarahkan segala kegiatan untuk meraih tujuan. Berdasarkan

penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa perencanaan akan menentukan

berhasil tidaknya suatu program, program yang tidak melalui

perencanaan yang baik cenderung gagal. Dalam arti kegiatan sekecil dan

sebesar apapun jika tanpa ada perencanaan kemungkinan besar

berpeluang untuk gagal. Hal tersebut juga berlaku dalam sebuah

lembaga, seperti lembaga pendidikan, lebih khusus lembaga pendidikan

95 U. Saefulloh, Manajemen Pendidikan Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2012), h. 218.
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Islam. Lembaga pendidikan yang tidak mempunyai perencanaan yang

baik akan mengalami kegagalan. Hal ini tentunya makin memperjelas

posisi perencanaan dalam sebuah lembaga. Untuk memperlancar

jalannya sebuah lembaga diperlukan perencanaan, dengan perencanaan

akan mengarahkan lembaga tersebut menuju tujuan yang tepat dan benar

menurut tujuan lembaga itu sendiri. Artinya perencanaan memberi arah

bagi ketercapaian tujuan sebuah system, karena pada dasarnya system

akan berjalan dengan baik jika ada perencanaan yang matang.

Perencanaan dianggap matang dan baik jika memenuhi persyaratan dan

unsur-unsur dalam perencanaan itu sendiri.

Dalam konteks perencanaan pendidikan, Baharuddin 96

mengemukakan beberapa langkah yang dapat dilakukan:

1) Mengkaji kebijakan yang relevan

Pengembangan lembaga pendidikan tidak boleh bertentangan dengan

kebijakan yang berlaku baik dari pemerintah pusat maupun daerah.

2) Menganalisis kondisi lembaga

Langkah ini dilakukan untuk mengetahui keadaan, kekuatan,

kelemahan, kekurangan lembaga untuk kemudian mencari jalan keluar

yang tepat. Dalam hal ini dapat menggunakan analisis SWOT.

3) Merumuskan tujuan pengembangan

Berdasarkan kebijakan yang berlaku dan analisis kondisi lembaga,

96Baharuddin, Manajemen Pendidikan, Wacana, Proses dan Aplikasinya di Sekolah,
(Malang: UM Malang, 2002 ), h. 33-34.
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selanjutnya dirumuskan tujuan pengembangan, baik tujuan jangka

pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

4) Mengumpulkan data dan informasi

Data yang dikumpulkan adalah data yang berkaitan dengan tujuan

yang akan dicapai, yakni seluruh komponen yang berkaitan dengan

pencapaian tujuan.

5) Menganalisis data dan informasi

Data dan informasi yang terkumpul harus dianalisis secara

komprehensif.

6) Merumuskan dan memilih alternatif program

Berdasarkan hasil analisis kemudian dikembangkan program atau

kegiatan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan.

7) Menetapkan langkah-langkah kegiatan pelaksanaan

Perlu dilakukan penjabaran secara terperinci sampai pada tahap

pelaksanaan.

Pendapat di atas sejalan dengan pernyataan Udin Syaefuddin dan

Abin Syamsudin  dalam U. Saefulloh97, terdapat empat hal yang dibahas

dalam perencanaan pendidikan :

1) Tujuan apa yang akan dicapai dengan perencanaan itu

2) Status posisi sistem pendidikan yang ada, bagaimanakah keadaan

yang ada sekarang

97 Ibid., h. 231.
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3) Kemungkinan pilihan alternatif kebijakan dan prioritas untuk

mencapai tujuan

4) Strategi, penentuan cara yang terbaik untuk mencapai tujuan

Adapun Perencanaan yang dimaksud dalam manajemen

peningkatan mutu sekolah/madrasah adalah perencanaan yang meliputi

8 standar nasional pendidikan yaitu; perencanaan standar isi,

perencanaan standar kompetensi lulusan, perencanaan standar proses,

perencanaan standar tenaga pendidik dan kependidikan, perencanaan

standar pengelolaan, perencanaan standar pembiayaan dan perencanaan

standar penilaian.

b. Pelaksanaan Mutu Pendidikan

Fungsi pelaksanaan (actuating) dalam ilmu manajemen

memiliki beberapa istilah yang maknanya hampir sama yakni directing,

Staffing, motivating, dan leading. Keempat istilah tersebut

sesungguhnya semakna dengan istilah actuating. Pelaksanaan

(actuating) adalah suatu proses penggerakan tenaga kerja untuk

melakukan kegiatan pencapaian tujuan sehingga dapat terwujud

efisiensi proses dan efektivitas dari hasil kerja. Fungsi ini dapat

memotivasi tenaga pekerja untuk bekerja secara sungguh-sungguh agar

tujuan dari organisasi atau perusahaan dapat tercapai secara efektif.98

Berikut definisi pelaksanaan menurut George R. Terry,

Pelaksanaan merupakan usaha untuk menggerakan anggota-anggota

98Sora N., Pengertian Manajemen Pendidikan dan Fungsinya Serta Ruang Lingkupnya,
diakses dari http://www.pengertianku.net, pada tanggal 21 Juli 2016 Pukul 11.04 WIB.
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kelompok demikian rupa hingga mereka berkeinginan dan berusaha

untuk mencapai sasaran-sasaran yang bersangkutan, oleh anggota para

anggota ingin mencapai sasaran-sasaran itu.99 Sedangkan menurut  Prim

Masrokan Mutohar100, pelaksanaan (actuating) merupakan upaya untuk

menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan berbagai

pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat

melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas dan

tanggung jawabnya.

Dalam konteks pendidikan islam, penggerakan merupakan suatu

upaya untuk menyuguhkan arahan serta bimbingan dan dorongan

kepada seluruh SDM dari personil yang ada di dalam suatu organisasi

agar mampu menjalankan tugasnya dengan penuh kesadaran yang

tinggi. 101 Harold D. Koontz dan Cyril O’Donnel, mendefinisikan

pelaksanaan sebagai “the interpersonal aspects of managing by which

subordinate are led to understand and contribute effectively and

efficiency to the attainment of enterprise objectives”. (hubungan antara

aspek-aspek individual yang ditimbulkan oleh adanya pengaturan

terhadap bawahan-bawahan untuk dapat dipahami dan pembagian kerja

yang efektif untuk tujuan perusahaan yang nyata).102

99 George R. Terry alih bahasa Winardi, Asas-Asas Manajemen, (Bandung: Alumni,
2012) h. 313.

100 Prim Masrokan Mutohar, Manajemen Mutu Sekolah: Strategi Peningkatan Mutu dan
Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam, (Yogyakarta : Ar-Ruzz Media, 2014), h.48

101Surya Subroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah, (Cet. Ke-2; Jakarta: Rineka Cipta,
2010), h. 15.

102Harold D. Koontz dan Cyril O’Donnel, Principles of Management, (New York: Mc.
Graw Hill Book Company, 1964). h. 76.
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Berdasarkan beberapa pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa

pelaksanaan (actuating) adalah usaha menggerakkan seluruh orang

yang terkait, untuk secara bersama-sama melaksanakan program

kegiatan sesuai dengan bidang masing-masing dengan cara yang terbaik

dan benar. Actuating merupakan fungsi yang paling fundamental dalam

manajemen, karena merupakan pengupayaan berbagai jenis tindakan itu

sendiri, agar semua anggota kelompok mulai dari tingkat teratas sampai

terbawah, berusaha mencapai sasaran organisasi sesuai rencana yang

telah ditetapkan semula, dengan cara terbaik dan benar. Memang diakui

bahwa usaha-usaha perencanaan dan pengorganisasian bersifat vital,

tetapi tidak akan ada output konkrit yang akan dihasilkan sampai kita

mengimplementasi aktivitas-aktivitas yang diusahakan dan yang

diorganisasi. Untuk maksud itu maka diperlukan tindakan penggerakan

(actuating) atau usaha untuk menimbulkan action. Hal yang penting

untuk diperhatikan dalam penggerakan (actuating) ini adalah bahwa

seorang karyawan akan termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika :

(1) merasa yakin akan mampu mengerjakan, (2) yakin bahwa pekerjaan

tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, (3) tidak sedang dibebani

oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting, atau mendesak,

(4) tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan dan

(5) hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis.103

103Mulyono, Manajemen Administrasi dan Organisasi Pendidikan, (Yogyakarta: Ar-Ruzz
Media, 2008), h. 23.
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Pelaksanaan yang dimaksud dalam manajemen peningkatan

mutu sekolah/madrasah adalah pelaksanaan yang meliputi 8 standar

nasional pendidikan yaitu; pelaksanaan standar isi, pelaksanaan standar

kompetensi lulusan, pelaksanaan standar proses, pelaksanaan standar

tenaga pendidik dan kependidikan, pelaksanaan standar pengelolaan,

pelaksanaan standar pembiayaan dan pelaksanaan standar penilaian.

c. Evaluasi Mutu Pendidikan

Dalam konteks kehidupan sehari-hari kita telah melakukan apa

yang disebut evaluasi. Seseorang membuat rencana dan dievaluasi

hasilnya. Dari hasil evaluasi diketahui apakah tujuan yang ditetapkan

tercapai atau tidak berdasarkan kriteria tertentu.

Kata evaluasi berasal dari bahasa Inggris evaluation yang berarti

penilaian atau penaksiran. Evaluasi adalah suatukegiatan sistematis dan

terencana untuk mengukur, menilai dan klasifikasi pelaksanaan dan

keberhasilan program. Dalam suatu organisasi penggunaan evaluasi

sangatlah penting guna untuk menilai akuntabilitas organisasi. evaluasi

adalah proses penilaian. Penilaian ini bisa menjadi netral, positif atau

negatif atau merupakan gabungan dari keduanya. Saat sesuatu

dievaluasi biasanya orang yang mengevaluasi mengambil keputusan

tentang nilai atau manfaatnya.

Berikut ini beberapa pendapat dari para ahli tentang evaluasi:104

104 Rizki Al Kharim, Fungsi Evaluasi dalam Manajemen, diakses dari
http://www.indopubadmi.com, pada tanggal 21 Juli 2016 pukul 12.18 WIB.
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1) Worthen dan Sanders

Evaluasi adalah mencari sesuatu yang berharga (worth).

Sesuatu yang berharga tersebut dapat berupa informasi tentang suatu

program, produksi serta alternatif prosedur tertentu. Karenanya

evaluasi bukan merupakan hal baru dalam kehidupan manusia sebab

hal tersebut senantiasa mengiringi kehidupan seseorang. Seorang

manusia yang telah mengerjakan suatu hal, pasti akan menilai

apakah yang dilakukannya tersebut telah sesuai dengan keinginannya

semula.

2) Stufflebeam dalam Worthen dan Sanders

Evaluasi adalah : process of delineating, obtaining and

providing useful information for judging decision alternatives.

Dalam evaluasi ada beberapa unsur yang terdapat dalam evaluasi

yaitu: adanya sebuah proses (process) perolehan (obtaining),

penggambaran (delineating), penyediaan (providing) informasi yang

berguna (useful information) dan alternatif keputusan

3) Anne Anastasi (1978)

Mengartikan evaluasi sebagai; a systematic process of

determining the extent to which instructional objective are achieved

by pupils”. Evaluasi bukan sekadar menilai suatu aktivitas secara

spontan dan insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai

sesuatu secara terencana, sistematik, dan terarah berdasarkan tujuan

yang jelas.
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Berdasarkan beberapa pengertian tentang evaluasi tersebut,

dapat dikatakan bahwa evaluasi adalah suatu metode dan proses

penilaian atas pelaksanaan tugas seseorang atau sekelompok orang atau

unit-unit kerja dalam satu perusahaan atau organisasi sesuai dengan

standar kinerja atau tujuan yang telah ditetapkan.

Adapun tujuan evaluasi menurut James E. Neal Jr adalah:

1) Mengidentifikasi kemampuan dan kekuatan karyawan

2) Mengindentifikasi potensi perkembangan karyawan

3) Untuk memberikan informasi bagi perkembangan karyawan

4) Untuk membuat organisasi lebih produktif

5) Untuk memberikan data bagi kompensasi karyawan yang sesuai

6) Untuk memproteksi organisasi dari tuntutan hukum perburuhan.

Sedangkan menurut Mangkunegara, evaluasi bertujuan:

1) Meningkatkan saling pengertian di antara karyawan tentang

persyaratan kinerja.

2) Mencatat dan mengakui hasil kerja seorang karyawan, sehingga

mereka termotivasi untuk berbuat yang lebih baik, atau sekurang-

kurangnya berprestasi sama dengan prestasi yang terdahulu.

3) Memberikan peluang kepada karyawan untuk mendiskusikan

keinginan dan aspirasinya dan meningkatkan kepedulian terhadap

karir atau terhadap pekerjaan yang diembannya sekarang.

4) Mendefinisikan atau merumuskan kembali sasaran masa depan,

sehingga karyawan termotivasi untuk berprestasi sesuai potensinya.
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5) Memeriksa rencana pelaksanaan dan pengembangan yang sesuai

dengan kebutuhan pelatihan, khususnya rencana diklat, dan

kemudian menyetujui rencana itu jika tidak ada hal-hal yang ingin

diubah.

Menurut Suchman 105 evaluasi sebagai sebuah proses

menentukan hasil yang telah dicapai beberapa kegiatan yang

direncanakan untuk mendukung tercapainya tujuannya.” Berkaitan

dengan evaluasi pendidikan menurut Ralph Tyler bahwa evaluasi sangat

erat kaitannya dengan pengawasan. George R. Terry merumuskan

pengawasan berarti mendetermenasi apa yang telah dilaksanakan.

Maksudnya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, menerapkan

tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan

rencana-rencana.106 Schermerhorn mendefinisikan pengawasan sebagai

proses dalam menetapkan ukuran kerja dan pengambilan tindakan yang

dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan sesuai dengan

kinerja yang telah ditetapkan.107

Sedangkan pengawasan dalam pendidikan islam didefinisikan

sebagai proses pemantauan yang terus menerus untuk menjamin

terlaksananya perencanaan secara konsekuen, hal ini didasarkan pada

Firman Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Al-Imran ayat 29:

105 Suharsimi Arikunto, Organisasi dan Adminsitrasi Pendidikan, Teknologi, dan
Kejuruan, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 27.

106 George R. Terry, Op. Cit., h. 395.
107 Schemerhorn, Management, (7th Ed; New York: John Wiley & Sons Inc., 2002). h. 97.
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Artinya: Katakanlah: "Jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam
hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahui". Allah
mengetahui apa-apa yang ada di langit dan apa-apa yang ada di bumi.
dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.108

Berdasarkan ayat tersebut, pengawasan merupakan suatu

kegiatan yang berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat

berjalan sesuai dengan rencana dan memastikan apakah tujuan tercapai.

Apabila terjadi penyimpangan dimana letak penyimpangan itu dan

bagaimana pula tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Maka

setiap kegiatan pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang

jelas dan realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien,

pengarahan dan pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu

dapat meningkatkan mutu kinerjanya dan pengawasan secara

berkelanjutan.

Dengan demikian, pengawasan merupakan suatu kegiatan yang

berusaha untuk mengendalikan agar pelaksanaan dapat berjalan sesuai

dengan rencana dan memastikan apakah tujuan tercapai. Apabila terjadi

penyimpangan, dimana letak penyimpangan itu dan bagaimana pula

tindakan yang diperlukan untuk mengatasinya. Maka setiap kegiatan

pendidikan di sekolah harus memiliki perencanaan yang jelas dan

realistis, pengorganisasian yang efektif dan efisien, pengarahan dan

108 Departemen Agama RI, Op. Cit., h. 80.
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pemotivasian seluruh personil sekolah untuk selalu dapat meningkatkan

mutu kinerjanya dan pengawasan secara berkelanjutan.

Kegunaan pengawasan adalah untuk mengetahui adanya

kekurangan, hambatan, kelemahan, kesalahan, dan kegagalan suatu

aktivitas yang telah ditetapkan sebelumnya, kemudian dicari cara untuk

mengatasinya. Tujuan pengawasan adalah untuk mengetahui apakah

pekerjaan dilakukan lancar dan efisien sesuai dengan rencana, petunjuk,

dan perintah yang diberikan, serta mencari jalan keluar untuk

memperbaiki kesalahan, kekurangan, dan kegagalan serta mencegah

terjadi hal yang sama. Pengawasan harus dilakukan pada tingkat

pelaksanaan.

Diantara beberapa fungsi manajemen, perencanaan dan

pengawasan mempunyai peran yang sangat penting yaitu fungsi

perencanaan menetapkan tentang apa yang harus dicapai dan jika tidak

dapat dicapai dicari faktor penyebabnya sehingga dapat dilakukan

tindakan perbaikan (corrective action). 109 Proses pengawasan terdiri

dari dua tahap:110

1) Menetapkan standar-standar pelaksanaan pekerjaan

2) Pengukuran hasil/ pelaksanaan pekerjaan.

Dengan demikian, fungsi pengawasan merupakan suatu proses

untuk mengawasi segala kegiatan tertuju pada sasarannya sehingga

tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai serta merupakan tindakan

109 Bedjo Siswanto, Manajemen Tenaga Kerja, (Bandung: Sinar Baru, 1991), h. 158.
110 Nanang Fattah, Landasan Manajemen Pendidikan, (Bandung: Remaja Rosda Karya,

2011), h. 101.
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perbaikan dalam pelaksanaan segala kegiatan program kerja yang

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Evaluasi yang dimaksud dalam manajemen peningkatan mutu

sekolah/madrasah adalah evaluasi yang meliputi 8 standar nasional

pendidikan yaitu; evaluasi standar isi, evaluasi standar kompetensi

lulusan, evaluasi standar proses, evaluasi standar tenaga pendidik dan

kependidikan, evaluasi standar pengelolaan, evaluasi standar

pembiayaan dan evaluasi standar penilaian.

D. Implementasi Mutu Pendidikan Nasional Menurut Permendiknas No. 63

Tahun 2009

Pendidikan memiliki peran yang sangat strategis dalam meningkatkan

kualitas sumber daya manusia suatu bangsa. Dalam rangka untuk

meningkatkan kualitas sumber daya manusia suatu bangsa tersebut maka

diselenggarakan suatu sistem pendidikan nasional. Negara memberikan

kesempatan seluas-luasnya kepada setiap warga Negara untuk mendapatkan

pendidikan dan pengajaran. Dengan pendidikan dan pengajaran itu diharapkan

akan memperoleh pengetahuan dan kemampuan dasar sebagai bekal untuk

dapat berperan serta dalam kehidupan masyarakat, berbangsa, dan

bernegara.111

Selain itu, pendidikan nasional juga harus mampu menjamin

pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan,

111 Nasarudin Anshoriy & GKR Pembayun, Pendidikan Berwawasan Kebangsaan;
Kesadaran Ilmiah Berbasis Multikulturalisme, (Yogyakarta: LKIS, 2008), h. 185.



106

peningkatan relevansi pendidikan, dan peningkatan efisiensi manajemen

pendidikan. Pemerataan kesempatan pendidikan diwujudkan dalam program

wajib belajar sembilan tahun. Peningkatan mutu pendidikan diarahkan untuk

meningkatkan kualitas manusia Indonesia seutuhnya melalui olahhati,

olahpikir, olahrasa dan olahraga agar memiliki daya saing dalam menghadapi

tantangan global. Peningkatan relevansi pendidikan dimaksudkan untuk

menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tuntutan kebutuhan berbasis potensi

sumber daya alam Indonesia. Peningkatan efisiensi manajemen pendidikan

dilakukan melalui penerapan manajemen berbasis sekolah dan pembaharuan

pengelolaan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.112

Oleh karena itu demi mewujudkan semuanya dan demi tercapainya

mutu atau kualitas pendidikan yang baik maka delapan Standar Nasional

Pendidikan yang telah ditetapkan oleh kemendiknas dengan PP no 19 tahun

2005 sekarang diganti PP No. 32 Tahun 2013 yang meliputi standar isi,

standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga

kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar

pembiyaan, dan standar penilaian pendidikan perlu diterapkan dan

dilaksanakan secara hati-hati dan berdaya guna bagi mutu pendidikan secara

merata.113

Di dalam buku Kumpulan Peraturan Implementasi Kurikulum 2013

Sekolah Menengah Atas dijelaskan bahwa Standar Nasional Pendidikan

112 Nana Supriyatna, Kembangakan Kecakapan Sosialmu Untuk Kelas I, (Bandung:
Grafindo Media Pratama, 2007), h. vi.

113 Soedijarto, Landasan dan Arah Pendidikan Nasional Kita, (Jakarta : PT Kompas
Media Nusantara, 2008), h. 474.
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adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan di seluruh wilayah hukum

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan terdiri dari

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar Kompetensi Lulusan
4. Standar Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
5. Standar Sarana dan Prasarana
6. Standar Pengelolaan
7. Standar Pembiayaan Pendidikan
8. Standar Penilaian Pendidikan.114

Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam

perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka

mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu Standar Nasional

Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban

bangsa yang bermartabat. Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara

terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan

kehidupan lokal, nasional, dan global.

Gambar 2.4. 8 Standar Nasional Pendidikan

Adapun penjelasan tentang 8 Standar Nasional Pendidikan tersebut sebagai

berikut:

114Kumpulan Peraturan Implementasi Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas, (Jakarta:
Direktorat Pembinaan SMA Dirjen Dikmen Kemdikbud, 2014), h. 1-30.
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1. Standar Isi

Standar isi mencakup lingkup materi dan tingkat kompetensi untuk

mencapai kompetensi lulusan pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu.

Setiap jenjang memiliki kompetensi yang berbeda, mulai dari sekolah

dasar hingga sekolah menengah. Dan dalam standar isi termuat kerangka

dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum tingkat satuan

pendidikan, dan kalender pendidikan/akademik yang berguna untuk

pedoman pelaksanan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan

tertentu.115

Peraturan yang menjelaskan tentang standar isi untuk kurikulum

KTSP adalah Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

No 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah. Sedangkan untuk kurikulum 2013 diatur dalam Permendikbud

No. 64 Tahun 2013.

2. Standar Proses

Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan

dengan pelaksanaan pembelajaran pada satu satuan pendidikan untuk

mencapai standar kompetensi lulusan.116 Proses pembelajaran seharusnya

dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan

ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai

115Arif Rohman, Memahami Pendidikan dan Ilmu Pendidikan, (Yogyakarta: LaksBang
Mediatama, 2009), h. 232.

116H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis, (Jakarta:
Rineka Cipta, 2006), h. 169.
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dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

didik. Hal tersebut sangatlah membantu dalam pekembangan akal dan

mental peserta didik.117

Setiap satuan pendidikan melakukan perencanaan proses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil

pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya

proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Ketentuan tentang standar

proses diatur dalam Permendikbud RI No. 65 tahun 2013.

3. Standar Kompetensi Lulusan

Standar Kompetensi Lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan

menengah digunakan sebagai pedoman penilaian dalam menentukan

kelulusan peserta didik. Standar Kompetensi Lulusan tersebut meliputi

standar kompetensi lulusan minimal satuan pendidikan dasar dan

menengah, standar kompetensi lulusan minimal kelompok mata pelajaran,

dan standar kompetensi lulusan minimal mata pelajaran.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia No 23

Tahun 2006 menetapkan Standar Kompetensi Lulusan (SKL) untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah. proses pembelajaran untuk

terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan efisien. Sedangkan

untuk kurikulum 2013, ketentuan tentang SKL ini diatur dalam

Permendikbud RI No. 54 Tahun 2013.

117Arif Rohman, Loc. Cit.
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4. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik merupakan tenaga professional yang bertugas

merencanakan dan melaksanakn proses pembelajaran, menilai hasil nilai

pembelajaran, memberi pelajaran, serta melakukan penelitian dan

pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan

tinggi. Sedangkan tenaga kependidikan bertugas melaksanakan

administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan

teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.118

Standar pendidik dan kependidikan adalah kriteria pendidikan

prajabatan dan kelayakan fisik maupun mental, serta pendidikan dalam

jabatan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Ada beberapa

syarat yang harus dipenuhi bagi para pendidik diantarnya:

a. Kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau

sarjana (S1)

b. Latar belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang

sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan; dan

c. Sertifikat profesi guru untuk jenjang yang dia geluti.

Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi

sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kualifikasi

118 Zainal Aqib, Menjadi Guru Profesional Berstandar Nasional, (Bandung: Yrama
Widya, 2009), h. 19.
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akademik yang dimaksudkan di atas adalah tingkat pendidikan minimal

yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang dibuktikan dengan ijazah

dan/atau sertifikat keahlian yang relevan sesuai ketentuan perundang-

undangan yang berlaku. Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada

jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini

meliputi:

a. Kompetensi pedagogik;

b. Kompetensi kepribadian;

c. Kompetensi profesional; dan

d. Kompetensi sosial.

Pendidik meliputi pendidik pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs,

SMA/MA, SDLB/SMPLB/SMALB, SMK/MAK, satuan pendidikan Paket

A, Paket B dan Paket C, dan pendidik pada lembaga kursus dan pelatihan.

Tenaga kependidikan meliputi kepala sekolah/madrasah, pengawas satuan

pendidikan, tenaga administrasi, tenaga perpustakaan, tenaga

laboratorium, teknisi, pengelola kelompok belajar, pamong belajar, dan

tenaga kebersihan.  Ketentuan tentang Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan diatur dalam Permendiknas No. 16 Tahun 2007

5. Standar Sarana dan Prasarana

Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan

yang berkaitan dengan kriteria minimal tentang ruang belajar, tempat

berolahraga, tempat beribadah, perpustakaan, laboratorium, bengkel kerja,

tempat bermain, tempat berkreasi dan berekreasi, serta sumber belajar lain,
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yang diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran, termasuk

penggunaan teknologi informasi dan komunikasi.

Setiap lembaga pendidikan wajib memiliki sarana dan prasarana

yang telah ditentukan. Ada pun sarana tersebut antara lain meliputi

perabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku dan sumber belajar

lainnya, bahan habis pakai, serta perlengkapan lain yang diperlukan untuk

menunjang proses pembelajaran yang teratur dan berkelanjutan.

Sedangkan prasarananya antara lain lahan, ruang kelas, ruang

pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang

perpustakaan, ruang laboratorium, ruang bengkel kerja, ruang unit

produksi, ruang kantin, instalasi daya dan jasa, tempat berolahraga, tempat

beribadah, tempat bermain, tempat berkreasi, dan ruang/tempat lain yang

diperlukan untuk menunjang proses pembelajaran yang teratur dan

berkelanjutan. Ketentuan tentang standar sarana prasarana  ini dituangkan

dalam Permendiknas N0. 24 Tahun 2007.

6. Standar Pengelolaan

Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang

berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan

pendidikan pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, atau

nasional agar tercapai efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan

pendidikan.

Pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan

menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan
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dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan

akuntabilitas. Sadangkan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang

pendidikan tinggi menerapkan otonomi perguruan tinggi yang dalam

batas-batas yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang

berlaku memberikan kebebasan dan mendorong kemandirian dalam

pengelolaan akademik, operasional, personalia, keuangan, dan area

fungsional kepengelolaan lainnya yang diatur oleh masing-masing

perguruan tinggi.

Standar Pengelolaan terdiri dari 3 (tiga) bagian, yakni standar

pengelolaan oleh satuan pendidikan, standar pengelolaan oleh Pemerintah

Daerah dan standar pengelolaan oleh Pemerintah. Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia yang berkaitan dengan Standar

Pengelolaan.  Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia

No 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan

Pendidikan Dasar dan Menengah.

7. Standar Pembiayaan Pendidikan

Standar pembiayaan adalah standar yang mengatur komponen dan

besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu

tahun.119 Ada tiga macam biata dalam standar ini :

a. Biaya investasi satuan pendidikan yaitu biaya penyediaan sarana dan

prasarana, pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja

tetap.

119H.A.R. Tilaar, Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis, ( Jakarta:
Rineka Cipta, 2006), h. 170.
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b. Biaya personal sebagaimana adalah biaya pendidikan yang harus

dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

c. Biaya operasi satuan pendidikan meliputi :

1) Gaji dan tunjangan pendidik dan tenaga kependidikan

2) Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

3) Biaya operasi pendidikan tak langsung seperti air, pemeliharaan

sarana dan prasarana, pajak, asuransi, lain sebagainya.

Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi, biaya operasi,

dan biaya personal. Biaya investasi satuan pendidikan sebagaimana

dimaksud di atas meliputi biaya penyediaan sarana dan prasarana,

pengembangan sumberdaya manusia, dan modal kerja tetap. Biaya

personal sebagaimana dimaksud pada di atas meliputi biaya pendidikan

yang harus dikeluarkan oleh peserta didik untuk bisa mengikuti proses

pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan.

Biaya operasi satuan pendidikan sebagaimana dimaksud di atas meliputi:

a. Gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang

melekat pada gaji,

b. Bahan atau peralatan pendidikan habis pakai, dan

c. Biaya operasi pendidikan tak langsung berupa daya, air, jasa

telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, uang lembur,

transportasi, konsumsi, pajak, asuransi, dan lain sebagainya. Ketentuan
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tentang standar pembiayaan pendidikan ini diatur dalam Permendiknas

RI No. 69 Tahun 2009.

8. Standar Penilaian Pendidikan

Standar penilaian pendidik adalah standar nasional pendidikan

yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil

belajar peserta didik.Penilaian dilakukan secara berkesinambungan untuk

memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil dalam bentuk ulangan

harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan

kenaikan kelas.

Delapan SNP di atas memiliki keterkaitan satu sama lain dan

sebagian standar menjadi prasyarat bagi pemenuhan standar yang lainnya.

Dalam kerangka sistem, komponen input sistem pemenuhan SNP adalah

Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK), Standar

Pengelolaan, Standar Sarana dan Prasarana (Sarpras), dan Standar

Pembiayaan. Bagian yang termasuk pada komponen proses adalah Standar

Isi, Standar Proses, dan Standar Evaluasi, sedangkan bagian yang termasuk

pada komponen output adalah Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Dalam

hal ini bisa dilihat pada gambar dibawah ini:120

Penilaian pendidikan adalah proses pengumpulan dan pengolahan

informasi untuk menentukan pencapaian hasil belajar peserta didik.

Penilaian hasil belajar peserta didik dilaksanakan berdasarkan standar

120 Badan Pengembangan Sumberdaya Manusia; Pendidikan dan Kebudayaan dan
Penjaminan Mutu Pendidikan, Pedoman Pemenuhuan Standar Nasional Pendidikan Pada Sekolah
Dasar (SD)/ Madrasah Ibtidaiyah (MI), (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
2012), h. 11-12.
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penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional. Standar penilaian

pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan

mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Penilaian dapat berupa ulangan dan atau ujian. Prinsip penilaian terdiri

atas: Sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan

berkesinambungan, sistematis, beracuan dan akuntabel.

Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah terdiri

atas:

a. Penilaian hasil belajar oleh pendidik;

b. Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan

c. Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Standar penilaian pendidikan diatur dalam Permendikbud RI No. 66 Tahun

2013.

E. Penelitian Terdahulu yang Relevan

Beberapa penelitian penelitian terdahulu yang ada kaitannya dengan

penelitian ini akan dikemukakan sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Sabihani, Lisetiyana, Astuti tentang An

Experimental Study of Total Quality management Application in Learning

Activity : Indonesia’s Case Study121 . Fokus penelitian ini adalah pada

manajemen operasi, manajemen layanan, dan manajemen operasi

internasional. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa  melalui aplikasi

121Sabihani, dkk, An Experimental Study of Total Quality management Application in
Learning Activity : Indonesia’s Case Study, (Journal Pak J Commer.Soc.Sci, Vol I, 2010), h. 1-21.
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Total Quality Management in Education (TQME) yang dilakukan secara

konsisten melalui  peningkatan proses pendidikan yang terus menerus,

maka Indonesia akan memenangkan persaingan global yang sangat

kompetitif. Oleh karena itu diperlukan perbaikan sistem dalam manajemen

proses dengan menciptakan lingkungan, pengembangan staf yang

berorientasi pada kebutuhan pelanggan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kosasih122, tentang Manajemen

Peningkatan Mutu Pendidikan (Strategi Peningkatan Kinerja Kepala

Sekolah dan Guru melalui MKKS dan MGMP dalam pembelajaran pada

SMP Negeri di Kabupaten Garut), berkesimpulan bahwa peningkatan

mutu pendidikan, khususnya peningkatan kinerja kepala sekolah dan

kinerja guru pada tiga SMP di Kabupaten Garut dapat dilakukan melalui

pemberdayaan MKKS dan pemberdayaan MGMP, dalam hal ini MKKS

dan MGMP merupakan wadah pembinaan, pusat belajarnya kepala

sekolah dan guru, puast informasi, pusat diklat, seminar, lokakarya,

peningkatan kemampuan kepemimpnan, manajerial, proses pembelajaran

serta peningkatan kompetensi lainnya. Faktor penghambat diantaranya: (1)

Kesadaran guru itu sendiri; (2) Finansial; (3) Sarana prasarana; (4) Letak

geografis antara sekolah dengan tempat tinggal. Strategi kepala sekolah

dan guru dalam mengatasi hambatan adalah dengan: (1) Meningkatkan

motivasi diantara kepala sekolah dan guru; (2) Iuran secara sukarela; (3)

122 Ahmad Kosasih, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan (Strategi Peningkatan
Kinerja Kepala Sekolah dan Guru Melalui MKKS dan MGMP Dalam Pembelajaran Pada SMP
Negeri di Kabupaten Garut), diakses dari https://anekaproposal.wordpress.com, pada tanggal 3
Mei 2016 pukul 16.30 WIB.
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Mengoptimalkan MKKS dan MGMP; (4) Menjadikan sekolah-sekolah

yang secara sarana prasarana lebih lengkap untuk dijadikan tempat

pembinaan; (5) Membentuk keanggotaan MKKS dan MGMP disesuaikan

dengan tempat tinggal kepala sekolah dan guru. Rekomendasi kepada

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Garut, Sub Seksi SLTP, para Kepala

UPTD dan para pengawas, antara lain perlu partisipasi secara optimal dari

para pengambil kebijakan dan seluruh elemen pendidik untuk

meningkatkan mutu pendidikan.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Aan Rohanda 123 , tentang Manajemen

Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMP Rintisan Standar Nasional,

berkesimpulan bahwa kinerja organisasi, berfikir, berperilaku dan

bertindak menarik untuk dikaji secara mendalam dalam dunia pendidikan

karena berdasarkan realitas di lapangan (sekolah) belum mendapat

perhatian secara optimal dari semua unsur warga sekolah. Dari semua

unsur sekolah belum secara optimal tertanam cara berfikir, bertindak,

berperilaku dan bertindak yang berorientasi pada mutu sebagaimana

diisyaratkan dalam MMT pendidikan. Oleh karena itu menciptakan mutu

pendidikan dengan menerapkan manajemen mutu terpadu menjadi sesuatu

yang sangat perlu mendapat perhatian. Dengan demikian setiap sekolah

dituntut untuk melaksanakan manajemen mutu secara terpadu, dengan

harapan agar mutu pendidikan cepat terwujud. Dalam pelaksanaan

123Aan Rohanda, Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan pada SMP Rintisan Standar
Nasional, diakses dari https:/anekaproposal.wordpress.com, pada tanggal 3 Mei 2016 pukul 16.00
WIB.
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manajemen mutu terpadu terdapat faktor pendukung dan penghambat yang

mempengaruhi terhadap pelaksanaan manajemen mutu terpadu di sekolah.

Faktor pendukung dalam melaksanakan manajemen mutu di SMPN RSSN

meliputi: manajemen terpusat pada pelanggan; materi pembelajaran yang

disusun sudah sesuai dengan kebutuhan; sudah bersifat obsesi; sekolah

telah berupaya memenuhi target; sudah menggunakan pendekatan ilmiah;

memiliki komitmen yang panjang; memiliki tim yang solid. Faktor

pengambat dalam pelaksanaan manajemen mutu terpadu antara lain:

pendelegasian tanggung jawab dan kebijakan; team mania; proses

penyebarluasan. Upaya yang dilakukan kepala sekolah dalam mengatasi

hambatan tersebut antara lain (1) pembinaan intern sekolah; (2)

pemberdayaan MGMP; (3) mengikusertakan guru dalam berbagai kegiatan

pelatihan, seminar, lokakarya, dan lain-lain. Hasil yang dicapai oleh ketiga

RSSN yang diteliti adalah masing-masing sekolah telah melaksanakan

delapan standar nasional pendidikan yaitu : standar isi; proses; kelulusan;

pendidik dan tenaga kependidikan; sapras; pengelolaan; dan

pengembangan standar penilaian pendidikan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Endra Nirwaningsih 124 tentang

Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Pada SMA

Negeri 1 Pejagoan Kabupaten Kebumen. Penelitian ini bertujuan untuk

mengetahui implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah

(MPMBS) yang dilihat dari (1) kesiapan input pendidikan yang

124 Endra Ningsih, Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah Pada
SMA Negeri 1 Pejagoan Kabupaten Kebumen, diakses dari http://eprints.uny.ac.id/322/, pada
tanggal 5 Mei 2016 pukul 19.30 WIB.



120

mendukung imlementasi program MPMBS; (2) keterlibatan warga sekolah

dan masyarakat dalam implementasi program MPMBS; (3) ketercapaian

sasaran yang telah ditetapkan dalam perencanaan program MPMBS; (4)

faktor yang menjadi pendukung dan penghambat implementasi kebijakan

MPMBS. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Subjek peneliti

meliputi kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan, siswa, orang tua siswa

dan komite sekolah. Sampel penelitian ditentukan dengan populasi dan

purposive sampling. Kepala sekolah dan wakasek bagian kurikulum,

sebagai responden diambil secara populasi. Guru, tenaga kependidikan,

siswa, komite sekolah dan orang tua siswa diambil secara purposive

sampling. Data dikumpulkan dengan menggunakan observasi, wawancara

serta dokumentasi. Instrumen dari penelitian ini adalah peneliti dilengkapi

dengan pedoman observasi, pedoman wawancara dan pedoman

dokumentasi. Keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi sumber

dan metode. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara

reduksi data, penyajian data dan verification. Hasil penelitian ini

menunjukan bahwa (1) Kesiapan input pendidikan sudah siap dan cukup

optimal, meskipun sebagian kecil warga sekolah ada yang belum

memahami visi, misi, tujuan, sasaran dan program sekolah. Keadaan dan

kualifikasi tenaga kependidikan sudah memadai, namun dari empat puluh

satu orang guru ada dua orang guru yang mengajar belum sesuai dengan

latar belakang pendidikannya. Sarana prasarana termasuk media, sumber

belajar dan alat penunjang pendidikan jumlahnya sudah memadai. (2)
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Keterlibatan warga sekolah dan masyarakat dalam implementasi MPMBS

sudah dilakukan dengan baik, yaitu dalam menyusun program,

pengambilan keputusan, dan alokasi anggaran. (3) Ketercapaian tujuan

yang telah ditetapkan di SMA N 1 Pejagoan dalam perencanaan program

MPMBS cukup optimal, yaitu adanya peningkatan prestasi akademik dan

non-akademik. Prestasi akademik dilihat dari nilai ujian akhir nasional tiap

tahun mengalami peningkatan dan penurunan. Dalam hal perlombaan

prestasi siswa baik, lulusan sebagian besar melanjutkan dan diterima di

Perguruan Tinggi Negeri. (4) Faktor-faktor yang mendukung adalah

sumber daya manusia yang memadai, ketersediaan dana pendidikan,

kerjasama warga sekolah yang baik dan ketersediaan sarana dan prasarana

yang memadai, sedangkan faktor yang menghambat adalah siswa yang

bertempat tinggal jauh dari sekolah banyak pengaruh negatif, dan

partisipasi masyarakat rendah.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Diah Kumalasari 125 Tentang Upaya

Meningkatkan Mutu Sekolah Melalui Manajemen Tenaga kependidikan Di

SMK Al-Hikmah Dusun Gubuk Rubuh Getas Playen Gunung Kidul

Yogyakarta. Fokus dalam penelitian ini adalah pada kondisi mutu sekolah

beserta pelaksanaan manajemen tenaga kependidikannya, upaya yang

dilakukan serta hasil yang dicapai dalam meningkatkan mutu sekolah

melalui manajemen tenaga kependidikan di SMK Al-Hikmah Gubuk

Rubuh beserta hasil yang dicapai.Penelitian ini bersifat kualitatif.

125Diah Kumalasari, Upaya Meningkatkan Mutu Sekolah Melalui Manajemen Tenaga
kependidikan Di SMK Al-HikmahDusun Gubuk Rubuh Getas Playen Gunung Kidul Yogyakarta,
diakses dari http://digilib.uin-suka.ac.id, pada tanggal 4 Mei 2016 Pukul 16.00 WIB.
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Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan

dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan (1) SMK Al-Hikmah Gubuk

Rubuh telah mengalami peningkatan mutu yang baik serta pelaksanaan

manajemen yang jelas dan sistematis. Adapun pelaksanaan manajemen

membutuhkan sistem informasi manajemen kepegawaian yang bagus yang

mampu menampilkan berbagai informasi kepegawaian yang akurat dan

terkini serta mampu mendukung proses kerja manajemen SDM. (2)

Upaya-upaya yang dilakukan SMK Al-Hikmah Gubuk Rubuh dalam

meningkatkan mutu sekolahnya sudah baik. Hal ini dapat terlihat dari hasil

yang dicapai, meningkatnya peminat calon siswa yang mendaftar,

pembagian tugas telah sesuai dengan keahlian, mampu membekali siswa

dengan keahlian dan keterampilan,berbagai prestasi yang diperoleh,

sekolah terakreditasi dan kelulusan mencapai 100 %.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Al-Mawadi126 tentang Upaya Peningkatan

Mutu Pendidikan di MAN Maguwoharjo Sleman Yogyakarta. Penelitian

ini berfokus pada upaya-upaya yang dilakukan oleh madrasah dalam

meningkatkan mutu pendidikannya. Pengumpulsan data dilakukan dengan

observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data menggunakan

teknik analisis deskriptif kualitatif. Penelitian ini menyimpulkan (1)

Kepala Madrasah sebagai pucuk kepemimpinan pendidikan mengajak

bekerjasama kepada semua pihak baik orang tua siswa, warga sekolah,

masyarakat, stakeholder dan instansi swasta maupun pemerintah. (2)

126 Al-Mawadi, Upaya Peningkatan Mutu Pendidikan di MAN Maguwoharjo Sleman
Yogyakarta, diakses dari http://digilib.uin-suka.ac.id/837/, pada tanggal 5 Mei 2016 pukul 19.30
WIB.
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dalam upaya peningkatan mutu pendidikan di madrasah tersebut maka

guru diberikan tugas untuki meningkatkan kreativitas dan inovasi dalam

proses pembelajaran. (3) sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan

madrasah membangun diri dengan bagi semua warga sekolahuntuk

disiplin, harmonis dan saling memotivasi antara satu dengan yang lain,

(4)Adanya usaha-usaha untuk meningkatkan sarana dan prasarana sebagai

pendukung kegiatan belajar yang efektif dan efisien.

7. Penelitian yang dilakukan oleh Mu’alimin127 tentang Peningkatan Mutu

pada Sekolah Islam Berprestasi. Fokus penelitian pada perencanaan

peningkatan mutu, upayapeningkatan mutu, penilaian peningkatan mutu.

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode

kualitatif-fenomenologis. Rancangan penelitian menggunakan multi kasus

yang dilakukan di SD Muhammadiyah I Sidoarjo dan SD Khadijah

Surabaya. Pengumpulan data dengan menggunakan metode wawancara,

observasi dan dokumentasi. Penelitian ini menyimpulkan: Pertama,

Perencanaan peningkatan mutu dengan didasarkan pada visi, misi sekolah,

dengan melakukan penguatan pada daya saing pendidikan ditingkat

nasional, regional dan internasional yang dituangkan dalam rencana

strategis. Kedua, Upaya peningkatan mutu dilakukan melalui: networking

dan school sister dengan sekolah berkualitas baik ditingkat nasional

maupun internasional, Pengembangan sarana pendidikan dengan berbasis

pada ICT, Pengembangan pembelajaran dengan strategi pembelajaran

127Mu’alimin, Peningkatan Mutu pada Sekolah Islam Berprestasi (Disertasi), (Malang:
Perpustakaan Pascasarjanai UIN Maliki Malang, 2013), h. i.
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yang inovatif dan kreatif. Ketiga, Penilaian peningkatan mutu dilakukan

secara internal dan eksternal dengan menggunakan hasil penilaian sebagai

bahan untuk melakukan tindak lanjut dalam melakukan peningkatan mutu

berikutnya.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian

penulis, dapat disimpulkan bahwa:judul penelitian penulis yang berbunyi

“Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah” baik secara substansi

materi maupun informasi yang diteliti tidak persis dengan judul penelitian

yang terdahulu.

F. Kerangka Berpikir

Berdasarkan paparan pada kajian pustaka, jika digambarkan dalam kerangka

berpikir nampak pada gambar 2.5 di bawah ini:

Gambar 2.5. Kerangka Pikir Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah/Madrasah

Manajemen Peningkatan Mutu
Sekolah/Madrasah

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Evaluasi

1. Standar Isi
2. Standar Proses
3. Standar PTK

Mutu
Sekolah/Madrasah



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan  Penelitian

Penelitian ini menggunakan paradigma interpretif dengan metode

kualitatif–deskriptif. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah

fenomenologis-naturalistik.    Paradigma Interpretivisme adalah cara pandang

yang bertumpu pada tujuan untuk memahami dan menjelaskan dunia sosial

dari kacamata aktor yang terlibat di dalamnya. Oleh karena itu keilmiahannya,

sebagaimana yang dijelaskan oleh Burrell dan Morgan, terletak pada ontologi

sifat manusia yang voluntaristik. Subyektivitas justru memainkan peranan

penting dibandingkan obyektivitas (sebagaimana yang ditemui pada

paradigma fungsionalis/positivistik).1

Paradigma interpretif bercita-cita memahami dan menafsirkan makna

suatu kenyataan. Tradisi pemikiran inilah yang kemudian menjadi akar-akar

pendekatan penelitian kualitatif yang acap kali diberi label fenomenologisme2.

Menurut Cresswell, pada pendekatan fenomenologis peneliti melakukan

pengumpulan data dengan observasi partisipan untuk mengetahui fenomena

esensial partisipan dalam pengalaman hidupnya3. Metode kualitatif-deskriptif

bertujuan mengungkap fakta, keadaan, fenomena, variabel dan keadaan yang

1Burrell dan Morgan, Paradigma Interpretif, diakses dari http://www.mami.or.id, pada
tanggal 5 September 2015 pukul 19.29 WIB.

2Mualimin, Paradigma Penelitian Kualitatif, diakses dari http://wajburni.wordpress.com,
pada tanggal 5 September 2015 pukul 16.46 WIB.

3Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi, (Bandung: Alfa Beta, 2012), h. 14.
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terjadi saat penelitian berjalan dan menyuguhkan apa adanya. Penelitian

deskriptif kualitatif menafsirkan dan menuturkan data yang bersangkutan

dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan yang terjadi di

dalam masyarakat, pertentangan 2 keadaan / lebih, hubungan antar variabel,

perbedaan antar fakta, pengaruh terhadap suatu kondisi,dan lain-lain.4

Penelitian ini akan mengungkap dan menjelaskan berbagai makna

konsep atau fenomena pengalaman yang didasari oleh kesadaran yang terjadi

pada beberapa partisipan secara alamiah ( dalam situasi yang alami) sehingga

uapaya memahami berbagai  fenomena yang terjadi dapat berjalan secara

maksimal. Penelitian ini bersifat deskriptif, bertujuan untuk mendapatkan

informasi secara mendalam tentang manajemen peningkatan mutu ( quality

improvement)  di  Madrasah Aliyah Negeri I  ( MAN I )  dan SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung.

B. Kehadiran Peneliti di Lapangan

Penelitian kualitatif merupakan pendekatan yang menekankan pada

hasil pengamatan peneliti, sehingga peran manusia sebagai instrumen

penelitian menjadi suatu keharusan. Bahkan, dalam penelitian kualitatif, posisi

peneliti menjadi instrumen kunci (the key instrument). Untuk dapat memahami

makna dan menafsirkan fenomena dan simbol-simbol interaksi di lokasi

penelitian dibutuhkan keterlibatan dan penghayatan peneliti terhadap subjek

penelitian di lapangan. Dengan keterlibatan dan penghayatan tersebut peneliti

memberikan judgement dalam menafsirkan makna yang terkandung di

4Mualimin, Paradigma Penelitian Kualitatif, diakses dari http://wajburni.wordpress.com,
pada tanggal 11 September 2015 pukul 16.00 WIB.
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dalamnya. Hal ini menjadi alasan lain kenapa peneliti harus menjadi instrumen

kunci penelitian. Sebagai instrumen kunci, kehadiran dan keterlibatan peneliti

di lapangan lebih memungkinkan untuk menemukan makna dan tafsiran dari

subjek penelitian dibandingkan dengan penggunaan alat nonhuman (seperti

instrumen angket), sebab dengan demikian peneliti dapat mengkonfirmasi dan

mengadakan pengecekan kembali pada subjek apabila informasinya kurang

atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti melalui pengecekan anggota

(member checks)5

Sebagai instrumen kunci, peneliti menyadari bahwa dirinya merupakan

perencana, pengumpul, dan penganalisa data, sekaligus menjadi pelapor dari

hasil penelitiannya sendiri. Karenanya peneliti harus bisa menyesuaikan diri

dengan situasi dan kondisi lapangan. Hubungan baik antara peneliti dan subjek

penelitian sebelum, selama maupun sesudah memasuki lapangan merupakan

kunci utama dalam keberhasilan pengumpulan data. Hubungan yang baik dapat

menjamin kepercayaan dan saling pengertian. Tingkat kepercayaan yang tinggi

akan membantu kelancaran proses penelitian, sehingga data yang diinginkan

dapat diperoleh denga mudah dan lengkap. Peneliti harus menghindari kesan-

kesan yang merugikan informan. Kehadiran dan keterlibatan peneliti

dilapangan diketahui secara terbuka oleh subjek penelitian6.

C. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Madrasah Aliayah Negeri I dan

5Masyarakat Belajar, Kehadiran Peneliti dalam Penelitian Kualitatif, diakses dari
https://masyarakatbelajar.wordpress.com/2009/08/23/, pada tanggal 11 September 2015 pukul
17.00 WIB.

6Sugiyono, Op. Cit., h. 223.
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SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. MAN I Bandar Lampung beralamat di

Jalan Letkol H. Endro Suratmin Kecamatan Sukarame, Bandar Lampung.

Sedangkan SMA Al-Kautsar beralamat di Jalan Soekarno Hatta, Kecamatan

Rajabasa Bandar Lampung. Dipilihnya kedua sekolah tersebut sebagai lokasi

penelitian karena beberapa alasan (pertimbangan), yakni keunikan kasus,

kemenarikan kasus dan karakteristik kedua kasus dalam konteks upaya

peningkatan mutu pendidikan di kedua sekolah tersebut. Uraian argumentasi

atas penetapan kedua sekolah tersebut sebagai lokasi penelitian dapat

dijelaskan sebagai berikut:

1. SMA Al-Kautsar Bandar Lampung7

SMA Al Kautsar Yayasan Al-Kautsar Lampung dirintis oleh

Kelompok Pengajian Al-Amal di Bandar Lampung yang beranggotakan

Muspida Tingkat I dan seluruh Kepala Dinas/Kanwil Tingkat I serta

Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung yang beragama Islam, yang

mengadakan pengajian bulanan di rumah kediaman anggota secara

bergilir. Dalam suatu pengajian rutin di bulan Januari 1991 dibahas isu

penting dalam bidang pendidikan, yaitu: relatif rendahnya kualitas sekolah

umum dan sekolah agama di Provinsi Lampung, terus meningkatnya

kecenderungan masyarakat Lampung yang menyekolahkan anaknya ke

sekolah unggul di Jakarta, Yogyakarta, dan Bandung, relatif tidak

tersedianya sekolah umum unggul bernafaskan Islam yang berkualitas, dan

semakin beratnya persaingan memasuki sekolah unggul di Lampung.

7Profil SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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Pada bulan Maret 1991 disepakati untuk segera membangun suatu

lembaga pendidikan dasar dan menengah yang bernafaskan Islam dan

bermutu di Provinsi Lampung. Pada bulan Mei 1991 dibentuk Panitia

Persiapan Pendirian SMP dan SMA yang diberi nama “NURUL ULUM”

(Cahaya Ilmu), yang kemudian menyusun proposal pendirian sekolah

termasuk yayasan yang akan menaunginya dengan nama Yayasan NURUL

ULUM. Pada Tahun Pelajaran 1991/1992, SLTP dan SMA Nurul Ulum

sudah mulai menerima murid baru, yang untuk sementara waktu siswanya

dititipkan pada SMP Negeri II dan SMA Negeri II Tanjungkarang. Pada

bulan November 1991 nama NURUL ULUM kemudian diganti dengan

nama “AL-KAUTSAR” (Nikmat yang berlimpah). Pada tanggal 16

Januari 1992, Yayasan Al-Kautsar membentuk lembaga yang khusus

mengelola kegiatan pendidikan umum yang berwawasan islam di Provinsi

Lampung yang diberi nama Perguruan Al-Kautsar. Tanggal tersebut

kemudian dijadikan hari jadi Perguruan Al-Kautsar. Hari jadi tersebut

selanjutnya ditetapkan dalam Akta Notaris No. 34 tanggal 8 Februari 1993

dan terdaftar pada Departemen Hukum dan HAM dan dimuat di

Tambahan Berita Negara RI tanggal 24/6 – 2003 No. 50.

Tempat kedudukan Yayasan Al-Kautsar Lampung berkantor pusat

di Bandar Lampung dengan alamat : Jalan Sukarno Hatta, depan Islamic

Center, Rajabasa, Bandar Lampung Kode Pos 35144, Nomor Telpon

0721-788410 alamat email SMA Al-Kautsar: smaal_kautsar@yahoo.co.id,
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website Yayasan Al-Kautsar Lampung: www.alkautsar.net, email Yayasan

Al-Kautsar Lampung adalah yayasan@alkautsar.net.

SMA Al-Kautsar sebagai salah satu sekolah di bawah naungan

Yayasan Al-Kautsar Lampung sejak didirikannya bercita-cita menjadi

salah satu sekolah terbaik di Lampung bahkan indonesia. Semangat itu

terus menyala sejak dibangun dan diresmikan oleh Menteri Pendidikan

dan Kebudayaan RI Prof. Dr. Ing. Wardiman Djojonegoro tanggal 10 juni

1996. Akhirnya dalam kurun waktu 5 tahun SMA Al-Kautsar telah

menjadi sekolah dambaan dan idaman masyarakat, hal itu terbukti dengan

besarnya animo masyarakat untuk menyekolahkan anaknya di SMA Al-

Kautsar, secara mutu juga  SMA Al-Kautsar memiliki banyak prestasi baik

bidang akademik maupun nonakademik, baik tingkat Kota, Provinsi,

regional, nasional maupun internasional.

SMA Al-Kautsar pertama kali menerima murid pada tahun

1993/1994. Sebagai sekolah yang baru berdiri dan belum dikenal oleh

masyarakat menyebabkan adanya kekhawatiran dari pengurus Yayasan

tentang ada tidaknya minat masyarakat menyekolahkan anaknya di SMA

Al-Kautsar, sehingga pada tahun itu kebijakannya adalah 10 calon murid

pendaftar pertama lansung diterima. Berkat penyebaran informasi

langsung dari sekolah-sekolah seperti Kalianda, Metro/Lampung Tengah,

Kotabumi dan Pringsewu maka pada tahun pertama mendapatkan siswa

sebanyak kurang lebih 210 orang yang pada waktu itu masih menyatu

dengan SMP Al-Kautsar baik gedung guru dan karyawannya. Yang unik
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pada tahun itu adalah hingga penataran P4 selesai sekolah belum memiliki

Kepala Sekolah.

Tahun 1994-1996 Sekolah ini sering mendapat kunjungan dari para

menteri seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Riset dan

Teknologi RI, Menteri Agama RI dan pejabat-pejabat pusat lainya.

Prestasi demi prestasi diraih oleh SMA Al-Kautsar baik pada bidang

akademis dan non akademis di Bandar Lampung maupun Lampung

bahkan event nasional dan internasional.

Memasuki tahun 2002/2003 SMA Al-Kautsar memiliki babak baru

dengan dibukanya kelas unggul akademis. Dari kelas unggul inilah

akhirnya perkembangan sekolah mengalami kemajuan yang cukup pesat,

bahkan bisa dikatakan sejajar dengan sekolah-sekolah vafourit di

Lampung seperti SMA N 2 dan SMA Xaverius pada beberapa bidang.

Dilihat dari prosentase kelulusan dan siswa yang diterima di PTN dan PTS

vafouritpun dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang sangat

tajam. Sukses dalam pengolahan kelas unggul, maka pada tahun pelajaran

2004/2005 SMA Al-Kautsar membuka kelas Plus. Target dari kelas ini

adalah mampu menyamai prestasi dari kelas ungul dengan dukunga sarana

dan prasarana, yang sedang berupaya menuju tingkat kelas internasional,

oleh karna itu perlu adanya dukungan dari semua fihak khususnya

Yayasan Al-Kautsar terkait dengan pendanaannya.

Penyiapan SDM yang berkualitas hanya dapat dilakukan oleh

lembaga pendidikan, termasuk SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. SMA
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Al-Kautsar Bandar Lampung senantiasa mengembangkan diri, daik dari

sisi tenaga pengajar, fasilita, sarana-prasarana, dan kurikulum. Setandar

pelayanan minimal (SPM) perlu dipenuhi agar sekolah mampu melayani

peserta didik dengan baik sehingga dapat mencapai standar pelayanan

yang optimal. Dalam rangka pelaksanaan rintisan sekolah standar nasional

(RSSN) SMA Al-Kautsar Bandar Lampung mencoba memenuhi beberapa

indikator SPM tersebut. Untuk itu pembenahan dan penyempurnaan

prasarana maupun sarana dan kompetensi guru dan tenaga administarasi

masih terus dilaksanalan. Satu diantara yang sedang dikembangkan dan

disempurnakan adalah kurikulum tingkat satuan pendidik (KTSP).

Mencermati tujuan Pendidikan Nasional yang termuat dalam

Undang-undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor:  19 Tahun 2005 tentang

Setandar Pendidikan Nasional, dan meperhatikan pula tentang Rencana

Strategis (Renstra) Yayasan Al Kautsar dengan visi : Unggul, Islami dan

Global. Dengan dasar regulasi-regulasi diatas, maka setiap lulusan SMA

diharapkan menjadi manusia yang cerdas, berakhlak mulia, yaitu manusia

yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbudi

pekerti luhur, memiliki pengetahuan dan keterampilan, serta sehat jasmani

dan rohani. Disamping itu lulusan SMA diharapkan memiliki rasa

tanggung jawab yang tinggi terhadap nusa dan bangsa.

Tujuan ini merupakan dambaan setiap warga negara indonesia

pada umumnya, maupun masyarakat Lampung pada khususnya. Meskipun
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harapan dan dambaan ini masih jauh, namun demikian upaya-upaya

mencapai tujuan tersebut harus selalu berjalan terus. Di sisi lain tuntutan

globalisasi membawa kita memasuki arus persaingan yang ketat untuk

memasuki bursa kerja. Sementara itu lulusan SMA juga diharapkan

melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Untuk menjaga semangat dan arah kebijakan sekolah dalam rangka

membangun budaya mutu agar tetap eksis dan survive dalam setiap situasi

dan kondisi perubahan, maka sekolah telah menetapkan empat kebijakan

strategis yakni : Pertama , Kompetitif, artinya  bahwa seiring dengan

perubahan arah kebijakan pemerintah seperti diberlakukannya otonomi

daerah yang berakibat pada berdirinya sekolah-sekolah unggulan di setiap

kota/kabupaten maupun provinsi, kebijakan pemerintah dalam bidang

pendidikan yang semakin cepat dan berubah-ubah menuntut sekolah untuk

memiliki imunitas dan  daya saing  yang tinggi. Hanya sekolah yang

memiliki imunitas dan daya sainglah yang dapat tetap menjadi sekolah

yang berkualitas dan menjadi dambaan umat.

Kedua, Jaminan Mutu, artinya  bahwa sekolah harus berani

memberikan jaminan mutu  kepada masyarakat dan seluruh stakeholders

bahwa sekolah ini memang benar-benar berkualitas dan layak menjadi

pilihan mereka. Setiap prestasi yang diraih sekolah sebisa mungkin

diketahui oleh masyarakat melalui media baik media internal maupun

eksternal. Perubahan nilai/skor atau biasa disebut gain score dilaporkan

kepada orang tua/masyarakat sehingga mereka bisa menilai apakah tujuan
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mereka menyekolahkan anaknya di SMA Al-Kautsar dapat tercapai atau

tidak. Untuk menjaga dan mengawal mutu sekolah, sekolah/perguruan

mengupayakan adanya organ penjamin mutu.

Ketiga, Otonomi dan Efisiensi, artinya bahwa paradigma

pendidikan dalam manajemen pendidikan menggunakan pendekatan MBS

(Manajemen Berbasis Sekolah), dimana pemerintah memberikan

kewenangan lebih luas kepada  sekolah untuk merencanakan dan

mengelola pendidikan di sekolah, tidak seperti di era orde baru yang

semua kebijakan pendidikan selalu bergantung kepada pemerintah pusat.

Kondisi ini harus bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, karena dapat

memberikan peluang lebih besar kepada sekolah untuk bisa maju dan

berkembang secara lebih cepat. Tetapi otonomi harus dibarengi dengan

efisiensi baik keuangan maupun sumber daya manusia, sehingga sekolah

memiliki cadangan energi lebih untuk dipergunakan pada situsai dan

kondisi yang tepat.

Keempat, Transparansi dan Akuntabilitas, artinya tuntutan

masyarakat sekarang  terhadap  semua lembaga publik adalah adanya

transparansi dan akuntabilitas, artinya adalah lembaga publik harus

transparan dalam pengelolaan keuangan dan manajemen lainnya dan dapat

dipertanggungjawabkan secara publik. Perkembangan dan persaingan

dalam pendidikan semakin terasa seiring dengan arah kebijakan

pemerintah pusat seperti diberlakukannya otonomi daerah, demokratisasi

pendidikan yang menyebabkan di setiap  kota/kabupaten maupun provinsi
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berkompetisi untuk mendirikan sekolah unggulan baik negeri maupun

swasta. Kondisi ini harus disikapi secara arif dan bijaksana.

2. Madrasah Aliayah Negeri I ( MAN MODEL) Bandar Lampung8

MAN I Bandar Lampung pada awalnya bernama MAN I Tanjung

Karang yang berdiri pada tanggal 1 Juli 1979, merupakan alih fungsi dari

sekolah Persiapan Institut Agama Islam Negeri (SPAIN) Tanjung Karang.

Madrasah yang dahulu masih menyatu dengan Kampus IAIN Lampung di

Kaliawi ini juga merupakan MAN yang pertama berdiri di Provinsi

Lampung. Perubahan nama Madrasah ini merupakan penyesuaian atas

perubahan nama Ibu Kota Provinsi Lampung. MAN I Bandar Lampung

berdiri di atas lahan yang cukup luas yakni 2,6 Ha. Pada awal berdirinya,

Madrasah ini hanya memiliki 3 lokal dibangun pada tahun 1981. Ketiga

lokal (ruang kelas) tersebut dialokasikan untuk siswa kelas 3 pindahan dari

kampus IAIN Lampung yang berada di Kelurahan Kaliawi.

Untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan

masyarakat akan kehadiran ulama intelektual, pada tahun 1999 atas

gagasan Prof. H.Munawir Sadzali, MA. Sebagai Menteri Agama saat itu,

MAN I Bandar Lampung ditetapkan sebagai satu dari 27 Madrasah Aliyah

di Indonesia yang diberi tugas untuk menyelenggarakan program

peningkatan ilmu agama. Program ini selanjutnya disebut Madrasah

Aliyah Program Khusus (MAPK). Keberadaan MAPK adalah sebagai

program yang setara dengan program lain yang ada di MAN I bandar

8Profil MAN I (MODEL) Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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Lampung. Kurikulum yang digunakan 70 % merupakan ilmu agama dan

30 % merupakan ilmu umum, dengan bahasa pengantar bahasa Arab dan

bahasa Inggris.

Dengan jumlah siswa 40 siswa putra yang diasramakan serta

disubsidi oleh Departemen Agama, Program MAPK menjadi program

unggulan. Keunggulan ini terutama pada kemampuan siswa

berkomunikasi menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris., serta

kemampuan siswa MAPK menembus  berbagai perguruan tinggi favorit di

luar negeri seperti Mesir, Arab Saudi dan MalaysiaBerkat keunggulan

yang kian nyata, program MAPK mendapat dukungan  dari Gubernur

Lampung Pudjono Pranyoto, melalui 8 Kakanwil Depag Lampung, yakni

pemberian fasilitas infra struktur berupa jalan, mess guru tutor dan dana

operasional.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tahun 1992 tentang alih

fungsi dari PGAN menjadi MAN, maka MAN Tanjung karang berubah

menjadi MAN I Tanjungkarang, dan dengan sendirinyaorientasi

pengembangan mutu Madrasah tidak hanya pada program ilmu agama,

melainkan juga pada program IPA dan PS. Kebijakan ini menempatkan

posisi Madrasah sama dengan SMU dan karenanya tantangan Madrasah

menjadi relatif berat.   Untuk menjawab persaingan dengan SMU namun

tetap menjaga ciri keislamannya, pada tahun 1996, MAN I Tanjungkarang

membentuk program kelas Intensif yang pembiayaannya dibantu oleh

orang tua siswa. Program ini berorientasi pada keunggulan MIPA.
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Program ini cukup berhasil mengangkat prestasi Madrasah khususnya

dalam berbagai lomba bidang studi umum. Selain itu cukup banyak para

alumniyang berhasil melanjutkan pendidikannya di berbagai PTN favorit

di Indonesia.

Dilatarbelakangi berbagai keberhasilan tersebut dan didukung oleh

SDM yang dimiliki, padat ahun 1998 MAN I Tanjung karang mendapat

kepercayaan  menjadi MAN MODEL, yakni MAN percontohan yang

didanai oleh ADB melalui proyek Development Madrasah Aliyah Project

(DMAP) dengan SK Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor

:IV/PP.006/KEP/17A/98 tanggal 28 februari 1998. Untuk mendukung

program tersebut, MAN MODEL delengkapi dengan beberapa fasilitas,

termasuk Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) dan Pusat

Pengembangan Madrasah (PPM).

Bermodalkan sumber daya manusia yang ada,  serta semangat kerja

keras dan perhatian pemerintah menjadikan  MAN I Bandar Lampung saat

ini sebagai salah satu Madrasah yang berprestasi bukan saja pada tingkat

Kota Bandar Lampung melainkan pada tingkat Provinsi Lampung. Dengan

merespon perkembangan global yang kian pesat dan tantangan yang

semakin besar bagi generasi islam mendatang serta keinginan  masyarakat

untuk memiliki Madrasah yang berkualitas, diakui pada tingkat regional,

nasional bahkan mampu bersaing pada tingkat internasional, maka MAN I

Kota Bandar Lampung meluncurkan dua  program  utama peningkatan

mutu yakni  membuat Kelas Unggulan  Berstandar  Internasional
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(RMBI/RSBI) dan Program Unggulan Pengembangan Vocasional Skill

(kecakapan hidup).

D. Data, Sumber Data, dan Instrumen Penelitian

1. Data

Pada penelitian ini jenis data yang akan diambil dibedakan menjadi

dua, yakni data primer dan data sekunder.  Kedua jenis data tersebut sesuai

dengan fokus penelitian yakni tentang peningkatan mutu pendidikan pada

sekolah menengah Islam berprestasi. Terdapat tiga masalah yang akan

dikaji dalam penelitian ini, meliputi perencanaan peningkatan mutu,

pelaksanaan peningkatan mutu dan evaluasi peningkatan mutu pada MAN

I Bandar Lampung dan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

Data primer yaitu data yang diperoleh dalam bentuk kata-kata dan

prilaku subyek yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan

peningkatan mutu dan evaluasi peningkatan mutu pada  MAN I Bandar

Lampung dan SMA Al-Kautsar bandar Lampung. Sedangkan  data

sekunder  adalah data yang diperoleh dari beberapa dokumen, foto-foto,

dan benda – benda yang digunakan sebagai pelengkap data primer.  Data

primer dikumpulkan melalui observasi dan wawancara. Pada kegiatan

observasi dilakukan pengamatan terhadap beberapa kegiatan

pembelajaran, rapat-rapat, diklat yang dilakukan sekolah dalam rangka

upaya peningkatan mutu pendidikan. Data sekunder yang dikumpulkan

melalui dokumen adalah data yang ada kaitannya dengan  fokus penelitian

seperti, tulisan, rekaman,gambar rencana strategis (program kerja), prestasi
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akademik dan non akademik, nilai Ujian Nasional (UN),  nilai Penilaian

Kinerja Guru (PKG) dan Kepala Sekolah (PKKS), kurikulum yang

digunakan, implementasi 8 standar nasional pendidikan (SNP) dimasing-

masing sekolah serta dokumen lain seperti dokumen kerjasama dengan

berbagai pihak dalam upaya peningkatan mutu pendidikan.

Pengambilan data dalam penelitian ini menggunakan teknik snow-

boll sampling yang  bertujuan mencari informan kunci, dari informan

kunci selanjutnya akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah

yang akan diteliti, hal ini dilakukan untuk melengkapi keterangan yang

diperoleh dari informan.9

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas manusia (human) dan

bukan manusia. Sumber data manusia berfungsi sebagai subjek atau

informasi kunci (key informan). Data yang diperoleh dari informan berupa

data lunak (soft data). Sedangkan sumber data yang bukan manusia berupa

dokumen yang relevan dengan fokus penelitian, seperti gambar, foto,

catatan atau tulisan-tulisan yang ada kaitannya dengan fokus penelitian,

Data yang diperoleh melalui dokumen bersifat data keras (hard data)10

Sumber data berhubungan dengan manusia (human) dalam

penelitian ini yaitu kepala sekolah, komite, masyarakat, guru, dan yayasan.

Peneliti dengan informan memiliki posisi yang sama, dan informan bukan

9Biklen and Bogdan Robert C., Qualitative Research for Education: An Introduction to
Theory and Methods,  (London: Alyn and Bacon Inc., 1982), h. 102.

10Nasution, Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif, (Bandung: Tarsito, 2003), h. 55.
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hanya sekedar memberikan tanggapan yang diminta peneliti umum,

namun tetap bisa memiliki pilihan dan kesukaan dalam menyampaikan

informasi yang dimiliki. Untuk memilih informan yang tepat maka peneliti

menggunakan beberapa kriteria sebagai berikut: (1) enkulturasi penuh,

artinya subjek cukup lama (sekitar tiga sampai empat tahun) dan intensif

menyatu dengan medan aktifitas yang menjadi sasaran penelitian,

sehingga memiliki pengetahuan khusus atau informasi atau dekat dengan

situasi yang menjadi fokus penelitian, (2) keterlibatan langsung, subjek

yang masih aktif terlibat di lingkungan aktifitas yang menjadi sasaran

penelitian, (3) subjek yang masih mempunyai waktu untuk dimintai

informasi oleh peneliti, (4) subjek yang tidak mengemas informasi, tetapi

relatif memberikan informasi yang sebenarnya, dan (5) subjek yang

tergolong asing bagi peneliti. Berdasarkan kriteria diatas maka penelitian

ini dalam mencari informan dengan menggunakan teknik snowball

sampling. Teknik ini digunakan oleh peneliti karena untuk menseleksi dan

memilih informan yang benar-benar mengetahui informasi dan

permasalahan secara mendalam serta dapat dipercaya menjadi sumber data

yang valid.Teknik sampling yang digunakan dibagi menjadi dua tahap

yaitu: (1) studi kasus tunggal pada kasus pertama digunakan teknik

sampling secara bergulir (snowball sampling) yaitu mencari informan

kunci (key informan) yang dapat memberi informasi kepada peneliti

tentang data yang dibutuhkan; (2) teknik pengambilan sampling dilakukan
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seperti pada kasus pertama dengan tujuan untuk memperoleh data pada

kasus kedua sekolah.

Kepala sekolah, sebagai pemimpin tertinggi dilembaganya, tentu

memiliki banyak informasi dan pengetahuan tentang informasi dan

pengetahuan tentang sekolah yang dipimpinnya, sehingga dapat dijadikan

sebagai informan pertama (key informan). Setelah diwawancarai

secukupnya, kepala lembaga tersebut diminta menunjukan satu, dua, atau

lebih guru, tenaga administrasi, pengurus, yayasan dan wali murid yang

dianggapnya memiliki dan mampu memberikan informasi dan dapat

dijadikan informan berikutnya. Selesai diwawancarai, mereka yang juga

diminta menunjukan orang lain yang bisa dijadikan berikutnya. Begitu

seterusnya sehingga informan penelitian ini dipilih dengan menggunakan

teknik purposif, yakni dengan memilih orang orang yang dianggap tahu

tentang fokus masalah secara mendalam dan bisa dipercaya sebagai

sumber data.

Dari informan itu dikembangkan untuk mencari informan

berikutnya dengan teknik bola salju (snowball sampling). Teknik bola

salju ini digunakan untuk mencari informasi terus menerus dari informan

yang satu ke yang lainnya, sehingga data yang diperoleh semakin lengkap,

banyak dan mendalam. Teknik pengumpulan data ini akan berhenti apabila

data yang dianggap telah jenuh (data saturation), atau jika data tentang

manajemen mutu sekolah berprestasi tidak berkembang lagi sama dengan

data yang telah diperoleh sebelumnya (point of theoritical saturation).
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Berdasarkan kriteria yang disarankan oleh spradley diatas, para

informan tersebut telah memenuhi syarat sebagai informan. Pimpinan

layanan pendidik layak dijadikan sebagai informan kunci, karena telah

menduduki jabatan sebagai pemimpin lebih dari tiga tahun.

Adapun ikhtisar tentang sub fokus dan aspek-aspek penelitian,

data, sumber data, dan teknik pengumpulan data, disajikan pada tabel di

bawah ini:



Tabel 3.1
Sub Fokus dan Aspek-Aspek Penelitian

Standar Isi
Sumber

Data

Teknik
Pengumpulan

Data
Standar Proses

Sumber
Data

Teknik
Pengumpulan

Data
Standar PTK

Sumber
Data

Teknik
Pengumpulan

Data

Perencanaan 1. Pembentukan tim
pengembangan
kurikulum tingkat
satuan pendidikan

Kasek/
Kamad,
Dokumen,
Waka. Kur.

Wawancara,
Dokumen

1. Pembentukan tim
penelaahan
silabus dan RPP
kelompok mata
pelajaran

Waka Kur. Wawancara 1. Pemenuhan jumlah dan
kualifikasi pendidik dan
tenaga kependidikan
yang memenuhi standar
minimal

Observasi,
Kamad/
Kasek

Wawancara
, Observasi

2. Perumusan kerangka
dasar kurikulum

Dokumen Dokumen 2. Penyusunansilabu
s oleh masing-
masing guru mata
pelajaran

Guru,
Dokumen

Wawancara,
Dokumen

2. Pemenuhan standar
kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan

Kamad/
Kasek,
Waka Kur.,
Dokumen,
Observasi

Wawancara
, Dokumen,
Observasi

3. Penyusunan struktur
kurikulum dan
standar kompetensi

Dokumen,
Waka. Kur.

Wawancara,
Dokumen

3. Penyusunan RPP
oleh masing-
masing guru mata
pelajaran

Guru,
Dokumen,
Waka Kur.

Wawancara,
Dokumen

3. Peningkatan kemampuan
tenaga pendidik
menggunakan Teknologi
Informasi dalam
melaksanakan
pembelajaran

Kamad/
Kasek,
Guru,
Observasi

Wawancara
, Observasi

4. Penentuan beban
belajar seluruh mata
pelajaran

Waka. Kur.,
Observasi

Wawancara,
Observasi

4. Penyusunan
bahan ajar oleh
masing-masing
guru mata
pelajaran

Kamad,
Waka Kur,
Observasi

Wawancara,
Observasi

4. Peningkatan kemampuan
tenaga pendidik dalam
menguasai persuratan
dinas, perpajakan dan
computer

Kamad/
Kasek

Wawancara

Fungsi-Fungsi
Manajemen

SNP
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5. Penyusunan/
pengembangan
silabus

Waka. Kur. Wawancara 5. Penyusunan alat
evaluasi hasil
belajar oleh
masing-masing
guru

Kamad/
Kasek,
Dokumen

Wawancara,
Dokumen

5. Peningkatan kemampuan
pendidik dalam
merancang dan
melaksanakan
pembelajaran inovatif
untuk meningkatkan
kreatifitas peserta didik

Guru, Waka
Kur.

Wawancara

6. Penyusunan kalender
pendidikan

Kamad.,
Dokumen

Wawancara,
Dokumen

6. Peningkatan kemampuan
pendidik dalam
melakukan penilaian
sikap, perilaku dan
keterampilan peserta
didik.

Kasek,
Waka Kur.

Wawancara

Pelaksanaan 1. Tim pengembangan
kurikulum menyusun
dan merumuskan
kurikulum tingkat
satuan pendidikan
yang memuat :

a. Mata pelajaran dan
alokasi waktu

b.Program muatan
lokal yang mencakup
jenis program dan
strategi pelaksanaan

c. Pengaturan Beban
Belajar

d.Ketuntasan Belajar
(KKM)

e. Kriteria kenaikan
kelas dan kelulusan

f. Pendidikan
kecakapan hidup

g. Pendidikan berbasis

Dokumen Dokumen 1. Guru
melaksanakan
penyusunan
silabus
berdasarkan hasil
pemetaan Standar
Isi

Waka Kur,
Dokumen

Wawancara,
Dokumen

1. Rekrutmen pendidik
yang memenuhi standar

Kamad/
Kasek

Wawancara
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keunggulan lokal dan
global

2. Sekolah menyusun
dan mengembangkan
kerangka dasar
kurikulum (KDK)
yang memuat :

a. Tujuan pendidikan
SMA/MA

b.Visi dan Misi
Sekolah/Madrasah

c. Tujuan Satuan
Pendidikan
(Sekolah/Madrasah)

Dokumen,
Observasi,
Kamad/
Kasek

Wawancara,
Dokumen,
Observasi

2. Guru membuat
analisis tentang
indikator
ketercapaian pada
masing-masing
mata pelajaran

Guru,
Kasek

Wawancara 2. Mengajukan guru-guru
yang belum tersertifikasi
untuk mengikuti uji
kompetensi ke dinas
pendidikan

Kasek,
Waka Kur.,
Dokumen

Wawancara
, Dokumen

3. Merumuskan struktur
kurikulum (SK) yang
memuat :

a. Pola dan susunan
mata pelajaran

b.Kebutuhan peserta
didik dan satuan
pendidikan

c. Alokasi waktu tatap
muka

d. Jenis mata pelajaran
mulok

Dokumen Dokumen 3. Guru melakukan
analisis SK, KI
dan KD

Waka Kur.,
Kasek

Wawancara,
Dokumen

3. Memotivasi dan
mendorong guru-guru
untuk meningkatkan
kualifikasi akademik (S-
2, S3)

Kamad/
Kasek

Wawancara

4. Silabus
disusun/dikembangk
an secara mandiri
dengan melibatkan
seluruh guru dari
sekolah yang
bersangkutan

Waka Kur. Wawancara 4. Guru menyususn
bahan ajar sesuai
karakteristik
siswa

Waka Kur.,
Observasi

Wawancara,
Observasi

4. Mengadakan
IHT/Workshop dan
kegiatan lain untuk
meningkatkan kemampuan
gurumenggunakan
Teknologi Informasi dalam
melaksanakan proses
pembelajaran

Kamad/
Kasek,
Dokumen

Wawancara
, Dokumen
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5. Sekolah merumuskan
kalender pendidikan
dengan
mempertimbangkan

a. Minggu efektif
belajar

b. Jeda tengah semester
c. Jeda antar semester
d.Libur akhir tahun

pelajaran
e. Hari libur keagamaan
f. Hari libur

umum/nasional
g. Hari libur khusus
h. Kegiatan khusus

sekolah/madrasah

Dokumen Dokumen 5. Guru
melaksanakan
penyusunan RPP

Waka Kur.,
Dokumen

Wawancara,
Dokumen

5. Menyelenggarakan/mengi
rim tenaga pendidik untuk
mengikuti diklat profesi
untuk meningkatkan
profesionalisme tugas.

Kamad/
Kasek,
Dokumen

Wawancara
, Dokumen

6. Sosialisasi lebih
intensif visi, misi dan
tujuan sekolah
kepada seluruh
warga sekolah

Kamad/
Kasek,
Observasi

Wawancara,
Observasi

6. Guru
melaksanakan
proses
Pembelajaran

Waka Kur.,
Kasek

Wawancara

7. Guru
melaksanakan
evaluasi hasil
proses
pembelajaran

Observasi,
Guru, Waka
Kur

Wawancara,
Observasi

8. Guru melakukan
analisis evaluasi
hasil proses
pembelajaran

Waka Kur.,
Dokumen

Wawancara,
Dokumen
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9. Guru melakukan
tindak lanjut
analisis hasil
evaluasi proses
pembelajaran

Kamad/
Kasek

Wawancara

10. Guru melaporkan
hasil evaluasi proses
pembelajaran

Kamad/
Kasek, Waka
Kur,
Dokumen

Wawancara,
Dokumen

Evaluasi 1. Evaluasi tercapainya
visi, misi dan tujuan
sekolah/madrasah

Kamad/
Kasek

Wawancara 1. Evaluasi
penyusunan dan
pengembangan
silabus

Waka Kur. Wawancara 1. Mengkalkulasi jumlah
pendidik yang memenuhi
standar minimal

Kamad/
Kasek,
Dokumen

Wawancara,
Dokumen

2. Evaluasi implementasi
kurikulum untuk mata
pelajaran yang telah
dikembangkan

Kamad/
Kasek

Wawancara 2. Evaluasi
penyusunan RPP

Waka Kur. Wawancara 2. Mengkalkulasi jumlah
pendidik yang lulus uji
kompetensi dan
memperoleh tunjangan
sertifikasi

Dokumen Dokumen

3. valuasi pengembangan
mulok

Kamad/
Kasek,
Dokumen

Wawancara,
Dokumen

3. Evaluasi dan
supervisi kegiatan
proses
pembelajaran

Waka Kur.,
Observasi

Wawancara,
Observasi

3. Mengkalkulasi jumlah
pendidik yang melanjutkan
pendidikan S-2 dengan
beasiswa

Dokumen Dokumen

4. Evaluasi
pengembangan diri

Kamad/
Kasek,
Observasi

Wawancara,
Observasi

4. Evaluasi hasil
kegiatan
penyusunan bahan
penilaian / evaluasi
pembelajaran

Waka Kur. Wawancara 4. Observasi dan penilaian
kegiatan proses
pembelajaran dengan
menggunakan teknologi
informasi

Observasi Observasi

5. Evaluasi pendidikan
kecakapan hidup

Kamad/
Kasek

Wawancara 5. Evaluasi hasil
analisis proses
pembelajaran

Kamad/
Kasek

Wawancara

6. Evaluasi pendidikan
berbasis keunggulan
lokal dan global

Kamad/
Kasek,
Observasi

Wawancara,
Observasi

6. Evaluasi penyusunan
bahan ajar

Kamad,
Waka Kur,
Dokumen

Wawancara,
Dokumen
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3. Instrumen Penelitian

Menurut Sugiono11, didalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai

human instrumen berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih

informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai

kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan

atas temuannya. Peneliti sebagai instrumen atau alat penelitian karena

mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

a. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus

dari lingkungan yang harus diperkirakannya bermakna atau tidak bagi

penelitian,

b. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek

keadaan dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus,

c. Tiap situasi merupakan keseluruhan artinya tidak ada suatu instrumen

berupa test atau angket yng dapat menangkap keseluruhan situasi

kecuali manusia,

d. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami

dengan pengetahuan semata dan untuk memahaminya, kita perlu sering

merasakannya, menyelaminya berdasarkan pengetahuan kita,

e. Peneliti sebagai instrumen dapat segera menganalisis data yang

diperoleh. Ia dapat menafsirkannya, melahirkan hipotesis dengan

segera untuk menentukan arah

f. Hanya manusia sebagai instrumen dapat mengambil kesimpulan

11Sugiono, Op. Cit., h. 306-308.
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berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakan

segera sebagai balikan untuk memperoleh penegasan, perubahan,

perbaikan atau perlakuan.

Sebagai instrumen kunci dalam penelitian ini ( the key instrumen),

peneliti  harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan diri serta belajar dari

kedua sekolah/madrasah. Kehadiran dan keterlibatan peneliti di lapangan

akan lebih memungkinkan menemukan makna dan tafsiran dari subjek

dibandingkan alat non-human, sebab peneliti dapat mengkonfirmasikan

dan mengadakan pengecekan kembali kepada subjek apabila informasinya

kurang atau tidak sesuai dengan tafsiran peneliti, melalui pengecekan

anggota (member checks). Bahkan melalui keterlibatan langsung peneliti

di lapangan dapat diketahui adanya informasi tambahan dari informan

berdasarkan latar pandang, prestasi, pengalaman, keahlian, dan

kedudukannya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Biklen dan Bogdan  terdapat tiga teknik pengumpulan

data dalam penelitian kualitatif yakni wawancara mendalam (in depth

interview); observasi partisipan (partisipan observation); dan studi

dokumentasi (study documents).12

Adapun uraian teknik pengumpulan data tersebut sebagai berikut:

12Bogdan dan Biklen, Op. Cit., h. 114-143.



150

a. Wawancara mendalam

Selain melalui observasi partisipatif, peneliti dapat

mengumpulkan data melalui wawancara mendalam, yaitu suatu

kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung

dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang

diwawancarai. Bahkan keduanya dapat dilakukan bersamaan, di mana

wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam lagi data yang

didapat dari observasi. Seperti yang dikemukakan Sugiyono13 yang

mengatakan bahwa dalam penelitian kualitatif, sering menggabungkan

teknik observasi partisipatif dengan wawancara mendalam. Selama

melakukan observasi, peneliti juga melakukan wawancara kepada

orang-orang yang ada di dalamnya.

Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan, menurut

Sudarwin14 berdasarkan strukturnya, pada penelitian kualitatif ada dua

jenis wawancara yaitu; (1) wawancara relatif tertutup, di mana

pertanyaan difokuskan pada topik khusus dan umum dan dibantu oleh

panduan wawancara yang dibuat cukup rinci;(2) wawancara terbuka, di

mana peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas

dan mendalam.

Kedua jenis wawancara ini dapat digunakan sesuai dengan

kebutuhan. wawancara relatif tertutup digunakan jika peneliti telah

13Sugiyono, Op.Cit., h. 25.
14Sudarwin Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif; Ancangan Metodologi, Presentasi dan

Publikasi Hasil Penelitian Untuk Mahasiswa dan Peneliti Pemula Bidang Ilmu-ilmu Sosial,
Pendidikan dan Humaniora, (Bandung: Pustaka Setia, 2002), h. 73-74.
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memperkirakan tentang informasi yang akan didapatkan. Sedangkan

wawancara terbuka digunakan dalam penelitian pendahuluan untuk

mendapatkan informasi awal tentang permasalahan yang ada.

Wawancara terbuka juga digunakan untuk mendapatkan informasi lebih

dalam lagi. Pada awalnya yang dibicarakan hanya masalah yang sepele

yang tidak berkaitan dengan masalah penelitian, namun perlahan tapi

pasti, mulai menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan masalah

penelitian sampai tuntas. Menurut Moleong15 ada dua jenis pertanyaan

yaitu pertanyaan luaran dan pertanyaan pendalaman. Pertanyaan luaran

adalah pertanyaan yang bersifat umum dan tidak menggali informasi

secara mendalam, sedangkan pertanyaan pendalaman digunakan untuk

menggali informasi secara mendalam sampai ke makna yang

terkandung dalam kasus yang diteliti.

Dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan data yang penuh

makna, sebaiknya digunakan wawancara terbuka atau wawancara tak

terstruktur yang dapat secara leluasa menggali data selengkap mungkin

dan sedalam mungkin sehingga pemahaman peneliti terhadap fenomena

yang ada sesuai dengan pemahaman para pelaku itu sendiri.

Disinilah peran peneliti sebagai instrumen utama yang tidak

selalu terpancang pada panduan wawancara. Keberhasilan wawancara

sangat tergantung pada keterampilan yang dimilikipeneliti dalam

mendapat kepercayaan orang yang diwawancarai. keterampilan itu

15Moleong, L. Y., Metodologi Penelitian Kualitatif, (Ed. Revisi; Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2005), h. 23-24.
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antara lain, cara mengajukan pertanyaan seperti sensitifitas pertanyaan

dan urutan pertanyaan, cara mendengarkan dengan serius, cara

berekspresi secara verbal seperti intonasi dan kecepatan suara, maupun

berekpresi secara nonverbal seperti kontak mata, sabar dan perhatian

dalam mengikuti jawaban serta mengkondisikan situasi yang nyaman.

Wawancara dapat dimulai dengan pertanyaan yang mudah

sebagai pendahuluan atau pemanasan, baru mulai masuk ke pertanyaan

informasi dan fakta, hindari pertanyaan bermakna ganda, hindari

pertanyaan masalah privacy, ulang kembali jawaban untuk klarifikasi,

berikan kesan positif, dan kontrol emosi negatif, perdalam pertanyaan

ke topik yang lebih spesifik, kemudian diakhiri dengan pertanyaan

penutup. Masalah yang mungkin muncul dalam wawancara; adalah

orang yang diwawancarai tidak konsentrasi, tidak kooperatif, menolak

berbicara atau tidak suka berbicara dan masalah teknis (alat perekam,

catatan). Secara garis besar ada dua macam pedoman wawancara, yaitu:

1) Pedoman wawancara tidak terstruktur, yaitu pedoman wawancara

yang hanya memuat garis besar yang akan ditanyakan. Dalam hal ini

perlu adanya kreativitas pewawancara sangat diperlukan, bahkan

pedoman wawancara model ini sangat tergantung pada

pewawancara.

2) Pedoman pewawancara terstruktur, yaitu pedoman wawancara yang

disusun secara terperinci sehingga menyerupai chek-list.

Pewawancara hanya tinggal memberi tanda √ (check).
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Dalam pelaksanaan penelitian dilapangan, biasanya wawancara

dilaksanakan dalam bentuk ”semi structured”. Dimana interviwer

menanyakan serentetan pertanyaan yang sudah terstruktur, kemudian

satu persatu diperdalam dalam menggali keterangan lebih lanjut.

Dengan model wawancara seperti ini, maka semua variabel yang ingin

digali dalam penelitian akan dapat diperoleh secara lengkap dan

mendalam.

Dalam pelaksanaan wawancara, sering kita temukan dilapangan

adanya perbedaan persepsi pandangan tentang hal-hal tertentu yang

berkaitan dengan masalah penelitian, antara peneliti dengan orang yang

diwawancarai.Berdasar hal tersebut, yang perlu diketahui bahwa dalam

penelitian kualitatif naturalistik, ada dua istilah yaitu informasi emic

dan etic. Informasi emic adalah informasi yang berkaitan dengan

bagaimana pandangan responden terhadap dunia luar berdasar

perspektifnya sendiri, sedangkan yang berdasar perspektif peneliti

disebut informasi etic.16

Sejalan dengan beberapa pendapat di atas, Sugiono17,  membagi

wawancara dalam tiga macam, yaitu:

1) Wawancara terstruktur

Wawancara ini digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila

peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang

informasi apa yang akan diperoleh. Oleh karena itu dalam

16Bambang Rustanto, Teknik Pengumpulan Data Kualitatif, diakses dari http://bambang-
rustanto.blogspot.co.id/2014/11/, pada tanggal 3 Oktober 2015 pukul 19.30 WIB.

17Sugiyono, Op.Cit., h. 63-65.
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melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan penelitian

berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternative jawabannya

pun telah disiapkan.

2) Wawancara semi terstruktur

Jenis wawancara ini sudah termsuk dalam kategori in depth

interview, dimana dalam pelaksanaannya lebih bebas bila

dibandingkan dengan wawancara terstrktur. Tujuan dari wawancara

ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka,

dimana pihak yang diajak wawancara diminta pendapat, dan ide-

idenya. Dalam melakukan wawancara peneliti perlu mendengarkan

secara teliti dan mencatat apa yang dikemukakan informan.

3) Wawancara tak berstruktur

Wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas

dimana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah

tersusun secara sistematis dan lengkap untuk pengumpulan datanya.

Pedoman wawancara yang digunakan hanya berupa garis-garis besar

permasalahan yang akan ditanyakan.

Wawancara kualitatif adalah wawancara yang dilakukan oleh

peneliti baik secara langsung (face to face), telepon atau media lainnya,

maupun terlibat langsung dalam suatu kelompok tertentu yang terdiri

dari enam sampai delapan responden. Pertanyaan yang diberikan dalam

wawancara kualitatif umumnya bersifat tidak terstruktur (unstructured)

dan bersifat terbuka (openended) yang dengan sengaja diciptakan untuk
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memunculkan padangan maupun opini dari para responden

wawancara18

Adapun langkah-langkah dalam melakukan wawancara menurut

Sugiono19, diantaranya adalah:

1) Menetapkan kepada siapa wawancara itu dilakukan

2) Menyiapkan pokok-pokok masalah yang akan menjadi bahan

pembicaraan

3) Mengawali atau membuka alur wawancara

4) Melangsungkan wawancara

5) Mengkonfirmasikan ikhtisar hasil wawancara dan mengakhirinya

6) Mengidentifikasi tindak lanjut hasil wawancara yang telah diperoleh

Dalam penelitian ini materi  wawancara disesuaikan dengan

fokus penelitian, melalui langkah-langkah yang akan dilakukan sebagai

berikut: (1) menetapkan orang yang akan diwawancarai; (2)

menyiapkan bahan-bahan pertanyaan yang akan menjadi bahan

pembicaraan; (3) mengawali dan membuka arah pembicaraan; (4)

melakukan wawancara; (5) merekam atau mencatat hasil wawancara;

(6) mengkomunikasikan hasil wawancara; (7) menyalin hasil

wawancara ke dalam catatan dengan melakukan pemilahan.

b. Observasi Partisipan

Observasi berasal dari kata observation yang berarti

pengamatan. Metode observasi dilakukan dengan cara mengamati

18Creswell, J. W., Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixes, (Ed.
Ketiga; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 267.

19Sugiyono, Op. Cit., h. 72.
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perilaku, kejadian atau kegiatan orang atau sekelompok orang yang

diteliti. kemudian mencatat hasil pengamatan tersebut untuk

mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan peneliti

dapat melihat kejadian sebagaimana subyek yang diamati

mengalaminya, menangkap, merasakan fenomena sesuai pengertian

subyek dan obyek yang diteliti.

Menurut Spradley20 tujuan observasi adalah memahami pola,

norma dan makna dari perilaku yang diamati, serta peneliti belajar dari

informan dan orang-orang yang diamati. Selanjutnya Spradley

mengemukakan bahwa yang diamati adalah situasi sosial yang terdiri

dari tempat, pelaku dan aktivitas. Tempat adalah di mana observasi

dilakukan, dapat di rumah, lingkungan, sekolah, kelas, bengkel dll.

Pelaku adalah orang-orang yang berperan dalam masalah yang diteliti,

seperti, guru, pengawas, siswa, orang tua siswa, petani, buruh,

masyarakat dll. Aktivitas adalah kegiatan yang dilakukan oleh pelaku

yang sedang diteliti, seperti, kegiatan belajar mengajar, belajar, bekerja

dan kegiatan lainya yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Untuk dapat melakukan observasi dengan baik, peneliti harus

memahami bentuk atau jenis observasi, sehingga mendapatkan data

yang akurat sesuai apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Ada

beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan. Bungin21

20Spradley James. P., The Ethnographic Interview, (New York: Holt Renehart and
Winston, 1980), h. 122.

21Bungin. Burhan, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Pemahaman Filosofis dan
Metodologis ke Arah Penguasaan Model Aplikasi, (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2006), h. 33.
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mengemukakan beberapa bentuk observasi yang dapat digunakan dalam

penelitian kualitatif, yaitu observasi partisipasi, observasi tidak

terstruktur, dan observasi kelompok tidak terstruktur. Menurut Susan

dalam Sugiyono22 dalam observasi partisipatif peneliti mengamati apa

yang dikerjakan orang, mendengarkan apa yang mereka ucapkan, dan

berpartisipasi dalam aktifitas mereka. Jadi Observasi partisipasi

merupakan metode pengumpulan data yang digunakan untuk

mendapatkan data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan

dimana observer atau peneliti benar-benar berada dalam keseharian

pelaku yang diteliti atau informan, keberadaan peneliti dapat terlibat

secara aktif maupun tidak aktif.

Spradley23 membagi partisipasi atau keterlibatan peneliti

menjadi empat yaitu; (1) partisipasi pasif, di mana peneliti datang

mengamati tetapi tidak ikut terlibat kegiatan yang diamati; (2)

partisipasi moderat, di mana peneliti kadang ikut aktif terlibat kegiatan

kadang tidak aktif; (3) partisipasi aktif, di mana peneliti terlibat aktif

dalam kegiatan yang diteliti; (4) partisipasi lengkap, di mana peneliti

sudah sepenuhnya terlibat sebagai orang dalam, sehingga tidak

kelihatan sedang melakukan penelitian. Untuk mendapatkan data yang

akurat sebaiknya menggunakan observasi dengan partisipasi lengkap,

karena sebagai orang dalam peneliti leluasa mengamati dan

mendapatkan makna sesungguhnya dari apa yang diamati.

22Sugiyono, Op.Cit., h. 81.
23Spradley James. P., Op.Cit., h. 123.
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Sementara observasi tidak berstruktur adalah observasi di mana

peneliti belum tahu secara pasti apa yang akan diamati, sehingga

pengamatan dilakukan tanpa menggunakan instrument baku, tetapi

hanya berupa rambu-rambu pengamatan, oleh karena itu peneliti atau

pengamat harus mampu mengembangkan daya pengamatannya dalam

mengamati fenomena atau dinamika pelaku yang diteliti. Sedangkan

observasi kelompok adalah observasi yang dilakukan secara

berkelompok terhadap suatu atau beberapa fenomena atau event

sekaligus.

Dalam melakukan observasi, peneliti harus dapat memusatkan

perhatian dan akhirnya memilih hal-hal yang secara khas menemukan

gambaran sesuatu yang bermakna. Pada permulaan observasi peneliti

mengamati secara menyeluruh dan dengan ruang lingkup yang luas,

kemudian memusatkan diri pada hal-hal yang menjadi fokus

penelitianya dan akhirnya memilih hal-hal yang khas dan yang paling

relevan untuk diamati dengan lebih cermat. Hal ini seperti yang

dikemukakan Spradley (1980) bahwa tahapan observasi ada tiga yaitu;

(1) observasi deskriptif, di mana peneliti mengamati semua yang ada

secara menyeluruh, mendeskripsikan semua yang diamati, observasi ini

disebut juga sebagai grand tour observation; (2) observasi terfokus, di

mana pengamatan difokuskan pada aspek tertentu yang menjadi fokus

penelitian, observasi ini disebut juga sebagai mini tour observation.
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dan; (3) observasi terseleksi, di mana peneliti menyeleksi fokus yang

ditemukan secara lebih rinci lagi.

Selanjutnya Spradley24 mengatakan, ketika melakukan observasi

peneliti dapat mulai melakukan analisis. Pada observasi deskriptif

peneliti dapat mulai menarik kesimpulan sementara, dengan analisis

domain, sehingga dapat mendeskripsikan semua yang diobservasi. Pada

observasi terfokus, peneliti melakukan analisis taksonomi sehingga

dapat menemukan fokus yang sebenarnya. Pada observasi terseleksi,

peneliti melakukan analisis komponensial, sehingga dapat menemukan

karakteristik, persamaan, perbedaan, hubungan dari yang diteliti

sehingga mudah ditarik kesimpulan dan ditemukan makna sebenarnya

dari apa yang diteliti setelah kemudian menggunakan analisis tema. Jika

analisisnya menggunakan analisis interaktif, maka pada setiap tahapan

observasi di atas peneliti dapat melakukan reduksi data, tabulasi data

dan verifikasi atau penarikan kesimpulan.

Observasi atau pengamatan dapat dilaksanakan dengan bantuan

alat pengamatan yang berupa, daftar cek, tabel sosiometri, catatan

lapangan, jurnal harian, alat perekam elektronik dan format lainnya.

Pemilihan alat bantu menjadi sangat penting untuk mendapatkan data

kualitatif yang penuh makna. misalnya perilaku, aktifitas, dan proses

kegiatan lainnya. Catatan lapangan menjadi pilihan utama, karena

memungkinkan peneliti memahami makna yang terkandung di lapang

24Ibid., h.125.
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yang diamati kemudian mencatatnya, sementara format lainnya seperti

daftar cek hanya sebagai pelengkap, karena daftar cek sering tidak

dapat memuat semua apa yang diamati. Catatan lapangan terdiri dari

catatan deskriptif yang berisi gambaran tempat, orang dan kegiatannya

(termasuk pembicaraan dan ekspresinya). Dan catatan reflektif yang

berisi pendapat, gagasan dan kesimpulan sementara peneliti serta

rencana berikutnya. Seperti yang dikemukakan Moleong25 catatan

lapangan adalah catatan tertulis tentang apa yang didengar, dilihat,

dialami dan dipikirkan dalam rangka pengumpulan data dan refleksi

terhadap data dalam penelitian kualiatatif.

Observasi kualitatif menurut Creswell26 adalah observasi yang

dilakukan oleh peneliti dengan cara turun langsung ke lokasi untuk

mengamati segala perilaku dan aktivitas yang ingin diteliti. Peneliti

mencatat dan atau merekam proses observasi berupa aktivitas-aktivitas

dalam lokasi peneliian baik terstruktur maupun semistruktur yaitu

dengan mengajukan sejumlah pertanyaan kepada responden sebagai

proses pengumpulan data. Peneliti kualitatif dapat terjun langsung

menjadi partisipan untuk mengumpulkan data, atau hanya menjadi non-

partisipan (pengamat).

Opsi-opsi, kelebihan dan kekurangan metode observasi

dibandingkan dengan metode pengumpulan data yang lain menurut

25Moleong, L. Y., Op.Cit., h. 26.
26Creswell, J. W., Op.Cit., hal. 268.
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Creswell27 yaitu:

1) Ketika peneliti ikut serta menjadi partisipan dan menyembunyikan

perannya sebagai observer, maka peneliti dapat menemukan

pengalaman baru dari turun langsung menjadi partisipan. Namun,

keberadaan peneliti sebagai partisipan di sini dapat dianggap ataupun

tampak sebagai pengganggu jalannya observasi.

2) Ketika peneliti ikut serta menjadi partisipan dan menampakkan

perannya sebagai observer, maka peneliti dengan leluasa dapat

melakukan perekapan perilaku atau aktivitas selama proses observasi

berlangsung ketika informasi yang dibutuhkan muncul. Namun,

peneliti bisa saja melaporkan hasil observasi yang bersifat

privat/pribadi yang tidak dikehendaki dari responden.

3) Ketika partisipan yang ikut serta dalam aktivitas pengamatan

menjadi observer sekunder, maka segala aspek-aspek yang dganjil,

tidak biasa dan aneh yang tidak ditemukan oleh observer primer

(peneliti) dapat diungkapkan oleh observer sekunder (partisipan).

Namun, dengan adanya observer sekunder, peneliti akan dianggap

sebagai individu yang tidak memiliki skill yang baik dalam

mengobservasi.

4) Ketika peneliti melakukan observasi secara pribadi tanpa

menggunakan bantuan dari partisipan, maka peneliti dapat

mengeksplorasi topik-topik yang tidak menyenangkan bagi peneliti

27Ibid.
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untuk dijadikan bahan bahasan. Namun, partisipan dalam penelitian

ini kerapkali mendatangkan masalah selama proses penelitian

berlangsung (dalam hal ini biasanya siswa).

Menurut Sugiono28 terdapat bermacam-macam observasi, yaitu:

1) Observasi Partisipatif

Dalam observasi ini peneliti terlibat dengan kegiatan sehari-hari

orang yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data

penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut melakukan

apa yang dikerjakan oleeh sumber data, dan ikut merasakan suka

dukanya. Observasi ini dibagi lagi menjadi empat, diantaranya:

a) Partisipasi aktif: Dalam hal ini peneliti dating di tempat kegiatan

orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan

tersebut.

b) Partisipasi moderat: Peneliti dalam mengumpulkan data ikut

observasi partisipatif dalam beberapa kegiatan tetapi tidak

semuanya.

c) Partisipasi aktif: Peneliti ikut melakukan apa yang dilakukan oleh

narasumber tetapi belum sepenuhnya lengkap.

d) Partisipasi lengkap: Peneliti sudah terlibat sepenuhnya terhadap

apa yang dilakukan sumber data.

2) Observasi Terus Terang atau Tersamar

Peneliti melakukan pengumpulan data menyatakan terus terang

28Sugiyono, Op.Cit., h. 82-83.
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kepada sumber data, bahwa ia sedang melakukan penelitian. Jadi

mereka yang diteliti mengetahui semua kegiatan dari peneliti. Tetapi

dalam suatu saat peneliti juga tidak harus terus terang atau tersamar

dalam observasi, hal ini untuk menghindari kalau suatu data yang

dicari merupakan data yang masih dirahasiakan.

3) Observasi Tak Berstruktur

Observasi dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan tidak

berstruktur karena fokus penelitian belum jelas. Fokus observasi

akan berkembang selama kegiatan observasi berlangsung. Kalau

masalah penelitian sudah jelas seperti dalam penelitian kuantitatif,

maka observasi dapat dilakukan secara terstruktur dengan

menggunakan pedoman observasi. Dalam melakukan pengamatan

peneliti tidak menggunakan instrumen yang telah baku, tetapi hanya

berupa rambu-rambu pengamatan.

Adapun objek yang diteliti menurut Spradley 29terdiri atas tiga

komponen yaitu

1) Place, tempat dimana interaksi dalam situasi social sedang

berlangsung.

2) Actor, pelaku atau orang-orang yang sedang memainkan peran

tertentu misalnya guru, kepala sekolah, pengawas.

3) Activity, kegiatan yang dilakukan oleh actor dalam situasi yang

sedang berlangsung seperti kegiatan belajar mengajar.

29Spradley James. P., Op.Cit., h. 126-127.
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Sedangkan tahapan observasi meliputi :

1) Observasi deskriptif

Observasi deskriptif dilakukan peneliti pada saat memasuki situasi

social tertentu sebagai objek penelitian. Pada tahap ini peneliti belum

membawa masalah yang akan diteliti, maka peneliti melakukan

penjelajah umum, an menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap

semua yang dilihat, didengar dan dirasakan.

2) Observasi terfokus

Pada tahap ini peneliti sudah melakukan mini tour observation, yaitu

pada suatu observasi yang telah dipersempit untuk difokuskan pada

aspek tertentu. Peneliti melakukan analisis taksonomi sehingga dapat

menemukan fokus.

3) Observasi terseleksi

Pada tahap ini peneliti menguraikan fokus yang ditemukan sehingga

datanya lebih rinci.

c. Studi Dokumentasi

Dokumen diartikan sebagai suatu catatan tertulis / gambar yang

tersimpan tentang sesuatu yang sudah terjadi. Dokumen merupakan

fakta dan data tersimpan dalam berbagai bahan yang berbentuk

dokumentasi. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-

surat, laporan, peraturan, catatan harian, biografi, simbol, artefak, foto,

sketsa dan data lainya yang tersimpan. Dokumen tak terbatas pada

ruang dan waktu sehingga memberi peluang kepada peneliti untuk
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mengetahui hal-hal yang pernah terjadi untuk penguat data observasi

dan wawancara dalam memeriksa keabsahan data, membuat

interprestasi dan penarikan kesimpulan.

Kajian dokumen dilakukan dengan cara menyelidiki data yang

didapat dari dokumen, catatan, file, dan hal-hal lain yang sudah

didokumentasikan. Metode ini relatif mudah dilaksanakan dan apabila

ada kekeliruan mudah diganti karena sumber datanya tetap. Dengan

membuat panduan / pedoman dokumentasi yang memuat garis-garis

besar data yang akan dicari akan mempermudah kerja di lapangan

dalam melacak data dari dokumen satu ke dokumen berikutnya.

Menurut Sugiono30, dokumen merupakan catatan peristiwa yang

sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-

karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan

misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan,

kebijakan. Hasil penelitian dari observasi atau wawancara akan lebih

kredibel/dapat dipercaya kalau didukung oleh sejarah pribadi kehidupan

di masa kecil, di sekolah, di tempat kerja, di masyarakat dan

autobiografi.

Sugiyono31, berpendapat bahwa teknik pengumpulan data

merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan

utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Ada tiga teknik

pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini,

30Sugiyono, Op.Cit., h. 85.
31Ibid., h. 224.
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a. Teknik Wawancara, menurut Esterberg sebagaimana dikutif Sugiono,

bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar

informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikontruksikan

makna dalam suatu topik tertentu. Adapun pedoman wawancara pada

penelitian ini selengkapnya terlampir pada Lampiran 1.

b. Teknik Pengamatan/Observasi, menurut Sutrisno Hadi sebagaimana

dikutif Sugiono, bahwa, observasi merupakan suatu proses yang

kompleks, suatu proses yang tersusun dari berbagai proses biologis dan

psikhologis. Dua di antara yang terpenting adalah proses-proses

pengamatan dan ingatan. Adapun pedoman observasi selengkapnya

terlampir pada Lampiran 5.

c. Teknik Dokumentasi, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu.

Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya

monumental dari seorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya

catatan harian, sejarah kehidupan (life histories), ceritera, biografi,

peraturan, kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar misalnya foto,

gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya

misalnya karya seni, yang dapat berupa gambar, patung, film dan lain-

lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode

observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif. Adapun data-

data/ Informasi yang akan dikumpulkan melalui metode dokumen

selengkapnya terlampir pada Lampiran 6.
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E. Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan melalui kegiatan menelaah data, menata, membagi

menjadi satuan-satuan yang dapat dikelola, mensintesis, mencari pola,

menemukan apa yang bermakna, dan apa yang diteliti dan diputuskan peneliti

untuk dilaporkan secara sistematis32.

Data yang terdiri dari deskripsi-deskripsi yang rinci mengenai sutuasi,

peristiwa, orang, interaksi dan perilaku. Dengan kata lain, data merupakan

deskripsi dari pernyataan-pernyataan seseorang tentang perspektif,

pengalaman atau suatu hal, sikap, keyakinan dan pikirannya, serta petikan-

petikan isi dokumen berkaitan dengan suatu program rancangan penelitian ini

adalah studi multi kasis. Menurut Yin33 rancangan peneltian multi kasus

dalam menganalisis data dilakukan dua tahap, yaitu : (1) analisis data kasus

individu (individual cases) dan (2) analisis data lintas kasus (cross-cases

analysis).

1. Analisis Data Kasus Individu

Analisis data kasus individu yang dimaksud dalam penelitian ini adalah

analisis data pada masing-masing subjek. Data yang di analisis adalah

berupa kata-kata, simbol, artifak yang masih memerlukan penafsiran.

Penafsian yang dilakukan untuk mengatahui makna dari data yang

didapatkan. Menurut Bogdan dan Biklen , proses analisis data dilakukan

bersama-sama dengan proses pengumpulan data, dan analisis setelah

pengumpulan data selesai. Setelah pengumpulan data dilakukan, teknik

32Bogdan and Biklen, Op.Cit., h. 145.
33Yin, Op.Cit., h. 52-53.
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analisis yang digunakan untuk mengorganisasi data berupa pengkodean

kategori.

2. Analisis Data Lintas Kasus

Analisis data lintas kasus dimaksudkan sebagai proses membandingkan

temuan-temuan yang diperoleh dari masing-masing kasus, sekaligus

sebagai proses memadukan antar kasus. Untuk menjelaskan alur

pengumpulan dan analisis kasus tunggal dan analisis lintas kasus seperti

yang disarankan oleh Yin sebagaimana dijelaskan pada gambar di bawah:

Desain Pengumpulan & Analisis Data
Kasus Tunggal

Analisis Lintas
Kasus

Hubungkan
penelitian ke teori
terdahulu arahkan
ke eksplanasi

 Tentukan “proses”
secara operasional

 Tentukan “hasil
proses” (tidak hanya
dampak akhir)

 Gunakan teknik
pengumpulan data
formal

Wawancara
Pengamatan
dokumen

Wawancara
Observasi
Dokumen

Penjodohan pola
implikasi
kebijakan
replika

Penjodohan pola
implikasi kebijakan
replika

Gambar 3.1 Analisis Multikasus Penelitian

Kongklusi
lintas kasus

Modifikasi
teori

Laporan
kasus MAN

I Bandar
Lampung

MAN I
Bandar

Lampung
Pemilihan

kasus

Kembangkan
teori

Kembangkan
implikasi
kebijakan

Tulis laporan
lintas kasus

SMA Al-
Kautsar
Bandar

Lampung

SMA Al-
Kautsar
Bandar

Lampung

Desain
protokoler
pemilihan

data
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Langkah-langkah yang dilakukan dalam analisis lintas kasus ini

meliputi: (1) menggunakan pendekatan induktif konseptual yang dilakukan

dengan membandingkan dan memadukan temuan konseptual dari MAN I

Bandar Lampung dan SMA Al Kautsar Bandar Lampung; (2) hasil dari

membandingkan dan memadukan masing-masing kasus individu dijadikan

dasar untuk menyusun pernyataan konseptual atau proposisi-proposisi lintas

kasus; (3) mengevaluasi kesesuaian proposisi dengan fakta yang digunakan;

(4) merekonstruksi ulang proposisi-proposisi sesuai dengan fakta dari masing-

masing kasus individu; (5) mengulangi proses ini sebagaimana diperlukan,

sampai batas kejenuhan.

F. Pengecekan Keabsahan Data

Subjektivitas peneliti merupakan hal yang dominan dalam penelitian

kualitatif, mengingat dalam penelitian kualitatif, peneliti sebagai instrumen

penelitian, ditambah lagi teknik pengumpulan data utama peneliian kualitatif

adalah wawancara dan observasi yang dianggap banyak kelemahan ketika

dilakukan secara terbuka dan apalagi tanpa kontrol. Untuk mengatasinya perlu

dilakukan pemeriksaan terhadap keabsahan data. Moleong34,menyatakan

bahwa untuk menetapkan keabsahan data kualitatif diperlukan teknik

pemeriksaan atas empat kriteria yaitu; (1) Credibility / derajat kepercayaan;

(2) Transferability / keteralihan; (3) Dependability / kebergantungan dan; (4)

Confirmability / kepastian.

34 Moleong, L. Y., Op.Cit., h. 32-34.
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1. Credibility atau derajat kepercayaan

Ada beberapa kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan derajat

kepercayaan yaitu; (a) memperpanjang waktu penelitian; (b), observasi

detail yang terus menerus; (c) triangulasi atau pengecekan data dengan

berbagai sumber sebagai pembanding terhadap data tersebut; (d)

mengekspos hasil sementara atau akhir yang diperoleh dalam bentuk

diskusi analitis dengan rekan sejawat; (e) kajian kasus negatif dengan

mengumpulkan kasus yang idak sesuai dengan pola yang ada sebagai

pembanding; (f) membandingkan dengan hasil penelitian lain dan; (g)

pengecekan data, penafsiran dan kesimpulan dengan sesama anggota

penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan triangulasi metode secara

proporsional sesuai konteks yakni dengan membandingkan informasi/data

yang didapat melalui wawancara, observasi, dan dokumen.

2. Transferability atau keteralihan

Transferability atau keteralihan yaitu dapat tidaknya hasil penelitian ini

ditransfer atau dialihkan atau tepatnya diterapkan pada situasi yang lain.

3. Dependability atau kebergantungan

Dependability atau kebergantungan yaitu apakah hasil penelitian

mengacu pada kekonsistenan peneliti dalam mengumpulkan data,

membentuk, dan menggunakan konsep-konsep ketika membuat

interpretasi untuk menarik kesimpulan.

4. Konfirmability

Konfirmability atau kepastian yaitu dapat tidaknya hasil penelitian
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dibuktikan kebenarannya dimana hasil penelitian sesuai dengan data

yang dikumpulkan dan dicantumkan dalam laporan lapangan. Hal ini

dilakukan dengan membicarakan hasil penelitian dengan orang yang

tidak ikut dan tidak berkepentingan dalam penelitian dengan tujuan agar

hasil dapat lebih objektif.

G. Tahap Penelitian

Tahapan-tahapan yang dilalui dalam penelitian ini  meliputi: tahap pra

lapangan (pra research),  tahap studi eksplorasi umum, tahap kegiatan

lapangan, tahap analisis data, dan  tahap penulisan. Tahap pra lapangan, yaitu

tahapan studi persiapan atau studi orientasi dengan melakukan pre-research

pra-proposal dan menyusun proposal penelitian tentative dan mengulang

sumber pendukung yang diperlukan. Penentuan objek dan focus penelitian ini

didasarkan atas: (1) isu-isu umum tentang manajemen mutu sekolah islam

berprestasi; (2) mencari keunikan lokasi  penelitian dan urgensi penelitian (3)

mengkaji literature-literatur yang relevan serta melanjutkan perizinan kepada

subyek penelitian (4) melakukan diskusi dengan teman sejawat untuk

menentukan keunikan dan urgensi penelitian.

Tahap studi eksplorasi umum, yaitu suatu tahapan penelitian meliputi:

(1) konsultasi, wawancara dan perizinan pada instansi yang berwenang; (2)

penjajagan umum pada beberapa objek yang ditunjukan untuk melakukan

observasu dan wawancara secara global atau disebut grand tour dan mini tour

guna menentukan pemilihan objek lebih lanjut; (3) studi literature dan

menentukan kembali focus penelitian; (4) diskusi untuk memperoleh
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masukan; serta (5) konsultasi secara kontinyu untuk memperoleh legimitasi

guna melanjutkan penelitian.

Tahap kegiatan lapangan, tahap ini meliputi pengumpulan data-data

yang terkait dengan focus penelitian, baik dari catatan lapangan, observasi,

interview dan dokumentasi.Tahap analisis data, tahap ini meliputi kegiatan

pengolahan data, mengorganisir data yang diperoleh melalui observasi,

wawancara dan dokumentasi perkasus. Selanjutnya dilakukan pengecekan

data dengan cara mengecek sumber data, metode yang digunakan dalam

memperoleh data dan teknik yang digunakan dalam mencari data.

Tahap penulisan, yang meliputi (1) pengumpulan data yang dilakukan

secara rinci dan mendalam guna menemukan kerangka konseptual tema-tema

dilapangan; (2) pengumpulan data analisis data secara bersama-sama; (3)

pengecekan hasil dan temuan penelitian., dan penulisan laporan hasil

penelitian untuk diajukan pada tahap ujian desertasi; (4) penulisan hasil

penelitian untuk diajukan pada tahap disertasi.



BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

1. SMA Al- Kautsar  Bandar Lampung

a. Deskripsi Umum1

SMA Al Kautsar Yayasan Al-Kautsar Lampung dirintis oleh

Kelompok Pengajian Al-Amal di Bandar Lampung yang beranggotakan

Muspida Tingkat I dan seluruh Kepala Dinas/Kanwil Tingkat I serta

Bupati/Walikota se-Propinsi Lampung yang beragama Islam, yang

mengadakan pengajian bulanan di rumah kediaman anggota secara

bergilir. Dalam suatu pengajian rutin di bulan Januari 1991 dibahas isu

penting dalam bidang pendidikan, yaitu: relatif rendahnya kualitas

sekolah umum dan sekolah agama di Propinsi Lampung, terus

meningkatnya kecenderungan masyarakat Lampung yang

menyekolahkan anaknya ke sekolah unggul di Jakarta, Yogyakarta, dan

Bandung, relatif tidak tersedianya sekolah umum unggul bernafaskan

Islam yang berkualitas, dan semakin beratnya persaingan untuk

memasuki sekolah unggul di Lampung.

Pada bulan Maret 1991 disepakati untuk segera membangun suatu

lembaga pendidikan dasar dan menengah yang bernafaskan Islam dan

bermutu di Propinsi Lampung. Pada bulan Mei 1991 dibentuk Panitia

Persiapan Pendirian SMP dan SMA yang diberi nama “NURUL ULUM”

1Dokumen tentang Profil SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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(Cahaya Ilmu), yang kemudian menyusun proposal pendirian sekolah

termasuk yayasan yang akan menaunginya dengan nama Yayasan

NURUL ULUM. Pada Tahun Pelajaran 1991/1992, SLTP dan SMA

Nurul Ulum sudah mulai menerima murid baru, yang untuk sementara

waktu siswanya dititipkan pada SMP Negeri II dan SMA Negeri II

Tanjung Karang. Pada bulan November 1991 nama NURUL ULUM

kemudian diganti dengan nama “AL-KAUTSAR” (Nikmat yang

berlimpah). Pada tanggal 16 Januari 1992, Yayasan Al-Kautsar

membentuk lembaga yang khusus mengelola kegiatan pendidikan umum

yang berwawasan islam di Propinsi Lampung yang diberi nama

Perguruan Al-Kautsar. Tanggal tersebut kemudian dijadikan hari jadi

Perguruan Al-Kautsar.

SMA Al-Kautsar pertama kali menerima murid pada tahun

1993/1994. Sebagai sekolah yang baru berdiri dan belum dikenal oleh

masyarakat menyebabkan adanya kekhawatiran dari pengurus Yayasan

tentang ada tidaknya minat masyarakat menyekolahkan anaknya di SMA

Al-kautsar, sehingga pada tahun itu kebijakannya adalah 10  calon murid

pendaftar pertama langsung diterima. Berkat penyebaran informasi

secara langsung ke sekolah-sekolah seperti Kalianda, Metro/Lampung

Tengah, Kotabumi dan Pringsewu maka pada tahun pertama

mendapatkan siswa sebanyak kurang lebih 210 orang, yang pada waktu

itu masih menyatu dengan SMP Al-Kautsar baik gedung maupun guru
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dan karyawannya. Yang unik pada tahun itu adalah hingga penataran  P4

selesai sekolah belum memiliki Kepala Sekolah.

Tahun 1994-1996 sekolah sering mendapat  kunjungan para

menteri seperti Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Menteri Riset

dan Teknologi RI, Menteri Agama RI dan pejabat-pejabat pusat lainnya.

Prestasi demi prestasi diraih oleh SMA Al-Kautsar baik pada bidang

akademis maupun non akademis di Bandar Lampung maupun Lampung

bahkan pada event nasional.

Memasuki  tahun 2002/2003 SMA Al-Kautsar memasuki babak

baru dengan dibukanya kelas unggul akademis. Dari kelas unggul inilah

akhirnya perkembangan sekolah mengalami kemajuan yang cukup pesat,

bahkan bisa dikatakan sejajar dengan sekolah-sekolah vafourit di

Lampung seperti SMAN 2 dan SMA Xaverius pada beberapa bidang.

Dilihat  dari prosentase kelulusan dan siswa yang diterima di PTN atau

PTS vafouritpun dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang

sangat tajam. Sukses dalam pengelolaan kelas unggul, maka pada tahun

pelajaran 2004/2005 SMA Al-Kautsar membuka kelas Plus. Target dari

kelas ini adalah mampu menyamai prestasi dari kelas unggul dengan

dukungan sarana dan prasarana, saat ini  kelas Plus yang sedang

berupaya menuju tingkat kelas Internasional dengan manajement dan

kurikulum serta pengelolaannya mengacu pada program sekolah

internasional. Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangannya, SMA
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Al-Kautsar memiliki VISI yakni : Unggul, islami, dan global, Sedangkan

MISI yang ingin dicapai adalah:

1) Membangun sekolah yang berkualitas unggul dan islami.

2) Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kesejahteraan tenaga

pendidikan untuk tercapainya proses pembelajaran yang berkualitas

unggul dan islami.

3) Meningkatkan kualitas prestasi, keberhasilan, daya saing, dan

akhlakulkarimah siswa, guru, dan karyawan sebagai hasil proses

pembelajaran yang berkualitas unggul dan islami.

4) Membangun dan mengembangkan kampus pendidikan menjadi tempat

yang indah, dan berwawasan lingkungan, aman dan nyaman, serta

islami untuk menunjang proses pembelajaran dan pelayanan

pndidikan yang berkualitas

unggul dan islami.

5) Membangun dan mengembangkan pendidikan yang islami,

profesional,

Dilihat dari letak geografisnya SMA Al-Kautsar berdiri di atas

tanah seluas 5 Ha (50.000 m2). Di atasnya berdiri bangunan dengan

rincian meliputi luas bangunan 2.745 m2, lapangan olah raga 1.500 m2,

lapangan upacara 4.000 m2, taman 925 m2, tanah belum dimanfaatkan

2.075 m2, halaman 5.000 m2 dan parkir 1.500 m2. Secara administratif

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung berada di bawah naungan Yayasan

Perguruan Al-Kautsar.  Sekolah ini terletak di Jalan Soekarno Hatta ( By
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pass ), Raja Basa Bandar Lampung Telp. 0721 781578, Faks. 0721-

781578, Email: smaal-kautsar@yahoo.co.id, http://www.al-kautsar.net.

Di sebelah timur dari lokasi SMA Al-Kautsar ini berbatasan dengan

perkampungan penduduk,  sebelah barat berbatasan dengan Universitas

Lampung (UNILA),  Sedangkan disebelah utara  berbatasan dengan Jalan

raya Soekarno Hatta dan diseberangnya berdiri kampus Islamic Center/

Asrama Haji Lampung.  disebelah selatan berbatasan dengan

perkampungan warga. Secara umum  letak geografis SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung berada pada posisi yang sangat strategis karena

berdekatan dengan Kampus UNILA dan dipinggir Jalan Raya Soekarno

Hatta, dimana akses transportasi untuk mencapai sekolah ini dapat

diperoleh dengan mudah.

SMA Al-Kautsar adalah salah satu sekolah swasta di Bandar

Lampung yang mengalami perkembangan begitu cepat. Pada tahun

pelajaran 2015/2016 jumlah keseluruhan siswa SMA Al-Kautsar Bandar

Lampung adalah 925 orang. Jumlah ini terdistribusi dalam 24 rombongan

belajar dengan tiga tingkatan kelas yakni kelas X sebanyak 313 siswa,

kelas XI sebanyak 299 yang terdiri atas 142 siswa jurusan IPA dan 157

siswa jurusan IPS. Kelas XII berjumlah 313 siswa yang terdiri atas 152

siswa jurusan IPA dan 165 siswa jurusan IPS.
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Tabel 4.1.
Jumlah Peserta Didik

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2015/2016

No Tahun
Kelas

Jml
X XIA XIS Jml XIIA XIIS Jml

1 2011 – 2012 319 159 162 640 162 116 278 918

2 2012 – 2013 302 155 164 621 157 160 317 938

3 2013 – 2014 311 148 155 614 155 163 318 932

4 2014 – 2015 301 162 161 624 138 155 293 917

5 2015 – 2016 313 142 157 612 152 165 313 925

Sumber: Dokumen Tata Usaha SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

Untuk Tenaga Pendidik dan Kependidikan, pada tahun pelajaran

2015/2016 SMA Al-Kautsar Bandar Lampung memiliki 49 0rang tenaga

pendidik (guru). Delapan diantaranya berstatus PNS (guru DPK), 31 0rang

berstatus guru tetap yayasan (GTY), dan 10 orang guru berstatu calon guru

tetap yayasan (CGTY). Berdasarkan   kualifikasi  pendidikannya, sekolah

ini memiliki 42 orang guru berijazah sarjana S-1, dan 7 orang berijazah

sarjana S-2. Untuk tenaga kependidikan (TU/Karyawan), SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung memiliki  9 personil yang terdiri atas 5 orang berstatus

pegawai tetap yayasan (PTY), dan 4 orang berstatus calon pegawai tetap

yayasan. Dilihat dari kualifikasi pendidikannya, 4 orang berijazah SMA dan

5 orang berijazah S-1. Adapun data tentang guru dan karyawan SMA Al-

Kautsar  Tahun Pelajaran 2015/2016 selengkapnya terlampir pada Lampiran

10.

Ketersediaan sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk

menjamin kelangsungan dan kelancaran proses pembelajaran dan aktivitas

pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Di SMA Al-Kautsar Bandar
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Lampung telah disediakan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran

sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 11.

Sebagai landasan dan pedoman dalam melaksanakan aktivitas

pembelajaran, saat ini SMA AlKautsar Bandar Lampung menggunakan

kurikulum 2006 (KTSP). Pelajaran yang diberikan kepada siswa SMA

AlKautsar tidak banyak perbedaannya dengan sekolah sekolah SMA

lainnya. Namun, di SMA AlKautsar selain memberikan mata pelajaran

umum, SMA ini juga memberikan dua pelajaran yang berbeda dari sekolah

lainnya, yaitu Bahasa Arab dan Tahfizu Qur’an. Untuk Bahasa Arab para

siswi diharuskan dapat mampu mengartikan, membaca, dan menuliskan

kalimat dengan baik dan benar. Sedangkan, pelajaran Tahfizul Qur’an

ditujukan agar para siswa mampu menghafal surat-surat AlQur’an serta

tafsirnya dengan benar. Bahasa Arab dan Tahfizul Qur’an iberikan kepada

para siswa satu kali pertemuan dalam satu minggu dengan waktu 2

jam.SMA Al-Kautsar Bandar Lampung memulai kegiatan belajar mengajar

pada pukul 07.15 WIB. 15 menit awal yaitu dari pukul 07.15 07.30 WIB

digunakan untuk mengaji bersam asama dan pada pukul 07.30 WIB guru

akan masuk ke kelas untuk memulai kegiatan belajar mengajar. Kegiatan

belajar mengajar di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung berakhir pada pukul

15.30 WIB untuk hari Senin sampai Kamis serta untuk hari Jumat dan Sabtu

pada pukul 14.00 WIB. Proses pembelajaran diselenggarakan secara

klasikal, guru yang berpindah, rata-rata siswa per kelas adalah 32 sampai
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dengan 40 orang. Bahan ajar menggunakan buku-buku yang sesuai dengan

kurikulum yang ada dan buku-buku lain yang relevan.

Sebagai satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Masyarakat

dalam hal ini Yayasan, pengelolaan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung

dilengkapi dengan unsur pimpinan yang terdiri dari Kepala Sekolah, dan 3

Wakil Kepala Sekolah, yakni Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum,

Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan, dan Wakil Kepala Sekolah

Urusan Sarana dan Prasarana. Selain unsur-unsur tersebut, juga ada

koordinator Bimbingan Konseling ( BK ) serta ketua-ketua unit seperti:

Laboratorium, para pembina kegiatan ekstrakurikuler, dan dewan guru,

komite Sekolah, dan pengurus OSIS.  Standar dan mekanisme kerja telah

didistribusikan sesuai dengan jobdiscription masing-masing.

Penyelenggaraan pendidikan disuatu sekolah mutlak harus ditopang

oleh pembiayaan yang cukup memadai, terlebih lagi untuk sekolah swasta

yang biaya operasional pendidikannya hampir sepenuhnya bergantung pada

kontribusi orang tua dan pihak masyarakat yang lain.  Di SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung, biaya operasional pendidikan sebagian besar (90%)

bersumber dari kontribusi orang tua siswa  Sekitar 10% bersumber dari

bantuan pemerintah dan dari pihak lain yang bersifat tidak mengikat.

Perkiraan biaya satuan Rp 1.200.000,00/siswa/tahun. Akuntabilitas

pendanaan pada dana yang bersumber dari APBN dan dana dari orangtua

siswa. Tim pemeriksa dari inspektorat kementerian pendidikan dan unsur

komite sekolah.
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YAYASANAL KAUTSAR

Salah satu tujuan pelaksanaan evaluasi pembelajaran adalah untuk

mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi. Penentuan kompetensi

kelulusan masih bertumpu pada hasil Ujian Nasional (UN) dengan passing

grade 5,5  dan tingkat kelulusan 100%. Grade Scholastic Average (GSA)

atau rata-rata hasil ujian baik UN dan Ujian Sekolah (US) adalah 5,50,

sedangkan tingkat melanjutkan ke perguruan tinggi umum (PTN) mencapai

80%. Sedangkan sebagian yang lain melanjutkan pendidikan di sejumlah

perguruan tinggi swasta yang lain baik di daerah maupun di luar Lampung.

Struktur organisasi merupakan petunjuk hiarkis dan pedoman

struktural bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam setiap organisasi.

Adapun struktur organisasi kepemimpinan yang ada di SMA  Al-Kautsar

Bandar Lampung adalah sebagai berikut :

Gambar 4.1. Struktur Organisasi SMA Al-Kautsar Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2015/20162

2Dokumen SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.

KEPALA SEKOLAHEko Anzair,S.Si

WAKA. URUSANKESISWAANYudi Antoni,S.Si
WAKA.URUSANKURIKULUMDrs. Mesiyanto

WAKA. URUSANSARANA DAN PRASARANAHj. Ratna Juwita,S.Pd

KEPALA TATA USAHATATA USAHASopyan SE

KUMITESEKOLAH

KOORDINATORBIMB. KONSELINGIda Mardiana,S.Psi
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b. Deskripsi Data Khusus

1) Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Standar Isi

a) Perencanaan Standar Isi

(1)Pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum Sekolah (TPKS)

Upaya  strategis pertama yang dilakukan dalam rangka membangun

landasan mutu pendidikan yang kuat di SMA Al-Kautsar Bandar

Lampung adalah  dengan melakukan perencanaan standar isi yang baik.

Perencanaan standar isi meliputi  struktur kurikulum dan muatan

kurikulum. Kedua elemen inti kurikulum ini menjadi dasar bagi

pelaksanaan proses pembelajaran dan juga landasan titik tolak dalam

rangka pencapaian dan pengembangan mutu sekolah. Perencanaan

kurikulum berfungsi sebagai motivasi untuk melaksanakan sistem

pendidikan sehingga mencapai hasil optimal.

Dan didalam perencanaan kurikulum ini disusun berdasarkan asas-

asas: Objektivitas, Keterpaduan, Manfaat, Efisiensi dan efektivitas,

Kesesuaian, Kesimbangan, Kemudahan, Berkesinambungan, Pembakuan,

dan Mutu. Upaya  mempersiapkan kedua elemen kurikulum  tersebut

dimulai dengan membentuk tim pengembang kurikulum sekolah. Terkait

dengan  perencanaan kurikulum ini, Eko Anzair, S.Si. selaku kepala SMA

Al-Kautsar Bandar Lampung menyatakan:

Proses Pendidikan dalam kegiatan pembelajaran atau dalam kelas,
akan bisa berjalan dengan lancar, kondusif, interaktif, dan lain
sebagainya apabila pendidikan bisa dijalankan dengan baik ketika
kurikulum menjadi penyangga utama dalam proses belajar mengajar.
Kurikulum mengandung sekian banyak unsur konstruktif supaya
pembelajaran berjalan dengan optimal. Jantung pendidikan berada
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pada kurikulum. Baik dan buruknya hasil pendidikan sebagian besar
ditentukan oleh kurikulum, apakah mampu membangun kesadaran
kritis terhadap peserta didik ataukah tidak. Dalam rangka penataan
kurikulum di sekolah kami, dibentuklah tim pengembang kurikulum
sekolah yang berjumlah 17 0rang. Tim ini ditetapkan dengan surat
keputusan ( SK ) Kepala Sekolah. Tugas tim pengembang kurikulum
adalah  melakukan kajian kebutuhan dan tantangan pendidikan yang
dihadapi baik dalam jangka pendek, menengah maupun jangka
panjang. Hasil kajian tim  menjadi bahan utama dalam menyusun
dan menetapkan struktur kurikulum dan muatan kurikulum. Tim
pengembang kurikulum SMA Al-Kautsar terdiri atas satu orang
ketua (Kepala Sekolah), dan 16 orang anggota. Adapun pembagian
tugas Tim pengembang kurikulum SMA Al-Kautsar  terdiri atas 5
bagian yakni manajemen sekolah (2 anggota), pengembangan KTSP
(3 anggota), penilaian (4 anggota), pembelajaran (1 anggota) dan
analisis konteks (3 anggota). 3

Informasi yang disampaikan Kepala Sekolah sesuai dengan data

tentang susunan Tim Pengembang Kurikulum Sekolah dalam dokumen

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016. Fakta

diatas  memberikan gambaran bahwa kurikulum yang dikembangkan di

sekolah seyogyanya adalah jawaban atas kebutuhan peluang dan tantangan

yang sedang tumbuh dan berkembang di lingkungan warga belajar  dan

masyarakat pada umumnya, sekaligus mempersiapkan mereka untuk dapat

menyesuaikan diri ( berhasil) dalam menghadapi era kompetisisi global

yang makin ketat.

Kebijakan rancang bangun kurikulum secara filosofis harus

dimulai dengan membuka secara komprehensif akar potensi yang ada

dilingkungan sekolah. Berbagai potensi tersebut kemudian dikembangkan

dan dirumuskan menjadi suatu modal dasar,  cita cita dan harapan ideal

3Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
08.45 WIB.
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bersama yang akan dicapai melalui berbagai upaya program pendidikan.

Untuk merealisasikan kurikulum yang ideal tersebut maka perlu perangkat

organisasi dalam lingkup teknis seperti tim pengembang kurikulum

sekolah. Sebelum merumuskan struktur dan muatan kurikulum maka tim

ini harus melakukan kajian komprehensif tentang kebutuhan dan tantangan

pendidikan baik masa sekarang maupun masa yang akan datang.

Tujuannya adalah agar output sekolah mampu beradaftasi bahkan

berkompetisi secara efektif diberbagai lini kehidupan masyarakat.

Pembagian tugas tim pengembang kurikulum SMA Al-Kautsar yang

terdiri atas 5 devisi tersebut menunjukkan bahwa sekolah ingin

mengembangkan kurikulum secara komprehensif dan terpadu mulai dari

analisis konteks, pembelajaran, penilaian, pengembangan hingga

manajemen sekolah. Tujuan akhirnya adalah agar kurikulum yang telah

dikembangkan tersebut mampu menghasilkan lulusan yang berkemampuan

adaftasi dan kompetitif terhadap tantangan yang berkembang dilingkungan

masyarakat.

(2)Perumusan Kerangka Dasar Kurikulum

Berdasarkan studi dokumen kurikulum yang dilakukan pada bulan

Februari 2016 pada SMA AL-Kautsar Bandar Lampung tahun pelajaran

2015/2016 didapat imformasi bahwa dalam merumuskan kerangka dasar

kurikulum didasarkan pada tiga landasan yakni Landasan Filosofis,

Landasan Teoritis, dan Landasan Yuridis. Adapun landasan yuridisnya

sesuai dengan ketentuan dalam UU Sisdiknas meliputi:
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a) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional;

b) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan
yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional; dan

c) Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.4

(3)Penyusunan Struktur Kurikulum dan Standar Kompetensi

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran

yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran

kedalam muatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap tahun

pendidikan dituangkan dalam kompetensi yang harus dikuasai peserta

didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur

kurikulum.5 Berdasarkan studi dokumen kurikulum SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung, diperoleh informasi bahwa:

Struktur  kurikulum SMA Al Kautsar meliputi subtansi pembelajaran
yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun
mulai kelas X sampai kelas XII dan terdiri atas sejumlah mata
pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri ditambah dengan
mata pelajaran tertentu yang dikelola oleh Yayasan Al Kautsar
melalui beberapa pusat pendidikan pendukung yang ada di
lingkungan Yayasan. Muatan lokal yang dikembangkan di SMA Al
Kautsar Bandar Lampung merupakan kegiatan kurikuler untuk
mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri has,
potensi, termasuk keunggulan daerah Propinsi Lampung dengan
mayoritas penduduk beragama Islam dengan materi muatan lokal
berupa praktik hafalan ayat-ayat Al Qur’an dimulai daru juz 30
dengan mata pelajaran muatan lokal “Bahasa Lampung dan Tahfizul
Qur’an”

4Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
5Muhaimin dkk., Pengembangan Model Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

pada Sekolah dan Madrasah, (Jakarta: Raja Rosda Grafika, 2008), h. 228.
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Pengembangan diri yang dilaksanakan di SMA Al Kautsar bertujuan
memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan
dan mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat
setiap peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan
pengembangan diri dilakukan melalui kegiatan pelayanan konsling
yang berkenan dengan masalah diri pribadi dan kehidupan sosial,
belajar dan pengembangan karier peserta didik serta melalui kegiatan
ekstrakurikuler.
Pengorganisasian kelas-kelas dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelas X
merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan
kelas XI dan XII yang merupakan program penjurusan, terdiri atas
jurusan IPA dan IPS. Pendidikan kecakapan hidup yang mencakup
kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau
kecakapan vokasional juga dikembangkan di SMA Al Kautsar secara
terintegrasi dalam setiap kegiatan pembelajarn untuk seluruh mata
pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri.6

(4)Penentuan Beban Belajar Seluruh Mata Pelajaran

SMA Al-Kautsar menggunakan program pendidikan sistem paket.

Artinya semua siswa untuk level kelas yang sama wajib mengikuti mata

pelajaran yang telah ditentukan seperti yang tertera pada struktur

kurikulum. Dalam struktur kurikulum SMA/MA ada penambahan jam

belajar perminggu sebesar 4-6 jam sehingga untuk kelas X bertambah dari

38 jam menjadi 42 jam belajar, dan untuk kelas XI dan XII bertambah dari

38 jam menjadi 44 jam belajar. Sedangkan lama belajar untuk setiap jam

belajar adalah 45 menit. Menurut Mesiyanto selaku Wakil Kepala Sekolah

Bidang Kurikulum:

Penentuan beban belajar seluruh mata pelajaran dirumuskan dalam
bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk
mengikuti program pembelajaran melalui sistem Tatap Muka(TM),
Penugasan Terstruktur(PT), dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur

6Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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(KMTT). Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang
berupa proses interaksi antara peserta didik dengan guru.7

Pernyataan tersebut Sesuai dengan hasil observasi pada proses

pembelajaran di MAN I Bandar Lampung8 tentang lama belajar untuk satu

kali pertemuan yaitu 45 menit.

(5)Penyusunan/Pengembangan Silabus

Pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara

mandiri atau berkelompok dalam suatu sekolah/madrasah atau beberapa

sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) pada atau

Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendikan. Bagi guru-guru yang

belum mampu menyusun silabus secara mandiri, maka sekolah

memberikan pendampingan  atau membentuk kelompok guru mata

pelajaran untuk mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh

sekolah/madrasah tersebut. Di SMA Al-Kautsar menurut Mesiyanto:

Penyusunan silabus per mata pelajaran dilakukan secara bersama sama
untuk mata pelajaran yang sama melalui forum MGMP sekolah maupun
MGMP  SMA Kota Bandar Lampung. Adapun langkah-langkah
pengembangan silabus di SMA Al-Kautsar sebagai berikut:9

7Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
08.58 WIB.

8Observasi tentang Lama Belajar dalam Satu Pertemuan, Bandar Lampung, 25 Februari
2016 pukul 07.00 WIB.

9Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
09.17 WIB.
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Gambar 4.2. Langkah-langkah Pengembangan Silabus di SMA Al-Kautsar
Bandar Lampung10

Langkah penyusunan silabus yang dilakukan secara bersama sama

untuk mata pelajaran yang sama melalui forum seperti MGMP sekolah

memiliki nilai tambah tersendiri antara lain, para guru tersebut dapat saling

melengkapi informasi sekaligus melakukan evaluasi dalam setiap tahapan

penyusunan silabus. Diantara para guru tersebut dapat melakukan proses

sosialisasi dan saling memberi motivasi dalam kaitannya dengan

pengembangan silabus mata pelajaran yang diampu.

(6)Penyusunan Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan SMA Al-Kautsar mengacu kalender

pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung

dengan beberapa penyesuaian yang berkaitan dengan kegiatan khusus

SMA Al-Kautsar, namun tetap memperhatikan ketentuan kalender

pendidikan yang diamanatkan oleh  Standar Isi. Kalender pendidikan

10Dokumen Pengembang Silabus SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2015/2016.
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SMA Al-Kautsar Tahun Pelajaran 2015/2016 sebagaimana tersusun dalam

dokumen kurikulum SMA Al-Kautsar11 memuat :

1) Hari, tanggal, dan bulan tahun pelajaran berjalan

2) Hari pertama masuk sekolah

3) Pekan/hari Efektif KBM

4) Kegiatan kesiswaan dan kegiatan sekolah/Yayasan

5) Pekan Ulangan harian

6) Pekan Ulangan Mid Semester

7) Pekan Ulangan Umum Bersama

8) Waktu/Hari libur Nasional dan sekolah

9) Pekan/hari penulisan dan pembagian rapor

10) Latihan Ujian Nasional

11) Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Praktik

12) Libur semester dan libur akhir tahun pelajaran

b) Pelaksanaan  Standar Isi

(1)Penyusunan dan Perumusan Kurikulum SMA Al-Kautsar

Penyusunan dan perumusan kurikulum sekolah dilakukan oleh tim

pengembang kurikulum. Kurikulum SMA Al-Kautsar terdiri atas struktur

kurikulum dan muatan kurikulum. Berdasarkan studi terhadap dokumen

Kurikulum SMA Al-Kautsar didapat informasi tentang mata pelajaran dan

alokasi waktu, program muatan lokal, beban belajar, ketuntasan belajar,

11Dokumen SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2014/2016.
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kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup dan

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.sebagai berikut:

a. Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu12:

Kurikulum SMA Al-Kautsar  Kelas X terdiri atas 16 mata

pelajaran, muatan lokal, dan pengembangan diri sedangkan Kelas XI dan

XII Program IPA dan Program IPS terdiri atas 13 mata pelajaran, muatan

lokal, dan pengembangan diri. Dari keseluruhan mata pelajaran tersebut

di atas dikelompokkan menjadi lima kelompok mata pelajaran

sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 12.

Secara keseluruhan jenis mata pelajaran dan alokasi waktunya

perminggu tercantum pada struktur kurikulum SMA Al-Kautsar, dan

semuanya menggunakan sistem paket. Artinya semua siswa untuk level

kelas yang sama wajib mengikuti mata pelajaran yang telah ditentukan

seperti yang tertera pada struktur kurikulum.

Setelah melalui analisis dan pertimbangan dari berbagai pihak, SMA

Al-Kautsar menetapkan Ketrampilan Bahasa Arab sebagai mata pelajaran

Keterampilan Bahasa Asing, yang pelaksanaannya dimulai pada Tahun

Pelajaran 2007/2008. Ketrampilan bahasa asing dipilih Bahasa Arab dengan

tujuan untuk lebih mempertajam salah satu visi yaitu islami. Selain

Ketrampilan Bahasa Arab, untuk  mewujudkan karakteristik keislaman yang

sesuai dengan karakter budaya daerah dengan mayoritas masyarakat

beragama Islam, siswa diberikan pelajaran tambahan sebanyak dua jam

12Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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pelajaran bermuatan Agama Islam setiap minggu untuk kelas X dan XI. Hal

ini juga  dimaksudkan untuk pemenuhan pendidikan berbasis keunggulan

lokal, sedangkan untuk siswa kelas XII diberikan tambahan pelajaran

sebanyak dua jam  pelajaran dalam kelompok mata pelajaran IPTEK

terutama mata pelajaran yang diujikan secara nasional baik untuk jurusan

IPA dan IPS. Adapun jenis mata pelajaran dan alokasi waktu perminggu

sebagai mana yang telah dirumuskan dalam struktur kurikulum,

selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 13.

Berdasarkan analisis kelompok mata pelajaran, khususnya pada

mata Pelajaran Sejarah dan Geografi kelas X maka diadakan penambahan

jam tatap muka. Penambahan jumlah jam tatap muka ini dilatarbelakangi:

1) Hasil analisis Standar Isi, yaitu analisis Standar Kompetensi (KD) yang

dikembangkan dalam indikator.

2) Analisis kebutuhan jam tatap muka masing-masing Kompetensi Dasar

dengan memperhatikan kompleksitas materi pada masing-masing

indikator yang telah tersusun dalam Silabus.

3) Silabus yang dikembangkan oleh kelompok mata pelajaran Geografi dan

Sejarah dengan memperhatikan kompleksitas masing-masing indikator

pada mata pelajaran ternyata membutuhkan waktu yang melebihi jumlah

jam wajib yang telah ditetapkan dalam kurikulum nasional

4) Diantara Kompetensi Dasar yang telah tersusun dalam silabus yang

ternyata memerlukan jumlah jam yang cukup banyak, seperti:
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a) Sejarah: KD 2.2  yaitu Mengidentifikasi peradaban awal masyarakat

di dunia yang berpengaruh terhadap peradaban Indonesia

b) Geografi: KD 2.2 yaitu Mendeskripsikan tata surya dan jagad raya

5) Dari jumlah jam total yang dibutuhkan pada mata pelajaran tersebut,

ternyata membutuhkan 2 jam tatap muka per minggu.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditetapkanlah:

1) Jumlah jam tatap muka mata pelajaran Sejarah dari 1 jam tatap  muka

menjadi 2 jam tatap muka perminggu;

2) Jumlah jam tatap muka mata pelajaran Geografi dari 1 jam tatap muka

menjadi 2 jam tatap muka per minggu.

Adapun jenis mata pelajaran dan alokasi waktu per minggu untuk kelas XI

IPA selengkapnya terlampir pada Lampiran 14.

Bertolak dari analisis kelompok mata pelajaran, khususnya pada

pada mata Pelajaran Matematika kelas XI IPA maka diadakan penambahan

jam tatap muka. Penambahan jumlah jam tatap muka ini dilatarbelakangi:

1) Hasil analisis Standar Isi, yaitu analisis Standar Kompetensi (KD) yang

dikembangkan dalam indikator.

2) Analisis kebutuhan jam tatap muka masing-masing Kompetensi Dasar

dengan memperhatikan kompleksitas materi pada masing-masing

indikator yang telah tersusun dalam Silabus.

3) Silabus yang dikembangkan oleh kelompok mata pelajaran Matematika

Program IPA dengan memperhatikan kompleksitas masing-masing

indikator pada mata pelajaran ternyata membutuhkan waktu yang
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melebihi jumlah jam wajib yang telah ditetapkan dalam kurikulum

nasional

4) Diantara Kompetensi Dasar yang telah tersusun dalam silabus yang

ternyata memerlukan jumlah jam yang cukup banyak, seperti pada KD

1.3 yaitu Menghitung ukuran pemusatan, ukuran letak, dan ukuran

penyebaran data, serta penafsirannya

5) Dari jumlah jam total yang dibutuhkan pada mata pelajaran tersebut,

ternyata membutuhkan 5 jam tatap muka per minggu.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditetapkanlah bahwa

jumlah jam tatap muka mata pelajaran Matematika Program IPA kelas XI

dari 4 jam tatap  muka menjadi  5 jam tatap muka per minggu.

Adapun jenis mata pelajaran dan alokasi waktu per minggu untuk kelas XI

IPS selengkapnya terlampir pada Lampiran 15.

Memperhatikan hasil analisis guru kelompok mata pelajaran,

khususnya pada pada mata Pelajaran Ekonomi kelas XI IPS maka diadakan

penambahan jam tatap muka. Penambahan jumlah jam tatap muka ini

dilatarbelakangi:

1) Hasil analisis Standar Isi, yaitu analisis Standar Kompetensi (KD) yang

dikembangkan dalam indikator.

2) Analisis kebutuhan jam tatap muka masing-masing Kompetensi Dasar

dengan memperhatikan kompleksitas materi pada masing-masing

indikator yang telah tersusun dalam Silabus.
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3) Silabus yang dikembangkan oleh kelompok mata pelajaran Ekonomi

Program IPS dengan memperhatikan kompleksitas masing-masing

indikator pada mata pelajaran ternyata membutuhkan waktu yang

melebihi jumlah jam wajib yang telah ditetapkan dalam kurikulum

nasional

4) Di antara Kompetensi Dasar yang telah tersusun dalam silabus yang

ternyata memerlukan jumlah jam yang cukup banyak, seperti pada KD

6.1 yaitu Mendeskripsikan fungsi konsumsi dan fungsi tabungan.

5) Dari jumlah jam total yang dibutuhkan pada mata pelajaran tersebut,

ternyata membutuhkan 5 jam tatap muka per minggu.

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditetapkanlah bahwa

jumlah jam tatap muka mata pelajaran Ekonomi Program IPS kelas XI dari

4 jam tatap  muka menjadi  5 jam tatap muka per minggu.

Adapun jenis mata pelajaran dan alokasi waktu per minggu untuk kelas XII

IPA selengkapnya terlampir pada Lampiran 16.

Memperhatikan hasil analisis guru kelompok mata pelajaran,

khususnya pada mata Pelajaran yang diujikan secara nasional (di-UN-kan)

pada kelas XII IPA maka diadakan penambahan jam tatap muka.

Penambahan jumlah jam tatap muka ini dilatarbelakangi:

1) Perlunya pendalaman dan pengembangan materi mata pelajaran yang di-

UN-kan sehingga seluruh KD di kelas XII tersampaikan dengan tuntas.

2) Hasil analisis Standar Isi, yaitu analisis Standar Kompetensi (KD) yang

dikembangkan dalam indikator.
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3) Analisis kebutuhan jam tatap muka masing-masing Kompetensi Dasar

dengan memperhatikan kompleksitas materi pada masing-masing

indikator yang telah tersusun dalam Silabus.

4) Silabus yang dikembangkan oleh kelompok mata pelajaran Bahasa

Indonesia, Matematika, Fisika dan Biologi dengan memperhatikan

kompleksitas masing-masing indikator pada mata pelajaran ternyata

membutuhkan waktu yang melebihi jumlah jam wajib yang telah

ditetapkan dalam kurikulum nasional

5) Di antara Kompetensi Dasar yang telah tersusun dalam silabus yang

ternyata memerlukan jumlah jam yang cukup banyak, seperti pada:

a) Bahasa Indonesia: misalnya KD 6.1 yaitu menyampaikan intisari buku

nonfiksi dengan menggunakan bahasa yang efektif dalam diskusi.

b) Matematika: misalnya KD Menghitung integral tak tentu dan integral

tentu dari fungsi aljabar dan fungsi trigonometri yang sederhana.

c) Fisika: misalnya KD memformulasikan gaya listrik, kuat medan

listrik, fluks, potensial listrik, energi potensial listrik serta

penerapannya pada keping sejajar

d) Biologi: misalnya KD Melaksanakan percobaan pengaruh faktor luar

terhadap pertumbuhan tumbuhan

6) Dari jumlah jam total yang dibutuhkan pada mata pelajaran tersebut,

ternyata :

a) Bahasa Indonesia membutuhkan 6 jam tatap muka;

b) Matematika membutuhkan 7 jam tatap muka;
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c) Fisika membututuhkan 6 jam tatap muka per minggu;

d) Biologi membutuhkan 6 jam tatap muka perminggu

Berdasarkan latar belakang tersebut maka ditetapkanlah bahwa

jumlah jam tatap muka mata pelajaran:

1) Bahasa Indonesia dari 4 jam tatap  muka menjadi  6 jam tatap muka;

2) Matematika dari 4 jam tatap  muka menjadi  7 jam tatap muka;

3) Fisika dari 4 jam tatap  muka menjadi  6 jam tatap muka per minggu;

4) Biologi dari 4 jam tatap  muka menjadi  6 jam tatap muka per minggu;

Adapun jenis mata pelajaran dan alokasi waktu per minggu untuk kelas XII

IPS selengkapnya terlampir pada Lampiran 17.

Menindaklanjuti hasil analisis guru kelompok mata pelajaran,

khususnya  pada mata Pelajaran yang diujikan secara nasional (di-UN-kan)

pada kelas XII IPS maka diadakan penambahan jam tatap muka.

Penambahan jumlah jam tatap muka ini dilatarbelakangi perlunya

pendalaman dan pengembangan materi mata pelajaran yang di-UN-kan

sehingga seluruh KD di kelas XII tersampaikan dengan tuntas.Hasil analisis

Standar Isi, yaitu analisis Standar Kompetensi (KD) yang dikembangkan

dalam indikator. Analisis kebutuhan jam tatap muka masing-masing

Kompetensi Dasar dengan memperhatikan kompleksitas materi pada

masing-masing indikator yang telah tersusun dalam Silabus. Silabus yang

dikembangkan oleh kelompok mata pelajaran Bahasa Indonesia,

Matematika, Geografi dan Ekonomi dengan memperhatikan kompleksitas

masing-masing indikator pada mata pelajaran ternyata membutuhkan waktu
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yang melebihi jumlah jam wajib yang telah ditetapkan dalam kurikulum

nasional.

Di antara Kompetensi Dasar yang telah tersusun dalam silabus yang

ternyata memerlukan jumlah jam yang cukup banyak, seperti pada:

1) Bahasa Indonesia: misalnya KD 3.1 yaitu menyampaikan intisari buku

nonfiksi dengan menggunakan bahasa yang efektif dalam diskusi.

2) Matematika: misalnya KD 3.1 yaitu Menggunakan sifat-sifat dan operasi

matriks untuk menunjukkan bahwa suatu matriks persegi merupakan

invers dari matriks persegi lain.

3) Geografi : misalnya KD 2.1 yaitu Menjelaskan pemanfaatan citra

penginderaan jauh

4) Ekonomi: misalnya KD 2.1 yaitu membuat jurnal penutupan.

Dari jumlah jam total yang dibutuhkan pada mata pelajaran tersebut,

ternyata (1) Bahasa Indonesia membutuhkan 6 jam tatap muka; (2)

Matematika membutuhkan 6 jam tatap muka; (3) Geografi membutuhkan 5

jam tatap muka; (4) Ekonomi membutuhkan 7 jam tatap muka per minggu.

Untuk pemenuhan jumlah jam tatap muka sebagaimana terurai pada hasil

analisis tersebut maka ditetapkanlah bahwa jumlah jam tatap muka mata

pelajaran:

1) Bahasa Indonesia dari 4 jam tatap  muka menjadi  6 jam tatap muka

perminggu;

2) Matematika dari 4 jam tatap  muka menjadi  6 jam tatap muka per

minggu;
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3) Geografi dari 3 jam tatap  muka menjadi 5 jam tatap muka per minggu.

4) Ekonomi dari 4 jam tatap  muka menjadi  7 jam tatap muka per minggu;

b. Program Muatan Lokal

Sebagai sekolah yang berada di bawah Yayasan Islam Al Kautsar

Lampung, dengan visi “Unggul,Islami dan Global”, maka SMA Al Kautsar

menonjolkan ciri khas islaminya dan Budaya Lampung dalam muatan lokal.

Setelah melalui analisis dan pertimbangan dari berbagai pihak dan Peraturan

Gubernur Lampung No: 39 Tahun 2014 Tentang mata pelajaran Bahasa dan

Aksara Lampung sebagai muatan lokal wajib pada jenjang satuan pendidikan

dasar dan menegah,  SMA Al Kautsar menetapkan muatan lokal  sebagiai

berikut:

a) Tahfizhul Qur’an:

Tujuan yang diharapkan adalah semua siswa yang lulus dari SMA Al

Kautsar dapat menghafalkan surat-surat Al Qur’an yang terdapat dalam juz

30 dan 29.

b) Bahasa dan Aksara Lampung :

Tujuan yang diharapakan  sesuai denga pasal 2 Praturan Gubernur Lampung

No. 39 Tahun 2014 yaitu:

c) Memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan

aksara Lampung, sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya jati

diri dan kebanggan daerah;

d) Memantapkan kedudukan dan funfsi bahasa dan aksara Lampung
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e) Melindungi, megembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan bahasa

dan Aksara Lampung sebagai nunsur utama kebudayaan daerah; dan

f) Meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan aksara Lampung

melalui pembelajaran pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah.

c. Pengaturan Beban Belajar

SMA Al-Kautsar melaksanakan pembelajaran menggunakan sistem

paket yang berarti bahwa semua peserta didik wajib mengikuti seluruh program

pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas

sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku di SMA Al-Kautsar. Beban

belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta

didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem Tatap Muka(TM),

Penugasan Terstruktur(PT), dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT).

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses

interaksi antara peserta didik dengan guru.

Penugasan terstruktur adalah kegiatan pendalaman materi pembelajaran

yang dirancang oleh guru untuk mencapai standar kompetensi dan waktu

penyelesaian tugasnya ditentukan oleh guru. Kegiatan mandiri tidak terstruktur

adalah pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh

guru untuk mencapai standar kompetensi dan waktu penyelesaiannya diatur

sendiri oleh peserta didik. Beban belajar tatap muka untuk kelas X setiap satu

jam pembelajaran adalah 45 menit. Jumlah jam pembelajaran di kelas X sesuai

dengan struktur kurikulum yang terdapat pada Standar Isi yaitu 44 jam
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pembelajaran dan Ekstrakurikuler wajib Pramuka 2 jam per minggu. Model

yang digunakan dalam kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka, yaitu

menggunakan model  aktualisasi. Model Aktualisasi merupakan kegiatan

wajib dalam bentuk penerapan sikap dan keterampilan yang dipelajari di

dalam  kelas yang dilaksanakan dalam kegiatan Kepramukaan secara rutin,

terjadwal, dan diberikan penilaian formal.13

Beban belajar tatap muka untuk kelas XI setiap satu jam pembelajaran

adalah 45 menit  dengan jumlah jam pembelajaran di kelas XI sesuai dengan

struktur kurikulum yang terdapat pada Standar Isi yaitu 44 jam pembelajaran

dan kegiatan ekstrakurikuler wajib Pramuka 2 jam per minggu. Beban belajar

tatap muka untuk kelas XII setiap satu jam pembelajaran adalah 45 menit

dengan jumlah jam pembelajaran di kelas XII sesuai dengan struktur kurikulum

yang terdapat pada Standar Isi yaitu 39 jam pembelajaran dan Pengembangan

Diri ekuivalen 2 jam per minggu baik Program IPA maupun Program IPS.

Pada tingkatan kelas ini ditambah dengan 1 jam pelajaran. Penambahan

tersebut pada jurusan IPA  untuk mata pelajaran fisika dan pada jurusan IPS

untuk mata pelajaran sosiologi.

Selain penambahan 1 (satu) jam pelajaran  di atas, dalam rangka

melayani peserta didik khususnya kelas XII baik jurusan IPA maupun jurusan

IPS untuk meningkatkan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di

SMA Al-Kautsar diterapkan penambahan jam pelajaran sebanyak 8(delapan)

jam tatap muka perminggu  sehingga total jumlah jam menjadi 50 jam

13Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 63 Tahun
2014 tentang Ekstrakurikuler Kepramukaan”.
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pelajaran. Pengaturan beban belajar maksimal tersebut dengan cara menambah

waktu belajar pada hari Senin sampai dengan Kamis setiap minggu pada pukul

14.00 – 15.30 WIB.

d. Ketuntasan Belajar

Dengan mempertimbangkan tingkat kemampuan rata-rata peserta didik,

tingkat esensial dan kompleksitas kompetensi dasar, serta kemampuan sumber

daya pendukung dalam penyelenggaraan pembelajaran, SMA Al-Kautsar

menetapkan ketuntasan belajar minimal yang berbeda-beda untuk setiap mata

pelajaran dan setiap tingkat kelas. Kepada peserta didik yang telah mencapai

ketuntasan diberi layanan pengayaan dan bagi peserta didik yang belum

mencapai ketuntasan diberi layanan perbaikan (remedial). SMA Al-Kautsar

berupaya untuk selalu meningkatkan ketuntasan belajar minimal agar dapat

mencapai ketuntasan maksimal. Sebagaimana selengkapnya dapat dilihat pada

Lampiran 18 dan Lampiran 19.

Ketentuan Pelaksanaan pembelajaran Remedial SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

a) Bentuk Pelaksanaan Pembelajaran Remedial:

1) Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang

berbeda.

Pembelajaran ulang dapat disampaikan dengan cara penyederhanaan

materi, variasi cara penyajian, penyederhanaan tes/pertanyaan.

Pembelajaran ulang dilakukan bilamana sebagian besar atau semua

peserta didik belum mencapai ketuntasan belajar atau mengalami
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kesulitan belajar. Pendidik perlu memberikan penjelasan kembali

dengan menggunakan metode dan/atau media yang lebih tepat.

Pemberian pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda

jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari 50%;

2) Pemberian bimbingan secara khusus

Misalnya bimbingan perorangan. Dalam hal pembelajaran klasikal

peserta didik mengalami kesulitan,  perlu dipilih alternatif tindak lanjut

berupa pemberian bimbingan secara individual. Pemberian bimbingan

perorangan merupakan implikasi peran  pendidik sebagai tutor. Sistem

tutorial dilaksanakan bilamana terdapat satu atau beberapa peserta didik

yang belum berhasil mencapai ketuntasan. Pemberian bimbingan secara

khusus, misalnya bimbingan perorangan jika jumlah peserta didik yang

mengikuti remedial maksimal 20%;

3) Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus.

Dalam rangka menerapkan prinsip pengulangan, tugas-tugas latihan

perlu diperbanyak agar peserta didik tidak mengalami kesulitan dalam

mengerjakan tes akhir. Peserta didik perlu diberi latihan intensif (drill)

untuk membantu menguasai kompetensi yang ditetapkan. Pemberian

tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial

lebih dari 20 % tetapi kurang dari 50%;

4) Pemanfaatan tutor sebaya.

Tutor sebaya adalah teman sekelas yang memiliki kecepatan belajar

lebih. Mereka perlu dimanfaatkan untuk memberikan tutorial kepada



203

rekannya yang mengalami kelambatan belajar. Dengan teman sebaya

diharapkan peserta didik yang mengalami kesulitan belajar akan lebih

terbuka dan akrab.

b) Waktu Pelaksanaan Pembelajaran Remedial

Pembelajaran remedial dapat diberikan setelah peserta didik

mempelajari KD tertentu. Namun karena dalam setiap SK/KI terdapat

beberapa KD, maka terlalu sulit bagi pendidik untuk melaksanakan

pembelajaran remedial setiap selesai mempelajari KD tertentu. Mengingat

indikator keberhasilan belajar peserta didik adalah tingkat ketuntasan dalam

mencapai SK/KI yang terdiri dari beberapa KD, maka pembelajaran

remedial dapat juga diberikan setelah peserta didik menempuh tes SK yang

terdiri dari beberapa KD. Hal ini didasarkan atas pertimbangan bahwa

SK/KI merupakan satu kebulatan kemampuan yang terdiri dari beberapa

KD. Mereka yang belum mencapai penguasaan SK/KI tertentu perlu

mengikuti program pembelajaran remedial.

c) Tes Ulang

Tes ulang diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti

program pembelajaran remedial agar dapat diketahui apakah peserta didik

telah mencapai ketuntasan dalam penguasaan kompetensi yang telah

ditentukan. Jika peserta didik tidak lulus atau tidak tuntas karena penilaian

hasil maka sebaiknya hanya mengulang tes tersebut dengan pembelajaran

ulang jika diperlukan. Namun, apabila ketidaklulusan akibat penilaian

proses yang tidak diikuti (misalnya kinerja praktik, diskusi/presentasi
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kelompok) maka sebaiknya peserta didik mengulang semua proses yang

harus diikutinya.

d) Nilai Hasil Remedial

Jika nilai hasil remedial yang dilakukan peserta tidik melampaui Kriteria

Ketuntasan Minimal (KKM) mata pelajaran , maka peserta didik hanya

berhak mendapatkan nilai pada batas ketuntasan ( tidak melebihi nilai

KKM).

e) Pengayaan

Secara umum pengayaan dapat diartikan sebagai pengalaman atau kegiatan

peserta didik yang melampaui persyaratan minimal yang ditentukan oleh

kurikulum dan tidak semua peserta didik dapat melakukannya. Ketentuan

Pelaksanaan pembelajaran Pengayaan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung

adalah sebagai berikut:

1) Pembelajaran Pengayaan dilaksanakan hanya kepada peserta didik yang

memiliki kemampuan lebih cepat, menyimpan informasi lebih

mudah,keingintahuan lebih tinggi, berpikir mandiri, superior dan berpikir

abstrak,memiliki banyak minat.

2) Pemberian pembelajaran pengayaan  hanya untuk kompetensi/materi

yang belum diketahui peserta didik. Dengan demikian tersedia waktu

bagi peserta didik untuk memperoleh kompetensi/materi baru, atau

bekerja dalam proyek secara mandiri sesuai dengan kapasitas maupun

kapabilitas masing-masing.

3) Pelaksanaan Pembelajaran Pengayaan melalui :
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a) Belajar kelompok, dilaksanakan melalui kegiatan Penugasan

Terstruktur (PT) dan Kegiatan  Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT)

b) Belajar mandiri, Dilaksanakan melalui kegiatan Penugasan

Terstruktur (PT) dan Kegiatan Mandiri Tidak Terstruktur (KMTT)

c) Pemadatan kurikulum, dilaksanakan khusus untuk siswa kelas XII

melalui Program Peningkatan Prestasi Akademik (P3A) dalam rangka

peningkatan pencapaian SKL oleh peserta didik

4) Penilaian hasil belajar kegiatan pengayaan dalam bentuk portofolio, dan

dihargai sebagai nilai tambah (lebih) dari peserta didik yang telah

mencapai KKM tanpa melalui kegiatan remedial.

5) Kenaikan Kelas Dan Kelulusan

1) Kenaikan Kelas

Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran,

ditentukan dari hasil belajar peserta didik selama dua semester, sesuai dengan

kriteria  dan ditetapkan pada rapat pleno dewan guru. Untuk mengetahui hasil

belajar peserta didik dilakukan penilaian yang menyeluruh dan berkelanjutan.

Bentuk penilaian di SMA Al-Kautsar adalah tes dan non tes yang dapat

berupa tes tertulis (pilihan ganda dan uraian), tes praktik, tes lisan,

penugasan dan atau produk.

Kriteria Kenaikan Kelas:

a. Siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit

3 (tiga) mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan/
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atau sikap belum tuntas/ belum baik (Permendikbud No. 104 tahun

2014).

b. Siswa yang dinyatakan naik kelas  tidak pernah melakukan hal-hal

berikut:

a) Membawa/mengedarkan/makan/menggunakan/menyuntikkanobat

terlarang seperti narkotika, miras, dan sejenisnya.

b) Membawa senjata api/ senjata tajam.

c) Berkelahi atau berbuat keonaran/tawuran di dalam atau di luar sekolah

dengan menggunakan atau tidak menggunakan senjata tumpul/senjata

tajam/ senjata api atau sejenisnya.

d) Membolos sekolah selama 10 hari berturut-turut.

2) Kelulusan

Penentuan kelulusan disesuaikan dengan ketentuan dalam PP 19/2005

Pasal 72 Ayat (1) dan berdasarkan Peraturan Badan Standar Nasional (BSNP)

Nomor 0031/P/BSNP/III/2015 tentan Prosedur Operasional Standar (POS)

Ujian Nasional sebagai berikut:

1. Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan setelah;

a. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;

b. Memperoleh nilai sikap/prilaku minimal baik; dan

c. Lulus Ujian sekolah

2. Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan formal ditentukan oleh

satuan pendidikan berdasrkan rapat Dewan Guru.
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3. Kelulusan peserta didik ditetapkan setelah satuan pendidikan menerima

hasil UN peserta didik yang bersangkutan

4. Peserta didik dinyatakan lulus Ujian Sekolah apabila peserta didik telah

memenuhi kreteria kelulusan yang ditetapkan oleh satuan pendidikan

berdasarkan perolehan Nilai Sekolah

5. Nilai Sekolah sebagaimana dimaksud pada nomor 4 diperoleh dari

gabungan antara Nilai Ujian Sekolah dan Nilai rata-rata rapor semester

III,IV dan V dengan pembobotan 30% untuk nilai Ujian Sekolah dan & 70

% untuk Nilai rata-rata Raport

Ketentuan mengenai Ujian Nasional dan Ujian Sekolah menyesuaikan

dengan peraturan yang berlaku. SMA Al Kautsar Bandar Lampung

menyelenggarakan ujian sekolah dan menentukan kelulusan dengan Nilai

sekolah (NS) rata-rata seluruh mata pelajaran paling rendah 77 (tujuh puluh

tujuh) dan nilai setiap mata pelajaran paling rendah 75 (tujuh puluh lima)

6) Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan kecakapan hidup dapat diperoleh peserta didik dari satuan

pendidikan yang bersangkutan dan/atau dari satuan pendidikan formal lain

dan/atau nonformal. Untuk kecakapan pribadi, siswa diarahkan mampu hidup

di masyarakat dengan baik, mandiri, dan bertanggung jawab atas tugas yang

telah diemban oleh sisiwa. Untuk kecakapan sosial, maka dilakukan

pendidikan yang berkaitan dengan kecakapan sosial yang terintegrasi  pada

pelajaran PKn dan Sosiologi. Kegiatan lain yang merupakan pendidikan
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kecakapan sosial, yaitu dengan melatih anak untuk peduli terhadap sesama

dengan memberikan bantuan setiap ada bencana alam nasional maupun daerah.

Sedangkan untuk kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional

terintegrasi pada mata pelajaran IPA, Matematika, Bahasa, Penjaskes, dan

kesenian. Kecaakapan ini diberikan secara intensif melalui pemberian materi

yang bersifat teoretis maupun paraktis. Dengan kecakapan ini siswa diharapkan

memiliki ilmu pengetahuan yang cukup dalam menjalani kehidupannya. Hal ini

akan tercermin pada cara pandang dan wawasan keilmuan yang

terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari.

Pendidikan kecakapan hidup meliputi kecakapan pribadi, kecakapan

sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional. Secara umum

dalam pelaksanaannya pendidikan Kecakapan Hidup pada Kurikulum Tingkat

Satuan Pendidikan (KTSP) SMA Al-Kautsar direncanakan dan dilaksanakan

secara integral serta implisit pada seluruh mata pelajaran yang dikembangkan

pada kurikulum SMA Al-Kautsar. Sedangkan secara khusus, Pendidikan

Kecakapan Hidup dalam pelaksanaan KTSP SMA Al-Kautsar Bandar

Lampung dilaksanakan melalui Program Pendidikan Komputer yang

dilaksanakan :

Hari : Senin- Kamis

Waktu : 14.45 – 15.45 WIB

Materi : Pengembangan Program (soft ware) dan Perakitan

Komponen Komputer (hard ware)
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7) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

Kebijakan yang berkaitan dengan dimasukkannya program pendidikan

berbasis keunggulan lokal dan global dilandasi kenyataan bahwa di SMA Al-

Kautsar terdapat beranekaragam kebudayaan. Sekolah tempat program

pendidikan dilaksanakan merupakan bagian dari masyarakat. Oleh karena itu,

program pendidikan di sekolah perlu memberikan wawasan yang luas pada

peserta didik tentang kekhususan yang ada di lingkungannya. Standar Isi yang

seluruhnya disusun secara terpusat tidak mungkin dapat mencakup muatan lokal

tersebut. Sehingga perlulah disusun mata pelajaran yang berbasis pada muatan

lokal. Hal yang mendasari pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global

adalah:

1) UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah

2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional Pasal 37 ayat (1) dan pasal 38 ayat (2)

3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan

Dalam rangka memenuhi standar pendidikan berbasis keunggulan lokal

dan global, SMA Al-Kautsar mengembangkan kurikulum dalam dua bidang

yaitu:

1) Kurikulum PPAI (Pengembangan Pendidikan Agama Islam) untuk

menunjang pendidikan berbasis keunggulan lokal

2) Kurikulum Pendidikan Bahasa Asing untuk menunjang pendidikan berbasis

keunggulan global
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Pelaksanaan kurikulum PPAI dan Pendidikan Bahasa Asing tersebut di atas

adalah sebagai berikut:

a) Kurikulum PPAI dilaksanakan untuk siswa Kelas X dan kelas XI yang

meliputi materi akidah, akhlak, muamalah, dan praktik ibadah.

b) Kurikulum Pendidikan Bahasa Asing dilaksanakan untuk siswa Kelas X

dan kelas XI yang meliputi Bahasa Inggris dan Bahasa Arab yang sifatnya

wajib diikuti seluruh siswa serta Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin dan

Bahasa Prancis yang sifatnya pilihan.

Waktu pelaksanaan kedua bidang tersebut (PPAI dan Pendidikan

bahasa Asing) serta  pendidikan kecakapan hidup terjadwal secara terpadu

sebagai berikut : Hari Senin – Kamis, Waktu : pukul 14.45 – 15.45 WIB.

Program pendukung pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan

lokal dan global  SMA Al-Kautsar meliputi :  1. Pengembangan kelas unggul

dan kelas plus, 2. Kegiatan penunjang kurikulum. Penjabaran dari program

pendukung di atas adalah sebagai berikut:

1) Pengembangan Kelas Unggul dan Kelas Plus

a) Program  Intrakurikuler

Proses pembelajaran menggunakan dua bahasa ( Bahasa Inggris

aktif dan Bahasa Indonesia ) minimal pada mata pelajaran Matematika,

Fisika, Kimia dan Biologi dengan rincian persentase penggunaan bahasa

sebagai berikut :

1) Kelas X , 30 % menggunakan Bahasa Inggris dan 70 % Bahasa

Indonesia.
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2) Kelas XI, 40 % menggunakan Bahasa Inggris dan 60 % Bahasa

Indonesia.

3) Kelas XII, 50 % menggunakan Bahasa Inggris dan 50 % Bahasa

Indonesia.(Program ini khusus untuk kelas plus ).

Pembelajaran tidak hanya disampaikan di dalam kelas, tetapi dapat

dilaksanakan di luar kelas sesuai dengan karakter mata pelajaran yang

diajarkan (Outdoor Study). Guru-guru yang bertanggug jawab di Kelas

Plus adalah guru-guru yang berkualitas dengan kedisiplinan, kreativitas

dan penguasaan materi yang sangat memadai. Pembelajaran diperkaya

dengan memanfaatkan fasilitas laboratorium  IPA (Fisika, Kimia dan

Biologi) dan laboratorium IPS. Untuk meningkatkan kualitas guru, khusus

di kelas plus, siswa diberikan kesempatan untuk menilai guru yang

mengajar melalui format yang disediakan oleh sekolah. Nilai hasil ulangan

siswa , ditampilkan dalam satu daftar/grafik perkembangan nilai siswa

yang dapat dilihat oleh siswa setiap saat dibutuhkan dan dilaporkan kepada

orang tua/wali murid.

b) Program  Ekstrakurikuler

1) Conversations Club

Program ini untuk meningkatkan skill siswa khususnya yang

berkaitan dengan bahasa Inggris dialokasikan jam tambahan khusus

sebanyak 4 (empat) jam  pelajaran setiap minggu. Alokasi jam

tambahan khusus tersebut diambilkan dari 2 (dua) jam Ketrampilan

Bahasa Asing  (Bahasa Arab) dan 2 (dua) jam Muatan Lokal (Tahfizhul
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Qur’an). Sedangkan untuk memenuhi tuntutan kurikulum, pelajaran

Bahasa Arab disampaikan pada jam  ke 8-9 dan pelajaran Tahfizul

Qur’an non tatap muka dan untuk mengukur kemampuan siswa

dilaksanakan pembelajaran “Penugasan Terstruktur (PT) atau Kegiatan

Mandiri Tidak Terstruktur(KMTT) ”.

2) Science Olimpic Course

Untuk menunjang kualitas pembelajaran intrakurikuler, seluruh

siswa diarahkan memilih satu pelajaran yang paling disukai yang akan

dikembangkan di luar pembelajaran reguler, sehingga akan terbentuk

kelompok-kelompok penggemar mata pelajaran tertentu seperti :

Matematika, Fisika, Kimia, Biologi, Komputer, Ekonomi, Kebumian

dan Astronomi. Kelompok ini akan dilaksanakan pembinaan intensif

untuk persiapan olimpiade sains tingkat kota, provinsi, nasional

maupun internasional.

Teknik pelaksanaan program di atas adalah mengubah

komposisi jumlah jam  mata pelajaran tertentu misalnya Seni Budaya,

Sejarah atau mata pelajaran lainnya  dengan konskekuensi siswa

memiliki kewajiban belajar mandiri non tatap muka dalam bentuk

kegiatan “Penugasan Terstrukur (PT) dan Kegiatan Mandiri Tidak

Terstruktur (KMTT)”.

3) Gathering with AEC

Merupakan program peningkatan skill bahasa Inggris siswa melalui

pembinaan bersama Alkautsar English Club (AEC) meliputi bidang
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English debate, Speech, News casting, Story telling dan Scrabel.

Melalui kegiatan ini siswa dikondisikan berkompetisi untuk dapat

meraih prestasi tingkat Kota, Provinsi maupun Nasional. Teknik

pelaksanaan program ini adalah menjalin kerjasama antara unit SMA

dengan Pusdikba terutama dalam bidang keuangan, kepelatihan dan

penjadwalan.

4) Pengembangan Bakat Siswa

Dalam rangka meningkatkan apresiasi dan kecintaan peserta

didik terhadap budaya daerah atau budaya Lampung, sekolah melalui

kegiatan yang terencana dan terprogram melaksanakan pengembangan

budaya melalui kegiatan pelatihan seni vokal, seni tari dan seni

tradisional musik daerah Lampung.

5) TOEFL Preparation Test dan TOEFL Test ( Training tes TOEFL dan

Tes TOEFL).

Selain program khusus di atas, SMA Al-Kautsar Bandar Lampung

mengembangkan KTSP secara keseluruhan serta untuk meningkatkan

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global melalui program

penunjang sebagai berikut :

1) Pesantren kilat

Kegiatan pesantren kilat bertujuan untuk membekali siswa

dengan bekal-bekal agama yang cukup sehingga menjadi sosok siswa

muslim yang memahami ajaran agama dan mampu mengamalkannya

dalam kehidupan di sekolah, di rumah dan di masayarakat. Setiap
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siswa wajib mengikuti kegiatan pesantren kilat selama 3 kali, yaitu

kelas X selama 3 hari 3 malam menginap pada saat awal tahun

bersamaan dengan pelaksanaan Masa Orientasi Siswa Baru (MOS),

kelas XI pada Bulan Ramadhan selama 3 hari  menginap dan kelas XII

selama 2 hari tanpa menginap bersamaan dengan  Orientasi Prestasi

Siswa (OPS). Materi yang diajarkan meliputi; Tauhid, Akhlak,

Syariah, Muamalah dan praktek-praktek ibadah keseharian. Ada

perkembangan baru dalam kegiatan pesantren kilat yaitu metode

perenungan diri (ontemplasi-muhasabah) seperti model ESQ yang

difasilitasi oleh GSH (Gema Suara Hati) Al-Kautsar. Pemateri dalam

kegiatan ini  berasal dari IAIN Raden Intan, ICMI, DDII , Guru PAI

yang ada di Lingkungan Al-Kautsar dan Alumni Rohis.

2) Masa Orientasi Siswa (MOS)

Kegiatan MOS bertujuan untuk memberikan bekal keilmuan

kepada siswa sekaligus mengenalkan kepada siswa baru kelas X

tentang program-program sekolah, cara belajar efektif, etika dan lain

sebagainya sehingga seluruh siswa baru cepat beradaptasi dengan

lingkungan sekolah yang baru.

3) Orientasi Disiplin Siswa (ODS)

ODS bertujuan untuk membentuk karakter siswa yang

tangguh, disiplin, terampil, bekerja sama  sekaligus mandiri. Kegiatan

ini diikuti oleh seluruh siswa  kelas XI di awal semester I dan

dilaksanakan selama 3 hari. Kegiatan ini berisi materi tentang
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Aturan/Tata Cara Baris Berbaris, Tata Upacara Bendera, Tata Upacara

Militer, Lintas Medan, dan Etika. Pemateri dari kegiatan ini adalah

anggota TNI dari kesatuan Korem 043 Garuda Hitam dan Brimob

Poltabes Kota.

4) Orientasi Prestasi Siswa (OPS)

Kegiatan OPS bertujuan untuk meningkatkan efektifitas dan

efiensi siswa dalam belajar sehingga diharapkan prestasi belajarnya

dapat meningkat. Kegiatan ini diperuntukkan untuk kelas XII,

dilaksanakan selama 3 hari pada awal semester I. Materi kegiatan ini

adalah Out Bond dengan pihak terkait, dengan materi pokok

mengembangkan bakat anak, menumbuhkan rasa percaya diri,

menumbuhkan keberanian, menjalin kerjasama tim, bisa mempercayai

orang lain, menumbuhkan kecerdasan spritual dan lainnya.  Materi

tambahan kegiatan ini adalah wawasan tentang perguruan Tinggi.

Kegiatan ini di kemas dengan berbagi Game-game menarik.

5) Wisata Ilmiah

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat motivasi belajar

siswa karena kegiatan ini adalah kegiatan lanjutan dari OPS.  Siswa

dibawa langsung mengunjungi Perguruan-Perguruan Tinggi favourit

seperti UGM, UNPAD, AKPOL, AKMIL, IPDN, UNDIP, UII dan

lainnya.  Kegiatan ini dirancang untuk memberi bekal tentang

perguruan tinggi dan Fakultas serta Jurusan yang diinginan, karena

pada  kegiatan ini siswa dapat memilih Jurusan yang dikunjungi.
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Sebagai Contoh : Di UNPAD Jurusan IPA Mengunjungi Fakultas

Kedokteran dan Fakultas Psikologi. sedangkan Jurusan IPS

mengujungi Fakultas Ekonomi dan Fakultas Hukum.  Wisata di

tempat-tempat bersejarah di kota yang dikunjungi (Home Stay).

Pada mulanya Home Stay diperuntukkan untuk kelas XII yang

tidak mengikuti kegiatan Wisata Ilmiah. Akan tetapi, dalam

perkembangannya kegiatan ini juga diikuti oleh siswa kelas XI Plus

dan kelas XI Utama. Kegiatan ini bertujuan untuk menumbuhkan dan

mendekatkan diri kepada lingkungan dan komunitas masyarakat

kurang mampu yang ada di pedesaan. Diharapkan dengan kegiatan ini

akan tumbuh dari siswa sifat welas asih, simpati, empati dan dapat

merasakan secara langsung tentang kehidupan masyarakat miskin.

Sasaran dari kegiatan home stay adalah daerah yang belum

berlistrik dan tergolong daerah miskin.  Siswa secara berkelompok

harus menginap pada induk semang (orang tua asuh) yaitu keluarga

tidak mampu selama 4 hari 3 malam. Setiap rumah orang tua asuh

diinapi oleh 3-4 siswa. Di sana siswa bisa merasakan langsung dan

membantu seluruh kegiatan keluarga tersebut.

6) Out Door Study

Kegiatan ini bertujuan untuk membuka wawasan siswa dan

sekaligus melihat aplikasi dari berbagai ilmu yang didapat di sekolah

Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerjasama dengan

Lembaga/Instansi Terkait yang sesuai dengan Mata Pelajaran seperti;
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Museum Lampung , PT Biru Laut Katulistiwa, .Budidaya Pembibitan

Udang (BBL), Badan Meteorologi dan Geofisika Propinsi Lampung,

Lampost , Waduk Batu Tegi , Pabrik Etanol dan lain-lain.

7) Program Persiapan Ujian Nasional (P2UN)

Program ini dirancang secara khusus untuk siswa kelas XII

dengan tujuan persiapan akhir untuk menghadapi Ujian Nasional (UN)

dan menyongsong SPMB/SNMPTN. Kegiatan ini dilaksanakan mulai

Bulan Februari hingga  beberapa hari menjelang pelaksanaan UN.

Untuk menambah efektivitas KBM, kelas dipecah dari 8 kelas menjadi

10 kelas dengan metode KBM adalah pembahasan  prediksi soal-soal

UN berdasarkan setiap SKL yang sudah dikeluarkan oleh departemen

pendidikan nasional  atau BSNP. Karenanya siswa dibekali dengan

berbagai macam bekal yaitu :

1) Bekal Spiritual

Dalam hal ini siswa dirangsang dan dibiasakan untuk

meningkatkan kesadaran dalam meningkatkan kuantitas dan kualitas

dalam beribadah kepada Allah SWT (sholat tahajud, sholat dhuha,

puasa Senin dan Kamis, memperbanyak membaca Qur’an dll),dan

beramal baik kepada sesama  (memperbanyak infak shadaqah, bakti

sosial, dll). Melalui bekal spritual ini, diharapkan siswa benar-benar

menggantungkan hasilnya (tawakal) kepada Allah SWT dalam

menghadapi UN dan SPMB/SNMPTN.
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Untuk itu setiap hari Jumat pagi yaitu jam 1 – 2, seluruh siswa

dan guru yang mengajar di kelas XII wajib mengikuti sholat dhuha

secara bersama-sama di lapangan, dilanjutkan dengan doa bersama

dan pelatihan motivasi. Dalam pelaksanaan kegiatan P3A, seluruh

siswa juga diwajibkan mengikuti kegiatan MABIT (atau menginap di

sekolah)  yang diawali dengan puasa sunah dan berbuka puasa

bersama, sholat magrib/isya’ berjamaah, ceramah motivasi, sholat

tahajud bersama  dilanjutkan muhasabah dan doa bersama dan diakhiri

dengan sholat subuh berjamaah.

2) Bekal Emosional

Dimaksud bekal emosional adalah kesiapan siswa untuk

mampu mengatur dan mengendalikan emosi sehingga memiliki

kepribadian dan prinsip yang kokoh, tidak mudah larut oleh situasi

dan kondisi yang tidak menguntungkan, tidak mudah dibujuk untuk

melakukan perbuatan tidak terpuji yang mengganggu konsentrasi

siswa dalam belajar.

3) Bekal Intelektual

Bekal intelektual adalah seperangkat konsep-konsep, rumus-

rumus yang ada di setiap mata pelajaran yang harus dikuasai oleh

siswa dalam menjawab soal  pada saat menghadapi UN. Termasuk

juga diajarkan bagaimana menjawab soal-soal dengan rumus praktis

dan cepat sehingga hemat waktu saat menjawab soal pada saat UN

berlangsung.
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4) Bekal Fisik

Bekal fisik dimaksud adalah kesiapan fisik siswa  secara sehat

sehingga terjadi keseimbangan antara pikiran, perasaan dan fisik.

Siswa tidak hanya dirangsang menggunakan otak kiri tetapi juga otak

kanan . Kegiatan ini adalah senam bersama, game-game fisik, out

bond ringan di sekitar lokasi sekolah.

5) Bekal Teknis

Bekal teknis dimaksud adalah kemampuan siswa untuk dapat

mengisi LJK dengan baik dan benar sehingga terbaca oleh scaner.

Siswa dilatih mengisi LJK melalui try out atau tes uji-coba sebanyak 3

kali sepekan dengan menggunakan LJK yang akan dikoreksi dengan

komputer.

6) Gelar Bina Insan (GBI)

Kegiatan ini bertujuan untuk memperdalam kajian agama

Islam.Materi utama GBI adalah pemberantasan buta huruf Al-Qur’an,

materi aqidah, akhlak dan muamalah. Secara khusus  GBI dikelola

oleh alumni Rohis SMA Al-Kautsar dengan bekerja sama dengan Tim

dakwah Kampus atau Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta

yang ada di Provinsi Lampung. Kegiatan ini diperuntukkan untuk

kelas X semester ganjil.

7) Gema Suara Hati (GSH) Al-Kautsar

GSH adalah wadah bagi para alumni ESQ Lampung yang

berasal dari guru/pegawai di Yayasan Al-Kautsar. Kegiatan GSH
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adalah pelatihan motivasi baik untuk siswa maupun guru/pegawai

melalui metode perenungan diri (kontemplasi atau muhasabah)

dengan pendekatan ayat-ayat Al-Quran maupun Hadits Nabi

Muhammad SAW.

(2) Menyusun dan Mengembangkan Kerangka Dasar Kurikulum

(1)Tujuan Pendidikan SMA/MA

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan menengah adalah

meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian , akhlak mulia, serta

keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Berdasarkan studi dokumen kurikulum SMA Al-Kautsar14 diperoleh data-

data dan informasi sebagai berikut :

(2) Visi Sekolah

Visi SMA Al Kautsar Bandar Lampung adalah: Islami , Berprestasi dan

berwawasan Global

(3)Misi Sekolah

Misi SMA Al Kautsar Bandar Lampung adalah:

1. Mewujudkan pendidikan yang berkarakter dengan mengintegrasikan

nilai-nilai keislaman ke dalam pembelajaran dan menumbuhkan

penghayatan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah SWT

2. Meningkatkan mutu kompetensi pendidik dan tenaga pendidikan menjadi

insan berakhlak mulia dan berdaya saing berbasis penguasaan IT

Iinformasi dan telekomunikasi)

14Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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3. Meningkatkan prestasi yang berkualitas dalam bidang akademik dan

ekstrakurikuler.

4. Melengkapi sarana dan prasarana yang dibutuhkan dan memperdayakan

semua sumber daya yang tersedia menjadi sumber belajar

5. Menciptakan lingkungan sekolah yang bersih, kondusif aman dan

nyaman

6. Menjalin kerjasama dengan semua pihak yang peduli pada peningkatan

mutu sekolah

Terkait dengan proses perumusan visi misi sekolah, Eko Anzair menyatakan

bahwa:

Visi dan Misi SMA Al-Kautsar dirumuskan secara bersama-sama  oleh
stakeholders sekolah yakni, pimpinan sekolah, yayasan, perwakilan
guru dan komite sekolah. Visi dan Misi yang sudah ditetapkan tersebut
dapat dievaluasi setiap tahun untuk menyesuaikan terhadap kebutuhan
pendidikan di sekolah dan kebutuhan yang berkembang di
masyarakat.15

(4) Tujuan Sekolah

Tujuan SMA Al Kautsar adalah sebagai berikut:

a) Terselenggarakannya proses administrasi pendidikan dan pembelajaran

berbasis penguasaan teknologi informasi (IT)

b) Terintegrasinya nilai-nilai islam ke dalam proses pendidikan dan

pembelajaran di lingkungan sekolah

c) Diterimannya lulusan di Perguruan Tinggi Negeri/Swasta favourit baik

di dalam maupun di luar negeri setiap tahun lebih dari 80%

15Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
09.16 WIB.
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d) Tersedia dan teroptimalkannya laboratorium dan perpustakaan elktronik

( E-Library) sebagai sumber belajar di sekolah.

e) Terbebaskannya seluruh warga sekolah dari buta huruf Al Quran

f) Daraihnya juara olimpiade sains, prestasi akademik/non akademik di

tingkat kota, provinsi, nasional dan Internasional

g) Daraihnya angka kelulusan 100% setiap tahun

h) Terbebasnya sekolah dari tindakan amoral/asusila dan kriminal oleh

warga sekolah

Dalam rangka mewujudkan visi misi sekolah, ditetapkanlah  rencana

stategis untuk jangka pendek dan jangka menengah sebagaimana yang

tersusun dalam dokumen renstra SMA Al-Kautsar16 sebagai berikut:

Tabel 4.2. Renstra SMA Al-Kautsar Bandar Lampung

Program Jangka Pendek
(1 Tahun: 2014-2015)

Program Jangka Menengah
(4 Tahun: 2015-2019)

Program Indikator

1. Terwujudnya
pimpinan kolektif
sekolah yang
amanah, profesional
dan solid

a. Semua kebijakan strategis
selalu dimusyawarahkan
melalui rapat pimpinan

b. Rapat koordinasi pimpinan
berjalan setiap minggu

c. Tidak ada kebijakan yang
kontra produktif antar
pimpinan

1. Semua lulusan sudah bebas dari
buta huruf Al Quran

2. Lebih dari 60% lulusan hafal Al
Quran minimal 2 juz yaitu juz 29
dan juz 30

3. Lulus 100% pada ujian nasional
4. Menduduki peringkat 3 besar di

Kota Bandar Lampung
5. Lebih dari 75% lulusannya

diterima di PTN
6. Lebih dari 50% siswa  dapat

menguasai bahasa Arab dan
Bahasa Inggris secara aktif

7. Lebih dari 75% guru mampu
menyusun administrasi dan bahan
pembelajaran berbasis TIK

8. Lebih dari 25% guru mampu
berkomunikasi dengan Bahasa
Inggris dan bergelar S2

9. Mewakili Lampung pada
Olimpiade Sains tingkat Nasional

2. Terwujudnya sekolah
sebagai tempat yang
kondusif dan nyaman
untuk belajar

a. Siswa nyaman belajar di
dalam kelas dan nyaman
berada di lingkungan sekolah

b. Guru dan pegawai merasa
nyaman berada dikelas dan di
lingkungan sekolah

c. Terwujudnya semangat
fastabiqul khairut antar siswa
dan antar pegawai

3. Terlaksananya tata
pergaulan dan
aktivitas antar warga
sekolah yang islami

a. Seluruh siswa dan guru selalu
mengucapkan salam
(assalamu’alaikum) bila
bertemu sesamanya

16Dokumen Renstra SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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Program Jangka Pendek
(1 Tahun: 2014-2015)

Program Jangka Menengah
(4 Tahun: 2015-2019)

b. Adanya sikap saling
menghormati, tolong
menolong antar warga
sekolah

c. Seluruh guru/pegawai
perempuan dan sisiwi
mengenakan jilbab/menutup
aurat dengan baik dan benar

d. Kegiatan pengajian kelas dan
pengajian guru/pegawai
berjalan

e. Kegiatan Sholat dhuha, sholat
dhuhur, PHBI dan kajian
keislaman berjalan dengan
baik

10. Meraih lebih dari 75 juara pada
perlombaan dan pertandingan

4. Berkembanya model
pembelajaran yang
efektif, kreatif  dan
inovatif dari para
guru berbasis pada
penguasaan TIK

a. Semua guru membuat
perangkat pembelajaran
dengan baik

b. Kegiatan MGMP sekolah
berjalan dengan rutin

c. Kegiatan out dour study
berjalan dengan baik
khususnya kelas plus dan
kelas unggul

d. Semua guru dapat
mempersiapkan perangkat
pembelajaran secara
komputerise

e. Guru menggunakan sumber
belajar secara bervariasi
dalam KBM

f. Pembelajarn di Kelas
menggunakan CD
Pembelajaran baik melalui
VCD player maupun LCD

5. Meningkatkan
potensi siswa baik
bidang akademik/non
akademik

a. Siswa tinggalkelas kurang
dari 2 orang/kelas

b. Rata-rata UN lebih dari
6,00

c. Siswa kelas XII diterima
PTN lebih dari 75%

d. Ada siswa yang mewakili
Bandar Lampung dalam
olimpiade sains tingkat
nasional

e. Menjadi juara dalam setiap
perlombaan /kompetensi

f. Terbentuknya klub-klub
ekstra kurikuler dibidang
akademik/non akademik
seperti AEC (Al Kautsar
English Clob),ACC (Al
Kautsar Computer Club),
AMC (Al-Kautsar
Mathematika Club) dan
lain-lain.

6. Tersediannya
perpustakaan yang
nyaman sebagai

a. Terarsifkannya data dan
administrasi perpustakaan
dan laboratorium dalam file
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Program Jangka Pendek
(1 Tahun: 2014-2015)

Program Jangka Menengah
(4 Tahun: 2015-2019)

taman bacaan dan
laboratorium sebagai
sumber belajar

komputer
b. Pengunjung perpustakaan

baik siswa maupun guru
semkinmeningkat dibanding
tahun sebelumnnya;

c. Adanya struktur
kepengurusan dan program
kerja yang jelas

d. Kegiatan praktikum siswa
minimal 4 x dalam 1
semester

7. Meningkatkan
Disiplin siswa ,guru
dan pegawai

a. Angka kehadiran guru dan
siswa  lebih dari 90%

b. Semakin berkurangnya
pelanggaran terhadap tata
tertib sekolah.

c. Berpakaian secara benar dan
rapih sesuai dengan aturan
yang ada

d. Tidak ada lagi siswa yang
berkelahi.

Sumber: Dokumen Renstra SMA Al-Kautsar Bandar Lampung T.P. 2015/2016

(3) Merumuskan Struktur Kurikulum

a. Pola dan Susunan Mata Pelajaran

Pola dan susunan mata pelajaran dalam struktur kurikulum SMA Al-

Kautsar didasarkan pada PP No 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan pasal 6 ayat (1) sebagai berikut:

1) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

2) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

3) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

4) Kelompok mata pelajaran estetika;

5) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Masing-masing kelompok mata pelajaran tersebut

diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran pada setiap mata
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pelajaran. Cakupan dari masing-masing kelompok, diwujudkan melalui

mata pelajaran yang relevan, sebagaimana dapat dilihat pada Lampiran 20.

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan

dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP No. 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 7. Muatan kurikulum

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung meliputi sejumlah mata pelajaran yang

keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik yang

disusun dalam struktur kurikulum.

b. Kebutuhan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan

Struktur Kurikulum disusun berdasarkan atas kebutuhan peserta

didik yang diimplementasikan dalam standar kompetensi mata pelajaran

dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh BSNP. SMA

Al-Kautsar Bandar Lampung atas persetujuan Komite SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung dan memperhatikan potensi yang ada pada  peserta didik,

pada tahun pelajaran 2015/2016 menerapkan:

1. Sistem paket, peserta didik mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang

telah diprogramkan dalam struktur kurikulum yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah yaitu kelas X dan XI menggunakan kurikulum 2013 dan kelas

XII secara keseluruhan menggunakan kurikulum 2006.

2. Pengorganisasian kelas-kelas dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu kelas X

merupakan program umum yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan
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kelas XI dan XII yang merupakan program penjurusan, terdiri atas jurusan

IPA dan IPS.

3. Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 24 rombel.dengan distribusi

siswa sebagai berikut : Kelas X = 313 siswa, IX IPA = 142 siswa, IX IPS

= 157 siswa, XII Ipa = 152 siswa, dan XII IPS = 165 siswa , Total jumlah

siswa =965 siswa.

c. Alokasi Waktu Tatap Muka

Alokasi waktu untuk satu jam pembelajaran (satu kali tatap muka)

adalah 45 menit. Sedangkan jumlah jam efektif/pekan  selama satu semester

adalah 45 jam/pekan. Sedangkan jumlah minggu efektif untuk tahun pelajaran

2015/2016 adalah 32 pekan ( 15 pekan semester ganjil dan 17 pekan

semester genap).

d. Jenis Mata Pelajaran Muatan Lokal

Sebagai sekolah yang berada di bawah Yayasan Islam Al Kautsar

Lampung, dengan visi “Unggul,Islami dan Global”, maka SMA Al Kautsar

menonjolkan ciri khas islaminya dan Budaya Lampung dalam muatan lokal.

Setelah melalui analisis dan pertimbangan dari berbagai pihak dan Peraturan

Gubernur Lampung No : 39 Tahun 2014 Tentang mata pelajaran Bahasa dan

Aksara Lampung sebagai muatan lokal wajib pada jenjang satuan pendidikan

dasar dan menegah,  SMA Al Kautsar menetapkan muatan lokal  sebagiai

berikut:
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i. Tahfizhul Qur’an

Tujuan yang diharapkan semua siswa yang lulus dari SMA Al Kautsar

dapat menghafalkan surat-surat Al Qur’an yang terdapat dalam juz 30 dan

29.

ii. Bahasa dan Aksara Lampung

Tujuan yang diharapakan  sesuai denga pasal 2 Praturan Gubernur

Lampung No. 39 Tahun 2014 yaitu:

1) Memantapkan keberadaan dan kesinambungan penggunaan bahasa dan

aksara Lampung, sehingga menjadi faktor pendukung bagi tumbuhnya

jati diri dan kebanggan daerah;

2) Memantapkan kedudukan dan funfsi bahasa dan aksara Lampung

3) Melindungi, megembangkan, memberdayakan dan memanfaatkan

bahasa dan Aksara Lampung sebagai nunsur utama kebudayaan daerah;

dan

4) Meningkatkan mutu penggunaan potensi bahasa dan aksara Lampung

melalui pembelajaran pada Jenjang Satuan Pendidikan Dasar dan

Menengah.

(4) Penyusunan dan Pengembangan Silabus di SMA Al-Kautsar Bandar

Lampung

Penyusunan dan  pengembangan silabus  merupakan kewajiban setiap

guru. Artinya setiap guru dituntut kemandiriannya dalam menyusun dan

mengembangkan silabus mata pelajaran. Tetapi ada kalanya guru-guru tertentu

belum memiliki kemampuan secara mandiri dan karenanya harus berkolaborasi
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dengan guru-guru yang lain  misalnya dalam MGMP. Menurut Mesiyanto,

selaku wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum:

Penyusunan dan pengembangan silabus di sekolah kami pada dasarnya
diserahkan kepada guru masing-masing atau kelompok guru mata
pelajaran sejenis. Tetapi apabila guru mata pelajaran tertentu karena
sesuatu hal belum dapat menyusun silabus secara mandiri, maka sekolah
mengarahkan agar dikerjakan bersama sama  melalui MGMP Sekolah atau
MGMP Kota Bandar Lampung. Kegiatan penyusunan dan pengembangan
silabus tersebut biasanya didampingi oleh Tim Pengembang Kurikulum
Sekolah dan pengawas mata pelajaran.17

Pernyataan diatas mengindikasikan bahwa penyusunan dan

pengembangan silabus di SMA  Al-Kautsar Bandar Lampung dilakukan secara

bersama sama dengan melibatkan para guru dari semua mata pelajaran. Kegiatan

yang dilakukan secara kolektif kolaboratif tersebut sesungguhnya bermanfaat

memudahkan koordinasi secara teknis antar guru dalam satu mata pelajaran dan

secara umum antar guru dari semua mata pelajaran. Hal-hal yang bersifat

substantif pada setiap mata pelajaran dan  kebijakan umum tentang

pengembangan silabus kurikulum dapat dikomunikasikan oleh kepala sekolah

dan para wakilnya dalam satu kegiatan yang dilaksanakan secara bersama sama.

(5)Merumuskan Kalender Pendidikan

Kalender pendidikan SMA Al-Kautsar mengacu pada kalender

pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dengan

beberapa penyesuaian yang berkaitan dengan kegiatan khusus SMA Al-Kautsar

yang telah ditetapkan bersama antara pihak Yayasan dan sekolah, namun tetap

memperhatikan ketentuan kalender pendidikan yang diamanatkan oleh  Standar

17Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
09.43 WIB.
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Isi. Kalender pendidikan SMA Al-Kautsar Tahun Pelajaran 2015/201618

sebagaimana yang tersusun didalam dokumen kurikulum memuat hal-hal

sebagai berikut :

1) Hari, tanggal, dan bulan tahun pelajaran berjalan

2) Hari pertama masuk sekolah

3) Pekan/hari Efektif KBM

4) Kegiatan kesiswaan dan kegiatan sekolah/Yayasan

5) Pekan Ulangan harian

6) Pekan Ulangan Mid Semester

7) Pekan Ulangan Umum Bersama

8) Waktu/Hari libur Nasional dan sekolah

9) Pekan/hari penulisan dan pembagian rapor

10) Latihan Ujian Nasional

11) Ujian Nasional, Ujian Sekolah dan Ujian Praktik

12) Libur semester dan libur akhir tahun pelajaran

(6)Sosialisasi Visi, Misi dan Tujuan Sekolah Keseluruh Warga Sekolah

Visi, misi dan tujuan Sekolah penting untuk disosialisasikan terutama

kepada warga sekolah, agar tumbuh  rasa memiliki, rasa tanggung jawab,

motivasi membangun dan  kesatuan langkah dalam membangun dan

mengembangkan potensi-potensi yang ada di sekolah. Upaya-upaya sosialisasi

yang selama ini sudah dilakukan menurut Eko Anzair, selaku Kepala Sekolah

adalah :

18Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.



230

Sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah  kepada stakeholder pendidikan di
SMA Al-Kautsar kami lakukan di awal tahun pembelajaran. Kegiatan
tersebut biasanya kami selenggarakan dalam berbagai bentuk antara lain
melalui surat edaran ke orang tuas/wali murid, melalui forum dialog
bersama yang dihadiri oleh para guru, orang tua/wali dan pengurus komite
sekolah,serta menuliskan visi dan misi pada banner dan dipasang ditempat-
tempat strategis.  Pada kegiatan tersebut pihak sekolah menyampaikan
visi, misi, tujuan dan program sekolah secara komprehensif, transparan
dan demokratis untuk satu tahun pelajaran. Peserta dialog diberi
kesempatan untuk menyampaikan kritik, saran, konsep dalam rangka
pembangunan dan pengembangan mutu sekolah. Momen lain seperti pada
kegiatan pembagian raport, kenaikan kelas, perpisahan siswa kelas XII dan
pada waktu penerimaan siswa baru.19

Berdasarkan hasil observasi20 ditemukan beberapa banner yang bertuliskan

visi dan misi SMA Al-Kautsar yang dipasang di beberapa tempat strategis

dilingkungan sekolah. Pemasangan banner yang bertuliskan visi dan misi

sekolah di beberapa tempat di lingkungan sekolah tersebut sangat membantu

warga sekolah termasuk para tamu yang datang untuk mengetahui apa visi-misi

dan tujuan yang ingin dicapai  oleh sekolah ini.

c) Evaluasi Standar Isi

(1) Evaluasi Ketercapaian Visi, Misi Dan Tujuan Sekolah

Visi, misi dan tujuan sekolah perlu ditinjau dan dievaluasi untuk setiap

kurun waktu tertentu agar dapat diketahui tingkat pencapaian riil masing-

masing dan masalah-masalah yang masih menjadi kendala dalam upaya

merealisasikan ketiga pilar utama sekolah tersebut. Evaluasi juga penting

dilakukan agar visi, misi dan tujuan sekolah dapat sejalan dengan kebutuhan

19Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
09.42 WIB.

20Observasi tentang Visi dan Misi SMA Al-Kautsar, Bandar Lampung, 24 Februari 2016
pukul 11.30 WIB.
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dan tantangan yang dihadapi warga sekolah dan masyarakat. Menurut Eko

Anzair , Kepala SMA Al-Kautsar Bandar Lampung:

Sekolah dan Yayasan  sepakat untuk melakukan evaluasi terhadap visi,
misi dan tujuan sekolah. Waktunya kami sesuaikan dengan kebutuhan,
tetapi  minimal satu tahun sekali kami melakukan kajian atas rumusan
dan substansi dari visi, misi dan tujuan sekolah. Bagian-bagian tertentu
yang dianggap tidak sejalan  lagi dengan kebutuhan dan perkembangan
zaman kami lakukan penyesuaian.Selain substansi dan rumusannya,
sasaran evaluasi juga faktor penyebab atau masalah-masalah yang
menghambat implementasi dari ketiga pilar tersebut. Bagian-bagian
mana yang sudah tercapai dan bagian-bagian mana yang belum bisa
dicapai.21

Langkah evaluasi yang dilakukan tersebut dinilai sejalan dengan upaya

peningkatan mutu sekolah. Sebab visi, misi dan tujuan sekolah merupakan pilar

utama pembangunan dan pengembangan mutu sekolah. Dari ketiga pilar

tersebut dibuat renstra sekolah. Oleh karena itu  tingkat ketercapaian visi, misi

dan tujuan sekolah merupakan  indikator kemajuan suatu sekolah. Demikian

pula sebaliknya ketidak mampuan warga sekolah untuk mewujudkan ketiga

pilar tersebut merupakan indikator kemunduran suatu sekolah. Visi, misi dan

tujuan sekolah setiap saat harus seiring sejalan dengan kebutuhan peserta didik,

sesuai pula dengan perkembangan dan tuntutan masyarakat baik ditingkat

lokal, regional, nasional maupun global.

(2) Evaluasi Implementasi Kurikulum Untuk Mata Pelajaran Yang Telah

Dikembangkan

Sekelompok mata pelajaran yang telah disusun dalam suatu struktur

kurikulum dan telah ditetapkan sebagai pedoman pembelajaran di suatu

21Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
09.59 WIB.
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sekolah perlu dan penting untuk selalu dikaji dan disesuaikan dengan

karakteristik siswa dan karakteristik sekolah secara umum. Seluruh komponen

kurikulum penting untuk dijadikan sasaran dalam evaluasi agar dapat diketahui

bagian-bagian mana yang  tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan potensi

peserta didik. Sehubungan dengan evaluasi terhadap pelaksanaan kurikulum di

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung,  Eko Anzair selaku Kepala Sekolah

menyatakan:

Evaluasi kurikulum menjadi suatu kebutuhan dan karenanya harus
dilakukan. Setiap mata  pelajaran yang telah ditetapkan dalam struktur
kurikulum perlu dievaluasi baik tujuan, maupun konten  yang
dikembangkan. Aspek-aspek yang masih relevan dipertahankan ,
sedangkan bagian-bagian yang sudah tidak sesuai lagi dilakukan revisi.
Evaluasi implementasi kurikulum di SMA Al-Kautsar dilakukan setiap
akhir tahun sebagai persiapan mengawali tahun berikutnya. Hasil
evaluasi dijadikan rekomendasi untuk dilaksanakan pada proses
pembelajaran  tahun berikutnya. Adapun bagian-bagian yang dievaluasi
untuk setiap mata pelajaran meliputi kesesuaian dan efektivitas tujuan,
materi dan komponen lainnya,  proses pembelajaran   ( persiapan,
pelaksanaan dan evaluasi ) serta capaian prestasi akademik dan non
akademik yang dicapai oleh siswa.22

Kebijakan evaluasi implementasi kurikulum tersebut dinilai sejalan

dengan upaya sekolah ini untuk terus meningkatkan mutu pembelajaran.

Banyak faktor yang turut menentukan pencapaian mutu sekolah, salah satunya

adalah tersedianya kurikulum yang berorientasi pada kebutuhan peserta didik.

Tujuan, materi dan komponen yang ada dalam mata pelajaran yang

dikembangkan dalam struktur kurikulum perlu untuk selalu disesuaikan dengan

karakteristik siswa agar ada keseimbangan antara kurikulum yang dipakai

dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang di masyarakat. Kebijakan

22Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
10.16 WIB.
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evaluasi yang dilakukan di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung tersebut

relevan dengan tuntutan kondisi yang berkembang. Evaluasi terhadap tujuan

penting karena berkaitan dengan sasaran maupun arah yang akan dituju dan

dicapai. Tujuan bersumber dari harapan masyarakat bukan hanya sebuah

rancangan kurikulum saja. Dalam evaluasi itu perlu dipertimbangkan adanya

hambatan yang akan muncul dalam upaya mencapai tujuan tersebut.

Materi kurikulum perlu dievaluasi, yaitu berkaitan dengan relevansi

materi pembelajaran dengan tujuan, sehingga dapat memberikan pengalaman

belajar. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui relevansi materi

pembelajaran dengan perbedaan ataupun perkembangan individu secara

psikologis, sehingga dapat terjadi perubahan perilaku yang optimal. Evaluasi

dalam hal ini dilakukan dengan maksud mengetahui sampai sejauh mana

proses dapat memberikan hasil berupa perubahan perilaku secara optimal.

Evaluasi dilakukan pula terhadap metode dan strategi pembelajaran untuk

mengetahui efektifitas penggunaan metoda dan strategi pembelajaran serta

upaya perbaikan peningkatan pada kekurangan-kekurangan yang muncul.

Demikian pula terhadap komponen evaluasi yang dilakukan sudah

tepat. Untuk melihat efektivitas kurikulum mencapai hasil yang optimal

diperlukan evaluasi secara terus menerus yang meliputi proses hasil kurikulum.

Tujuan evaluasi proses adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana

kurikulum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan, evaluasi proses

untuk mengetahui seberapa baik prose situ berjalan secara optimal sehingga

dapat mencapai tujuan.
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(3) Evaluasi Pengembangan Mulok

Sebagai suplemen baru dalam kurikulum pendidikan, muatan lokal

merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum yang terdapat pada

standar isi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan ( KTSP ). Keberadan

mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk penyelenggaraan pendidikan

yang tidak terpusat, sebagai upaya agar penyelenggaraan penididkan di setiap

daerah lebih meningkat relevansinya terhdap keadaan dan kebutuhan daerah

yang bersangkutan. Dalam pengembangan mata pelajaran muatan lokal agar

sesuai dengan kondisi sekolah, maka perlu dilakukan evaluasi. Sehubungan

evaluasi pengembangan mulok ini, Eko Anzair, selaku Kepala Sekolah

menyatakan bahwa:

Pelaksanaan evaluasi pengembangan mata pelajaran muatan lokal di
SMA Al-Kautsar Bandar Lampung dilakukan bersama sama antara
pihak sekolah dan komite sekolah dengan mengacu pada standar isi dan
perkembangan kebutuhan peserta didik dan sekolah. Adapun bagian
bagian yang dievaluasi meliputi kurikulum, proses pembelajaran dan
evaluasi belajarnya.23

Langkah yang dilakukan oleh SMA Al-Kautsar tersebut sejalan dengan

karakteristik muatan lokal yang digali dari budaya daerah yang berkembang di

masyarakat sehingga dalam proses pengembangannya juga melibatkan unsur

masyarakat dalam hal ini komite sekolah.

(4) Evaluasi Pengembangan Diri

Kegiatan pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada

peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan

23Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
10.40 WIB.
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kebutuhan, bakat dan minat setiap peserta didik. Kegiatan pengembangan diri

di SMA Al-Kautsar diwujudkan dalam bentuk kegiatan ekstrakurikuler dan

layanan konseling yang dilaksanakan pada hari Jumat   pukul 14.00 – 15.30

WIB difasilitasi oleh pembimbing ekstrakurikuler dan konselor.

Bentuk kegiatan pengembangan diri untuk kelas X , XI  adalah semua

jenis Ekstakurikuler yang ada di SMA Al-Kautsar (Pramuka, Paskibra, Pecinta

Alam, Kelompok  Ilmiah Remaja, Palang Merah Remaja, Olah Raga, Sanggar

Seni, Kelompok Olimpiade Sains, Al-Kautsar English Club (AEC), Rohani

Islam, ACIC/ Al Kautsar Computer Inovation Club). Khusus kegiatan

ekstrakurikuler Pramuka, dibedakan menjadi kegiatan ekstrakurikuler Pramuka

wajib dan kegiatan ekstrakurikuler reguler. Kegiatan Pramuka wajib, kami

dilaksanakan dengan cara pembiasaan yang dilakukan setiap minggu 2 jam (2 x

60 menit). Jenis lain pengembangan diri untuk kelas X dan XI adalah layanan

konseling yang berupa:

1. Bimbingan pribadi

Mencakup kesiapan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan

pribadi dengan lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah.

2. Bimbingan sosial

Mencakup adaptasi kondisi pribadi dengan lingkungan sosial sekolah

3. Bimbingan belajar

Mencakup adaptasi kondisi lingkungan belajar,mengatasi kesulitan belajar

dan  peningkatan prestasi belajar.
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4. Bimbingan karier

Mencakup hubungan karakter pribadi dan kemampuan akademik dengan

penjurusan.

Sedangkan khusus untuk kelas XII jenis bimbingan berupa :

1. Bimbingan pribadi

Mencakup kesiapan peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan

pribadi dengan lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah dan

bagaimana peserta didik dapat menemukan hubungan antara karakteristik

pribadi dan kemampuan akademik dengan jenjang pendidikan lebih lajut.

2. Bimbingan sosial

Mencakup bimbingan konsistensi kondisi  pribadi yang positif kaitannya

adaptasi dengan lingkungan sosial sekolah

3. Bimbingan belajar

Mencakup persiapan kondisi lingkungan belajar,mengatasi kesulitan belajar

dan  peningkatan prestasi belajar dalam menghadapi Ujian Nasional dan

Ujian Masuk Perguruan Tinggi.

4. Bimbingan karier

Menemukan hubungan kemampuan akademik, karakter pribadi, minat bakat

dan kecendrungan dukungan orang tua peserta didik dengan keputusan

pandangan karier masa depan.

Menurut Eko Anzair, Kepala Sekolah:

Evaluasi terhadap semua jenis kegiatan pengembangan diri tersebut
dilaksanakan sesuai dengan karakteristik kegiatan masing-masing
meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Khusus untuk kegiatan
ekstrakurikuler evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan keterampilan.
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Sedangkan untuk kegiatan layanan konseling, sasaran evaluasi lebih pada
perubahan pemahaman, sikap dan prilaku (aspek afektif).24

Eksistensi kegiatan pengembangan diri memang tidak kalah pentingnya

dengan kegiatan reguler. Kegiatan ini dipersiapkan sebagai  wadah melatih dan

mengembangkan minat dan bakat siswa dalam berbagai bidang kegiatan

dengan harapan setelah lulus dapat menjadikan berbagai sikap dan

keterampilan tersebut sebagai bekal hidup di masyarakat.

(5) Evaluasi Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan Kecakapan Hidup di SMA Al-Kautsar terdiri atas dua

program  Pertama, secara terintegral dengan seluruh mata pelajaran, dan yang

kedua yaitu program pendidikan komputer. Oleh karenanya menurut Eko Anzair

Kepala Sekolah:

Pelaksanaan evaluasi untuk program yang terintegrasi dengan seluruh mata
pelajaran menyesuaikan dengan karakteristik dan metode evaluasi permata
pelajaran. Sedangkan evaluasi untuk program pendidikan komputer
meliputi pengembangan program (soft ware) dan perakitan komponen
komputer (hard ware).25

Evaluasi pendidikan kecakapan hidup perlu dibuat berdasarkan kompetensi

kecakapan hidup yang telah dirumuskan. Penilaian terhadap prestasi belajar

peserta didik tidak hanya dengan pencil dan paper test, melainkan juga dengan

performance test dan bahkan dengan evaluasi otentik.

(6) Evaluasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global(PBKLG) di

SMA/MA adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan pada

24Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
11.03 WIB.

25Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 19 Januari 2016 pukul
09.03 WIB.
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sekolah jenjang SMA/MA sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan

memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis,

budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses

pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta didik.

Eko Anzair  selaku Kepala Sekolah   menyatakan bahwa:

Di SMA Al-Kautsar dikembangkan dua program pendidikan. Pertama,
program Pengembangan Pendidikan Agama Islam ( PPAI: materi akidah,
akhlak, muamalah, dan praktik ibadah) untuk menunjang pendidikan
berbasis keunggulan lokal. Kedua, program pendidikan Bahasa Asing
(Bahasa Inggris dan Bahasa Arab) bersifat wajib untuk seluruh siswa dan
Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin dan Bahasa Prancis yang sifatnya
pilihan. Evaluasi terhadap kedua program tersebut meliputi kecakapan
kognitif, sikap dan pengamalan (afektif), serta keterampilan dalam praktik
(psikomotorik).26

Prestasi yang dicapai dalam berbagai materi pelajaran tersebut dapat

dijadikan persiapan menghadapi kompetisi ditingkat lokal maupun global baik

dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial, maupun sebagai bekal dalam

menghadapi perubahan prilaku manusia di abad global sekarang ini yang

cendrung merusak nilai-nilai akhlak yang mulia.

2) Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Standar Proses

a) Perencanaan Standar Proses

(1)Pembentukan Tim Penelaahan Silabus dan RPP Kelompok Mata

Pelajaran

Silabus dan RPP yang telah disusun oleh setiap guru mata pelajaran

perlu ditelaah agar dapat diketahui tingkat kesesuaiannya dengan ketentuan

silabus dalam kurikulum nasional. Selain hal tersebut perlu pula diketahui

26Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 19 Januari 2016 pukul
09.19 WIB.
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munculnya inovasi dalam penyusunan silabus.. Silabus merupakan penjabaran

standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian

kompetensi untuk penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber

pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan

rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan

sistem penilaian. Menurut Mesiyanto, Wakil Kepala Sekolah Urusan

Kurikulum:

Dalam rangka mendapatkan silabus dan RPP yang sesuai dengan standar
kurikulum dan karakteristik siswa, maka kami memandang perlu setiap
tahun melakukan kajian/penelaahan. Penelaahan silabus dan RPP
dilakukan oleh tim yang ditunjuk oleh Kepala sekolah yang terdiri dari
para guru perwakilan mata pelajaran. Kajian tersebut meliputi format dan
konten silabus dan RPP. Masing-masing silabus dan RPP yang telah
dikaji dan dinyatakan layak oleh tim kemudian disyahkan oleh kepala
sekolah dan ditetapkan sebagai silabus dan RPP untuk satu tahun
pembelajaran. Adapun Format dan model silabus diserahkan pada
MGMP masing masing sesuai dengan karakteristik mata pelajaran namun
secara umum tetap berpedoman pada format umum yang telah ditetapkan
oleh BSNP. Ada tiga hal yang menjadi konsentrasi tim penelaahan
silabus kami yakni :  1) Kompetensi yang akan ditanamkan kepada
peserta didik melalui suatu kegiatan pembelajaran. 2) kegiatan yang
harus dilakukan untuk menanamkan / membentuk kompetensi tersebut
dan yang  ke 3) upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa
kompetensi tersebut sudah dimiliki peserta didik.27

Kebijakan membentuk tim penelaahan silabus dan RPP di SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung seperti yang diungkapkan oleh Mesiyanto  tersebut

dinilai efektif dalam rangka melakukan  penelaahan/pengkajian terhadap

kualitas silabus dan RPP yang telah disusun oleh para guru. Pada dasarnya

tidak ada format dan model silabus yang baku. Hal ini disebabkan banyaknya

27Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
10.06 WIB.
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variabel yang mempengaruhi pengembangan model silabus, yang

mengkibatkan silabus bersifat dinamis, dalam artian suatu model dapat

dilaksanakan dengan baik untuk kondisi tertentu, belum tentu cocok untuk

kondisi yang lain, atau suatu model berhasil diterapkan dengan baik oleh guru

tertentu, belum tentu berhasil dengan baik jika diterapkan oleh guru yang lain.

Oleh karena itu, setiap guru diharapkan dapat melakukan rekonstruksi silabus

mata pelajaran yang diampu sesuai dengan karakteristik siswa dan kondisi

lingkungan dimana guru bertugas serta kompetensi dan upaya –upaya

merealisasikan melalui kegiatan pembelajaran.

(2)Penyusunan Silabus Oleh Masing-Masing Guru Mata Pelajaran

Penyusunan silabus mata pelajaran menjadi kewajiban setiap guru.

Tetapi apabila terdapat guru yang belum mampu menyusun secara mandiri,

maka dapat melakukan kerjasama dengan guru-guru yang lain dari mata

pelajaran yang sejenis. Seperti yang dinyatakan  oleh Ibu Mardiana , guru mata

pelajaran Pendidikan Agama Islam ( PAI ):

Setiap mata pelajaran itu memiliki karakteristik yang tidak sama. Oleh
karenanya untuk silabus dan RPP kami susun sendiri agar tepat sasaran.
Untuk bagian-bagian tertentu yang memerlukan koordinasi dengan mata
pelajaran yang lain kami berkonsultasi dengan pengurus MGMP, dan tim
pengembang kurikulum sekolah. Dalam penyusunan silabus mata
pelajaran, kami susun berdasarkan alokasi waktu yang disediakan per
semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang
sekelompok. Adapun bagian-bagian silabus yang kami susun meliputi :
standar kompetensi, mata pelajaran, kompetensi dasar, hasil belajar,
indikator hasil belajar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi
waktu, penilaian, sarana dan sumber belajar.28

28Mardiana, Guru, Wawancara, Bandar Lampung, 26 Februari 2016 pukul 08.52 WIB.
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Informasi tersebut sesuai dengan data dalam dokumen29 silabus mata

pelajaran yang disusun oleh para guru SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

Fakta tersebut menggambarkan bahwa proses penyusunan silabus di SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung dilakukan dengan memegang prinsip kemandirian

dalam kebersamaan. Hal tersebut menunjukkan adanya rasa tanggung jawab

bersama dalam upaya menciptakan silabus yang berkualitas. Adapun langkah-

langkah dalam penyusunan dan pengembangan Silabus di SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung berdasarkan studi dokumen kurikulum SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung TP 2015/2016  sebagai berikut:

1) Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

2) Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

3) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

4) Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

(3)Penyusunan RPP Oleh Masing-Masing Guru Mata Pelajaran

RPP merupakan panduan teknis Setelah membuat silabus sebagai

program pengajaran, guru harus mengimplementasikan program yang telah

disusunnya itu dengan membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Kemudian RPP tersebut merupakan pegangan dan pedoman bagi guru dalam

melaksanakan pembelajaran di kelas untuk setiap kompetensi dasar yang harus

dikuasai peserta didik. Menurut Ambar Hestiningsih,  guru  Bahasa Indonesia

bahwa:

29Dokumen Silabus Mata Pelajaran Geografi SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun
Pelajaran 2015/2016.
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Setiap guru membuat RPP masing-masing dengan berpedoman pada
silabus mata pelajaran. Adapun sistematika RPP yang kami buat
meliputi: Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode
Pembelajaran, Langkah-langkah Kegiatan pembelajaran, Sumber Belajar,
dan Penilaian.30

Informasi yang disampaikan tersebut sesuai dengan data yang ada

dalam dokumen RPP guru SMA Al-kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2015/201631. Pernyataan di atas mendiskripsikan  bahwa penyusunan RPP di

SMA Al-Kautsar telah sesuai dengan aturan BSNP yang menyatakan bahwa

RPP disusun berdasarkan silabus yang telah lebih dahulu dirumuskan.

(4)Penyusunan Bahan Ajar Oleh Masing-Masing Guru Mata Pelajaran

Penyusunan dan penggunaan bahan ajar harus dilakukan secara serius,

mengingat bahan ajar merupakan sumber ilmu yang akan ditransfer kepada

peserta didik. Bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang sesuai dengan

kurikulum yang digunakan disuatu sekolah. Konten bahan ajar juga harus

menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi termasuk masalah-masalah yang sedang berkembang di masyarakat

baik ditingkat lokal, nasional maupun global. Bahan ajar yang komprehensif,

dengan penataan yang baik dapat membantu memotivasi siswa dalam belajar

bahkan dapat menimbulkan kemandirian belajar. Dalam hal penyusunan bahan

ajar dilingkungan dewan guru SMA Al-Kautsar,  Mesiyanto, Wakil  Kepala

Sekolah urusan kurikulum  mengemukakan bahwa:

Di sekolah kami, penyusunan bahan ajar dilakukan  oleh masing-masing
guru mata pelajaran. Mereka diberi keleluasaan membuat model bahan

30Ambar Hestiningsih, Guru, Wawancara, Bandar Lampung, 29 Februari 2016 pukul
09.01 WIB.

31Dokumen RPP Mata Pelajaran Bahasa Indonesia SMA Al-Kautsar Bandar Lampung
TP. 2015/2016.
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ajar sesuai dengan kemampuan masing-masing dan karakteristik mata
pelajaran yang diampu. Di Sekolah  kami sebagian guru sudah membuat
sendiri bahan ajar (seperti diktat dan modul) yang akan digunakan dalam
proses pembelajaran, sedangkan sebagian yang lain masih memanfaatkan
bahan ajar yang sudah siap pakai baik yang sudah tersedia di
perpustakaan (buku teks) maupun membeli sendiri.di luar sekolah
(seperti LKS). Kami juga memanfaatkan fasilitas internet sebagai sumber
pembuatan bahan ajar.32

Berdasarkan hasil observasi33 pada guru-guru SMA Al-Kautsar

ditemukan beberapa jenis bahan ajar yang digunakan dalam proses

pembelajaran seperti Buku teks, LKS,  CD, dan modul. Fakta tersebut

mengindikasikan bahwa para guru di SMA Al-Kautsar memiliki perspektif

yang  sama dalam upaya memberikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada

peserta didik melalui tersedianya bahan ajar yang berkualitas.. Bahan ajar yang

baik dirancang sesuai dengan prinsip-prinsip instruksional. Memberikan

kesempatan kepada para guru untuk menyusun sendiri bahan ajar secara tidak

langsung  telah memotivasi dan memberikan kepercayaan akademik kepada

mereka untuk menumbuh kembangkan inisiatif dan kreativitas dalam proses

pembelajaran. Selain dapat menyusun sendiri bahan ajar, para guru juga dapat

memanfaatkan bahan ajar jadi  seperti buku teks, internet dan informasi lainnya

yang relevan.

(5)Penyusunan Alat Evaluasi Hasil Belajar Oleh Masing-Masing Guru

Didalam proses pembelajaran evaluasi menjadi sangat penting untuk

dilakukan terutama ketika kita ingin melihat tingkat kesesuaian/keberhasilan

32Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
10.19 WIB.

33Observasi tentang Penggunaan Bahan Ajar, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
08.00 WIB.
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antara tujuan yang ingin dicapai dengan  prestasi belajar yang dicapai oleh

peserta didik. Dalam  hal evaluasi proses pembelajaran, maka penyusunan alat

evaluasi yang  memiliki validitas dan reliabilitas yang  baik akan sangat

menentukan keberhasilani evaluasi. Oleh karena itu setiap guru perlu

memperhatikan tatacara penyusunan alat/instrumen evaluasi yang terstandar

dengan baik. Dalam hal penyusunan alat evaluasi hasil belajar di SMA Al-

Kautsar, Eko Anzair,  Kepala SMA Al-Kautsar  menjelaskan bahwa:

Penyusunan alat evaluasi untuk setiap mata pelajaran di SMA Al-kautsar
pada dasarnya dilakukan oleh setiap guru. Namun untuk evaluasi mid
semester dan semester penyusunan instrumen evaluasi (naskah soal)
dilakukan /ditangani oleh pihak MKKS dengan melibatkan guru-guru
dalam MGMP yang dipandang cakap dan memiliki kompetensi yang
tinggi dalam mata pelajaran yang diampunya.Sedangkan untuk evaluasi
harian (per kompetensi dasar) penyusunan soal dilakukan oleh guru
masing-masing. Penyusunan instrumen evaluasi tersebut didasarkan pada
penilaian hasil belajar masing-masing kelompok mata pelajaran dan
disesuaikan dengan karakteristik per kelompok mata pelajaran. Untuk
Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia serta kelompok mata
pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian; untuk prilaku dilakukan
melalui pengamatan, penilaian sikap untuk perubahan perilaku dan
perkembangan kepribadian peserta didik,  Ujian, ulangan, dan/atau
penugasan untuk mengukur aspek kognitif. Kelompok mata pelajaran
ilmu pengetahuan dan teknologi diukur melalui ulangan, penugasan,
dan/atau bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.
Kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui pengamatan
terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan
afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik. Kelompok mata
pelajaran pendidikan jasmani, olahraga,dan kesehatan dilakukan
melalui Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk
menilai perkembangan psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan
ulangan, /atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.
Alat evaluasi berupa tes (bentuk essay) dan pilihan ganda (multiple
choice) digunakan untuk mengukur kemampuan kognitif, observasi
prilaku untuk penilaian afektif serta unjuk kerja (praktik) untuk
mengukur prestasi ranah psikomotorik.34

34Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
13.02 WIB.
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b) Pelaksanaan Standar Proses

(1)Guru Melaksanakan  Penyusunan Silabus Berdasarkan Hasil Pemetaan

Standar Isi

Standar isi merupakan bahan baku yang perlu dikembangkan kedalam

silabus dan RPP. Artinya Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi,

Kompetensi dasar dan indikator ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan

pembelajaran dan pencapaian kompetensi untuk penilaian. Setiap guru mata

pelajaran pasti menyusun rancangan materi belajar atau disebut juga silabus.

Penyusunan silabus harus disesuaikan dengan hasil pemetaan dalam stndar isi.

Di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, menurut Mesiyanto, Wakil Kepala

Sekolah Urusan Kurikulum:

Penyusunan silabus didasarkan pada hasil pemetaan standar isi dengan
memperhatikan standar kompetensi, kompetensi dasar, tahap berfikir,
indikator, materi pokok, ruang lingkup dan alakosi waktu. Pemetaan
standar isi didasarkan pada enam prinsip yakni; berdasarkan pengaturan
khirarki, kepaduan SK-KD, kepariasian dan keterkaitan, berdasarkan kata
kerja, jenis materi,  dan berdasarkan kebermaknaan.35

Informasi tersebut sesuai dengan format silabus yang ada dalam

dokumen silabus36 guru-guru SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Kenyataan

tersebut mengindikasikan bahwa pemetaan standar kompetensi dan

kompetensi dasar merupakan bahan baku dalam penyusunan silabus dan RPP.

Materi SK masih bersifat umum terdiri dari beberapa unsur, setiap unsur SK

menjadi materi KD, karenanya materi KD merupakan derivasi dari materi SK,

35Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
10.44 WIB.

36Dokumen Silabus Mata Pelajaran Geografi SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP.
2015/2016.
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maka jumlah KD harus sesuai dengan jumlah unsur materi SK. Materi KD

menjadi materi pokok.

(2) Guru Membuat Analisis Tentang Indikator Ketercapaian Pada

Masing-Masing Mata Pelajaran

Indikator ketercapaian pada masing-masing mata pelajaran yang telah

dirumuskan  harus dianalisis untuk mengetahui tingkat pencapaian tujuan

pembelajaran.  Menurut Eko Anzair, Kepala Sekolah:

Indikator hasil belajar harus memenuhi tiga kriteria utama yaitu
dirumuskan dalam kalimat yang jelas, mengandung kepastian makna, dan
dapat diukur. Kejelasan pernyataan mengandung konsekuensi bahwa
guru dan siswa memaknai kalimat dengan makna yang sama. Kepastian
mengandung pengertian tidak menimbulkan makna ganda. Dan, dapat
diukur jika pencapaian perilaku dapat diamati atau diukur dengan
menggunakan instrumen. Indikator hasil belajar yang meliputi aspek
kognitif, afektif dan psikomotorik kemudian dianalisis untuk
mendapatkan gambaran penguasaan kompetensi para siswa dalam setiap
mata pelajaran.37

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa analisis terhadap indikator

ketercapaian  masing-masing mata pelajaran harus dilakukan agar dapat

diketahui seberapa efektif indikator indikator tersebut dapat memberikan

kontribusi dalam pencapaian tujuan pembelajaran.

(3) Guru Melakukan Analisis SK, KI dan KD

Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria mengenai kualifikasi

kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan dan pengetahuan.

Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi Standar

Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta

37Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
13.22 WIB.
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didik yang telah menyelesaikan pendidikan. Kompetensi Dasar adalah konten

atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang

bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik pada satuan

pendidikan tertentu atau jenjang pendidikan tertentu. Menurut Eko Anzair,

Kepala Sekolah:

Analisis perlu dan penting dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan
ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan. Kesesuaian Standar
Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan
berkelanjutan terhadap kebutuhan lulusan pendidikan dan kebutuhan
para siswa, baik lokal, nasional, maupun global. Ketercapaian Standar
Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi secara berkala terhadap
lulusan dari masing-masing satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan
terhadap kesesuaian sumber daya dan proses pembelajaran yang
digunakan pada satuan pendidikan tertentu. Hasil yang diperoleh dari
Analisis (monitoring dan evaluasi) digunakan sebagai bahan masukan
bagi penyempurnaan Standar Kompetensi Lulusan di masa yang akan
datang. Dalam proses menganalisis SK, KI dean KD tersebut, para guru
dibimbing oleh tim pengembang kurikulum sekolah.38

Pernyataan tersebut bermakna bahwa ketercapaian standar kompetensi lulusan

tidak bisa dilepaskan dari upaya dan kemampuan mengimplementasikan

kompetensi dasar dalam proses pembelajaran.

(4)Guru Menyusun Bahan Ajar Sesuai Karakteristik Siswa

Ketersediaan bahan pembelajaran masih sangat terbatas, apalagi jika

dibandingkan dengan pengembangan bahan pembelajaran cetak, produk

tekhnologi audio, visual, video, dan sistem jaringan yang dikembangkan di

negara-negara maju. Bahan pembelajaran berkedudukan sebagai alat atau

sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Penyusunan

38Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
13.4.6 WIB.
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bahan ajar hendaklah berpedoman pada standar kompetensi (SK) dan

kompetensi dasar (KD), atau tujuan pembelajaran umum (goal) dan tujuan

pembelajaran khusus (objective). Dewasa ini, ketika ilmu pengetahuan dan

tekhnologi berkembang sangat pesat, proses pembelajaran tidak lagi

dimonopoli oleh adanya kehadiran guru di dalam kelas. Siswa dapat belajar di

mana dan kapan saja. Siswa bisa belajar apa saja sesuai dengan minat dan gaya

belajar. Seorang desainer pembelajaran dituntut untuk dapat merancang

pembelajaran dengan memanfaatkan berbagai jenis media dan sumber belajar

yang sesuai agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif dan efisien.

Mesiyanto, wakil kepala sekolah urusan kurikulum  menyatakan:

Bahan ajar yang dikembangkan disesuaikan dengan karakteristik siswa
sebagai sasaran. Karakteristik siswa tersebut meliputi lingkungan sosial,
budaya, geografis maupun tahap perkembangan siswa. Bahan ajar yang
disusun oleh para guru juga harus dapat menjawab masalah atau
kesulitan siswa dalam belajar termasuk juga dapat meningkatkan
motivasi siswa dalam belajar. Hal lain yang menjadi perhatian kami dan
para guru dalam menyusun bahan ajar adalah membuat tujuan dan tema
yang jelas. Konten yang sesuai silabus dan format penyajian yang
menarik.39

Informasi tersebut sesuai dengan hasil observasi40 tentang format bahan

ajar yang disusun oleh para guru selain buku teks yang sudah tersedia.

Pernyataan di atas menegaskan bahwa  pengembangan bahan ajar di sekolah

perlu memperhatikan karakteristik siswa dan kebutuhan siswa sesuai

kurikulum, yaitu menuntut adanya partisipasi dan aktivasi siswa lebih banyak

dalam pembelajaran.

39Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
11.05 WIB.

40Observasi tentang Bahan Ajar, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul 08.30 WIB.
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(5)Guru Melaksanakan Penyusunan RPP

Penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran ( RPP) oleh para guru

secara umum mengikuti format RPP yang telah ditetapkan oleh BSNP baik

untuk kurikulum 2006 maupun untuk kurikulum 2013. Menurut Mesiyanto,

Wakil Kepala Sekolah urusan kurikulum:

Dalam penyusunan  RPP  para guru dilingkungan SMA Al-kautsar
menggunakan format sebagai berikut : a. Identitas Mata Pelajaran, b.
Tujuan Pembelajaran, c. Materi Ajar, d. Metode pembelajaran, e.
Kegiatan Pembelajaran (pendahuluan,inti,penutup), f.Penilaian,
Sumber/Bahan/Alat.41

(6)Guru Melaksanakan Proses Pembelajaran

Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan guru dan

sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses pembelajaran untuk

setiap mata pelajaran harus fleksibel, bervariasi dan memenuhi standar.

Mesiyanto. Wakil kepala sekolah urusan kurikulum menyatakan bahwa:

Yang terpenting dalam suatu proses pembelajaran adalah guru harus
melaksanakan proses pembelajaran itu berdasarkan kurikulum yang
dipakai yang selanjutnya diderivasi ke silabus dan rencana pelaksanaan
pembelajaran ( RPP ). Selain hal tersebut, para guru kami menggunakan
metode  PAIKEM . yakni pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan
menyenangkan dalam mengelola pembelajaran di kelas. Pembelajaran
juga harus dilakukan secara sistematis mengikuti skenario pembelajaran
yang tertuang dalam RPP.42

Sedangkan menurut Eko Anzair, Kepala Sekolah  :

Dalam proses pembelajaran di SMA Al-Kautsar ada 5 hal penting yang
menjadi fokus perhatian kami yakni, kemampuan penguasaan materi

41Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari  2016 pukul
11.21 WIB.

42Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 20 Januari 2016 pukul
09.01 WIB.
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guru, kehadiran dari siswa, ketuntasan kerja siswa, partisipasi siswa  dan
hasil belajar siswa  ( nilai siswa).43

Kedua pernyataan tersebut sesuai dengan hasil observasi44 yang

dilakukan selama proses pembelajaran berlangsung. Pengamatan dilakukan

terhadap aktivitas guru dan siswa  dalam proses pembelajaran. Pernyataan

tersebut sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang

Standar Nasional Pendidikan (SNP), pasal 19, yang menyatakan bahwa: Proses

pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan

fisik serta psikologis peserta didik.  Selain ketentuan tersebut, dalam proses

pembelajaran kehadiran siswa dapat digunakan untuk pemetaan disiplin

belajar. Ketuntasan kerja siswa dapat digunakan untuk melihat seberapa besar

tanggungjawab siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas belajarnya dan tuntas

atau tidaknya kerja siswa dalam memahami pelajaran yang telah diberikan.

Tingkat partisipasi siswa dalam belajar dapat dijadikan sebagai tolak ukur

keberhasilan guru dalam memberikan pelayanan dalam proses pembelajaran.

Penilian siswa harus dilakukan secara komprehensif yakni meliputi proses dan

produk. Hal ini bertujuan selain untuk mengetahui kemampuan riil siswa juga

untuk memenuhi  rasa keadilan akademik.

43Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
14.04 WIB.

44Observasi tentang Proses Pembelajaran, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
08.00 WIB.
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Hasil observasi yang dilaksanakan pada tanggal... januari 2016,

menunjukkan bahwa para  guru melaksanakan proses pembelajaran dengan

mengikuti langkah-langkah /tahapan pembelajaran sebagaimana yang tertuang

didalam RPP  meliputi : Kegiatan Pendahuluan, Kegiatan Inti ( Eksplorasi, .

Elaborasi, Konfirmasi) dan Penutup.

(7)Guru Melaksanakan Evaluasi Hasil Proses Pembelajaran

Evaluasi hasil proses pembelajaran sering juga disebut refleksi proses

pembelajaran  merupakan suatu tahapan dalam proses pembelajaran yang

dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dari

proses pembelajaran yang telah dilakukan. Pelaksanaan evaluasi menurut hasil

proses pembelajaran di SMA Al-Kautsar menurut Septina Welasih  Guru mata

pelajaran Bahasa Indonesia:

Evaluasi dilakukan untuk mengetahui tingkat respon dan daya serap
siswa maka setiap selesai satu Kompetensi Dasar ( KD ), kami lakukan
evaluasi baik lisan maupun tertulis. Untuk tertulis menggunakan teknik
pilihan ganda (multiple choice test dan essay (essay test). Sedangkan
kinerja guru  dinilai oleh kepala madrasah dan pengawas pembina.45

Sejalan dengan pernyataan di atas mesiyanto, wakil kepala sekolah urusan

kurikulum menambahkan bahwa:

Untuk evaluasi hasil proses pembelajaran, kami menitik beratkan pada
tiga kondisi, yakni persiapan guru dalam mengajar (silabus, RPP),
pelaksanaan pembelajaran (penguasaan materi, metode), dan evaluasi
hasil pembelajaran (kognitif, efektif, psikomotorik).46

45Septina Welasih, Guru, Wawancara, Bandar Lampung, 29 Februari 2016 pukul 09.20
WIB.

46Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
11.44 WIB.
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Kegiatan evaluasi yang dilakukan guru-guru SMA Al-Kautsar tersebut

sejalan dengan  Permen No. 41 tahun 2007 tentang Standar proses yang

menyatakan  bahwa evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan

kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan poses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil

pembelajaran. membandingkan poses pembelajaran yang dilaksanakan guru

dengan standar proses, dan mengidentifikasi kinerja guru dalam proses

pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.

(8)Guru Melakukan Analisis Evaluasi Hasil Proses Pembelajaran

Evaluasi hasil proses pembelajaran perlu terus dikaji /dianalisis untuk

mengetahui efektivitas evaluasi tersebut dalam mengungkap kemampuan

maksimal  dan tingkat kemajuan belajar yang telah dicapai oleh peserta didik.

Analisis ialah proses untuk mengetahui informasi yang ditelah dikumpulkan.

Analisis termasuk mengolah data yang telah dikumpulkan untuk menentukan

kesimpulan yang telah didukung data tersebut, seberapa banyak ia mendukung

dan seberapa banyak ia tidak mendukung. Tujuan dari analisis ialah membuat

singkatan dari data dan menyimpulkan pesan-pesan yang ada di dalamnya

sebagai informasi yang dapat dipakai sebagai dasar yang tentatif untuk

mengambil suatu keputusan. Mesiyanto, selaku Wakil Kepala Sekolah bidang

kurikulum menyatakan bahwa:

Setiap guru SMA Al-Kautsar diwajibkan melakukan analisis hasil
evaluasi pembelajaran dan dibuat dalam bentuk dokumen. Selanjutnya
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hasil analisis tersebut digunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu
pembelajaran.47

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa analisis hasil evaluasi

pembelajaran sangat penting dan bermanfaat baik bagi siswa  maupun bagi

guru. Bagi  siswa antara lain dapat digunakan untuk mengetahui tingkat

penguasaan materi secara menyeluruh, merupakan penguatan bagi siswa, untuk

perbaikan atas kelemahan-kelemahan pada bagian-bagian tertentu serta untuk

mendiagnosa kesulitan pada materi materi tertentu. Sedangkan  manfaat bagi

guru antara lain: Mengetahui sampai sejauh mana bahan yang diajarkan sudah

dapat diterima oleh siswa. Hal ini akan menentukan pula apakah guru itu harus

menggantikan cara menerangkan (strategi mengajar) atau tetap dapat

menggunakan cara (strategi) yang lama, .mengetahui bagian-bagian mana dari

bahan pelajaran yang belum dikuasai oleh siswa. Apabila bagian yang belum

dikuasai kebetulan merupakan bahan prasyarat bagi bagian pelajaran yang lain,

maka bagian itu harus diterangkan lagi, dan barangkali memerlukan cara atau

media lain untuk memperjelas. Apabila bahan ini tidak diulangi, maka akan

mengganggu kelancaran pemberian bahan pelajaran selanjutnya, dan siswa

akan semakin tidak dapat menguasainya.

(9) Guru Melakukan Tindak Lanjut Analisis Hasil Evaluasi Proses

Pembelajaran

Tindak lanjut analisis hasil evaluasi belajar penting digunakan oleh

guru dalam merancang kegiatan pembelajaran berikutnya. baik berupa

47Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
13.05 WIB.
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perbaikan (remedial) bagi siswa-siswa tertentu, maupun berupa

penyempurnaan program pembelajaran. Menurut Eko Anzair, Kepala SMA

Al-Kautsar Bandar Lampung:

Kepada setiap guru kami perintahkan untuk menindaklanjuti analisis
hasil evaluasi proses pembelajaran baik kepada para siswa maupun
terhadap guru itu sendiri. Kelemahan-kelemahan yang dialami siswa
pada bagian-bagian materi tertentu harus dapat ditelaah dan diberikan
solusi dengan menggunakan analisis hasil evaluasi tersebut. Salah satu
solusi tersebut misalnya dengan memberikan pengayaan materi kepada
para siswa yang belum memenuhi KKM. Selanjutnya siswa diberi
kesempatan untuk mengikuti program perbaikan (remidial). Selain hal
tersebut saya juga minta para guru untuk mengevaluasi metode yang
dilakukan dalam proses pembelajaran. Apabila sudah baik dampaknya
terhadap hasil belajar siswa, maka metode tersebut perlu dipertahankan,
dan apabila tidak efektif maka saya minta untuk di evaluasi atau
diganti.48

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan umum Kepala

Sekolah  agar para guru  melakukan upaya tindak lanjut atas hasil analisis

evaluasi proses pembelajaran tersebut akan bermanfaat terhadap upaya

perbaikan hasil belajar siswa dan  peningkatan mutu pembelajaran secara

umum. Beberapa alternatif upaya tindak lanjut analisis hasil evaluasi proses

pembelajaran yang dapat dilakukan antara lain:

1. Melakukan identifikasi kelebihan dan kelemahan laporan hasil evaluasi

pembelajaran. Laporan hasil pembelajaran perlu dilihat dan dipelajari oleh

pengambil kebijakan pendidikan. Dengan melihat hasil laporan tersebut

maka dapat diidentifikasi apakah pembelajaran selama ini sudah sesuai

dengan tujuan pembelajaran.  Dengan mengetahui hasil laporan maka

kelemahan-kelemahan yang terjadi di dalam proses pembelajaran akan

48Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
14.22 WIB.
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teridentifikasi secara baik. Selain identifikasi proses pembelajaran maka

dapat dilihat apakah alat/instrumen  pembelajarannya sesuai dengan materi

dan indikator, ataukah peserta didiknya yang memang ada masalah, hal ini

perlu dilakukan analisis tersendiri.

Menurut Eko Anzair, Kepala Sekolah SMA Al-Kautsar :

Keberhasilan dan kegagalan dalam hasil evaluasi pembelajaran terjadi
karena faktor-faktor berikut, diantaranya adalah:
Faktor akademik, non akademik; hal ini menyangkut bisa saja
faktor ketidak harmonisan keluarga, mengisolisir diri dari teman,
ekonomi seperti tidak mempunyai buku. Dan faktor peserta didik itu
sendiri; maka perlu dilakukan wawancara dengan peserta didik yang
bersangkutan, orang tua atau teman dekatnya. Pemanfaatan informasi
hasil belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran harus
didukung oleh peserta didik, orang tua atau wali peserta didik, kepala
sekolah, guru dan civitas sekolah lainnya.49

2. Peningkatan hasil belajar

Setelah mengetahui berbagai bentuk kegagalan yang ada maka perlu

diadakan peningkatan pembelajaran. Proses pembelajaran yang maksimal

akan mengakibatkan hasil belajar yang baik. Dengan mengetahui

keberhasilan dan kegagalan yang teridentifikasi maka dapat dilakukan

kegiatan yang dapat memaksimalkan proses pembelajaran, disesuaikan

dengan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan tersebut. Atau

dengan kata lain, alternatif solusi yang kita ajukan haruslah mengarah pada

upaya untuk menanggulangi kegagalan dan menguatkan pendukung

keberhasilan belajar peserta didik.

49Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
14.43 WIB.
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3. Merancang program pembelajaran remidi (perbaikan).

Program pembelajaran remidi diberikan hanya untuk kompetensi tertentu

yang belum dikuasai oleh peserta didik. Program ini dilakukan setelah

peserta didik mengikuti tes atau ujian kompetensi tertentu, tetapi peserta

didik tersebut mendapatkan sekor nilai di bawah standar minimal yang telah

ditetapkan. Program ini hanya dilakukan maksimal dua kali, apabila peserta

yang sudah melakukan program remedial sebanyak dua kali namun nilainya

masih di bawah standart nimimum, maka penanganannya harus melibatkan

orang tua atau wali murid.

4. Merancang perancanaan, pelaksanaan, evaluasi, perbaikan program

pembelajaran.

Keberhasilan pembelajaran yang dilakukan dilacak dari keberhasilan kita

dalam melaksanakan pembelajaran. Untuk melacak dimana letak kesalahan

sehingga hasil pembelajaran yang kita lakukan masih gagal, maka kita dapat

menggunakan prinsip pengelolaan kegiatan manajerial, yaitu; perencanaan,

pelaksanaan evaluasi dan perbaikan.

(10) Guru Melaporkan Hasil Evaluasi Proses Pembelajaran

Hasil evaluasi proses pembelajaran harus dilaporkan secara berkala

kepada semua pihak terutama kepada peserta didik itu sendiri dan para orang

tua/wali, agar diketahui tingkat kemajuan/kemunduran termasuk masalah-

masalah yang dihadapi peserta didik dalam proses pembelajaranseperti

kompetensi dasar yang sudah dipahami dan yang belum dipahami oleh peserta

didik. Hasil belajar siswa digunakan untuk memotivasi siswa dan guru untuk
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melakukan perbaikan dan peningkatan kualitas pembelajaran.  Laporan hasil

evaluasi belajar  juga bermanfaat sebagai sarana komunikasi dan hubungan

kerjasama antara sekolah, siswa dan orang tua.

Berkaitan dengan laporan hasil evaluasi proses pembelajaran di SMA

Al-Kautsar Bandar Lampung, Mesiyanto selaku  Wakil Kepala Sekolah

menjelaskan:

Ada tiga bentuk laporan hasil belajar siswa di sekolah kami, yaitu
laporan hasil evaluasi mid semester dan laporan hasil evaluasi semester
untuki semua jenjang kelas (kelas X,  XI, dan XII). Khusus untuk kelas
XII pada semester genap, selain laporan yang dituangkan dalam bentuk
Raport, juga diberikan dalam bentuk ijazah sekaligus sebagai tanda
kelulusan. Laporan tersebut kami berikan/kirimkan kepada orangtua/wali
siswa sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban hasil belajar siswa.50

Informasi tersebut sesuai dengan dokumen hasil evaluasi belajar siswa-

siswi SMA Al-Kautsar Tahun Pelajaran 2015/201651. Laporan hasil belajar

seperti yang dinyatakan tersebut menjadi informasi penting tentang kemajuan

atau kemunduran belajar dan tingkat penguasaan kompetensi tertentu bagi

peserta didik. Hal tersebut  menunjukkan adanya sinergisitas informasi

akademik antara pihak sekolah  dengan masyarakat dalam hal ini para orang

tua siswa. Apapun hasil yang diperoleh siswa dalam proses evaluasi belajar

tersebut harus dimaknai sebagai hasil pembinaan bersama antara sekolah dan

orang tua   yang harus dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan prestasi

belajar secara terus menerus dan  juga evaluasi komprehesif terhadap kinerja

guru dan manajemen peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. Dalam

50Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
13.16 WIB.

51Dokumen Hasil Belajar Siswa SMA  Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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penyusunan laporan hasil proses belajar dan pembelajaran, menurut Eko

Anzair, selaku Kepala Sekolah ada beberapa hal yang harus diperhatikan:

1) Laporan hasil evaluasi harus memiliki landasan prosedur penilaian
2) Laporan harus menggambarkan hasil monitoring selama proses

pembelajaran berlangsung yang dapat dijadikan bahan informasi pihak
ketiga

3) Laporan sebagai ukuran tingkat keberhasilan peserta didik
4) Laporan harus dapat menggambarkan klasifikasi siswa ke dalam

kelompok prestasi (baik, sedang, dan lemah)
5) Laporan dapat dijadikan acuan untuk seleksi kecakapan peserta didik

dalam kompentesi bidang keahlian.52

3) Evaluasi Standar Proses

(1) Evaluasi Penyusunan dan Pengembangan Silabus

Silabus bermanfaat sebagai pedoman dalam pengembangan

pembelajaran, seperti pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan

pembelajaran dan pengembangan sistem penilaian. Artinya silabus merupakan

sumber pokok dalam penyusunan rencana pembelajaran untuk satu standar

kompetensi maupun satu kompetensi dasar. Evaluasi terhadap pengembangan

silabus menjadi sangat penting ketika kita menginginkan proses pembelajaran

yang dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi berjalan

dengan efektif dan efisien. Menurut Mesiyanto , Wakil Kepala Sekolah urusan

Kurikulum  bahwa:

Ada dua sasaran dalam evaluasi pengembangan silabus di SMA Al-
Kautsar. Yang pertama, prinsip pengembangan silabus yang meliputi:
ilmiah, relevan, sistematis, konsisten, memadai, aktual, fleksibel,
menyeluruht. Yang kedua, meliputi standar kompetensi, kompetensi
dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
sumber/bahan/alat, alokasi waktu, dan penilaian. Pelaksanaan evaluasi

52Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
14.59 WIB.
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tersebut diserahkan kepada MGMP Sekolah untuk kelompok mata
pelajaran yang sejenis dan difasilitasi oleh tim pengembang kurikulum
sekolah.53

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa sasaran dalam evaluasi

pengembangan silabus di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung telah tepat

karena apabila pengembangan silabus tersebut dilandasai prinsip-prinsip yang

benar maka harapan untuk mendapatkan silabus yang sesuai kebutuhan

pembelajaran akan tercapai. Demikian pula evaluasi terhadap elemen-elemen

silabus tersebut  menjadi sangat penting, karena silabus bersifat dinamis

menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan dan tantangan yang

berkembang di masyarakat.

(2) Evaluasi Penyusunan RPP

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) merupakan panduan teknis

bagi seorang guru dalam melaksanakan proses pembelajaran. RPP yang telah

disusun oleh guru perlu di evaluasi baik perbagian maupun secara keseluruhan

untuk mengetahui kesesuaian dengan kompetensi dasar yang telah ditetapkan.

Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara

lengkap dan sistematis. Menurut Mesiyanto, Wakil Kepala Sekolah Urusan

Kurikulum:

Evaluasi penyusunan RPP dilakukan oleh guru mata pelajaran bersama
sama dengan MGMP sekolah. Proses evaluasi mendapat bantuan
pengarahan dari tim penyusun silabus dan tim pengembang kurikulum
sekolah serta  pengawas mata pelajaran dari Dinas Pendidikan Kota
Bandar Lampung.  Bagian-bagian RPP yang di evaluasi meliputi:

53Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
13.33 WIB.
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identitas, SK, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode
pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, sumber/bahan /alat.54

Sasaran evaluasi penyusunan  RPP tersebut telah sejalan dengan standar

penyusunan RPP dalam kurikulum 2006  ( KTSP ) yang telah ditetapkan oleh

BSNP.

(3) Evaluasi dan Supervisi Kegiatan Proses Pembelajaran

Evaluasi adalah kegiatan  terencana untuk mengetahui keadaan suatu

objek dengan menggunakan instrument dan membandingkan hasilnya dengan

tolak ukur untuk memperoleh kesimpulan. Sejauh mana keberhasilan seorang

pendidik memberikan materi dan sejauh mana peserta didik menyerap materi

yang telah disajikan, tentu informasinya dapat diperoleh melalui evaluasi.

Sedangkan upaya memberikan bantuan kepada pengelola pembelajaran dalam

mengembangkan, memperbaiki, dan mengimplementasikan proses

pembelajaran, kegiatan ini disebut juga dengan istilah supervisi pembelajaran.

Akhir dari kegiatan supervisi tersebut adalah bertujuan untuk mengetahui

kemampuan dan membantu pendidik dalam mengimplementasikan proses

pembelajaran. Dengan melakukan supervisi diharapkan pendidik dapat

melaksanakan tugasnya secara optimal dan berdampak pula pada hasil belajar

peserta didik. Terkait dengan pelaksanaan evaluasi dan supervisi di SMA Al-

Kautsar,  Eko Anzair,   selaku Kepala Sekolah menyatakan bahwa:

Pelaksanaan evaluasi dan supervisi kegiatan pembelajaran di SMA Al-
Kautsar Bandar Lampung dilaksanakan  oleh Kepala Sekolah dan
pengawas mata pelajaran.  Sasaran evaluasi meliputi seejauh mana
keberhasilan para guru dalam memberikan materi dan sejauh mana

54Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
13.45 WIB.
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peserta didik menyerap materi yang telah disajikan..Sedangkan layanan
supervisi yang kami berikan adalah  berupa bantuan konsultasi dan
bimbingan kepada para guru agar mereka dapat meningkatkan kualitas
pembelajaran.55

Sejalan dengan pernyataan di atas, Mesiyanto, selaku wakil kepala

sekolah urusan kurikulum juga menyatakan bahwa :

Sasaran teknis dalam evaluasi dan supervisi proses pembelajaran adalah
metode mengajar guru, pemanfaatan media pembelajaran, pengelolaan
belajar, idealisme guru terhadap hasil  belajar dan produktivitas siswa,
ekspose karya peserta didik, penggunaan sumber belajar, cara penilaian,
perlakuan guru terhadap siswa, pemberian latihan dan tugas-tugas, dan
interaksi pembelajaran.56

Kedua pernyataan tersebut sesuai dengan hasil observasi57 tentang

evaluasi dan supervisi dalam proses pembelajaran oleh kepala sekolah dan

pengawas. Hal tersebut menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi dan supervisi

proses pembelajaran di SMA Al-Kautsar telah berjalan dengan baik,

menyentuh beberapa sasaran pokok dalam proses pembelajaran serta

melibatkan pihak terkait yang relevan dan profesional.

(4) Evaluasi Hasil Kegiatan Penyusunan Bahan/Alat Penilaian / Evaluasi

Pembelajaran

Bahan dan Instrumen evaluasi yang telah disusun perlu dievaluasi untuk

mengetahui ketepatan dan kesesuain dengan tujuan evaluasi yang diharapkan.

Terkait dengan penyusunan bahan/alat penilaian pembelajaran di SMA Al

55Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
14.02 WIB.

56Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
14.18 WIB.

57Observasi tentang Evaluasi dan Supervisi, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
09.00 WIB.
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Kautsar Bandar Lampung, Mesiyanto, Wakil Kepala Sekolah bidang

kurikulum menyatakan:

Sasaran evaluasi hasil kegiatan penyusunan bahan dan instrumen
evaluasi pembelajaran terdiri atas dua bagian, yaitu soal-soal untuk mata
pelajaran yang bersifat teori dan soal-soal/bahan/alat untuk mata
pelajaran praktik. Termasuk juga pembuatan kunci jawaban untuk
memudahkan penilaian (koreksi) seperti soal ulangan harian, mid
semester dan semester. Sasaran lainnya  selain substansi soal per mata
pelajaran, juga penggunaan tata bahasa yang benar untuk memudahkan
siswa dalam memahami pertanyaan-pertanyaan yang diajukan.58

Langkah-langkah penyusunan alat/bahan evaluasi (soal-soal ulangan )

di lingkungan SMA Al_kautsar tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan

evaluasi dalam kurikulum. Hal tersebut menjadi faktor pendukung utama

keberhasilan evaluasi belajar.yang selama ini dilaksanakan.

(5) Evaluasi Hasil Analisis Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran merupakan segenap upaya akademik dalam rangka

mewujudkan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. Proses pembelajaran

akan berjalan dengan baik apabila berpedoman pada kurikulum, silabus dan

RPP yang telah ditetapkan. Untuk mengetahui efektivitas  proses pembelajaran

tersebut  perlu dilakukan suatu analisis menyeluruh baik terhadap persiapan,

pelaksanaan maupun evaluasi pembelajaran. Dalam hal evaluasi hasil analisis

proses pembelajaran tersebut, Eko Anzair, Kepala Sekolah menjelaskan bahwa:

Evaluasi terhadap hasil analisis proses pembelajaran harus dilakukan
secara komprehensif, meliputi  persiapan, pelaksanaan dan evaluasi.
Persiapan pembelajaran meliputi silabus, RPP, dan buku pelajaran (bahan
ajar). Untuk pelaksanaan pembelajaran fokus evaluasinya adalah pada
penguasaan materi dan penggunaan metode pembelajaran yang tepat

58Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
14.41 WIB.
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sesuai karakteristik siswa. Sedangkan sasaran evaluasi itu sendiri
meliputi  kemampuan guru untuk melakukan reviu  materi baik melalui
tes tertulis,  lisan maupun  penugasan serta prestasi dan hasil belajar
siswa selama kurun waktu tertentu.59

Bagian-bagian dalam proses pembelajaran (persiapan, pelaksanaan, dan

evaluasi) saling berhubungan satu sama lain, sehingga evaluasi juga harus

dilakukan secara komprehensif agar kesimpulan yang diambil tepat sasaran.

Evaluasi terhadap hasil analisis dalam proses pembelajaran  mencerminkan

gambaran umum keterkaitan bagian-bagian tersebut dan dapat dijadikan bahan

untuk perbaikan baik perbagian maupun secara keseluruhan. Hasil evaluasi

dalam proses pembelajaran di sekolah ini dijadikan bahan pertimbangan

pimpinan sekolah dan dewan guru dalam meningkatkan kualitas persiapan,

pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran.

(6) Evaluasi Penyusunan Bahan Ajar

Bahan pembelajaran (learning materials) merupakan seperangkat

materi atau substansi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis serta

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam

kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat

mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis sehingga secara

akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh/ terpadu. Untuk

itu sangat penting seorang tenaga pendidik (guru) memiliki kompetensi

mengembangkan/menyusun bahan pembelajaran yang baik sesuai dengan

persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan, sehingga materi pembelajaran

59Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
15.09 WIB.
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dapat tersampaikan dengan baik, serta siswa pun memiliki aktivitas belajar

yang cukup baik. Sehubungan dengan masalah bahan ajar ini Mesiyanto, Wakil

Kepala  Sekolah urusan kurikulum   menyatakan:

Pada dasarnya kami memberikan kebebasan kepada para guru untuk
menggunakan bahan ajar apakah bahan ajar cetak, audio, video dan yang
lainnya. Yang penting bahan ajar yang digunakan tersebut harus sesuai
dengan kurikulum dan karakteristik mata pelajaran yang diampu. Di
sekolah kami ini ada guru yang menggunakan bahan ajar berupa  buku
teks, LKS, CD, Handout atau yang lainya. Bahan –bahan ajar tersebut
ada yang dibuat sendiri oleh para guru dan sebagaian yang lain
memperoleh dengan cara membeli bahan ajar yang sudah jadi. tetapi
secara umum guru-guru kami masih menggunakan buku cetak baik yang
memang disediakan oleh pemerintah melalui dana bos maupun buku
yang dibeli secara mandiri oleh siswa dan Sekolah. Untuk mendapatkan
bahan ajar yang makin hari makin berkualitas, maka kami setiap tahun
melakukan evaluasi penyusunan bahan ajar yang teknisnya dilakukan
secara kolaborasi antar guru mapel, guru mapel senior, tim pengembang
kurikulum dan pengawas mata pelajaran dari dinas pendidikan. Adapun
sasaran evaluasi meliputi konten (kebenaran dan keselarasan isi),
Keluasan dan kedalaman materi, ketercernaan materi, penggunaan
bahasa, performance (perwajahan,ilustrasi), dan kelengkapan bahan
ajar.60

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa guru-guru SMA Al-

Kautsar telah menyadari akan pentingnya bahan ajar dalam proses

pembelajaran. Variasi penggunaan bahan ajar yang dilakukan para guru

menunjukkan potensi kreativitas guru mulai berkembang. Kondisi tersebut

perlu terus dibina oleh Kepala Sekolah dalam rangka peningkatan mutu

pembelajaran.

60Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
14.59 WIB.
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3) Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan (PTK)

a) Perencanaan Standar PTK

(1)Pemenuhan Jumlah Dan Kualifikasi Pendidik Dan Tenaga

Kependidikan Yang Memenuhi Standar Minimal

Berdasarkan observasi61 yang peneliti lakukan pada bulan Februari

2016 diperoleh data bahwa sebagian besar guru SMA Al-Kautsar Bandar

Lampung memiliki kualifikasi akademik S-1 (41 0rang) dan 8 orang S-2 dan

D3 1 0rang (guru bahasa daerah Lampung). Jadi secara umum guru SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung telah memenuhi persyaratan minimal  sebagaimana

yang diamanatkan pada pasal 29 ayat 4 Permendiknas No 19 tahun 2005,

bahkan sebagian yang lain  telah memiliki kualifikasi akademik S2.

Dalam upaya pemenuhan jumlah dan kualifikasi pendidik ( guru ), Eko

Anzair, kepala sekolah menyatakan:

Untuk saat ini rasio jumlah guru dan murid cukup. Sedangkan kualifikasi
akademik secara umum sudah berkualifikasi S1 bahkan sebagian yang
lain (16%) sudah berstrata 2 (S2).  Terkait dengan masalah ini ada dua
kebijakan yang kami ambil, pertama, Rekrutmen guru dengan ketentuan
minimal berkualifikasi S1. Kedua, Dalam rangka meningkatkan kualitas
pembelajaran kami  menghimbau dan memotivasi para guru untuk
meningkatkan jenjang kualifikasi akademiknya hingga S2. Sebagai
wujud kepedulian tersebut pihak Yayasan Al-kautsar menyediakan
bantuan beasiswa untuk melanjutkan pendidikan dari S1 ke S2 setiap
tahun sebanyak satu orang. Sedangkan untuk mengantisipasi kekurangan
guru pada mata pelajaran tertentu yang disebabkan guru-guru tersebut
memasuki masa pensiun, dan atau bertambahnya jumlah rombongan
belajar maka kami membuat laporan dan usulan pertama kepada pihak
yayasan, karena pihak yayasan memiliki otoritas dalam hal rekrutmen
PTK, yang kedua membuat laporan ke Dinas Pendidikan Kota Bandar

61Observasi tentang Kualifikasi Guru SMA Al-Kautsar, Bandar Lampung, 24 februari
2016 pukul 08.00 WIB.
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Lampung terkait dengan keadaan guru, karyawan dan murid (rombongan
belajar) Pada tahun pelajaran 2015/2016 ini jumlah guru kami  cukup
sesuai kebutuhan (sesuai rasio jumlah murid dan jam belajar yang
tersedia).62

Dalam rangka pemenuhan jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik

(guru) dilakukan rekrutmen oleh Yayasan Al-Kautsar  dengan   prosedur

sebagai berikut:

1. Sekolah membuat laporan dan mengusulkan kepada pihak Yayasan jenis

dan formasi guru yang dibutuhkan.

2. Yayasan menyebarkan informasi lewat media cetak tentang formasi

penerimaan guru/karyawan tersebut

3. Yayasan menyeleksi berkas yang masuk untuk seterusnya akan diproses

lebih lanjut yaitu tes wawancara, tes potensi akademik dan micro teaching

langsung berhadapan dengan siswa di dalam kelas.

Adapun guru guru yang diterima tidak secara otomatis  statusnya

sebagai Guru Tetap Yayasan ( GTY ) tetapi melalui penjenjangan sebagai

berikut: Guru Honorer,  Calon Guru Tetap Yayasan, Guru Tetap Yayasan.

(2) Pemenuhan Standar Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Ada empat kompetensi yang harus ada pada diri seorang pendidik

(guru) yakni kompetensi profesional, kompetensi pedagogik, kompetensi sosial

dan kompetensi kepribadian. Perencanaan peningkatan/pemenuhan standar

kompetensi profesional guru di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung menurut

Eko Anzair selaku Kepala Sekolah  adalah:

62Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
09.30 WIB.
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Untuk meningkatkan kompetensi profesional para guru-guru SMA Al-
kautsar, kami memiliki 3 prioritas  kegiatan  yaitu : mengadakan diklat
mandiri peningkatan kompetensi guru, dalam bentuk Workshop, IHT (in-
house training), mengikutsertakan guru-guru dalam pertemuan ilmiah
kependidikan seperti diskusi atau seminar yang diselenggarakan pihak
luar seperti Perguruan Tinggi, LPMP, Disdik. Dan yang ketiga adalah
melaksanakan supervisi klinis yang dilakukan oleh Kepala Madrasah
dan pengawas dari Dinas pendidikan Kota Bandar Lampung.63

Perencanaan pengembangan kompetensi pedagogik guru SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung, Eko Anzair  menyatakan bahwa:

Perencanaan peningkatan kompetensi pedagogik para guru di SMA Al-
Kautsar Bandar Lampung dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti :
MGMP, workshop, seminar, diskusi, Penelitian tindakan kelas, pelatihan
implementasi kurikulum 2006/2013 baik yang kami selenggarakan secara
mandiri maupun yang diselenggarakan oleh instansi induk seperti Dinas
Pendidikan Kota dan Propinsi, dan LPMP. Sedangkan yang berbentuk
pelatihan yakni pelatihan pembuatan silabus dan RPP.64

Sedangkan upaya perencanaan pengembangan kompetensi sosial  meliputi :

Perencanaan upaya-upaya untuk mengembangkan kompetensi sosial guru
di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung meliputi : mengadakan diskusi dan
melakukan kunjungan langsung ke masyarakat ( home visit : berbicara
dari hati ke hati dengan orang tua/ wali murid), bakti sosial , mengikuti
pelatihan berkaitan dengan kompetensi sosial guru dan beradaptasi di
tempat bertugas (mengaktifkan komunikasi internal dan eksternal
sekolah).65

Pengembangan kompetensi kepribadian di lingkungan SMA Al-Kautsar

menurut Eko Anzair , Kepala Sekolah:

Dalam rangka meningkatkan kompetensi kepribadian guru,  kami
menekankan pada implementasi/pengamalan peraturan Yayasan dan
peraturan Sekolah yang telah ditetapkan bersama dengan penuh
kedisiplinan dan rasa tanggung jawab. Beberapa implementasi sikap dan
prilaku yang dimaksud adalah: Guru wajib mengajar tepat pada

63Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
15.23 WIB.

64Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 19 Januari 2016 pukul
09.41 WIB.

65Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
15. 32 WIB.
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waktunya, Guru wajib mengisi daftar hadir baik manual maupun
elektronik, guru wajib mengenakan busana atau pakaian seragam sekolah
yang telah ditetapkan dengan baik dan sopan., Guru tidak boleh
berprilaku a moral, kasar dan tidak edukatif, guru harus menunjukkan
keteladanan dalam proses pembelajaran, guru harus demokratis,
menghargai kelebihan dan kekurangan murid termasuk perbedaan minat
dan bakat masing-masing guru harus mendorong tumbuh dan
berkembangnya minat dan bakat siswa dan beberapa petunjuk lainnya
yang sering kami sampaikan pada setiap momen pembinaan seperti pada
upacara rutin hari senin, rapat dinas, dan lain lain. Kami juga membuat
media pembinaan sikap mental melalui beberapa slogan/motto  yang
kami tulis di banner: “Smart is crucial, Personality is More”. Cerdas
itu penting, tapi kepribadian jauh lebih penting, dan kami pasang
ditempat tempat strategis dilingkungan SMA Al-Kautsar Bandar
Lampung.66

Beberapa pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dalam rangka

meningkatkan mutu sekolah, maka langkah pertama yang harus dilakukan

adalah meningkatkan mutu tenaga pendidik (guru).  Langkah cerdas dan mulia

tersebut sangat beralasan karena peran dan posisi guru dalam dunia pendidikan

yang sangat penting dan strategis. Guru, selain sebagai sumber ilmu

pengetahuan dan teknologi, juga sebagai teladan sikap dan prilaku (akhlakul

karimah) baik di lingkungan sekolah maupun ditengah-tengah kehidupan

bermasyarakat. Oleh karenanya ke empat kompetensi tersebut mutlak harus

dimiliki oleh guru . Sebagai figur edukasi, guru dituntut untuk terus memupuk

dan meningkatkan keempat kompetensi tersebut melalui berbagai upaya positip

baik yang dilakukan di lingkungan sekolah maupun oleh pihak lain.

66Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
15.39 WIB.
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(3)Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik Menggunakan Teknologi

Informasi Dalam Melaksanakan Pembelajaran

Era pembelajaran berbasis teknologi informasi saat ini tidak bisa

ditawar-tawar lagi.  Bahkan pembelajaran berbasis konvensional sudah harus

ditinggalkan karena memang kebutuhan pendidikan dan pembelajaran bergerak

begitu dinamis menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhasn masyarakat

global. Sekolah yang tidak cepat menyesuaikan diri baik menyiapkan SDM

guru yang  “melek teknologi informasi” maupun menyiapkan perangkat TI

minimal dipastikan akan mengalami ketertinggalan bahkan klerugian karena

lambatnya akses informasi. Pemanfaatan informasi yang optimal dapat

memberikan ide yang inovatif untuk pengembangan. Sesungguhnya, kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi yang kini kian cepat, memberikan

opportunity (kesempatan) bagi perbaikan dan akselerasi peningkatan kualitas

praktik pendidikan (khususnya pembelajaran). Lahir dan berkembangnya

teknologi dunia maya, mendorong guru untuk lebih kreatif dalam memberikan

layanan pembelajaran tanpa harus dibatasi oleh alokasi jam pelajaran.

Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam lingkup yang luas

dari berbagai sumber dengan menggunakan media dunia maya (internet).

Salah satu yang sangat urgen untuk menjadi perhatian para pendidik

adalah berkembangnya apa yang disebut cyber teaching atau pengajaran maya,

yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan menggunakan internet, dalam

istilah lain dikenal juga dengan E-learning. Dalam upaya mempersiapkan

peningkatan kemampuan dan keterampilan menggunakan teknologi informasi



270

para guru dilingkungan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, Eko Anzair  ,

menyatakan bahwa:

Untuk meningkatkan kemampuan para guru dalam menggunakan
teknologi informasi khususnya komputer, program pertama kami adalah
penambahan jumlah komputer, laptop dan LCD proyektor dengan dana
baik dari komite maupun dari bantuan lain. Program kedua adalah
menyelenggarakan pelatihan TI (komputer. Internet). Pelatihan dipandu
oleh tutor lokal yakni guru TI dan tutor profesional dari luar. Program
ketiga adalah mewajibkan semua guru untuk menggunakan
komputer/laptop dan LCD proyektor  secara bergiliran untuk
membiasakan pembelajaran berbasis IT/TI.67

Berdasarkan hasil observasi68 yang dilakukan di ruang multi media,

diperoleh informasi tentang kondisi peralatan TIK seperti komputer, LCD dan

prangkatnya setiap tahun mendapat tambahan untuk mendukung kelancaran

proses pembelajaran TIK. Perencanaan kegiatan seperti dinyatakan diatas

merupakan hal yang penting dalam upaya percepatan penguasaan TI para guru

dilingkungan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Hal tersebut tentu akan

sangat bermanfaat dalam peningkatan mutu proses pembelajaran. Para guru

dapat belajar bersama dengan guru lain atau petugas lab komputer yang lebih

mahir dengan TI, mengikuti training dasar komputer dan mengikuti kursus

yang dilakukan secara mandiri di luar program Sekolah. Bagi seorang guru,

penguasaan IT akan mempermudah untuk mencari bahan ajar yang bervariasi.

Pengolahan nilai baik nilai ulangan harian, mid semester, ulangan semester dan

nilai dari tugas tugas lainnya dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan cepat

bila dilakukan dengan menggunakan TI (komputer/laptop).

67Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 19 Januari 2016 pukul
09.56 WIB.

68Observasi tentang Teknologi Informasi dan Komputer, Bandar Lampung, 24 Februari
2016 pukul 09.00 WIB.
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(4)Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik Dalam Menguasai

Persuratan Dinas, Perpajakan Dan Komputer

Upaya peningkatan kemampuan guru dalam hal persuratan dinas,

perpajakan, dan computer di SMA Al Kautsar menurut Eko Eko Anzair,

Kepala Sekolah sebagai berikut:

Kami mengupayakan penambahan jumlah PC beserta perangkatnya serta
mengadakan pelatihan dalam rangka meningkatkan kemampuan guru
dalam hal persuratan dinas, ketentuan perpajakan, dan teknis
mengoperasikan komputer.69

Upaya yang dilakukan tersebut dinilai tepat mengingat belum tentu para

guru meskipun tingkat kwalifikasi pendidikannya sudah S1  memiliki

kemampuan dan memahami hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat

resmi, ketentuan perpajakan atas penghasilan yang didapat dan kemampuan

mengoperasikan komputer dan sejenisnya. Padahal di era kemajuan lintas

biadang seperti sekarang ini, ketiga kompetensi tersebut kerap kali bersentuhan

langsung dengan aktivitas sehari-hari bahkan memaksa kita untuk ikut

berinteraksi didalam sistem tersebut.

(5)Peningkatan Kemampuan Pendidik Dalam Merancang Dan

Melaksanakan Pembelajaran Inovatif Untuk Meningkatkan Kreatifitas

Peserta Didik

Kemampuan guru dalam merancang dan menghadirkan pembelajaran

yang inovatif sangat diperlukan  untuk membangun semangat belajar  dan

perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kemampuan seorang guru

69Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
08.30 WIB.
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menghadirkan sesuatu yang baru dalam proses pembelajaran  dapat menjadi

solusi atas masalah belajar  yang selama ini dihadapi peserta didik. Salah satu

bentuk pembelajaran yang inovatif adalah pembelajaran yang dimodifikasi

tanpa menghilangkan bentuk aslinya (substansinya). Inovasi pembelajaran

harus diarahkan untuk tercapainya efisiensi dan efektivitas pembelajaran.

Menurut Mesiyanto, Wakil Kepala Sekolah Urusan Kurikulum bahwa :

Di SMA Al-Kautsar implementasi pembelajaran inovatif diwujudkan
dalam bentuk program unggulan sekolah yang meliputi Pesantren Kilat
(Sanlat), Orientasi Disiplin Siswa (ODS), Orientasi Prestasi Siswa
(OPS), Wisata Ilmiah, Out Door study, Home Stay; Gema Suara Hari
(GSH), Gelar Bina Insani (GBI), Program Persiapan Ujiana Nasional
(P2UN). Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan nilai-nilai
relegius, kedisiplinan, motivasi belajar siswa, memupuk jiwa sosial, serta
menyiapkan diri menghadapi ujian nasional dan ujian masuk Perguruan
Tinggi.70

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pembelajaran inovatif tidak

selalu harus dilakukan secara khusus pada suatu mata pelajaran tertentu. Tetapi

inovasi pembelajaran dapat pula dilakukan pada semua kegiatan pendidikan

dan pembelajaran baik pembelajaran yang bersifat kurikuler maupun

ekstrakurikuler. Sebab semua kegiatan pembelajaran yang ada di sekolah

secara relatif akan berkontribusi terhadap pertumbuhan dan perkembangan

kognitif, afektif dan psikomotorik peserta didik.

(6)Peningkatan Kemampuan Pendidik Dalam Melakukan Penilaian Sikap,

Perilaku Dan Keterampilan Peserta Didik

Didalam proses pembelajaran seorang guru dituntut untuk dapat

memberikan penilaian kepada para siswa secara utuh dan tidak bersifat parsial.

70Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
15.09 WIB.
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Ketiga aspek; kognitif, afektif dan psikomotorik merupakan satu kesatuan

potensi yang harus diperlakukan secara adil dalam proses pendidikan dan

pembelajaran.  Penilaian pada aspek kognitif relatif lebih mudah dibandingkan

penilaian terhadap aspek afektif (sikap dan prilaku) dan psikomotorik

(keterampilan). Tetapi ketiga aspek tersebut sama pentingnya dalam konteks

pendidikan manusia seutuhnya. Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai

oleh guru dalam proses pembelajaran menurut Eko Anzair, Kepala Sekolah

meliputi :

Sikap : Kejujuran, kedisiplinan,  ketaatan
Prilaku : Sopan santun, menghargai orang lain, simpati dan empati
Keterampilan : Tangkas dan kreatif dalam menyelesaikan suatu ,masalah

yang dihadapi Sikap , prilaku dan keterampilan tersebut
dilakukan terhadap materi pelajaran, guru dan karyawan,
proses pembelajaran, dan terhadap nilai-nilai atau norma-
norma tertentu yang berhubungan dengan suatu materi
pelajaran71

Upaya yang akan dilakukan untuk meningkatkan kemampuan guru

dalam melakukan penilaian sikap, prilaku dan keterampilan peserta didik di

lingkungan sekolah menurut  Mesiyanto, Wakil Kepala Sekolah Urusan

Kurikulum adalah:

Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penilaian sikap,
prilaku dan keterampilan siswa, kami merencanakan untuk melaksanakan
program IHT ( in-house training ). Dalam kegiatan tersebut akan dibahas
cara/teknik penilaian sikap, prilaku dan keterampilan siswa.72

Upaya tersebut dinilai tepat karena memang tidak mudah untuk melakukan

penilaian terhadap ketiga hal tersebut. Dibutuhkan pemahaman dan latihan

71Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 24 Februari 2016 pukul
15.59 WIB.

72Mesiyanto, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Februari 2016 pukul
15.14 WIB.
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yang cukup untuk mendapatkan kompetensi yang memadai dalam melakukan

penilaian ketiga aspek tersebut.

b) Pelaksanaan Standar PTK

(1)Rekrutmen Pendidik  yang Memenuhi Standar

Peran ganda guru sebagai tenaga pengajar sekaligus sebagai tenaga

pendidik yang memiliki tanggung jawab mengajarkan ilmu pengetahuan

(transfer of knowledge ) dan membina nilai-nilai kebaikan (transfer of value),

memaksa guru harus berada pada kondisi yang “ siap bekal “ dalam

membelajarkan siswa. Bekal pendidikan minimal yang harus dimiliki guru

sesuai undang-undang sistem pendidikan nasional ( UUSPN ) adalah Sarjana

Strata 1 ( S1). Standar minimal tersebut harus menjadi acuan utama dalam

rekrutmen guru. Terkait dengan rekrutmen guru di lingkungan SMA Al-

Kautsar, Eko Anzair, Kepala  Sekolah menyatakan:

Rekrutmen tenaga pendidik (guru) di lingkungan SMA Al-Kautsar
Bandar Lampung dilakukan oleh pihak Yayasan Al-Kautsar. Pihak
sekolah bersifat membantu dan melaksanakan tugas yang diberikan.
Pihak sekolah terlebih dahulu memberikan laporan tentang kebutuhan
tenaga guru kepada Yayasan Al-Kautsar. Kebijakan rekrutmen PTK
sepenuhnya merupakan hak prerogatif Yayasan Al-Kautsar. Para pelamar
yang dinyatakan lulus tes tertulis, praktik  dan wawancara  dan mendapat
SK Yayasan Al-Kautsar berhak diterima menjadi tenaga guru/karyawan
di lingkungan SMA Al-Kautsar.73

Informasi tentang rekrutmen guru tersebut sesuai dengan dokumen

penerimaan guru dan karyawan SMA Al-Kautsar yang dilakukan bekerjasama

dengan pihak Yayasan. Hal tersebut mengindikasikan bahwa SMA Al-Kautsar

73Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 26 Februari 2016 pukul
09.30 WIB.
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sangat konsen dalam proses rekrutmen tenaga pendidik (guru). Sekolah dan

Yayasan bekerjasama melakukan seleksi untuk mendapatkan sosok guru yang

berkualitas. Indikasi tersebut dapat dilihat dari pola seleksi yang terdiri dari

tiga tahapan yakni tes tertulis, tes praktik dan wawancara.

(2) Mengajukan Guru-Guru Yang Belum Tersertifikasi Untuk Mengikuti

Uji Kompetensi Ke Dinas Pendidikan

Guru-guru yang belum mengikuti sertifikasi diwajibkan untuk

mengikuti Uji Kompetensi Guru ( UKG ) terlebih dahulu. Tujuan UKG yang

utama adalah pemetaan kualitas yang selanjutnya digunakan sebagai bahan

pertimbangan dalam pengambilan kebijakan pendidikan nasional. Terkait

dengan UKG bagi guru-guru dilingkungan SMA Al-Kautsar,  Eko Anzair,

selaku   Kepala  Sekolah menyatakan :

Bagi guru-guru yang belum tersertifikasi, kami usulkan melalui Dinas
Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk mengikuti Uji Kompetensi
Guru yang diselenggarakan oleh pihak LPMP Propinsi Lampung.
Adapun persyaratannya menyesuaikan dengan edaran yang dikeluarkan
Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan melalui LPMP.74

Kebijakan mengusulkan guru-guru yang belum tersertifikasi  untuk

mengikuti UKG merupakan langkah tepat, karena makin banyak guru yang

mengikuti UKG dan dinyatakan lulus, makin menguntungkan semua pihak

terutama dalam rangka peningkatan mutu sekolah secara keseluruhan.

(3)Memotivasi dan Mendorong Guru-Guru Untuk Meningkatkan

Kualifikasi Akademik (S2)

Sebagai pimpinan tertinggi di sekolah ( Top Leader), Kepala Sekolah

74Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 26 Februari 2016 pukul
09.41 WIB.
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bukan saja harus piawai dalam mengendalikan manajemen  sekolah secara

keseluruhan , tetapi juga dituntut untuk mampu menjadi motivator bagi warga

sekolah tanpa kecuali, Sebagai tenaga pendidik utama di sekolah, guru harus

terus menerus meningkatkan kemampuan mengajarnya dengan cara

meningkatkan kualifikasi pendidikannya minimal hingga jenjang S2.

Upaya peningkatan kualifikasi akademik para guru dilingkungan SMA

Al-Kautsar Bandar Lampung dikemukakan oleh Eko Anzair selaku Kepala

Sekolah:

Secara umum guru-guru kami sudah berkualifikasi akademik minimal
S1, bahkan sebagian yang lain sudah berkualifikasi S2. Meskipun
demikian kami selalu memotivasi para guru untuk meningkatkan
kualifikasi akademiknya minimal S2. Untuk itu kami melakukan
berbagai upaya strategis misalnya mencari informasi dan melakukan
komunikasi dengan berbagai pihak terutama pihak Kementrian
Pendidikan dan Kebudayaan melalui Dinas Pendidikan Kota dan Propinsi
untuk memanfaatkan program beasiswa melanjutkann studi untuk guru.
Yayasan Al-Kautsar setiap tahun juga memberikan beasiswa kepada satu
orang guru yang dinyatakan lulus tes untuk meneruskan pendidikan ke
jenjang S2.75

Kebijakan Yayasan Al-Kautsar Lampung memberikan beasiswa kepada

guru berprestasi  untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 setiap tahun

dinilai tepat, karena program tersebut akan berdampak pada peningkatan

motivasi para guru dalam melaksanakan tugas dan peningkatan kualitas sumber

daya manusia dibidang pendidikan. Guru-guru yang sudah berkualifikasi S2

diharapkan memiliki kompetensi pendidikan yang lebih baik dalam mendidik

dan membelajarkan para siswa di sekolah.

75Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 26 Februari 2016 pukul
09.53 WIB.
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(4) Mengadakan IHT/Workshop dan Kegiatan Lain Untuk Meningkatkan

Kemampuan Guru Menggunakan Teknologi Informasi Dalam

Melaksanakan Proses Pembelajaran

Penguasaan Teknologi Informasi  kini menjadi bagian dari tuntutan

kompetensi guru, baik guna mendukung pelaksanaan tugasnya (penyusunan

perencanaan, penyajian pembelajaran, evaluasi dan analisis hasil evaluasi)

maupun sebagai sarana untuk mencari dan mengunduh sumber-sumber belajar.

Sehingga setiap guru pada semua jenjang harus siap untuk terus belajar TIK

guna pemenuhan tuntutan kompetensi tersebut. Sehubungan dengan upaya

peningkatan kompetensi guru dibidang TIK ini, Eko Anzair,  Kepala Sekolah

menyatakan:

Untuk meningkatkan kompetensi guru di bidang TIK, maka kami
melaksanakan beberapa kebijakan yaitu : Mengirim guru untuk
mengikuti kegiatan pelatihan, penataran, seminar dan workshop
mengenai TIK, mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi
seluruh guru dengan mendatangkan nara sumber., mendorong guru untuk
melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan sebagaimana ditentukan
pemerintah, melengkapi berbagai sarana dan media yang dapat
menunjang kegiatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran dengan
menggunakan berbagai strategi dan metode dengan menggunakan IT,
mengadakan studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih maju
kelengkapan sarana dan penguasaan IT nya.76

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil tudi dokumen tentang kegiatan

peningkatan kemampuan TIK guru SMA Al-Kautsar Bandar Lampung.

Beberapa kebijakan sebagaimana dinyatakan diatas dinilai sangat strategis

karena makin banyak guru-guru yang menguasai TIK akan makin

76Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 26 Februari 2016 pukul
10.11 WIB.
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meningkatkan kemampuan mereka dalam melaksanakan proses pembelajaran

berbasis TIK.

(5) Menyelenggarakan/Mengirim Tenaga Pendidik Untuk Mengikuti

Diklat Profesi Untuk Meningkatkan Profesionalisme Tugas

Profesionalisme guru dapat diartikan sebagai kemampuan guru untuk

menjalankan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar meliputi

kemampuan merencanakan, melakukan dan melaksanakan evaluasi

pembelajaran. Peningkatan kemampuan guru menjadi harapan bahkan suatu

keniscayaan dalam perspektif pendidikan dan pembelajaran. Oleh karena itu

berbagai upaya harus ditempuh untuk meningkatkan kemampuan mereka

dalam menjalankan tugas keguruan.

Dalam rangka meningkatkan profesionalisme guru dilingkungan SMA

Al-Kautsar Bandar Lampung, Eko Anzair menyatakan :

Kami memiliki beberapa program untuk  meningkatkan kemampuan
profesionalisme tugas guru. Pertama, Membantu guru melanjutkan
pendidikan hingga S2 ( diutamakan pendidikan yang linier dengan mata
pelajaran yang diampu )melalui pemberian beasiswa dari pihak yayasan.
Kedua, mengikutsertakan guru pada program UKG dan sertifikasi. yang
lebih tinggi diutamakan yang linier. Ketiga, mengikutsertakan guru pada
kegiatan MGMP dan kegiatan ilmiah kependidikan lainnya. Keempat,
memotivasi guru untuk terus meningkatkan kemampuan dalam
menjalankan tugas, antara lain dengan gemar membaca.77

Sudah selayaknya bila guru-guru yang telah menerima tunjangan

sertifikasi dapat meningkatkan kinerjanya dalam proses pembelajaran di

sekolah karena beberapa alasan, pertama, guru yang lulus sertifikasi berarti

77Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 26 Februari 2016 pukul
10.23 WIB.
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guru yang diasumsikan telah profesional dalam menjalankan tugas pendidikan

dan pembelajaran,. Kedua, dengan diterimanya dana tunjangan sertifikasi guru

memberi peluang yang lebih besar bagi para guru untuk memfasilitasi diri

secara pribadi dengan membeli sarana penunjang pembelajaran seperti buku ,

komputer, laptop dan sarana lainnya. Ketiga, dengan diterimanya dana

sertifikasi seharusnya meningkat pula rasa tanggung jawab terhadap tugas

keguruan.

c) Evaluasi Standar PTK

(1)Mengkalkulasi Jumlah Pendidik  Yang Memenuhi Standar Minimal

Sebagaimana diatur dalam Peraturaan Menteri Pendidikan Nasonal

Nomor 16 Tahun 2007, bahwa  tandar minimal kualifikasi pendidikan untuk

pendidik jenjang SMA/MA  adalah Sarjana S1 atau D-IV. Ketentuan tersebut

mengharuskan guru-guru yang mengajar pada jenjang SMA/MA untuk

memenuhi standard tersebut. Sehubungan dengan kualifikasi pendidikan guru-

guru SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, Eko Anzair  menyatakan:

Guru kami seluruhnya berjumlah 50 orang. Sebanyak 41 orang guru
berkualifikasi pendidikan S1, 8 orang berkualifikasi pendidikan S2 dan 1
orang berkualifikasi D3 Bahasa Daerah Lampung. Secara umum guru
guru kami telah memenuhi persyaratan minimal berkualifikasi
pendidikan S1 sesuai dengan Permendiknas no. 16 tahun 2007.78

Data yang disampaikan tersebut sesuai dengan data base kualifikasi guru

yang termuat dalam dokumen PTK SMA Al-Kautsar Bandar Lampung79.

Standar kualifikasi pendidikan S1 tersebut merupakan standar minimal.

78Eko Anzair, Kepala Sekolah, Wawancara, Bandar Lampung, 26 Februari 2016 pukul
10.34 WIB.

79Dokumen PTK SMA Al-Kautsar Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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Sehingga apabila sekolah ingin meningkatkan mutu melalui peningkatan mutu

guru, maka tentu harus ada upaya untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan

guru baik melalui beasiswa pemerintah maupun Yayasan. Untuk SMA Al-

Kautsar Beasiswa diberikan oleh pihak Yayasan Al-Kautsar.

(2)Mengkalkulasi Jumlah Pendidik Yang Lulus Uji Kompetensi Dan

Memperoleh Tunjangan Sertifikasi

Berdasarkan dokumen tentang pendidik dan tenaga kependidikan SMA

Al-Kautsar Bandar Lampung, diperoleh data bahwa pada tahun pelajaran

2015/2016 jumlah tenaga pendidik (guru) yang telah mengikuti uji kompetensi

guru ( UKG ) dan dinyatakan lulus sebanyak 30 orang. Sedangkan yang sudah

lulus sertifikasi dan mendapatkan tunjangan sertifikasi sebanyak 45 orang.

Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pendidik di SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung telah memenuhi persyaratan sebagai guru yang

memiliki kompetensi dalam bidangnya masing masing. Penguasaan

kompetensi ini juga telah dibuktikan dengan kelulusan dalam ujian sertifikasi.

Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru di SMA Al-Kautsar

Bandar Lampung telah memenuhi kriteria sebagai guru yang profesional.

(3) Mengkalkulasi Jumlah Pendidik yang Melanjutkan Pendidikan S-2

Dengan Beasiswa

Berdasarkan dokumen tentang kualifikasi pendidikan guru SMA Al-

Kautsar Bandar Lampung80, diperoleh data tentang jumlah guru yang

melanjutkan studi ke jenjang S2 dengan bantuan dana dari Yayasan Al-kautsar

80Dokumen tentang Jenjang Kualifikasi Akademik Guru-Guru SMA Al-Kautsar Bandar
Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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(beasiswa) sebanyak 8 orang. Mereka adalah : Yusuf, M.Pd., Mardiana, M.Pd.,

Ersontowi, M.Pd., Liszia Devi Mutiara, M.Pd., Etty Hariani, M.Pd., Roro Etty,

M.Si., M. Abadi, M.Pd.I.

(4) Observasi dan Penilaian Kegiatan Proses Pembelajaran Dengan

Menggunakan Teknologi Informasi

Berdasarkan observasi81 yang peneliti lakukan dalam proses

pembelajaran di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, ditemukan  bahwa

sebagian besar  guru sudah menggunakan laptop/komputer dan internet dalam

proses pembelajaran, terutama dalam pengolahan nilai,  pemberian tugas dan

pengayaan bahan ajar.

2. MAN I Bandar Lampung82

a. Deskripsi Umum

Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Tanjung Karang berdiri pada

tanggal 1 Juli 1979. Madrasah ini merupakan alih fungsi dari Sekolah

Persiapan Institut Ilmu Agama Islam Negeri (SPAIN) Tanjung Karang.

Madrasah yang dahulu masih menyatu dengan kampus IAIN Lampung di

Kaliawi ini juga merupakan MAN yang pertama di Propinsi Lampung.

Nama madrasah ini adalah Madrasah Aliyah Negeri Tanjung Karang.

Perubahan penyebutan menjadi MAN 1 Bandar Lampung oleh

81Observasi tentang Penggunaan Media Pembelajaran oleh Guru, Bandar Lampung, 24
Februari 2016 pukul 10.30 WIB.

82Dokumen Profil MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016
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masyarakat merupakan penyesuaian atas perubahan nama ibukota

provinsi Lampung.

Seiring dengan proses perkembangan kota dan kondisi yang

masih sulit untuk melakukan pengembangan saat itu, Bapak Yasir

Hadibroto sebagai Gubernur Lampung saat itu melalui Kakanwil Depag

Bapak Prof. Drs. H. Masdar Helmi, menghibahkan lahan seluas 2 Ha di

Sukarame untuk dijadikan lokasi pembangunan MAN 1 Bandar

Lampung. Wali Kota Bandar Lampung saat itu juga memberikan lahan

seluas 0,6 Ha, sehingga luas madrasah ini secara keseluruhan menjadi 2,6

Ha (26.000 m2). Pembangunan pertama di lokasi yang baru ini dimulai

tahun 1981, dan hanya membangun 3 lokal yang dialokasikan untuk

siswa kelas 3 pindahan dari kampus Kaliawi. Sejak saat itu pembangunan

secara bertahap terus berlanjut hingga saat ini.

Untuk menjawab tantangan zaman dan memenuhi kebutuhan

masyarakat akan kehadiran ulama intelektual, pada tahun 1999 atas

gagasan Bpk. Prof H. Munawir Sadzali, MA sebagai Menteri Agama saat

itu, MAN 1 Bandar Lampung ditetapkan sebagai satu dari 27 Madrasah

Aliyah di Indonesia untuk menyelenggarakan program peningkatan Ilmu

Agama. Program ini selanjutnya disebut Madrasah Aliyah Program

Khusus (MAPK). Keberadaan MAPK adalah sebagai program yang

setara dengan program lain yang ada di MAN 1 Bandar Lampung.

Kurikulum yang digunakan 70% merupakan ilmu agama dan 30%
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merupakan ilmu umum, dengan bahasa pengantar bahasa Arab dan

bahasa Inggris.

Dengan jumlah siswa 40 siswa putra yang diasramakan serta

disubsidi oleh Depag, program MAPK menjadi program unggulan.

Keunggulan ini terutama pada kemampuan siswa berkomunikasi

menggunakan bahasa Arab dan bahasa Inggris, serta kemampuan siswa

MAPK menembus berbagai perguruan tinggi favorit di luar negeri, yakni

Mesir, Arab Saudi, dan Malaysia. Berkat keunggulan yang kian nyata,

program MAPK mendapat dukungan dari Bpk. Gubernur Pudjono

Pranjoto, melalui Bpk. Ka. Kanwil Depag Lampung, Drs. H. Syamsuddin

Thaher, yakni pemberian bantuan fasilitas infrastruktur berupa jalan,

mess guru tutor, dan dana operasional.

Sejalan dengan kebijakan pemerintah tahun 1992 tentang alih

fungsi PGAN menjadi MAN, MAN Tanjung Karang berubah menjadi

MAN 1 Tanjung Karang, dan dengan sendirinya orientasi pengembangan

mutu madrasah tidak hanya pada program Ilmu Agama, melainkan juga

pada program IPA dan IPS. Kebijakan ini menempatkan posisi madrasah

sama dengan SMU, oleh karena itu tantangan madrasah menjadi relatif

berat. Untuk menjawab persaingan dengan SMU namun tetap menjaga

ciri keislamannya, pada tahun 1996 MAN 1 Tanjung Karang membentuk

program kelas Intensif yang pembiayaannya dibantu oleh orang tua siswa

dimana program ini  berorientasi pada keunggulan MIPA. Program ini

cukup berhasil mengangkat prestasi madrasah khususnya dalam berbagai
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lomba bidang studi umum. Selain itu cukup banyak para alumni yang

berhasil melanjutkan pendidikannya di berbagai PTN favorit di

Indonesia.

Berkat berbagai keberhasilan tersebut, serta didukung oleh SDM

yang dimiliki, pada tahun 1998 MAN 1 Tanjung Karang mendapat

kepercayaan menjadi MAN, yakni MAN percontohan yang didanai oleh

ADB melalui proyek Development Madrasah Aliyah Project (DMAP)

dengan SK Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama Nomor:

IV/PP.006/KEP/17A/98 tanggal 28 Februari 1998. Untuk mendukung

program tersebut, MAN  dilengkapi dengan beberapa fasilitas, termasuk

Pusat Sumber Belajar Bersama (PSBB) dan Pusat Pengembangan

Madrasah (PPM).

Menindaklanjuti perkembangan kehidupan global yang liberal

menjadi tantangan bagi siswa madrasah dalam membangun jati diri

sebagai bangsa Indonesia yang mayoritas muslim, dan salah satu upaya

untuk mewujudkan harapan masyarakat untuk memiliki pendidikan di

madrasah sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan umat Islam,

serta potensi MAN1 Bandar Lampung yang strategis dalam

menyelenggarakan pendidikan Islam yang dinamis, untuk itu MAN 1

Bandar Lampung diharapkan mampu mewujudkan keluaran siswa yang

tanggap dan mampu mengatasi berbagai tantangan dalam persaingan

global. Salah satu upaya yang dianggap akan mampu mewujudkan hal
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tersebut adalah dengan memproyeksikan diri pada perubahan visi dam

misi yang akan dikembangkan menuju madrasah nasional  yang unggul.

Untuk menuju kearah visi dan misi perlu adanya dukungan

terutama pada pemerintah c/q Kementerian Agama serta Pemerintah

Daerah dan masyarakat yang peduli madrasah dalam program percepatan

tercapainya 8 standar pendidikan yang ditetapkan oleh BNSP yaitu

standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik

dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar

pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan. Dari

kedelapan standar nasional pendidikan tersebut, merupakan acuan utama

bagi satuan pendidikan dalam mengembangkan kurikulum.

Untuk mencapai tujuan pendidikan nasional serta tujuan

pendidikan madrasah, MAN 1 Bandar Lampung sebagai lembaga

pendidikan Islam yang menyelenggarakan pendidikan umum tingkat

menengah akan melaksanakan program pendidikannya sesuai dengan

karakteristik, potensi, dan kebutuhan peserta didik dengan mutu layanan

pendidikan yang unggul.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut MAN I Bandar Lampung

merumuskan Visi yakni Madrasah sebagai pusat pendidikan dan

pembudayaan berbasis islam yang unggul dan berwawasan global. Visi

yang telah dirumuskan dan ditetapkan tersebut kemudian dijabarkan

dalam beberapa Misi sebagai berikut:
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1) Menjadikan madrasah sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan

peserta didik untuk mampu melaksanakan kaidah-kaidah Islam di

lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat.

2) Memberdayakan guru dan semua komponen madrasah sebagai

pemeran utama dalam menjadikan madrasah sebagai pusat pendidikan

Islam

3) Menyiapkan peserta didik (lulusan) mampu memahami Al Qur’an dan

Hadits pada tingkat mahir, serta mampunyai kompetensi akademik

yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi vaforit.

Dilihat dari letak geografisnya, MAN I Bandar Lampung berdiri

di atas tanah seluas 2,6 Ha (26.000 m2). Di atasnya berdiri bangunan

dengan rincian meliputi luas bangunan 11.000 m2, lapangan olah raga

1.500 m2, lapangan upacara 4.000 m2, taman 925 m2, tanah belum

dimanfaatkan 2.075 m2, halaman 5.000 m2 dan parkir 1.500 m2. Secara

administratif Madrasah Aliyah Negeri I Bandar Lampung berada di

bawah naungan Kementerian Agama RI, kantor Wilayah Kementerian

Agama Propinsi Lampung. Madrasah ini terletak di Jalan Letkol H.

Endro Suratmin, Korpri Jaya, Sukarame 35131 Kota Bandar Lampung.

Di sebelah timur dari lokasi MAN I ini berbatasan dengan Kampus

ITERA, sebelah barat berbatasan dengan MTsN 2 dan perkampungan

warga. Sedangkan disebelah utara Madrasah ini berbatasan dengan

Kampus IAIN Raden Intan dan disebelah selatan berbatasan dengan

perkampungan warga. Secara umum saat ini letak geografis MAN I
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Bandar Lampung berada pada posisi yang sangat strategis karena

dikelilingi kampus berbagai jenjang pendidikan. Meski letaknya

dipinggiran kota Bandar Lampung, namun transportasi berupa “Angkot”

sebagai sarana masyarakat menuju Madrasah ini  tersedia cukup dan

berjalan lancar. Lingkungan Madrasah terasa nyaman, tenang dan

kondusif, selain karena relatif jauh dari pusat keramaian kota, juga

karena pengaruh lingkungan pendidikan yang direfresentasikan oleh

komunitas stakeholder  IAIN Raden Intan, ITERA, SMAN 12, SMKN 7

dan MTs N 2 Bandar Lampung serta lingkungan masyarakat yang

menjunjung tinggi kebersamaan, kepedulian dan rasa tanggung jawab.

Pada tahun 2015-2016  MAN 1 mempunyai siswa  31 rombongan

belajar, yaitu kelas X sebanyak 10 rombongan belajar, yang meliputi: 4

kelas Peminatan Matematika dan Ilmu Alam (1 kelas diasramakan ), 3

kelas Peminatan Ilmu-ilmu Sosial, 1 kelas Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa,

dan 2 kelas Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan (1 kelas diasramakan ).

Kelas XI sebanyak 10 rombongan belajar, yang meliputi: 4 kelas

Peminatan Matematika dan Ilmu Alam, 3 kelas Peminatan Ilmu-ilmu

Sosial, 1 kelas Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa, dan 2 kelas Peminatan

Ilmu-ilmu Keagamaan (diasramakan). Kelas XII sebanyak 11 rombongan

belajar, yang meliputi: 4 program IPA dan,  3 kelas program IPS, dan 1

kelas Program Bahasa, dan 2 kelas program keagamaan (diasramakan)

dengan jumlah siswa MAN 1 adalah 1258 dengan rincian: Kelas X

sebanyak 411 orang, kelas XI sebanyak 423, kelas XII sebanyak 422.
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60% siswa berasal dari luar kota Bandar Lampung menyewa di sekitar

kampus, dan sisanya tinggal bersama orang tua. Berikut disajikan jumlah

siswa MAN I Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

Tabel 4.3.
Jumlah Peserta Didik MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016

NO KELAS
PROGRAM

TOTAL
IPA IPS BAHASA KEAGAMAA

N
Lk Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml Lk Pr Jml

1 X 59 104 163 -50 73 123 15 25 40 43 38 81 411
2 XI 68 96 164 63 75 138 12 30 42 41 40 58 423
3 XII 77 83 160 88 87 175 18 27 45 30 32 62 422

JUMLAH 204 283 487 201 235 436 45 82 127 114 110 211 1256
Sumber: Dokumen Tata Usaha MAN I Bandar Lampung Tahun Ajaran 2015/2016.

Kurikulum yang digunakan  di MAN I Bandar mengacu pada

ketentuan pemerintah yaitu kelas X dan XI menerapkan Kurikulum 2013,

dan XII menggunakan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP)

dengan sistem paket. Muatan kurikulum yaitu 13 hingga 17 mata

pelajaran dengan 45 jam pelajaran perminggu. Proses pembelajaran

berlangsung dari pukul 07:00 pagi hingga pukul 16:00 WIB.

Pembelajaran diselenggarakan secara klasikal, guru yang berpindah,rata-

rata siswa per kelas adalah 32 sampai dengan 40 orang. Bahan ajar

menggunakan buku-buku yang sesuai dengan kurikulum yang ada dan

buku-buku lain yang relevan.

Pada tahun pelajaran 2015/2016 MAN I Bandar Lampung

memiliki Tenaga Pendidik ( guru ) sebanyak 88 orang guru, 68 berstatus

PNS, serta 20 orang guru tidak tetap (GTT). Tenaga tutor asrama 6

orang, 4 orang adalah alumni. Sebanyak 64 orang guru berpendidikan S1,



289

24 orang guru pendidikan S2. Tenaga kependidikan sebanyak 34 orang,

yang meliputi 12 staf adminstrasi, 3 orang tenaga laboran, 2 orang tenaga

pustakawan, 3 orang tenaga teknsisi komputer, 1 orang tenaga kesehatan,

1 orang tenaga Teknisi Perkantoran, 1 orang tenaga pelayanan Koperasi

siswa, 6 orang tenaga kebersihan, 5 orang tenaga keamanan.  Dari jumlah

tersebut 9 orang berpendidikan S1, 10 orang berpendidikan D3, 13 orang

berpendidikan SLTA. Data keadaan guru dan pegawai MAN I Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016 dapat dilihat pada Lampiran 2.

Ketersediaan sarana dan prasarana mutlak diperlukan untuk

menjamin kelangsungan dan kelancaran proses pembelajaran dan

aktivitas pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Di MAN I Bandar

Lampung telah disediakan berbagai sarana dan prasarana pembelajaran

sebagai berikut : lapangan olah raga seluas 1.500 m2, lapangan upacara

4.000 m2, taman 925 m2,  halaman 5.000 m2 dan parkir 1.500 m2. Ruang

belajar berjumlah 31 ruang . 1 ruang belajar telah dilengkapi sarana IT

lengkap dengan internet. Kondisi ruang lainnya 9 baik, 13 ruang rusak

ringan dan 6 rusak berat. Lantai kelas 9 ruang berlantai keramik dan 19

ruang berlantai tegel dengan ukuran luas ruang belajar rata-rata 8 x 9 m2.

Meja dan kursi belajar berjumlah 1256 unit , terbuat dari kayu dengan

kondisi 220 unit rusak ringan dan 1036 kondisi baik. Meja guru 88 unit,

almari kelas 25 dalam kondisi baik.

Untuk sarana praktikum di MAN I Bandar Lampung tersedia 3

gedung laboratorium IPA yaitu lab. Kimia, Lab. Fisika dan Lab. Biologi.
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2 gedung kondisi baik sedangkan Lab. Biologi rusak berat.  Dari ketiga

lab. memiliki 3 laboran diantaranya 1 yang memenuhi standar kualifikasi.

Peralatan laboratorium cukup memadai hanya biaya operasional untuk

pengadaan bahan masih kurang. Ada 2 buah lab. Bahasa, 1 gedung

kondisi baik dan 1 gedung rusak berat. Peralatan lab. 1 bisa digunakan

sedangkan 1 peralatan lab rusak berat (tidak bisa digunakan).

Gedung lab. Komputer 1 unit dalam kondisi baik dan memiliki 40

unit komputer dan 1 server. Dan diakses untuk internet. Gedung

perpustakaan seluas 250 m2 sehingga dengan rasio 1:4 dan telah memiliki

3 orang tenaga pustakawan 1 sebagai PNS, 2 tenaga honorer. MAN 1

memiliki 1 masjid dengan kapasitas 1500 jama’ah namun sarana tempat

wudhu yang ada belum belum memadai, 1 pangung dan telah

dimanfaatkan oleh siswa dalam pengembangan diri dibidang seni musik

dan olah fokal. Alat olah raga yang dimiliki yaitu 1 set bola voly, sepak

bola, basket, footsal, dan atletik.

Sedangkan untuk sarana penunjang tersedia ruang administrasi

umum dan administrasi akademik yang masih menggunakan 1 ruang

dengan luas 8 x 10 m2, 1 ruang Ka Mad, 1 ruang Waka, dan 1 ruang guru

(8 x 22 m2), 1 ruang OSIS 6 x 8 m2, 1 ruang BK 6 x 8 m2,  1 ruang UKS

6 x 8 m2, 1 ruang koperasi siswa 6 x 8 m2, 30 WC dengan rasio 1:30.

Asrama siswa ada 3 unit, kapasitas maksimum 170 siswa. Untuk

keperluan pertemuan skala besar tersedia 1 aula sebagai Gedung Serba

Guna  ukuran 20 x 30 m2 yang pengelolaannya dibawah PSBB; kantin
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sekolah terpadu dengan ukuran 8 x 24 m2. MAN I Bandar Lampung

memiliki 1 lapangan basket, 1 lapangan bulu tangkis dan 2 lapangan

volley dan 1 lapangan futsal. Sarana yang lain juga tersedia seperti taman

rekreasi yang masih menggunakan halaman dibawah pohon,  1 buah

kendaraan roda 4 dipakai untuk kendaraan dinas Kepala MAN. Untuk

akses masuk kampus MAN I terdapat dua gerbang masuk. Pada bagian

depan pintu masuk terpajang profil MAN yang cukup menarik.

Sebagai satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh

pemerintah, pengelolaan MAN 1 Bandar Lampung dilengkapi dengan

unsur pimpinan yang terdiri dari Kepala Madrasah, dan 4 Wakil kepala

(Kurikulum, Kesiswaan, Sarana, dan Humas), dan ketua-ketua unit

seperti: Laboratorium, asrama-pondok, para pembina-pembina kegiatan

ekstrakurikuler, dan dewan guru, komite madrasah, dan OSIS.  Standar

dan mekanisme kerja telah didistribusikan sesuai dengan job description

masing-masing.

Dalam bidang keungan, biaya investasi 90% ditanggung melalui

anggaran Kementerian Agama, dan 10% merupakan kontribusi orangtua

siswa. Biaya satuan Rp1.200.000,00/siswa/tahun. Modal kerja belum

tersedia. Biaya personal seperti kontrak rumah dan transportasi Rp

1.500.000,00/siswa/tahun. Insentif guru rata-rata Rp

200.000,00/orang/bulan. Anggaran untuk biaya jasa baru memenuhi 60%

kebutuhan. Akuntabilitas pendanaan pada dana yang bersumber dari
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APBN dan dana dari orangtua siswa. Tim pemeriksa dari inspektorat

kementeriana agama dan unsur komite madrasah.

Salah satu ciri sekolah yang bermutu adalah memiliki

output/lulusan yang memiliki kompetensi yang tinggi. Penentuan

kompetensi kelulusan di MAN I Bandar Lampung masih bertumpu pada

hasil Ujian Nasional (UN) dengan passing grade 5,5 dan tingkat

kelulusan 100%. Grade Scholastic Average (GSA) atau rata-rata hasil

ujian baik UN dan Ujian Sekolah (US) adalah 5,50, sedangkan tingkat

melanjutkan ke perguruan tinggi umum 79.9 %. Lulusan yang berkerja

pada instansi pemeirintahan 20%, dan swasta 40%.

Sekolah adalah institusi pendidikan yang bersifat hirarhis dimana

struktur oragnisasi merupakan petunjuk hiarkis dan pedoman struktural

bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam setiap organisasi.

Adapun struktur organisasi kepemimpinan yang ada di MAN I Bandar

Lampung adalah sebagai berikut:



293

Gambar 4.3. Struktur Organisasi MAN  I Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2015/2016

Sumber: Dokumen Tata Usaha MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016

b. Deskripsi Data Khusus

1) Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Standar Isi

a) Perencanaan Standar Isi

(1)Pembentukan Tim Pengembangan Kurikulum Sekolah (TPKS)

Perencanaan standar isi menjadi prioritas pertama dalam upaya

membangun landasan mutu pendidikan yang kuat di MAN I Bandar

Lampung. Perencanaan standar isi secara garis besarnya meliputi struktur

kurikulum dan muatan kurikulum. Kedua elemen inti kurikulum ini

memiliki nilai yang penting dan strategis karena menjadi dasar bagi
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pelaksanaan proses pembelajaran dan juga landasan titik tolak dalam

rangka pencapaian dan pengembangan mutu Madrasah. Upaya

mempersiapkan kedua elemen kurikulum  tersebut dilakukan dengan

membentuk tim pengembang kurikulum madrasah. Hal ini seperti yang

diungkapkan oleh  Antoni Iswantoro selaku kepala MAN I Bandar

Lampung:

Kurikulum merupakan jantung pembelajaran di Madrasah. Semua
aktivitas pembelajaran mengacu pada kurikulum yang telah
ditetapkan. Langkah  pertama yang kami lakukan dalam menata
kurikulum adalah dengan membentuk Tim Pengembang Kurikulum
Madrasah (TPKM). Pembentukan TPKM dilakukan dalam forum
resmi yang dihadiri berbagai unsur seperti Kepala Madrasah, guru
mata pelajaran, guru BK,  Pengawas Madrasah, dan  Komite
Madrasah. TPKM berjumlah 7 0rang terdiri atas pengarah dan tim
penyusun. Tim ini diberi tugas melakukan kajian kebutuhan dan
tantangan pendidikan yang dihadapi MAN I Bandar Lampung.
Selanjutnya dari hasil kajian tim ini kemudian  dilakukan rancang
bangun kurikulum madrasah dengan tetap berpatokan pada Silabus
Nasional. Ada dua hal yang menjadi perhatian utama kami pada
kurikulum yaitu  struktur kurikulum dan muatan kurikulum.83

Keterangan yang disampaikan oleh Kepala Madrasah tersebut

sesuai dengan data  yang diperoleh berdasarkan dokumen tentang surat

tugas pengembang kurikulum MAN I Bandar Lampung Nomor :

Ma.08.1/Kp.01.1/298/201584.

Dari ungkapan di atas memberikan gambaran bahwa kurikulum

yang dikembangkan di Madrasah harus dapat mengakomodasi dan

sekaligus merefresentasikan kebutuhan warga belajar khususnya dan

masyarakat pada umumnya, sekaligus mempersiapkan peserta didik untuk

83Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 8 Februari 2016
pukul 10.25 WIB.

84Dokumen Pengembangan Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2015/2016.
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dapat menyesuaikan diri (berhasil) dalam menghadapi era kompetisisi

global yang makin ketat Pengembangan kurikulum harus dilakukan secara

komprehensif dengan memperhatikan berbagai faktor seperti potensi yang

ada di sekolah, kebutuhan siswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan

teknologi dan relevansi muatan kurikulum dengan kebutuhan yang

berkembang di masyarakat. Dalam hal ini  Maskur selaku Wakil Kepala

Madrasah Bidang Kurikulum dan Sumber Daya Manusia, menyatakan

bahwa:

Untuk mengembangkan kurikulum, MAN 1 Bandar Lampung
menggunakan 7 (tujuh) prinsip pengelolaan KTSP yaitu:
a. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan

kepentingan siswa dan lingkungannya;
b. Beragam dan terpadu;
c. Tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi,

dan seni;
d. Relevan dengan kebutuhan kehidupan;
e. Menyeluruh dan berkesinambungan;
f. Belajar sepanjang hayat; dan
g. Seimbang antara kepentingan nasional dan daerah.85

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam upaya rekonstruksi

pengembangan kurikulum di MAN I Bandar Lampung selalu berpedoman

pada kaidah-kaidah normatif yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang

biasanya melalui Pusat Kurikulum ( PUSKUR ) Kementrian Pendidikan

dan Kebudayaan. Sehingga produk kurikulum yang ditetapkan dan

digunakan di MAN I Bandar Lampung secara garis besarnya telah sesuai

85Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 9 Februari 2016 pukul 09.13
WIB.
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harapan, kebutuhan dan perkembangan pendidikan yang ada di

masyarakat.

Secara teknis rencana pengembangan kurikulum di MAN I Bandar

Lampung di implementasikan dalam beberapa kegiatan pokok seperti

dinyatakan oleh Maskur selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang

Kurikulum dan Sumber Daya Manusia :

Untuk mendapatkan kurikulum yang bagus, maka pengembangannya
di Madrasah ini,  kami lakukan melalui 7 (tujuh) mekanisme
penyusunan KTSP, dengan kegiatan pokok yakni:
a. Melibatkan tim penyusun (guru mata pelajaran, guru BK, Kepala

Madrasah, Pengawas Madrasah, Komite Madrasah) sesuai SK
Kepala Madrasah

b. Melakukan analisis konteks
c. Dilakukan melalui workshop
d. Kegiatan review dan revisi
e. Menghadirkan nara sumber (Ahli Pendidikan, Praktisi

Pendidikan, Dewan Pendidikan, Kemenag, dan PEMDA)
f. Tahap finalisasi
g. Pemantapan dan penilaian dokumen KTSP oleh Tim Pengembang

berdasarkan Panduan Penyusunan KTSP.86

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa rencana

pengembangan kurikulum di MAN I Bandar Lampung telah dibuat sesuai

dengan tahapan-tahapan strategis yang dikembangkan sesuai dengan

kebutuhan operasional pendidikan dan pembelajaran di Madrasah.

(2)Perumusan Kerangka Dasar Kurikulum

Kerangka dasar kurikulum  merupakan landasan filosofis, teoritis ,

dan yuridis yang berfungsi sebagai acuan pengembangan Struktur

Kurikulum pada tingkat Nasional dan pengembangan muatan lokal pada

86Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 9 Februari 2016 pukul 09.41
WIB.
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tingkat daerah serta pedoman pengembangan kurikulum pada tingkat

satuan pendidikan. Berdasarkan studi dokumen kurikulum MAN I Bandar

Lampung tahun pelajaran 2015/2016 didapat imformasi tentang landasan

perumusan kerangka dasar kurikulum  sebagai berikut:

Prinsip perumusan kerangka dasar kurikulum: Landasan Filosofis:
Pendidikan berakar pada budaya, Peserta didik adalah pewaris
budaya bangsa yang kreatif, Pendidikan ditujukan untuk
mengembangkan kecerdasan intelektual dan kecemerlangan
akademik melalui pendidikan disiplin ilmu., Pendidikan untuk
membangun kehidupan masa kini dan masa depan yang lebih baik
dari masa lalu dengan berbagai kemampuan intelektual, kemampuan
berkomunikasi, sikap sosial, kepedulian, dan berpartisipasi untuk
membangun kehidupan masyarakat dan bangsa yang lebih baik
(experimentalism and social reconstructivism. Landasan Teoritis:
Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan
standar” (standard-based education), dan teori kurikulum berbasis
kompetensi (competency-based curriculum).
Landasan yuridis Kurikulum 2013 adalah: Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem

Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional, beserta segala ketentuan
yang dituangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Nasional; dan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan.87

(3)Penyusunan struktur kurikulum dan standar kompetensi

Struktur kurikulum merupakan pola dan susunan mata pelajaran

yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran

kedalam muatan kurikulum setiap mata pelajaran pada setiap tahun.

pendidikan dituangkan dalam kompetensi-kompetensi yang harus dikuasai

87Dokumen Kurikulum MAN I  Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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peserta didik sesuai dengan beban belajar yang tercantum dalam struktur

kurikulum. Berdasarkan studi dokumen88 kurikulum MAN I Bandar

Lampung, diperoleh informasi bahwa : struktur kurikulum MAN I Bandar

Lampung terdiri atas:

1. Struktur kurikulum nasional dengan penambahan waktu masing-masing

jam, pada kelompok mata pelajaran peminatan matematika dan Ilmu

alam. Ilmu-ilmuSosial, Ilmu-ilmu Bahasa danBudaya,

danpeminatanIlmu-ilmu Agama

2. Masing-masing program  dilakukan penambahan penguatan agama

(Tahfidz)

3. Penguatan program peminatan dilaksanakan di asrama melalui sistem

tutorial.

Hasil studi dokumen tersebut dapat dilihat pada Lampiran 3 dan

dikuatkan oleh pernyataan Maskur, selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang

Kurikulum dan Pengembangan Sumber Daya manusia yang menyatakan

bahwa:

Perencanaan struktur kurikulum diawali dengan mengelompokkan
mata pelajaran yang sejenis meliputi 5 kelompok mata pelajaran
yakni  : agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian,
IPTEK, estetika, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.
Kemudian masing-masing kelompok mata pelajaran
diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran pada setiap mata
pelajaran. Cakupan dari masing-masing kelompok, diwujudkan
melalui mata pelajaran yang relevan.89

88Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016
89Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Januari 2016 pukul

10.15 WIB.
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(4)Penentuan Beban Belajar Seluruh Mata Pelajaran

Perencanaan  beban belajar meliputi  keseluruhan kegiatan yang

harus diikuti peserta didik dalam satu minggu, satu semester dan satu

tahun pembelajaran. Maskur menjelaskan bahwa:

Kurikulum pendidikan mengacu pada ketentuan pemerintah yaitu
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dengan sistem paket.
Muatan kurikulum terdiri atas 13 hingga 17 mata pelajaran.. Proses
pembelajaran berlangsung dari pukul 07:00 pagi hingga pukul 14:45
WIB. Perencanaan beban belajar di MAN I Bandar Lampung
dilakukan dengan memperhatikan jumlah kebutuhan jam
pembelajaran per minggu. Direncanakan beban belajar satu minggu
untuk kelas X, XI, dan XII masing-masing adalah 51-55 jam
pembelajaran. Sedangkan untuk satu semester paling sedikit.18
minggu dan paling banyak 20 minggu. Secara keseluruhan untuk
satu tahun beban belajar paling sedikit.34 minggu dan paling banyak
38 minggu. Lama belajar untuk satu kali tatap muka adalah 45
menit.90

Keterangan yang diberikan oleh Maskur, sesuai dengan hasil

observasi91 tentang waktu dan beban belajar serta lama belajar untuk satu

kali tatap muka yang diberlakukan di lingkungan MAN I Bandar

Lampung.

Kebijakan tersebut sejalan dengan peraturan tentang beban belajar

sistem paket dalam kurikulum 2006 yang berbunyi beban belajar sistem

paket adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta

didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban

belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur

kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan. Beban belajar setiap mata

pelajaran pada sistem paket yang dinyatakan dalam satuan jam

90Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 9 Februari 2016 pukul
10.11 WIB.

91Observasi, Bandar Lampung, 9 Februari 2016 pukul 06.45 WIB.
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pembelajaran. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang

dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program pembelajaran

melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur,  dan kegiatan mandiri

tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar

kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta

didik.

(5)Penyusunan/Pengembangan Silabus

Perencanaan pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru

secara mandiri atau berkelompok dalam suatu sekolah/madrasah atau

gabungan beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran (

MGMP ) atau pusat kegiatan guru ( PKG ) dan Dinas Pendidikan. Menurut

Maskur, selaku Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum dan Sumber

Daya Manusia:

Di madrasah kami, apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal
belum dapat menyusun rencana pengembangan silabus secara
mandiri, maka kami pihak madrasah mengusahakan membentuk
kelompok guru mata pelajaran untuk merancang pengembangan
silabus yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di
madrasah. Adapun komponen silabus yang dikembangkan meliputi
pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan
pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian.92

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa rencana pengembangan

silabus dapat dilakukan secara mandiri oleh guru apa bila yang

bersangkutan mampu mengenali karakteristik peserta didik, kondisi

madrasah dan lingkungan yang ada. Madrasah yang belum mampu

92Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 9 Februari 2016 pukul 10.39
WIB.
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mengembangkan silabus secara mandiri sebaiknya bergabung dengan

madrasah-madrasah lain melalui forum MGMP/PKG untuk bersama sama

mengembangkan silabus yang akan digunakan oleh madrasah dalam

proses pembelajaran. Upaya membentuk kelompok mata pelajaran yang

dilakukan oleh MAN I Bandar Lampung merupakan langkah alternatif

dalam rangka membantu para guru merancang pengembangan silabus dan

hal ini guru menunjukkan bahwa pihak madrasah mampu menjalankan

perannya sebagai fasilitator pembelajaran (facilitator of learning).

(6)Penyusunan Kalender Pendidikan

Upaya mencapai peningkatan mutu Madrasah tidak bisa dilepaskan

dari upaya rancang bangun berbagai kegiatan pendidikan yang pada

umumnya diatur dan disusun dalam kalender pendidikan. Dan karena nya

kalender pendidikan  menjadi patokan jadwal/waktu pelaksanaan kegiatan

pendidikan selama satu tahun pelajaran. Menurut Antoni Iswantoro, selaku

Kepala MAN I Bandar Lampung:

Dalam rangka menjamin kelancaran kegiatan pendidikan di
madrasah ini, kami membuat kalender pendidikan yang digunakan
dalam jangka waktu setahun. Kalender pendidikan tersebut berfungsi
untuk perencanaan kegiatan pendidikan seperti penentuan minggu
efektif, hari efektif belajar, hari ujian semester, hari ujian nasional
maupun juga hari - hari libur.93

Penjelasan tersebut menegaskan bahwa perencanaan pembuatan

kalender pendidikan di MAN I Bandar Lampung telah disesuaikan dengan

kebutuhan dan kondisi  pendidikan baik kegiatan  ditingkat satuan

93Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 8 Februari 2016
pukul 09.55 WIB.
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pendidikan maupun perkembangan pendidikan ditingkat daerah dan

nasional.

b) Pelaksanaan Standar Isi

Berdasarkan dokumen Tim Pengembang Kurikulum MAN I Bandar

Lampung94 diperoleh informasi dan data rinci tentang pengembangan

kurikulum tingkat Madrasah sebagai berikut:

(1)Tim Pengembang Kurikulum Madrasah Menyusun dan Merumuskan

Kurikulum Tingkat Madrasah

(1) Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu Kelas X, XI, Dan XII

Mata pelajaran beserta alokasi waktu untuk Madrasah berpedoman pada

struktur kurikulum yang tercantum dalam Standar Isi. Mata pelajaran

terdiri dari mata pelajaran wajib dan mata pelajaran pilihan sebagai

berikut:

e. Mata Pelajaran Wajib:

Al-Qur’an Hadits, Fiqih, Aqidah Akhlak, Sejarah Kebudayaan Islam,

dan Bahasa Arab, Tahfidzul Qur'an Pengembangan Agama serta

Pendidikan Kewarganegaraan, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris,

Matematika, Seni Budaya, Pendidikan Olah Raga dan Kesehatan,

Prakarya dan Kewirausahaan, dan Bahasa Lampung.

94Dokumen Tim Pengembang Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2015/2016.
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f. Mata Pelajaran Peminatan/Penjurusan

Matematika, Fisika, Biologi, Kimia; Sejarah, Ekonomi, Geografi,

Sosiologi; Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris,

Bahasa sastra Jerman, Antropologi; Ilmu Tafsir, Ilmu Hadits, Fiqih,

Ilmu Kalam, Akhlak, dan Bahasa Arab.

g. Mata Pelajaran Tambahan:

1. Keterampilan Bahasa Inggris; untuk peserta didik kelas X dan XI

yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris

dan mata pelajaran yang di UN-kan diberikan dalam Bimbingan

Belajar sebagai persiapan UN.

2. Tahfidzul Qur'an dan materi amalan-amalan sunnah sehari-hari;

untuk kelas X, XI dan XII yang bertujuan untuk memberi

pembekalan kepada peserta didik setelah terjun di tengah-tengah

masyarakat. Peserta didik memiliki hafal Alqu'an minimal 3 juz

sehingga di masyarakat dapat dijadikan imam dalam shalat dan

dapat memimpin tahlilan/yasinan, sholat mayit, ceramah agama

dan khotib Jum'at.

3. Bahasa Lampung;  untuk kelas X, XI dan XII yang bertujuan untuk

memberi pembekalan bahasa kepada peserta didik setelah terjun di

tengah-tengah masyarakat dapat berkomukasi menggunakan bahasa

tersebut.

Alokasi waktu pembelajaran di MAN I Bandar Lampung

diatur sebagai berikut sebagai berikut:
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a) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum.

b) Alokasi waktu untuk satu jam pembelajaran adalah 45 menit tatap

muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan 20 menit kegiatan

mandiri tidak terstruktur.

c) Alokasi waktu untuk praktik adalah satu jam tatap muka setara

dengan dua jam kegiatan praktik di sekolah atau empat jam

praktik di luar sekolah.

d) Alokasi waktu untuk pengembangan diri disesuaikan dengan jenis

kegiatannya

(2) Program Muatan Lokal

Muatan lokal merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan

yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan

keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta

didik terhadap potensi di daerah tempat tinggal.

Madrasah mengembangkan mata pelajaran muatan lokal

(MULOK) merujuk pada ruang lingkup muatan lokal secara universal

yang disesuaikan dengan lingkup keadaan daerah, baik yang berkaitan

dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan

sosial budaya maupun kebutuhan daerah yakni segala sesuatu yang

diperlukan oleh masyarakat yang disesuaikan dengan arah perkembangan

daerah serta potensi daerah, seperti melestarikan dan mengembangkan

kebudayaan daerah, meningkatkan kemampuan dan keterampilan sesuai
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dengan keadaan perekonomian daerah dan lain-lain. Namun, madrasah

memfokuskan mata pelajaran muatan lokal (MULOK) yang

dikembangkan yakni:

a) Memberi pembekalan amalan-amalan sunnah.

Pembekalan ini dilakukan memlalui program pembelajaran

matrikulasi yang dilaksanakan per-semester  dari kelas X sampai

dengan kelas XII. Materi pembelajaran berkaiatan dengan amalan-

amalan yang sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu:

1) Kelas X, materi pembekalannya meliputi: Tahfidzul Qur'an,

Hadits-hadits Pilihan, dan amalan-amalan sunah, seperti bacaan

dzikir sehabis sholat, doa-doa sehari-hari. Pada kelas X ini, siswa

dituntut hafal juz 30 dan 10 hadits pilihan dan bacaan dzikir dan

doa-doa sehari-hari.

2) Kelas XI, materi pembekalannya meliputi: Tahfidzul Qur'an,

Hadits-hadits Pilihan, dan amalan-amalan sunah, seperti bacaan

dzikir sehabis sholat, doa-doa sehari-hari. Pada kelas XI ini, siswa

dituntut hafal 1 juz lainnya  dan 10 hadits pilihan lainnya ndan

bacaan dzikir dan doa-doa sehari-hari, dan pembekalan untuk

memimpin: yasinan/tahlilan, shalat mayit, khotbah Jum'at

3) Kelas XII, materi pembekalannya meliputi: Tahfidzul Qur'an,

Hadits-hadits Pilihan, dan amalan-amalan sunah, seperti bacaan

dzikir sehabis sholat, doa-doa sehari-hari. Pada kelas XII ini,

siswa dituntut hafal 1 juz lainnya  dan 10 hadits pilihan lainnya
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ndan bacaan dzikir dan doa-doa sehari-hari, dan pembekalan dan

praktek untuk memimpin: yasinan/tahlilan, shalat mayit, khotbah

Jum'at, ceramah agama.

b) Meningkatkan penguasaan Bahasa Asing yaitu Bahasa Inggris.

Pengembangan mata pelajaran muatan lokal yang

dikembangkan yakni English Conversation (EC) yang berada dalam

pengelolaan Lembaga Language Conversation (LEC) dibawah

naungan bimbingan belajar (BIMBEL) Quantum. Bimbingan belajar

quantum merupakan sebuah bimbingan belajar yang pengelolaannya

diarahkan untuk memfasilitasi peserta didik MAN 1 Bandar

Lampung agar mampu memperdalam  materi pelajaran dari berbagai

mata pelajaran yang diinginkan seperti matematika, bahasa inggris,

fisika, biologi, ekonomi, kimia, geografi, bahasa arab, dan

sebagainya.

Mata pelajaran muatan lokal English Conversation (EC)

merupakan mata pelajaran yang wajib diikuti oleh seluruh siswa dan

ditekankan kepada seluruh peserta didik kelas X dan XI dan

sebagian besar dilaksanakan di dalam kelas (intrakurikuler) dengan

alokasi waktu 2 jam tatap muka. Mata pelajaran muatan lokal

(MULOK)  English Conversation (EC) dikembangkan dengan

memperhatikan beberapa prinsip, meliputi:
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1) Utuh yakni pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan

berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan

kecakapan hidup.

2) Kontekstual yakni pengembangan pendidikan muatan lokal

berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah

3) Terpadu yakni pendidikan muatan lokal dipadukan dengan

lingkungan satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia

usaha dan industri

4) Apresiatif yakni hasil-hasil pendidikan muatan lokal dirayakan

dalam bentuk pertunjukan, lomba-lomba, dan pemberian

penghargaan di level satuan pendidikan dan daerah

5) Fleksibel yaitu jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan

pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai

dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan

6) Pendidikan sepanjang hayat yaitu pendidikan muatan lokal tidak

hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan

peserta didik untuk-belajar secara terus menerus

7) Manfaat yaitu pendidikan muatan lokal berorientasi pada upaya

melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam

menghadapi tantangan global.

(3) Pengaturan Beban Belajar

MAN 1 Bandar Lampung menyelenggarakan program pendidikan

dengan menggunakan sistem paket, yaitu sistem penyelenggaraan
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program pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh

program pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk

setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada

madrasah. Program pendidikan dengan menggunakan sistem paket dapat

diselesaikan selama 3 tahun.

Beban belajar yang diatur pada ketentuan ini adalah beban belajar

sistem paket pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Beban belajar

dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta

didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem tatap muka,

penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri tidak terstruktur. Beban

belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket  dinyatakan dalam

satuan jam pembelajaran yang dialokasikan dalam kurikulum sebagai

berikut:

Madrasah menetapkan beban belajar peserta didik sebagai

berikut:95

a) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum.

b) Alokasi waktu untuk satu jam pembelajaran adalah 45 menit tatap

muka, 25 menit kegiatan terstruktur dan 20 menit kegiatan mandiri

tidak terstruktur.

c) Alokasi waktu untuk praktik adalah satu jam tatap muka setara

dengan dua jam kegiatan praktik di sekolah atau empat jam praktik

95Dokumen Kurikulum MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016,  h. 10.
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di luar sekolah.

d) Alokasi waktu untuk pengembangan diri disesuaikan dengan jenis

kegiatannya

Tabel 4.4.
Beban Belajar Kegiatan Tatap Muka

Satuan Pendidikan Kelas

Satu Jam
Pembelajaran
Tatap muka

(menit)

Jumlah Jam
Pembelajaran

Per minggu

Minggu
Efektif

Per
Tahun

Pelajaran

Waktu
Pembelajar

an
Per Tahun

Jumlah Jam
Per Tahun

(@60 menit)

MAN 1 Bandar
Lampung

X
XI
XII

45
45
45

51 - 55 34-38
1292-1444
jp (58140-
64980mnt)

969-1083

Sumber: Dokumen Tim Pengembang Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2015/2016.

Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa

proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Penugasan

terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi

pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk

mencapai standar kompetensi. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur

ditentukan oleh pendidik. Kegiatan mandiri tidak terstruktur adalah

kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran

oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai standar

kompetensi. Waktu penyelesaiannya diatur sendiri oleh peserta didik.

Beban belajar  penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak

terstruktur bagi peserta didik pada madrasah maksimum 60% dari jumlah

waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
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(4) Ketuntasan Belajar (Kriteria Ketuntasan Minimal)

Berdasarkan hasil musyawarah guru mata pelajaran dan

memperhatikan intake peserta didik, essensial, kompleksitas, dan sarana

prasarana pendukung, Madrasah menetapkan Kriteria Ketuntasan

Minimum ( KKM ) peserta didik setiap mata pelajaran yang dapat dilihat

pada Lampiran 4.

Madrasah menargetkan angka ketuntasan belajar tersebut semakin

meningkat setiap tahunnya. Oleh karena itu, setiap warga Madrasah

diharapkan untuk lebih bekerja keras lagi agar mutu pendidikan sekolah

dapat meningkat dari tahun ke tahun. Ketuntasan Belajar berpedoman

kepada standar penilaian yang dikembangkan sebagai berikut:

1) Ketuntasan Belajar dilaksanakan pada setiap akhir semester.

2) Ketentuan Ketuntasan Belajar didasarkan pada target hasil penilaian

yang telah ditetapkan oleh Madrasah.

3) Peserta didik dinyatakan tuntas belajar, apabila yang bersangkutan:

4) Telah mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran.

5) Kehadiran dalam satu semester minimal 90%.

(5) Kenaikan Kelas dan Kelulusan

a) Kenaikan Kelas

1) Dilaksanakan pada setiap akhir tahun pelajaran atau pada akhir

semester 2.

2) Ketentuan kenaikan kelas didasarkan pada hasil penilaian pada

semester 2.
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3) Siswa kelas X dinyatakan naik ke kelas XI, apabila yang

bersangkutan paling banyak memiliki 3 mata pelajaran yang

nilainya di bawah KKM.

4) Siswa  kelas XI dinyatakan naik ke kelas XII apabila yang

bersangkutan paling banyak memiliki 3 mata pelajaran yang

nilainya dibawah KKM dan seluruh mata pelajaran yang

menjadi ciri khas program studi mencapai tuntas.

5) Kehadiran peserta didik minimal 90% pada semester 2.

6) Sikap/perilaku/pengembangan diri minimal nilai B.

b) Kelulusan

Sesuai dengan ketentuan PP Nomor 19/2005 pasal 72 ayat (1), Peserta

didik dinyatakan lulus dari MAN 1 Bandar Lampung, apabila yang

bersangkutan memenuhi ketentuan yang ditentukan sebagai berikut:

1) Memiliki nilai rapor kelas X, XI dan XII,

2) Memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh

mata pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia,

kelompok kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata

pelajaran estetika, dan kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga

dan kesehatan,

3) Lulus ujian madrasah untuk kelompok mata pelajaran ilmu

pengetahuan dan teknologi, dan

4) Lulus Ujian Nasional (setiap mata pelajaran minimal 4,00 dan nilai

rata-rata UN minimal 5,50).
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(6) Pendidikan Kecakapan Hidup ( Life Skills )

Pendidikan kecakapan hidup (Life Skills) adalah pendidikan

kemampuan, kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh

seseorang untuk menjaga kelangsungan hidup dan pengembangan

dirinya. Kemampuan mencakup daya pikir, daya kalbu, dan daya raga.

Kesanggupan sangat dipegaruhi oleh kepentingan yaitu sesuatu yang

dianggap penting oleh siapapun dalam bentuk apapun. Keterampilan

adalah kecepatan, kecekatan dan ketepatan. Orang yang terampil adalah

orang yang cepat, cekat dan tepat dalam mengerjakan sesuatu.

a) Tujuan Pendidikan Kecakapan Hidup

Tujuan utama pendidikan kecakapan hidup adalah untuk

meningkatkan relavansi pendidikan dengan nilai-nilai kehidupan

nyata, baik nilai yang bersifat preservatif maupun progressif.

Tegasnya,tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah mempersiapkan

peserta didik agar memiliki kemampuan, kesanggupan dan

keterampilan yang diperlukan untuk menjaga kelangsungan hidup dan

mengembangkan dirinya.

Mengingat perubahan kehidupan berlangsung secara terus

menerus, maka diperlukan kecakapan-kecakapan yang mutakhir,

adaptif dan antisipatif. Oleh karena itu,  prinsip belajar sekali selesai

dan tidak perlu belajar lagi, sudah tidak relevan. Adapun kategori

dimensi kecakapan hidup yang bersifat dasar dan instrumental yang

dimaksud dapat dirinci sebagai berikut:
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1) Kecakapan dasar meliputi :

a. Kecakapan belajar terus menerus

b. Kecakapan membaca, menulis, dan  mendengar

c. Kecakapan berkomunikasi secara lisan, tertulis, tergambar, dan

mendengar

d. Kecakapan berpikir induktif, deduktif  ilmiah, nalar, kritis,

kreatif, lateral, eksploratif, diskoveri,  dan berpikir sistem.

e. Kecakapan kalbu: spritual, emosional, rasa, moral, dan

sebagainya.

f. Kecakapan mengelola kesehatan badan

g. Kecakapan merumuskan kepentingan dan upaya-upaya yang

diperlukan untuk memenuhinya.

h. Kecakapan berkeluarga dan bersosialisasi

2) Kecakapan instrumental/fungsional meliputi :

a. Kecakapan menggunakan dan memanfaatkan teknologi dalam

kehidupan

b. Kecakapan mengelola sumber daya manusia dan sumber daya

selebihnya (uang, peralatan, perlengkapan, bahan, dan

sebagainya)

c. Kecakapan bekerjasama dengan orang lain

d. Kecakapan memenfaatkan informasi

e. Kecakapan menggunakan sistem dalam kehidupan

f. Kecakapan berwirausaha
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g. Kecakapan keterampilan, kejuruan, termasuk olahraga dan seni

(citarasa)

h. Kecakapan memilih, menyiapkan, dan mengembangkan karir

i. Kecakapan menjaga harmoni dengan lingkungan (pisik dan non

pisik)

j. Kecakapan menyatukan bangsa berdasarkan nilai-nilai pancasila

3) Jenis kecakapan hidup

Jenis kecakapan hidup juga dapat  dipilahkan dengan cara seperti

berikut:

a. Kecakapan hidup yang bersifat generik (generic life skill/GLS),

yang mencakup kecakapan personal (personal skill/PS)dan

kecakapan sosial (social skill/SS). Kecakapan personal

mencakup kecakapan akan kesadaran diri atau memahami diri

(self awareness) dan kecakapan berpikir (thinking skill),

sedangkan kecakapan sosial mencakup kecakapan

berkomunikasi (communication skill) dan kecakapan

bekerjasama (collaboration skill).

b. Kecakapan hidup spesifik (specific life skill/SLS) yaitu

kecakapan untuk menghadapi pekerjaan atau keadaan tertentu,

yang mencakup kecakapan akademik (academic skill) atau

kecakapan intelektual dan kecakapan vokasional (cocational

skill). Kecakapan akademik terkait dengan bidang pekerjaan

yang lebih memerlukan pemikiran, sehingga mencakup
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kecakapan mengidentifikasi variabel dan hubungan antara satu

dengan lainnya (identifying variables and describing

relationship among them), kecakapan merumuskan hipotesis

(constructing hypotheses), dan kecakapan merancang dan

melaksanakan penelitian (designing and implementing a

research). Kecakapan vokasional terkait dengan bidang

pekerjaan yang lebih memerlukan keterampilan motorik.

Kecakapan vokasional mencakup kecakapan vokasional dasar

(basic vocational skill) dan kecakapan vokasional  khusus

(occupational skill). Secara skematik, rincian kecakapan hidup

ditunjukkan pada gambar di bawah ini:

Gambar 4.4. Rincian Kecakapan Hidup

4) Landasan Hukum Pendidikan Kecakapan Hidup.

Landasan Hukum Peraturan perundang-undangan yang dijadikan

landasan dalam mengembangkan kurikulum kecakapan hidup

adalah sebagai berikut:
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a. UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional,

Pasal 36 ayat (1, 2, dan 3) dan pasal 38 ayat (2)

b. UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah.

c. PP No. 19 Tahun 2005, Pasal 13 ayat (1, 2, 3, dan 4)

d. Standar Isi dan Standar Kompetensi Lulusan

e. Panduan Pengembangan KTSP oleh BSNPD.

5) Ruang Lingkup Pendidikan kecakapan Hidup.

Ruang Lingkup pengembangan pendidikan kecakapan hidup ini

mencakup jenjang pendidikan SMA/MA/SMALB/SMK/SMAK.

Madrasah mengintegrasikan pendidikan kecakapan hidup (life

skill) berupa:

a. Tahfidz Alqur’an yang merupakan rutinitas keseharian civitas

akademika menjelang awal pelajaran.

b. Penanaman pembelajaran berkonstitusi bagi peserta didik

dengan memberikan penekanan agar memahami dan memaknai

UUD 1945 dalam setiap aturan yang diberlakukan di lingkungan

madrasah.

c. Menerapkan keterampilan berbahasa asing melalui muatan lokal

english convertiation (EC) dibawah language english

convertiation (LEC).

d. Menjadikan pelajaran matematika, IPA (Fisika, biologi, dan

Kimia), dan IPS (Geografi, Ekonomi,  dan Akutansi) sebagai
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fokus mata pelajaran dalam bimbingan belajar (BIMBEL)

Quantum.

e. Memasyarakatkan Seni dan budaya serta pendidikan jasmani,

olahraga dan kesehatan untuk membentuk karakter peserta didik

menjadi manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman

budaya serta sehat jasmani dan rohani, serta menumbuhkan rasa

sportivitas.

f. Menumbuhkembangkan arus teknologi dan informasi melalui

penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK) seiring

berkembangnya arus globalisasi.

g. Memberikan penekanan kepada peserta didik agar terus menerus

memposisikan diri dalam setiap kegiatan ekstrakurikuler yang

telah dipersiapkan madrasah.

6) Analisis Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup.

Analisis Pengintegrasian Kecakapan Hidup dalam Muatan Wajib

Pengembangan Kecakapan Hidup:

a. Kecakapan hidup membentuk peserta didik menjadi manusia

yang beragama,  beriman dan bertakwa kepada Tuhan YME

b. Pendidikan kewarganegaraan membentuk peserta didik menjadi

kewarganegaraan yang memiliki wawasan dan rasa

kebersamaan, cinta tanah air, serta bersikap dan berperilaku

demokratis
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c. Bahasa membentuk peserta didik mampu berkomunikasi secara

efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara

lisan maupun tulisan

d. Matematika mengembangkan logika dan kemampuan berpikir

peserta didik

e. Ilmu alam mengembangkan pengetahuan, dan pengetahuan

kemampuan analisis peserta didik terhadap lingkungan alam dan

sekitarnya

f. Ilmu sosial mengembangkan pengetahuan, pengetahuan

pemahaman, dan kemampuan analisis peserta didik terhadap

kondisi sosial masyarakat

g. Seni dan budaya membentuk karakter peserta didik menjadi

manusia yang memiliki rasa seni dan pemahaman budaya

h. Pendidikan jasmani dan olahraga membentuk karakter peserta

didik, agar sehat jasmani dan rohani, serta menumbuhkan rasa

sportivitas

i. Keterampilan Bahasa Asing membentuk peserta didik menjadi

manusia yang memiliki keterampilan /TIK

j. Muatan Lokal membentuk pemahaman terhadap potensi sesuai

dengan ciri khas di daerah tempat tinggalnya

k. Pengembangan diri memberikan kesempatan kepada peserta

didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai

dengan kebutuhan, minat, dan bakat.
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7) Prinsip-prinsip Pengembangan Pendidikan Kecakapan Hidup.

Prinsip-prinsip pengembangan  kecakapan hidup dikembangkan di

madrasah dengan memperhatikan beberapa hal berikut:

a. Pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh baik

keimanan, ketaqwaan, dan akhlak mulia

b. Mengakomodasi semua mata pelajaran untuk dapat menunjang

peningkatan iman dan takwa serta akhlak mulia, serta

meningkatkan toleransi dan kerukunan antar umat beragama

dengan mempertimbangkan norma-norma agama yang berlaku

c. Memungkinkan pengembangan keragaman potensi, minat dan

bakat, kecerdasan intelektual, emosional, spiritual, dan

kinestetik peserta didik secara optimal sesuai dengan tingkat

perkembangannya

d. Sesuai tuntutan dunia kerja dan kebutuhan kehidupan Program

kecakapan hidup hendaknya memungkinkan untuk membekali

peserta didik dalam memasuki dunia kerja/usaha serta relevan

dengan kebutuhan kehidupan sesuai dengan tingkat

perkembangan peserta didik

e. Kecakapan-kecakapan yang perlu dikembangkan mencakup:

kecakapan personal, sosial, akademis, dan vokasional

f. Perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni

g. Mempertimbangkan lima kelompok mata pelajaran berikut:

h. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia



320

i. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian

j. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi

k. Kelompok mata pelajaran estetika

(7) Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah

pendidikan yang memanfaatkan keunggulan lokal dan kebutuhan daya

saing global dalam aspek ekonomi, budaya, bahasa, teknologi informasi

dan komunikasi, ekologi, dan lain-lain, yang semuanya bermanfaat bagi

pengembangan kompetensi peserta didik.

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global dapat merupakan

bagian dari semua mata pelajaran dan juga dapat menjadi mata pelajaran

muatan lokal.

a) Landasan Pengembangan  Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal

Landasan utama pengembangan  Pendidikan berbasis keunggulan lokal:

1) Keadaan daerah yang meliputi lingkungan alam, lingkungan sosial,

dan lingkungan budaya.

2) Lingkungan alam mencakup: a) lingkungan hidup tumbuhan, hewan,

dan manusia; b) lingkungan tak hidup serta peristiwa-peristiwa fisis

dan biologis yang terjadi di dalamnya, misalnya tanah (daratan), air

(sungai, danau, dan laut), dan udara. Lingkungan tak hidup dijadikan

tempat hidup tanaman, hewan, dan manusia; c) berdasarkan peta

geografisnya lingkungan alam mencakup pantai, dataran rendah,

dataran tinggi, dan pegunungan/gunung.
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3) Lingkungan sosial mencakup: hubungan timbal balik (interaksi)

antar manusia sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku

dilingkungan tersebut, serta adanya sistem kemasyarakatan yang

dikembangkan agar terwujud suatu bentuk kehidupan yang saling

mengakui keberadaan masing-masing anggota dengan layak baik

sebagai individu maupun kelompok.

4) Lingkungan budaya mencakup segenap aspek budaya yang dimiliki

masyarakat di suatu daerah tertentu, antara lain: kebiasaan; adat

istiadat; aturan-aturan yang umumnya tidak tertulis, seperti tata

krama, tata cara pergaulan dengan orang tua sendiri atau orang lain

yang usianya lebih tua, pergaulan dengan teman sebaya dan

tetangga; nilai-nilai hasil karya manusia sebagai hasil penggunaan

teknologi tradisional dan modern, dan; penampilan perlambang atau

simbol-simbol yang menyatakan perasaan, misalnya upacara

adat/tradisional, bahasa daerah seperti tutur; dan kesenian daerah

seperti tari-tarian daerah dan sebagainya.

5) Kebutuhan daerah sebagai segala sesuatu yang diperlukan oleh

masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup

dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang

disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah

yang bersangkutan, seperti: 1) melestarikan dan mengembangkan

kebudayaan daerah; 2) meningkatkan kemampuan dan keterampilan

dibidang tertentu, sesuai dengan keadaan perekonomian daerah; dan
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meningkatkan kemampuan berwiraswasta.

b) Tujuan Pengembangan  Pendidikan berbasis Keunggulan Lokal dan

Global

1) Tujuaan Umum Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global

memberikan bekal pengetahuan, keterampilan, dan prilaku kepada

peserta didik agar mereka memiliki wawasan yang mantap tentang

keadaan lingkungan dan kebutuhan masyarakat sesuai dengan nilai-

nilai/aturan yang berlaku di daerahnya dan mendukung

pembangunan daerah serta pembangunan nasional.

2) Tujuan Khusus pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global :

3) Mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial,

dan budayanya

4) Memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan

mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan

masyarakat pada umumnya

5) Memiliki sikap dan prilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-

aturan yang berlaku di darerahnya, serta melestarikan dan

mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka

menunjang pembangunan daerah dan nasional.

c) Langkah-langkah pengembangan Pendidikan Berbasis Keunggulan

Lokal dan Global

1) Langkah Pengembangan terdiri atas :

a. Mengidentifikasi keadaan dan kebutuhan daerah (lingkungan
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alam, sosial, dan budaya; prioritas rencana pembangunan daerah;

pengembangan ketenagakerjaan termasuk jenis kemampuan dan

keterampilan yang diperlukan; aspirasi masyarakat mengenai

pelestarian alam dan pengembangan daerahnya).

b. Menentukan fungsi dan tujuan (melestarikan dan

mengembangkan kebudayaan daerah;meningkatkan keterampilan

dibidang pekerjaan tertentu; meningkatkan kemampuan

berwiraswasta; meningkatkan penguasaan bahasa inggris untuk

keperluan sehari-hari; dan meningkatkan penguasaan teknologi.

c. Menentukan bahan kajian dengan kriteria kesesuaian dengan

tingkat perkembangan siswa; kemampuan guru dan ketersediaan

tenaga pendidik yang diperlukan; tersedianya sara dan prasarana;

tidak bertentangan dengan nilai luhur bangsa; tidak menimbulkan

kerawanan sosial dan keamanan; dan kelayakan berkaitan dengan

pelaksanaan di sekolah.

d. Menyusun kurikulum dengan langkah: penentuan topik

keunggulan lokal yang dipilih serta standar kompetensi,

kemampuan dasar, dan indikator; pengorganisasian materi atau

kompetensi muatan keunggulan lokal ke dalam kelas, semester

dan lainnya yang berwujud silabus.

2) Langkah Pelaksanaan:

a. Persiapan:

1. Penentuan SK-KD yang akan dilaksanakan di sekolah;
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penentuan tenaga pengajar dan sumber belajar yang memuat

gagasan, keterampilan, sikap, dan nilai yang terkandung di

dalamnya).

2. Mempelajari kurikulum: guru mencermati kompetensi dasar,

hasil belajar, dan indikator yang akan diajarkan

3. Menyusun RPP

4. Mempersiapkan penilaian: menentukan aspek-aspek mana

yang perlu dinilai, bagaimana cara melakukan penilaian dan

alat penilaian apa yang dipergunakan, sesuai dengan indikator

yang digariskan.

b. Pelaksanaan pembelajaran :

Pembelajaran Pendidikan berbasis Keunggulan lokal MAN 1

mengacu keunggulan yang ada di Kota Bandar Lampung, yang

memiliki kekhasan sebagai daerah Administratif dan kota wisata,

terutama sejak semakin meluasnya objek wisata yang

bermunculan dan diciptakan agar dapat menampung hasrat

wisatawan terutama dari penjuru daerah yang ada di Lampung.

Hal ini merujuk kepada suatu program yang sekolah telah

mentradisi di Lampung bahwa setiap akhir tahun diadakan study

tour. Dengan adanya objek wisata yang menarik tentunya dapat

menggugah para wisatawan untuk tidak harus keluar Lampung

untuk menuju objek wisata karena telah banyak tersedia objek

yang sama di daerah sendiri. Dengan demikian, untuk menyikapi
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tantangan yang dihadapi saat ini serta untuk melestarikan

keunggulan kota Bandar Lampung, peserta didik dituntut

memiliki kemampuan pendidikan berwawasan lokalis yang

sistematis dan administratif serta globalis. Di antaranya sebagai

berikut:

1. Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal

a) Bidang manajemen (administrasi) yang menjadi ciri khas

kota Bandar Lampung akan diusahakan semaksimal

mungkin menjadi media pembelajaran diberbagai mata

pelajaran seperti Pendidikan Kewarganegaraan (PKn),

Sejarah Nasional Indonesia (SNI), Ekonomi Akutansi, dan

mata pelajaran lainnya.

b) Bidang pariwisata yang asri (ekologi science) yang menjadi

ciri khas kota Bandar Lampung akan diusahakan

semaksimal mungkin menjadi media pembelajaran

diberbagai mata pelajaran seperti Biologi dan IPA yang lain

serta mata pelajaran lain yang signifikansinya erat dengan

ekologi science.

c) Seni dan budaya Lampung dilatihkan kepada peserta didik

dalam kegiatan ekstrakurikuler.

d) Bahasa dan aksara Lampung dijadikan mata pelajaran

tersendiri dalam kegiatan belajar mengajar.
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e) MAN 1 Bandar Lampung sebagai lembaga pendidikan

religius, maka peserta didik diwajibkan mampu menghafal

(tahfidz) Al Qur’an minimal juz 30 dengan panduan

metodologi adz-dzikra.

2. Pendidikan Berbasis Keunggulan Global

Menyikapi tantangan era globalisasi yang semakin maju, arus

informasi semakin cepat dan persaingan yang semakin kuat,

maka dipersiapkan sejak dini berbagai kegiatan yang

menunjang diantaranya:

a) Penguasaan Bahasa:

1. Bahasa yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam

ragka mengarungi arus globalisasi yang semakin maju

diantaranya bahasa Inggris, Korea, Jepang, Jerman,

Mandarin, Prancis dengan tanpa melupakan dan tetap

harus eksis dalam bahasa lokal yakni Bahasa Indonesia

sebagai bahasa nasional dan Bahasa Lampung sebagai

Bahasa Daerah.

2. Penguasaan Informasi Tekhnologi Komputer dan

Multimedia sebagai sarana dan prasarana yang mampu

diakses tanpa batas dengan tetap menjunjung tinggi

perspektif kebutuhan lokal dan global serta azas manfaat

baik bagi diri sendiri maupun orang lain di lingkungan

keluarga, masyarakat, dan negara.
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(2) Penguasaan Tahfidz (Menghafal Al-Qur’an) serta

peningkatan pemahaman arti Al-qur’an sebagai suatu

program yang sangat bermanfaat, sehingga mampu

dijadikan sebagai kemampuan afektif dan psikomotorik

dalam menempuh kehidupan dimasa yang akan datang.

(2) Sekolah Menyusun dan Mengembangkan Kerangka Dasar

Kurikulum

1) Tujuan Pendidikan MA

Tujuan Pendidikan Nasional jenjang MA:

a. Siswa memiliki aqidah/sistem keyakinan yang kuat yang tercermin

dalam keteguhan, keuletan,ketabahan dan ketegasan

b. Memiliki rasa tanggung jawab sosial yang tinggi

c. Memahami dan menghargai kepentingan orang lain

d. Memiliki jiwa kreativitas

e. Memiliki kemampuan berpikir mandiri dan memiliki wawasan yang

luas

f. Berusaha dan bekerja keras untuk yang terbaik

g. Memiliki jiwa kompetisi yang sehat

h. Memiliki semangat untuk hidup dan

i. Mengembangkan Indonesia

2) Visi dan Misi Madrasah

Visi MAN I Bandar Lampung: Madrasah sebagai pusat pendidikan dan

pembudayaan berbasis islam yang unggul dan berwawasam global.
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Sedangkan Misi MAN I Bandar Lampung:

a. Membangun budaya semua pemangku kepentingan madrasah

sebagai pusat pendidikan berbasis Islam

b. Membentuk karakter kepribadian peserta didik yang  unggul dalam

ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum

c. Menjadikan guru, pengawas pendidikan, dan orang tua/wali peserta

didik sebagai pemeran utama dalam menjadikan madrasah sebagai

pusat pendidikan Islam.

Untuk memberikan semangat dan motivasi dalam

mengimplementasikan visi misi tersebut, MAN I Bandar Lampung telah

menetapkan Motto sebagai berikut96:

Motto  MAN I Bandar Lampung sebagai kampus CERIA:
Cerdas : Input harus selektif, memiliki standar yang ditentukan

sehingga input yang masuk memiliki tolok ukur
kecerdasan yang terukur, dari sisi proses yaitu pendidikan
yang diselenggarakan mampu mengembangkan
kecerdasan anak, dan outputnya menghasilkan siswa yang
mampu berkompetitif.

Edukatif : Semua bentuk kegiatan yang ada di lingkungan kampus
menunjukkan nilai-nilai edukatif baik perilaku, lingkungan
dan semua kegiatan yang ada.

Ramah : Semua warga madrasah mampu menjadi tuan rumah
yang baik, saling asah. asih dan asuh.

Indah : Lingkungan kampus memberikan kenyamanan bagi
semua warga kampus sehingga ia tidak merasa jenuh
walau seharian berada di madrasah.

Agamis : Nuansa madrasah memberikan kesejukan bagi warga
madrasah maupun pada setiap yang  datang ke madrasah.97

Menurut Antoni Iswantoro selaku Kepala Madrasah:

96Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
97Observasi, Bandar Lampung, 11 Januari 2016 pukul 11.03 WIB.
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Dalam merumuskan visi misi madrasah kami melakukan rapat dinas
dengan melibatkan semua unsur madrasah meliputi komite madrasah,
kepala madrasah dan wakil, perwakilan guru, pengawas madrasah dan
perwakilan OSIS. Kami melakukan dialog terbuka mendengarkan dan
menerima gagasan, konsep, saran  dari semua peserta untuk kemudian
dirumuskan dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Madrasah
sebagai rumusan Visi MAN I Bandar Lampung . Visi dan Misi
tersebut bersifat dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan dan
tantangan yang berkembang di masyarakat. Oleh karena nya kami
menetapkan setiap tahun rumusan tersebut dapat direvisi sesuai
kebutuhan.98

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi tersebut, perlu ada

implementasi program yang mengarah pada pencapaian secara

berkelanjutan yang terukur dan diterima serta mampu dilaksanakan oleh

semua komponen madrasah. Berdasarkan hasil analisis dokumen yang

dilakukan pada bulan Februari 2016, untuk mewujudkan visi dan misi

Madrasah yang telah ditetapkan, maka Kepala Madrasah bersama warga

madrasah serta atas persetujuan Komite Madrasah menetapkan Rencana

Strategis ( Renstra ) berupa sasaran  pendidikan dalam bentuk program;

baik jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, dan

program unggulan seperti yang tercantum pada tabel berikut ini99:

Tabel 4.5.
Renstra MAN I Bandar Lampung

Program Jangka Pendek
(1 Tahun: 2014/2015)

Program Jangka Menengah
(4 Tahun: 2014/2017)

Program Jangka Panjang
(8 Tahun: 2014/2022)

1. Kehadiran Peserta didik,
Guru dan Karyawan lebih
dari 97%.

1. Kehadiran Peserta didik, Guru
dan Karyawan lebih dari 97%.

1. Kehadiran Peserta didik,
Guru dan Karyawan lebih
dari 98 %.

2. Target pencapaian rata-rata
nilai UN lulusan 6,5.

2. Target pencapaian rata-rata
nilai UN 7,5.

2. Target pencapaian rata-rata
nilai UN lulusan 8,5.

3. 60 % lulusan dapat diterima
di PTN atau PTAIN baik

3. 70 % lulusan dapat diterima
di PTN atau PTAIN baik

3. 80 % lulusan dapat diterima
di PTN atau PTAIN baik

98Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 9 Februari  2016
pukul 10.45 WIB.

99Dokumen Renstra MAN 1 Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.



330

Program Jangka Pendek
(1 Tahun: 2014/2015)

Program Jangka Menengah
(4 Tahun: 2014/2017)

Program Jangka Panjang
(8 Tahun: 2014/2022)

melalui jalur SNMPTN
maupun UMPTN

melalui jalur SNMPTN
maupun UMPTN

melalui jalur SNMPTN
maupun UMPTN serta luar
negeri untuk negara Timur
Tengah dan

4. 60 % lulusan mencapai
standar Nasional dengan
rata-rata Nilai UN 7,5.

4. 70 % lulusan mencapai
standar Nasional dengan rata-
rata Nilai UN 7,5.

4. 80 % lulusan mencapai
standar Nasional dengan rata-
rata Nilai UN 7,5.

5. 100% peserta didik bebas
buta baca dan tulis Al-
Qur’an, serta 75% lulusan
hafal juz Amma dan 5%
hafal 2 juz.

5. 100% peserta didik bebas
buta baca dan tulis Al-
Qur’an, serta 80% lulusan
hafal juz Amma dan 7% hafal
2 juz.

5. 100% peserta didik bebas
buta baca dan tulis Al-
Qur’an, serta 100% lulusan
hafal juz Amma dan 10%
hafal 2 juz.

6. 40% peserta didik hafal
Hadits-hadits penting dan
dapat memimpin atau
menjalankan kaidah-kaidah
sunnah seperti: Tahlil,
Yasinan, Sholat Jenazah,
Khotib Jum’at, Ceramah
Agama di tengan-tengah
masyarakat.

6. 60% peserta didik hafal
Hadits-hadits penting dan
dapat memimpin atau
menjalankan kaidah-kaidah
sunnah seperti: Tahlil,
Yasinan, Sholat Jenazah,
Khotib Jum’at, Ceramah
Agama di tengan-tengah
masyarakat.

6. 80% peserta didik hafal
Hadits-hadits penting dan
dapat memimpin atau
menjalankan kaidah-kaidah
sunnah seperti: Tahlil,
Yasinan, Sholat Jenazah,
Khotib Jum’at, Ceramah
Agama di tengan-tengah
masyarakat.

7. Memiliki extra kurikuler
unggulan dan dapat
menjuarai tingkat provinsi

7. Memiliki extra kurikuler
unggulan dan dapat
menjuarai tingkat Nasional

7. Memiliki extra kurikuler
unggulan dan dapat
menjuarai tingkat Nasional

8. Kelompok bidang studi
menjuarai Olimpiade, KSM
tingkat Propinsi.

8. Kelompok bidang studi
menjuarai Olimpiade, KSM
tingkat Nasional.

8. Kelompok bidang studi
menjuarai Olimpiade, KSM
tingkat Nasional

9. 50 % peserta didik dapat
aktif berbahasa Inggris setara
Toefl 450.

9. 60 % peserta didik dapat aktif
berbahasa Inggris setara
Toefl 450.

9. 75 % peserta didik dapat
aktif berbahasa Inggris
setara Toefl 450.

10. 75 % peserta didik dapat
mengoperasikan 2 program
komputer  (Microsoft Word
, Excel, Power point dan
Internet).

10. 80 % peserta didik dapat
mengoperasikan 2 program
komputer  (Microsoft Word
, Excel, Power point dan
Internet).

10. 100 % peserta didik dapat
mengoperasikan 2 program
komputer  (Microsoft Word,
Excel, Power point dan
Internet).

11. Mendapat sertifikat
akreditasi tipe A standar
BAN.

11. Mendapat sertifikat
akreditasi tipe A standar
BAN.

11. Mendapat sertifikasi
akreditasi tipe A standar
BAN.

12. Kelompok bidang Ekstra
kurikuler menjurai
AKSIOMA tingkat Propinsi.

12. Kelompok bidang Ekstra
kurikuler menjurai
AKSIOMA tingkat
Nasional.

12. Kelompok bidang Ekstra
kurikuler menjurai
AKSIOMA tingkat Nasional.

Sumber: Dokumen Renstra MAN I Bandar Lampung T.P. 2015/2016
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Tabel 4.6.
Sasaran Program Unggulan Madrasah

No Standar
Pendidikan Variabel Indikator Indikator Keberhasilan

1 Kurikulum Kurikulum dengan
keunggulan:
Muatan agama bagi

seluruh peserta didik;
Penguatan materi bahasa

arab bagi peminatan
keagamaan

 Memiliki hafalan Al-Qur’an
minimal 3 jus, Hadits-
hadits pilihan dan dapat
mengaplikasi-kan kaidah -
kaidah sunnah dalam
kehidupan dan kitab  klasik.
 Mampu membaca dan

memahami literatur asing /
kitab kuning bagi
peminatan keagamaan

2. Proses  Matrikulasi
pengengetahuan Agama,
Kebahasaan, dan Sains

 Klasikal + tutorial.

 Nuansa Islami.
 Nuansa Ilmiah.
 Komunikasi bahasa asing

dlm pergaulan di
madrasah.
 Pembelajaran efektif.

3 Pengelolaan Manajemen Berbasis
Madrasah (MBM)

 Akuntabel.
 Transparan.

4 Tenaga  Pendidik
(Guru) dan
Kependidikan (TU)

 Guru
 Minimal 24 jam.
 6 hari efektif
 Menguasai model-

model pembelajaran.
 TU

 6 hari efektif
 Ada target kerja.

 Kreatif.
 Edukatif.
 Memahami siswa.
 Profesional.

5 Sarana  Indah dipandang.
 Nyaman ditempati.
 Sejuk dirasakan.

 Bebas Bocor.
 Ruang bebas debu.
 Ada Icon.
 Ada taman istirahat.

6. Keuangan  Sumber dana jelas.
 Terprogram.
 Berbasis kegiatan.

 Ada program dan target.
 Jelas pengeluaran.
 Orientasi pada

kesejahteraan
bersama.

7 Penilaian  Berkelanjutan (Porto
Folio).

 Tidak subyektif.
 Instrumen valid.

 Hasil belajar terukur.
 Mengetahui kemampuan

siswa.
 Raport simpel.

8 Lulusan  Matrikulasi
 Kelas Reguler/Klasikal.

 Kelas Matrikulasi
 Mampu membaca

kitab-kitab klasik
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 60 % hafal Qur'an
minimal 3 Juz,

 60 % dapat menja-
lankan amalan-amalan
sunnah

 Kelas klasikal:
 100 % lulus UN.
 80 %  Terima PTN.
 Memiliki dasar life

skill.
Sumber: Dokumen Renstra MAN I Bandar Lampung T.P. 2015/2016

3) Tujuan Satuan Pendidikan Madrasah

Tujuan pendidikan MAN 1 Bandar Lampung sebagai satuan

pendidikan menengah merupakan bagian dari tujuan pendidikan nasional,

yaitu :

a. Menjadikan madrasah sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan

peserta didik untuk mampu melaksanakan kaidah-kaidah Islam di

lingkungan keluarga, madrasah, dan masyarakat.

b. Memberdayakan guru dan semua komponen madrasah sebagai

pemeran utama dalam menjadikan madrasah sebagai pusat pendidikan

Islam.

c. Menyiapkan peserta didik (lulusan) mampu memahami Al Qur’an dan

Hadits pada tingkat mahir, serta mampunyai kompetensi akademik

yang dibutuhkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi favorit.

Untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut agar memenuhi

standar mutu pendidikan yang dapat dipertanggungjawabkan secara

nasional, kegiatan pembelajaran di MAN 1 Bandar Lampung mengacu

pada Standar Kompetensi Lulusan yang telah ditetapkan oleh BSNP

sebagai berikut ini.
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a. Berperilaku sesuai dengan ajaran agama yang dianut sesuai dengan

perkembangan remaja.

b. Mengembangkan diri secara optimal dengan memanfaatkan

kelebihan diri serta memperbaiki kekurangannya.

c. Menunjukkan sikap percaya diri dan bertanggung jawab atas

perilaku, perbuatan, dan pekerjaannya.

d. Berpartisipasi dalam penegakan aturan-aturan sosial .

e. Menghargai keberagaman agama, bangsa, suku, ras, dan golongan

sosial ekonomi dalam lingkup global.

f. Membangun dan menerapkan informasi dan pengetahuan secara

logis, kritis, kreatif, dan inovatif.

g. Menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif

dalam pengambilan keputusan.

h. Menunjukkan kemampuan mengembangkan budaya belajar untuk

pemberdayaan diri.

i. Menunjukkan sikap kompetitif dan sportif untuk mendapatkan hasil

yang terbaik.

j. Menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah

kompleks.

k. Menunjukkan kemampuan menganalisis gejala alam dan sosial.

l. Memanfaatkan lingkungan secara produktif dan bertanggung jawab.

m. Berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan

bernegara secara demokratis dalam wadah Negara Kesatuan
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Republik Indonesia.

n. Mengekspresikan diri melalui kegiatan seni dan budaya.

o. Mengapresiasi karya seni dan budaya.

p. Menghasilkan karya kreatif, baik individual maupun kelompok.

q. Menjaga kesehatan dan keamanan diri, kebugaran jasmani, serta

kebersihan lingkungan.

r. Berkomunikasi lisan dan tulisan secara efektif dan santun.

s. Memahami hak dan kewajiban diri dan orang lain dalam pergaulan

di masyarakat.

t. Menghargai adanya perbedaan pendapat dan berempati terhadap

orang lain.

u. Menunjukkan keterampilan membaca dan menulis naskah secara

sistematis dan estetis.

v. Menunjukkan keterampilan menyimak, membaca, menulis, dan

berbicara dalam bahasa Indonesia dan Inggris.

w. Menguasai pengetahuan yang diperlukan untuk mengikuti

pendidikan tinggi.

(3) Merumuskan Struktur Kurikulum

a. Pola dan Susunan Mata Pelajaran

Sesuai PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

Pasal 6 Ayat (1) yang tertuang dalam Standar Isi, maka Struktur Kurikulum

MAN 1 Bandar Lampung, meliputi lima kelompok mata pelajaran sebagai

berikut:
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a. Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

b. Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

c. Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

d. Kelompok mata pelajaran estetika;

e. Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Masing-masing kelompok mata pelajaran diimplementasikan

dalam kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Cakupan dari

masing-masing kelompok, diwujudkan melalui mata pelajaran yang

relevan, selengkapnya dapat dilihat pada Lampiran 7.

Kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan

dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP No. 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 7. Muatan

kurikulum MAN 1 Bandar Lampung meliputi sejumlah mata pelajaran

yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta

didik yang disusun dalam struktur kurikulum sebagaimana dapat dilihat

pada Lampiran 8.

4. Kebutuhan Peserta Didik dan Satuan Pendidikan

Penyusunan Struktur Kurikulum didasarkan atas kebutuhan

peserta didik yang diimplementasikan dalam standar kompetensi mata

pelajaran dan standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan oleh

BSNP. MAN 1 Bandar Lampung atas persetujuan Komite MAN 1 Bandar

Lampung dan memperhatikan potensi madrasah dan kebutuhan peserta

didik, pada tahun pelajaran 2015/2016 menerapkan:
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a. Sistem paket, peserta didik mengikuti pembelajaran sesuai dengan yang

telah diprogramkan dalam struktur kurikulum yang telah ditetapkan oleh

Pemerintah yaitu kelas X dan XI menggunakan kurikulum 2013 dan

kelas XII secara keseluruhan menggunakan kurikulum 2006.

b. Pengorganisasian kelas-kelas dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu:

kelas X dan XI merupakan program umum, pembagian kelasnya sudah

diarahkan pada peminatan sesuai dengan ketentuan kurikulum tahun

2013, yaitu peminatan: Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial,

Ilmu-ilmu Bahasa, dan Ilmu-ilmu Keagamaan. Kelas XI dan XII

merupakan program penjurusan yang meliputi program: Keagamaan,

IPA, IPS, dan Bahasa.

c. Jumlah rombongan belajar (rombel) sebanyak 31 rombel dengan rincian:

Tabel 4.7.
Jumlah Rombongan Belajar MAN I Bandar Lampung TP. 2015/2016

KELAS
PROGRAM

JUMLAH
IAI IPA IPS BHS

X 2 4 3 1 10
XI 2 4 3 1 10
XII 2 4 4 1 11

Sumber: Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
5. Alokasi waktu tatap muka

Tabel 4.8.
Alokasi Waktu Tatap Muka

Satuan
Pendidikan

Kela
s

Satu Jam
Pembelaj

aran
Tatap
muka

(menit)

Jumlah
Jam

Pembela
jaran
Per

minggu

Minggu
Efektif

Per
Tahun

Pelajara
n

Waktu
Pembelaja

ran
Per Tahun

Jumlah
Jam Per
Tahun
(@60

menit)

MAN 1  Bdr.
Lampung

X
XI
XII

45
45
45

51 - 55 34-38
1292-1444
jp (58140-
64980mnt)

969-1083

Sumber: Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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Alokasi waktu untuk satu jam pembelajaran adalah 45 menit.

Sedangkan alokasi waktu pembelajaran ( jumlah jam ) per minggu berkisar

antara 51–55 jam. Madrasah menambah alokasi waktu sebanyak 6 jam

pembelajaran per minggu secara keseluruhan sebagaimana tertera dalam

struktur kurikulum.

6. Jenis Mata Pelajaran Muatan Lokal (MULOK)

a. Pembekalan amalan-amalan sunnah.

Pembekalan ini dilakukan memlalui program pembelajaran

matrikulasi yang dilaksanakan per-semester  dari kelas X sampai dengan

kelas XII. Materi pembelajaran berkaiatan dengan amalan-amalan yang

sehari-hari yang dilakukan oleh masyarakat, yaitu:

1) Kelas X, materi pembekalannya meliputi: Tahfidzul Qur'an, Hadits-

hadits Pilihan, dan amalan-amalan sunah, seperti bacaan dzikir sehabis

sholat, doa-doa sehari-hari. Pada kelas X ini, siswa dituntut hafal juz 30

dan 10 hadits pilihan dan bacaan dzikir dan doa-doa sehari-hari.

2) Kelas XI, materi pembekalannya meliputi: Tahfidzul Qur'an, Hadits-

hadits pilihan, dan amalan-amalan sunah, seperti bacaan dzikir sehabis

sholat, doa-doa sehari-hari. Pada kelas XI ini, siswa dituntut hafal 1 juz

lainnya  dan 10 hadits pilihan lainnya ndan bacaan dzikir dan doa-doa

sehari-hari, dan pembekalan untuk memimpin: yasinan/tahlilan, shalat

mayit, khotbah Jum'at

3) Kelas XII, materi pembekalannya meliputi: Tahfidzul Qur'an, Hadits-

hadits Pilihan, dan amalan-amalan sunah, seperti bacaan dzikir sehabis
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sholat, doa-doa sehari-hari. Pada kelas XII ini, siswa dituntut hafal 1 juz

lainnya  dan 10 hadits pilihan lainnya ndan bacaan dzikir dan doa-doa

sehari-hari, dan pembekalan dan praktek untuk memimpin:

yasinan/tahlilan, shalat mayit, khotbah Jum'at, ceramah agama.

b. Meningkatkan penguasaan Bahasa Asing yaitu Bahasa Inggris.

Pengembangan mata pelajaran muatan lokal (MULOK) yang

dikembangkan yakni English Convertiation (EC) yang berada dalam

pengelolaan Lembaga Language Convertiation (LEC) dibawah naungan

bimbingan belajar (BIMBEL) Quantum. Bimbingan belajar quantum

merupakan sebuah bimbingan belajar yang pengelolaannya diarahkan

untuk memfasilitasi peserta didik MAN 1 Bandar Lampung agar mampu

memperdalam  materi pelajaran dari berbagai mata pelajaran yang

diinginkan seperti matematika, bahasa inggris, fisika, biologi, ekonomi,

kimia, geografi, bahasa arab, dan sebagainya. Mata pelajaran muatan lokal

(MULOK)  English Convertiation (EC) merupakan mata pelajaran yang

wajib diikuti oleh seluruh siswa dan ditekankan kepada seluruh peserta

didik kelas X dan XI dan sebagian besar dilaksanakan di dalam kelas

(intrakurikuler) dengan alokasi waktu 2 jam tatap muka.

7) Penyusunan dan Pengembangan Silabus di MAN I Bandar Lampung

Penyusunan dan pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru

secara mandiri atau berkelompok dalam suatu sekolah/madrasah atau gabungan

beberapa sekolah, kelompok musyawarah guru mata pelajaran  atau pusat
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kegiatan guru  dan Dinas Pendidikan. Menurut Maskur, selaku Wakil Kepala

Madrasah Bidang Kurikulum dan SDM:

Di madrasah kami, apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum
dapat menyusun silabus secara mandiri, maka kami pihak madrasah
mengusahakan membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk
menyusun dan mengembangkan silabus yang akan digunakan dalam
proses pembelajaran di madrasah. Kegiatan penyusunan dan
pengembangan silabus tersebut biasanya kami lakukan dalam satu kegiatan
in-house training.100

Penjelasan di atas menggambarkan bahwa penyusunan dan

pengembangan silabus di MAN I Bandar Lampung dilakukan secara bersama

sama dengan melibatkan para guru dari semua mata pelajaran. Kegiatan yang

dilakukan melalui IHT tersebut dapat memudahkan koordinasi teknis antar

guru dalam satu mata pelajaran dan secara umum antar guru dari semua mata

pelajaran. Hal-hal yang bersifat substantif pada setiap mata pelajaran dan

kebijakan umum tentang pengembangan silabus kurikulum dapat

dikomunikasikan oleh kepala madrasah dan para wakilnya dalam satu kegiatan

bersama seperti IHT tersebut.

8) Merumuskan Kalender Pendidikan

Kalender Pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan

pembelajaran peserta didik selama satu tahun pelajaran. Pengaturan waktu

pembelajaran berpedoman pada Standar Isi dan disesuaikan dengan

karakteristik madrasah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, serta

ketentuan dari pemerintah pusat/daerah. Kalender Pendidikan mencakup awal

100Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 10 Februari 2016 pukul
08.55 WIB.
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tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif dan hari

libur.

Kalender Pendidikan di MAN 1 Bandar Lampung disusun berdasarkan

Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Lampung

Nomor Kw.08/SK/   /2015 tentang Kalender Pendidikan Madrasah dalam

Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Agama Propinsi Lampung Tahun

Pelajaran 2015/2016.101 Adapun Alokasi Waktu Minggu Efektif Belajar,

Waktu Libur dan Kegiatan Lainnya dapat dilihat pada Lampiran 9.

9) Sosialisasi Visi, Misi, dan Tujuan Madrasah Keseluruh Warga

Madrasah

Visi, misi dan tujuan madrasah memiliki posisi dan peran yang sangat

strategis dalam upaya pencapaian prestasi Madrasah secara umum. Oleh karena

nya visi, misi dan tujuan Madrasah tersebut harus diketahui dan dipahami

dengan baik oleh semua pemangku kepentingan pendidikan (stakeholder

madrasah), agar terjalin pengertian,  pemahaman, semangat dan rasa tanggung

jawab serta upaya-upaya realistis untuk memberikan kontribusi yang signifikan

dalam membangun dan mengembangkan mutu pendidikan di Madrasah.

Sosialisasi visi, misi dan tujuan Madrasah kepada para orang tua /wali
murid serta berbagai elemen masyarakat terkait,  selalu kami lakukan di
awal tahun pembelajaran. Mereka kami undang dan kami kumpulkan di
aula MAN I Bandar Lampung. Pada kegiatan tersebut Kepala Madrasah
dan perwakilan Pengurus Komite Madrasah secara bergantian
menyampaikan informasi tentang visi, misi, tujuan dan program
madrasah secara rinci untuk satu tahun pelajaran. Selanjutnya pada
kegiatan tersebut juga dilakukan dialog (diskusi) dalam rangka
mendengarkan aspirasi dan menampung berbagai informasi dari para
orang tua /wali murid. Upaya sosialisasi kami lakukan juga dengan

101Dokumen Kalender Pendidikan MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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menuliskan visi, misi dan tujuan sekolah pada banner dan kemudian
dipasang di beberapa lokasi strategis di lingkungan madrasah ,
menyebarkan brosur pada moment pembagian raport, acara perpisahan
kelas XII dan pada moment penerimaan siswa baru.102

Berdasarkan hasil observasi103 ditemukan beberapa banner yang

bertuliskan visi dan misi MAN I Bandar Lampung yang dipasang dibeberapa

tempat strategis di lingkungan Madrasah. Pernyataan tersebut menunjukkan

semangat, upaya dan rasa tanggung jawab MAN I Bandar Lampung untuk

melakukan sosialisasi agar visi dan misi Madrasah dapat diketahui, dipahami

dan diimplementasikan oleh segenap stakeholder MAN I dalam rangka

peningkatan mutu Madrasah. Melalui kegiatan sosialisasi visi, misi, tujuan dan

program kerja madrasah seperti yang dikemukakan diatas, diharapkan dapat

membuka wawasan warga madrasah bahwa pendidikan bukan hanya tanggung

jawab guru dan pengelola madrasah tetapi juga orang tua dan masyarakat.

Harus ada upaya saling membantu (bersinergi) dalam menyelesaikan masalah

yang dihadapi madrasah sehingga pengelolaan madrasah dapat dilakukan

secara demokratis, transparan dan akuntabel. Sosialisasi visi, misi, tujuan dan

program madrasah yang dilakukan dengan efektif dapat membangun persepsi

masyarakat bahwa Madrasah bukanlah sekolah “ke dua” setelah tidak diterima

di sekolah favorit, tetapi suatu lembaga pendidikan yang layak sebagai tempat

menuntut ilmu pengetahuan yang memadai. Dengan istilah lain “ Madrasah

lebih baik dan lebih baik Madrasah”.

102Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Februari 2016
pukul 09.16 WIB.

103 Observasi, Bandar Lampung, 11 Februari 2016, pukul 10.30 WIB.
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c) Evaluasi Standar Isi

(1)Evaluasi Ketercapaian Visi, Misi dan Tujuan Sekolah

Visi adalah gambaran kualitas pendidikan yang ingin dicapai oleh

sekolah agar sekolah yang bersangkutan dapat menjamin kelangsungan

hidup dan perkembangannya. Misi adalah tindakan atau upaya untuk

mewujudkan visi. Oleh karenanya, misi merupakan penjabaran visi dalam

bentuk rumusan tugas, kewajiban, dan rancangan tindakan yang dijadikan

arahan untuk mewujudkan visi. Tujuan sekolah merupakan “apa” yang akan

dicapai/ dihasilkan oleh sekolah yang bersangkutan dan “kapan” tujuan akan

dicapai. Jika visi dan misi terkait dengan jangka waktu yang panjang, tujuan

dikaitkan dengan jangka waktu yang relatif pendek, yaitu kurang lebih 3

sampai dengan 5 tahun. Dengan demikian, tujuan pada dasarnya merupakan

tahapan wujud sekolah menuju visi yang telah dicanangkan. Untuk

mengetahui apakah visi, misi dan tujuan sekolah yang telah dirumuskan

tersebut dapat direspon secara positip dengan menunjukkan perubahan

kearah yang lebih baik, maka perlu dilakukan evaluasi secara periodik

sesuai dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang dimasyarakat.

Menurut Antoni Iswantoro, Kepala MAN I Bandar Lampung:

Setiap tahun kami melakukan evaluasi terhadap visi, misi dan tujuan
Madrasah. Evaluasi meliputi konten, strategi sosialisasi, dan ketercapaian
implementasi. Semua stakeholder Madrasah diberi kesempatan untuk
berpartisipasi menyampaikan usul, saran bahkan evaluasi terhadap ketiga
hal tersebu. Metode yang dipakai adalah dengan dialog. Kritik, saran
maupun konsep yang disampaikan para guru, orang tua maupun pengurus
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komite kami tampung untuk kemudian dibahas dan ditindaklanjuti sesuai
dengan kebutuhan.104

Kebijakan yang dilakukan oleh MAN I menunjukkan langkah yang

tepat karena memang kebutuhan, peluang  dan tantangan pendidikan bahkan

kebutuhan lintas sektor dimasyarakat baik di tingkat lokal, regional,

nasional maupun global terus berkembang secara dinamis seiring dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri. Hal ini menuntut

pihak pengelola Madrasah untuk dapat merespon  secara cepat dan cerdas

berbagai perubahan tersebut dengan cara melakukan penyesuaian program-

program dan kegiatan pendidikan dan pembelajaran. yang merupakan

derivasi dan penjabaran dari vis, misi dan tujuan tersebut.

(2) Evaluasi Implementasi Kurikulum Untuk Mata Pelajaran Yang Telah

Dikembangkan

Evaluasi adalah langkah untuk menentukan keberhasilan suatu

kurikulum. Sekaligus menemukan kelemahan yang ada pada proses tersebut

untuk diperbaiki. Evaluasi kurikulum dilakukan pada semua komponen

kurikulum, yaitu tujuan, materi, metode, dan evaluasi itu sendiri. Komponen-

komponen ini mewarnai hasil evaluasi yang dilakukan, yaitu tentang validitas

(kesahihan), reliabilitas (keterandalan), signifikansi (keterpercayaan), dan

objektifitas. Oleh karena itu, evaluasi merupakan komponen yang sangat

penting untuk menilai sejauh mana dan seberapa baik kurikulum dan proses

pembelajaran berjalan secara optimal atau tidak. Sehubungan dengan evaluasi

104Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Februari 2016
pukul 10.04 WIB.
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terhadap pelaksanaan kurikulum di MAN I Bandar Lampung, Antoni

Iswantoro selaku Kepala Madrasah menyatakan:

Dengan evaluasi, dapat diketahui apakah sasaran yang ingin dituju dapat
tercapai atau tidak, sehingga akan diperoleh umpan balik tentang
kurikulum atau pembelajaran. Berdasarkan umpan balik tersebut dilakukan
perbaikan-perbaikan pada aspek-aspek yang kurang tepat dan
pengembangan pada aspek-aspek yang sudah baik. Setiap tahun kami
melakukan peninjauan terhadap kurikulum yang sudah dijalankan dan
kami melakukan evaluasi secara komprehensif meliputi bagian-bagian
seperti: Tujuan, Materi, komponen kurikulum, dan implementasinya dalam
proses pembelajaran (capaian prestasi pada bidang kognitif; ketercapaian
KKM, afektif dan psikomotorik). Bidang sasarannya meliputi semua mata
pelajaran yang telah dikembangkan termasuk Muatan Lokal. Evaluasi
dilakukan terutama oleh tim pengembang kurikulum dan kami juga
menghadirkan beberapa orang dari pihak komite sekolah sebagai
refresentasi dari orang tua siswa/masyarakat untuk berpartisipasi
melakukan tinjauan/evaluasi tersebut.105

Pernyataan Kepala Madrasah tersebut mengindikasikan bahwa

kurikulum memang perlu ditinjau dalam suatu kurun waktu tertentu. Tujuannya

adalah agar ada keseimbangan antara kurikulum yang dipakai dengan

kebutuhan dan tantangan yang berkembang di masyarakat. Kebijakan evaluasi

yang dilakukan di MAN I Bandar Lampung tersebut relevan dengan tuntutan

kondisi yang berkembang. Evaluasi terhadap tujuan penting karena berkaitan

dengan sasaran maupun arah yang akan dituju dan dicapai. Tujuan bersumber

dari harapan masyarakat bukan hanya sebuah rancangan kurikulum saja. Dalam

evaluasi itu perlu dipertimbangkan adanya hambatan yang akan muncul dalam

upaya mencapai tujuan tersebut.

105Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 13 Januari 2016
pukul 09.25 WIB.
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Materi kurikulum perlu dievaluasi karena berkaitan dengan relevansi

materi pembelajaran dengan tujuan, sehingga dapat memberikan pengalaman

belajar. Evaluasi juga dilakukan untuk mengetahui relevansi materi

pembelajaran dengan perbedaan ataupun perkembangan individu secara

psikologis, sehingga dapat terjadi perubahan perilaku yang optimal. Evaluasi

dalam hal ini dilakukan dengan maksud mengetahui sampai sejauh mana

proses dapat memberikan hasil berupa perubahan perilaku secara optimal.

Evaluasi dilakukan pula terhadap metode dan strategi pembelajaran untuk

mengetahui efektifitas penggunaan metoda dan strategi pembelajaran serta

upaya perbaikan peningkatan pada kekurangan-kekurangan yang muncul.

Demikian pula terhadap komponen evaluasi yang dilakukan sudah

tepat. Untuk melihat efektivitas kurikulum mencapai hasil yang optimal

diperlukan evaluasi secara terus menerus yang meliputi proses hasil kurikulum.

Tujuan evaluasi proses adalah untuk mengetahui sampai sejauh mana

kurikulum sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Sedangkan, evaluasi proses

untuk mengetahui seberapa baik proses itu berjalan secara optimal sehingga

dapat mencapai tujuan. Evaluasi kurikulum sebagai suatu proses, dilakukan

baik terhadap unsur tertentu maupun keseluruhan perangkat kurikulum dan

dilakukan pula baik terhadap unsur tertentu maupun keseluruhan pelaksanaan

kurikulum.

(3) Evaluasi Pengembangan Mulok

Muatan lokal merupakan bagian dari struktur dan muatan kurikulum

yang terdapat pada standar isi dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan
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(KTSP). Keberadan mata pelajaran muatan lokal merupakan bentuk

penyelenggaraan pendidikan yang tidak terpusat, sebagai upaya agar

penyelenggaraan penididkan di setiap daerah lebih meningkat relevansinya

terhdap keadaan dan kebutuhan daerah yang bersangkutan. Dalam

pengembangan mata pelajaran muatan lokal agar sesuai dengan kondisi

sekolah, maka perlu dilakukan evaluasi. Sehubungan evaluasi pengembangan

mulok ini, Antoni Iswantoro, selaku Kepala Madrasah menyatakan bahwa:

Evaluasi pengembangan mata pelajaran muatan lokal di MAN I Bandar
Lampung dilakukan bersama sama antara pihak Madrasah dan Komite
Madrasah melalui langkah-langkah: a.Mengidentifikasikan keadaan dan
kebutuhan personal, sekolah, daerah dan global b. Menentukan fungsi dan
susunan atau komposisi muatan lokal. c. Mengidentifikasi bahan kajian
muatan lokal d. menentukan mata pelajaran muatan lokal e.
mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi serta silabus dengan
mengacu pada standar isi yang di tetapkan oleh BSNP., serta melakukan
evaluasi tentang efektivitas pelajaran Mulok ( capaian hasil belajar ) yang
selama ini telah dikembangkan di MAN I. Mulok yang dikembangkan di
MAN I Bandar Lampung terdiri atas: Memberi pembekalan amalan-
amalan sunnah (Tahfiz Qur’an, amalan-amalan sunnah, zikir dan doa
sehari hari), English Conversation (EC). Model evaluasi yang kami
gunakan adalah CIPP (Context, input, process, product) dari Stufflebveam
yang merupakan salah satu model evaluasi kurikulum yang sesuai dengan
evaluasi kurikulum muatan lokal sebab kurikulum muatan lokal
merupakan kurikulum baru yang lengkap. Dalam arti dimulai dari need
assessment sesuai kebutuhan masyarakat.106

Pernyataan Antoni Iswantoro tersebut sesuai dengan data yang ada dalam

dokumen pengembangan kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2015/2016107 tentang muatan lokal dan evaluasi pengembangannya.

106Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Februari 2016
pukul 10.49 WIB.

107Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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(4) Evaluasi Pengembangan Diri

Pengembangan diri diarahkan untuk pengembangan karakter peserta

didik yang ditujukan untuk mengatasi persoalan dirinya, persoalan masyarakat

di lingkungan sekitarnya, dan persoalan kebangsaan. Madrasah memfasilitasi

kegiatan pengembangan diri seperti berikut ini.

a. Pengembangan diri yang dilaksanakan sebagian besar di dalam kelas

(intrakurikuler) dengan alokasi waktu 2 jam tatap muka, yaitu: Bimbingan

Konseling, mencakup hal-hal yang berkenaan dengan pribadi,

kemasyarakatan, belajar, dan karier peserta didik. Bimbingan Konseling

diasuh oleh guru yang ditugaskan.

b. Pengembangan diri yang dilaksanakan sebagian besar di luar kelas

(ekstrakurikuler)  diasuh oleh guru pembina. Pelaksanaannya secara reguler

setiap hari Sabtu,  yaitu:

 Rohis  Paskibra

 Kaligrafi  Pramuka

 LCT & Olimpiade(IMO, IFO,  PMR

IBO, ICHO, IEO, & IOI ).  KIR

 Olah Raga

(bola Voli, bola Basket,  UKS

Futsal dan Taekwondo)  Marching Band

Adapun ketentuan pemilihan kegiatan ekstrakurikuler tersebut meliputi :

a. Awal tahun pelajaran setiap siswa diberikan angket untuk mengetahui minat

dan prestasi yang dimiliki, untuk dikembangkan lebih lanjut.
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b. Setiap siswa diberi kesempatan memilih paling banyak 2 ekstrakurikuler,

agar tidak mengganggu prestasi akademik.

c. Setiap kegiatan ekstra kurikuler dibimbing oleh guru pembimbing setiap

hari Sabtu setelah selesai jam pembelajaran.

d. Setiap pembina ekstrakurikuler harus membuat program bimbingan dan

latihan.

Menurut Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, program pengembangan diri

tersebut perlu dievaluasi untuk :

Mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaannya termasuk juga masalah-
masalah yang dihadapi guru dan siswa dalam proses pembelajarannya.
Untuk kegiatan intrakurikuler evaluasi lebih ditekankan pada perubahan
kemampuan kognitif dan perubahan sikap dan perilaku (afektif).
Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler sasaran utama evaluasi adalah
pada penguasaan keterampilan  masing –masing kegiatan yang dipilih.108

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil observasi109 pada salah satu

kegiatan ekstrakurikuler olahraga bola basket dan Rohis yang dilaksanakan

pada sore hari setelah jam pelajaran reguler. Evaluasi kegiatan bola basket

lebih ditekankan pada kemampuan penguasaan bola ( dribling dan shooting),

peraturan bermain  dan kemampuan dalam permainan tim. Sedangkan pada

kegiatan rohis, evaluasi lebih ditekankan pada pengamalan ajaran-ajaran islam

seperti shalat 5 waktu, mengurusi jenazah, doa-doa, kemampuan membaca Al-

Qur’an dan lain sebagainya.

108Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Februari 2016
pukul 11.17 WIB.

109Observasi Kegiatan Ekstra Kurikuler, Bandar Lampung, 11 Februari 2016 pukul 15.30
WIB.
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(5) Evaluasi Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan kecakapan hidup adalah pendidikan kemampuan,

kesanggupan, dan keterampilan yang diperlukan oleh seseorang untuk

menjalankan kehidupan. Tujuan pendidikan kecakapan hidup adalah

menyiapkan peserta didik agar yang bersangkutan mampu, sanggup, dan

terampil menjaga kelangsungan hidup, dan perkembangannya di masa datang.

Kecakapan hidup mencakup kecakapan dasar dan kecakapan instrumental.

Menurut Antoni Iswantoro , Kepala Madrasah:

Pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi,
kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional
juga dikembangkan di MAN I. Secara umum dalam pelaksanaannya
Pendidikan Kecakapan Hidup pada Kurikulum Tingkat Satuan
Pendidikan (KTSP) MAN I direncanakan dan dilaksanakan secara
integral serta implisit pada seluruh mata pelajaran yang dikembangkan
pada kurikulum MAN I Sedangkan secara khusus, Evaluasi yang kami
kembangkan untuk program ini menggunakan model objective oriented,
yang mengukur . perbandingan antara performance (kinerja) dengan
pernyataan tujuan yang sudah ditentukan. Evaluasi out-comes juga kami
lakukan untuk mengetahui sejauh mana peserta program life skills ini
dapat bekerja setelah menyelesaikan pelatihannya, baik mandiri maupun
bekerja pada pihak lain, kemudian dampak sosio ekonominya terhadap
para siswa itu sendiri.110

Pengembangan pendidikan berbasis kecakapan hidup idealnya memang

harus ditempuh secara berurutan sebagai berikut: Pertama, melakukan

identifikasi masukan dari hasil penelitian, pilihan-pilihan nilai, dan dugaan

para ahli tentang nilai-nilai kehidupan nyata yang berlaku di masyarakat.

Kedua, masukan tersebut kemudian digunakan sebagai bahan untuk

mengembangkan kompetensi kecakapan hidup. Kompetensi kecakapan hidup

110Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Februari 2016
pukul 11.39 WIB.
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yang dimaksud harus menunjukkan kemampuan, kesanggupan, dan

keterampilan untuk menjaga kelangsungan hidup dan perkembangannya dalam

dunia yang sarat perubahan. Ketiga, kurikulum dikembangkan berdasarkan

kompetensi kecakapan hidup yang telah dirumuskan. Artinya, apa yang harus,

seharusnya, dan yang mungkin diajarkan kepada peserta didik disusun

berdasarkan kompetensi yang telah dikembangkan. Keempat, penyelenggaraan

pendidikan kecakapan hidup perlu dilaksanakan dengan jitu agar kurikulum

berbasis kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara cermat. Hal-hal yang

diperlukan untuk penyelenggaraan pendidikan kecakapan hidup seperti

misalnya tenaga kependidikan (guru), pendekatan-strategi-metode pemelajaran,

media pendidikan, fasilitas, tempat belajar dan durasi belajar, harus siap.

Kelima, evaluasi pendidikan kecakapan hidup perlu dibuat berdasarkan

kompetensi kecakapan hidup yang telah dirumuskan pada langkah kedua.

Karena evaluasi belajar disusun berdasarkan kompetensi, maka penilaian

terhadap prestasi belajar peserta didik tidak hanya dengan pencil and paper test,

melainkan juga dengan performance test dan bahkan dengan evaluasi otentik.

Gambar berikut memaparkan secara ringkas alur berpikir pengembangan

pendidikan berbasis kecakapan hidup.

(6) Evaluasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global (PBKLG) di

SMA/MA adalah pendidikan/program pembelajaran yang diselenggarakan

pada sekolah jenjang SMA/MA sesuai dengan kebutuhan daerah, dengan

memanfaatkan berbagai sumber daya alam, sumber daya manusia, geografis,
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budaya, historis dan potensi daerah lainnya yang bermanfaat dalam proses

pengembangan kompetensi sesuai dengan potensi, bakat dan minat peserta

didik. Antoni Iswantoro selaku Kepala Madrasah menyatakan bahwa:

Pendidikan yang berbasis keunggulan kokal dan global yang
dikembangkan dan dibina di Madrasah ini meliputi: Bidang manajemen
(administrasi), Bidang pariwisata, Seni dan budaya Lampung, Bahasa
dan aksara Lampung, Tahfidz Al Qur’an minimal juz 30, Bahasa Inggris,
Korea, Jepang, Jerman, Mandarin, Prancis, Bahasa Lampung, Informasi
Tekhnologi Komputer dan Multimedia Untuk mendapatkan hasil berupa
prestasi belajar yang maksimal, maka evaluasi dilakukan sesuai dengan
karakteristik kegiatan/program belajar masing-masing. Evaluasi meliputi
ranah kognitif, afektif dan psikomotorik.111

Pernyataan kepala madrasah tersebut sesuai dengan hasil observasi112

tentang pelaksanaan kegiatan Tahfidz Al-Qur’an yang pelaksanaannya di

pusatkan di asrama. Kegiatan ini lebih menekankan pada kemampuan para

siswa dalam menghafal Al-Qur’an juz 30. Demikian pula evaluasi

pembelajaran komputer lebih menekankan pada kemampuan/keterampilan

pada beberapa program seperti microsoft word dan excel.

2) Perencanaan, Pelaksaan dan Evaluasi Standar Proses

a) Perencanaan Standar Proses

(1) Pembentukan Tim Penelaahan Silabus dan RPP Kelompok Mata

Pelajaran

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata

pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi , kompetensi dasar,

111Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 11 Februari 2016
pukul 13.05 WIB.

112Observasi Tentang Pelaksanaan Evaluasi Kegiatan PEKLG, Bandar Lampung, 11
Februari 2016 pukul 11.00 WIB.
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materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, penilaian,

alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar. Silabus merupakan penjabaran

standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi

pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian

kompetensi untuk penilaian. Silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber

pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan

rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan

sistem penilaian. Menurut Maskur:

Pada setiap awal tahun pelajaran di MAN I Bandar Lampung dibentuk tim
analisis (penelaahan) silabus dan RPP kelompok mata pelajaran yang
beranggotakan para ketua MGMP per mata pelajaran dipimpin oleh waka
kurikulum. Tim ini bertugas mempelajari, mengevaluasi dan memberikan
masukan atas draf/konsep silabus dan RPP yang telah dibuat bersama oleh
para guru yang tergabung dalam kelompok MGMP. Draft yang telah di
evaluasi oleh tim kemudian dikembalikan kepada para guru untuk
dijadikan dan ditetapkan sebagai silabus dan RPP mata pelajaran. Adapun
Format dan model silabus diserahkan pada MGMP masing masing mata
pelajaran untuk disesuaikan dengan karakteristik per mata pelajaran.113

Tim penelaahan silabus dan RPP di MAN I Bandar Lampung seperti

yang diungkapkan oleh Maskur tersebut telah melaksanakan tugas sesuai

dengan pengertian dan esensi dari silabus sebagaimana telah dijelaskan di atas.

Pada dasarnya tidak ada format dan model silabus yan baku. Hal ini

disebabkan banyaknya variable yang mempengaruhi pengembangan model

silabus, yang mengkibatkan silabus bersifat dinamis, dalam artian suatu model

dapat dilaksanakan dengan baik untuk kondisi tertentu,belum tentu cocok

untuk kondisi yang lain,atau suatu model berhasil diterapkan dengan baik oleh

113Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 10 Februari 2016 pukul
09.27 WIB.
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guru tertentu,belum tentu berhasil dengan baik jika diterapkan oleh guru yang

lain. Oleh karena itu, setiap guru diharapkan dapat mengembangkan silabus-

silabus yang sesuai dengan karakteristik pribadi guru dan kondisi lingkungan

dimana guru bertugas.

(2) Penyusunan Silabus oleh Masing-Masing Guru Mata Pelajaran

Di MAN I Bandar Lampung, silabus mata pelajaran disusun bersama

oleh para guru mata pelajaran, sebagaimana yang diungkapkan oleh Askariyah,

guru mata pelajaran Bahasa Indonesia :

Kami menyusun sendiri silabus dan RPP dalam kegiatan MGMP. Apa bila
ada hal-hal yang belum kami mengerti dan butuh informasi kami bertanya
dengan tim penelaah silabus yang diketuai oleh waka kurikulum. Kami
tetap difasilitasi oleh madrasah. Silabus mata pelajaran kami susun
berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan untuk mata pelajaran
selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan pendidikan.
Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang disediakan per
semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain yang
sekelompok. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan
penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi
Dasar untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada
struktur kurikulum.114

Ungkapan Askariyah tersebut menggambarkan bahwa Proses

penyusunan silabus mata pelajaran di MAN I Bandar Lampung dilakukan

dengan memegang prinsip kemandirian dalam kebersamaan. Artinya tim

penelaahan silabus yang dibentuk oleh oleh pihak kepala madrasah tidak serta

merta melepas para guru dalam menyusun silabus tetapi tetap menjadi

fasilitator aktif untuk memberikan bimbingan yang diperlukan. Pernyataan

Askariyah tersebut sesuai dengan dokumen tentang silabus dan RPP115 yang

114Askariyah, Guru, Wawancara, Bandar Lampung, 15 Februari 2016 pukul 09.10 WIB.
115Dokumen Perangkat Pembelajaran Bahasa Indonesia Kelas XI TP. 2015/2016
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disusun oleh para guru mata pelajaran sejenisdi lingkungan MAN I Bandar

Lampung.

Silabus dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan terdiri dari

beberapa komponen sebagai berikut :

1) Standar Kompetensi Mata Pelajaran

Standar kompetensi mata pelajaran adalah batas dan arah kemampuan yang

harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti proses

pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu, kemampuan yang dapat dilakukan

atau ditampilkan siswa untuk suatu mat pelajaran, kompetensi dalam mata

pelajaran tertentu yang harus dimiliki siswa, kemampuan yang harus dimiliki

oleh lulusan dalam dalam suatu mata pelajaran tertentu. Standar Kompetensi

terdapat dalam Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi.

2) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran yang

harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk

mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam

pembelajaran.Misalnya, mampu menyelesaikan diri dengan lingkungan dan

sebagainya.Kompetensi Dasar terdapat dalam Permen Diknas Nomor 22 Tahun

2006 tentang Standar Isi.

3) Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan

pencapaian pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar.Hasil belajar

dalam silabus berfungsi sebagai petunjuk tentang perubahan perilaku yang
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akan dicapai oleh siswa sehubungan dengan kegiatan belajar yang dilakukan,

sesuai dengan kompetensi dasar dan materi standar yang dikaji.Hasil belajar

bisa berbentuk pengetahuan, keterampilan,maupun sikap.

4) Indikator Hasil Belajar

Indikator hasil belajar adalah ciri penanda ketercapain kompetensi

dasar.Indikator dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda yang menunjukkan

terjadinya perubahan perilaku pda diri siswa.Tanda-tanda ini lebih spesifik dan

lebih dapat diamati dalam diri siswa, target kompetensi dasar tersebut sudah

terpenuhi atau tercapai.

5) Materi Pokok

Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa sebagai

sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan

menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator

pencapaian belajar.Secara umum materi pokok dapat diklasifikasikan menjadi

empat jenis,yaitu fakta,konsep,prisip,dan prosedur.

6) Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan pembelajaran

yang akan dilaksanakan.Strategi pembelajaran meliputi kegiatan tatap muka

dan non tatap muka (pengalaman belajar).

7) Alokasi Waktu

Alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-masing

kompetensi dasar.
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8) Adanya Penilaian

Penilaian adalah jenis, bentuk, dan instrumen yang digunakan untuk

mengetahui atau mengukur keberhasilan belajar siswa.

9) Sarana dan Sumber Belajar

Sarana dan sumber belajar adalah sarana dan sumber belajar yang digunakan

dalam proses belajar mengajar.

Adapun langkah-langkah dalam penyusunan dan pengembangan

Silabus di MAN I Bandar Lampung berdasarkan studi terhadap dokumen

kurikulum adalah sebagai berikut:

1) Mengkaji Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

Mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar mata

pelajaran sebagaimana tercantum pada Standar Isi, dengan memperhatikan

hal-hal berikut:

a. Urutan berdasarkan hierarki konsep disiplin ilmu dan/atau tingkat kesulitan

materi, tidak harus selalu sesuai dengan urutan yang ada di Standar Isi;

b. Keterkaitan antara standar kompetensi dan kompetensi daKketerkaitan

antara standar kompetensi dan kompetensi dasar antar mata pelajaran.

2) Mengidentifikasi Materi Pokok/Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pokok/pembelajaran yang menunjang

pencapaian kompetensi dasar dengan mempertimbangkan :

a. potensi peserta didik;

b. relevansi dengan karakteristik daerah,
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c. tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual

peserta didik;

d. kebermanfaatan bagi peserta didik;

e. struktur keilmuan;

f. aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;

g. relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan

h. alokasi waktu.

3) Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan

pembelajaran adalah sebagai berikut.

a. Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para

pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran

secara profesional.

b. Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan yang harus dilakukan

oleh peserta didik secara berurutan untuk mencapai kompetensi dasar.

c. Penentuan urutan kegiatan pembelajaran harus sesuai dengan hierarki

konsep materi pembelajaran.

d. Rumusan pernyataan dalam kegiatan pembelajaran minimal mengandung

dua unsur penciri yang mencerminkan pengelolaan pengalaman belajar

siswa, yaitu kegiatan siswa dan materi.

4) Merumuskan Indikator Pencapaian Kompetensi

Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang

ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencakup sikap,
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pengetahuan, dan keterampilan. Indikator dikembangkan sesuai dengan

karakteristik peserta didik, mata pelajaran, satuan pendidikan, potensi daerah

dan dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terukur dan/atau dapat

diobservasi. Indikator digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian.

5) Penentuan Jenis Penilaian

Penilaian pencapaian kompetensi dasar peserta didik dilakukan

berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan non

tes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap,

penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan

portofolio, dan penilaian diri.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh,

menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta

didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga

menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan. Hal-hal yang

perlu diperhatikan dalam penilaian.

a. Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi.

b. Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa

dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan

untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.

c. Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan.

Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya

dianalisis untuk menentukan kompetensi dasar yang telah dimiliki dan yang

belum, serta untuk mengetahui kesulitan siswa.
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d. Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut

berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi

peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah kriteria ketuntasan,

dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi kriteria

ketuntasan.

e. Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang

ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran

menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus

diberikan baik pada proses (keterampilan proses) misalnya teknik

wawancara, maupun produk/hasil melakukan observasi lapangan yang

berupa informasi yang dibutuhkan.

6) Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar didasarkan pada

jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per minggu dengan

mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan, kedalaman, tingkat

kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi waktu yang

dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai

kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.

7) Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan

untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik,

narasumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya. Penentuan

sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar serta
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materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian

kompetensi.

(3) Penyusunan RPP oleh Masing-Masing Guru Mata Pelajaran

Setelah membuat silabus sebagai program pengajaran, guru harus

mengimplementasikan program yang telah disusunnya itu dengan membuat

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Kemudian RPP tersebut merupakan

pegangan dan pedoman bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas

untuk setiap kompetensi dasar yang harus dikuasai peserta didik. Menurut

Solahuddin,  guru mata pelajaran PKn bahwa :

RPP dibuat oleh guru masing-masing dan memuat hal-hal yang langsung
berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya pencapaian
penguasaan suatu kompetensi dasar. Dalam menyusun RPP guru harus
mencantumkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan
disusun dalam RPP tersebut. Di dalam RPP secara rinci  memuat Tujuan
Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah-
langkah Kegiatan pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian.116

Senada dengan pernyataan di atas, Maskur, Wakil Kepala Madrasah

Bidang Kurikulum dan Pengembangan SDM), menyatakan bahwa:

Selain 6 muatan pokok dalam RPP tersebut, di MAN I Bandar Lampung
setiap guru dalam menyusun RPP kami minta untuk memperhatikan dan
mendisain 3 skenario dalam proses pembelajaran yaitu: Eksplorasi,
Elaborasi, dan Konfirmasi.117

Kedua pernyataan tersebut sesuai pula dengan dokumen tentang RPP

yang dimiliki oleh para guru MAN I Bandar Lampung118. Pernyataan di atas

mendiskripsikan  bahwa penyusunan RPP di MAN I Bandar Lampung telah

116Solahuddin, Guru, Wawancara, Bandar Lampung, 16 Februari 2016 pukul 09.43 WIB.
117Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 10 Februari 2016 pukul

10.37 WIB.
118Dokumen tentang RPP Mata Pelajaran PKn  MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran

2015/2016.
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menggunakan prinsip-prinsip penyusunan RPP berkarakter, yaitu suatu bentuk

RPP yang didisain dengan melakukan penguatan pada proses pembelajaran

melalui 3 skenario/tahapan proses pembelajaran; eksplorasi, elaborasi dan

konfirmasi.

Pada tahap eksplorasi seorang guru  diminta untuk melakukan hal-hal

sebagai berikut:

a. Memberikan stimulus berupa pemberian materi oleh guru

b. Mendiskusikan materi bersama siswa

c. Memberikan kesempatan pada peserta didik mengkomunikasikan secara

lisan atau mempresentasikan cara penyelesaian suatu soal.

d. Melibatkan peserta didik dalam membahas contoh dalam Buku

Pada tahap elaborasi, guru diminta untuk membiasakan peserta didik

membaca dan membuat data dalam bentuk tabel atau diagram dan

memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas mengerjakan latihan soal

yang ada pada buku ajar. Sedangkan pada skenario yang ketiga, konfirmasi,

guru diminta untuk:

a. Memberikan umpan balik pada peserta didik dengan memberi penguatan

dalam bentuk lisan pada peserta didik yang telah dapat menyelesaikan

tugasnya.

b. Memberi konfirmasi pada hasil pekerjaan yang sudah dikerjakan oleh

peserta didik melalui sumber buku lain.

c. Memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh

pengalaman belajar yang sudah dilakukan
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d. Memberikan motivasi kepada peserta didi yang kurang dan belum bisa

mengikuti dalam materi mengenai cara membaca dan membuat data dalam

bentuk tabel (daftar), cara membaca dan membuat data dalam bentuk

diagram.

(4) Penyusunan Bahan Ajar oleh Masing-Masing Guru Mata Pelajaran

Bahan ajar memiliki fungsi strategis bagi proses belajar mengajar. Ia dapat

membantu guru dan siswa dalam kegiatan pembelajaran, sehingga guru tidak

terlalu banyak menyajikan materi. Disamping itu, bahan ajar dapat

menggantikan sebagian peran guru dan  mendukung pembelajaran individual.

Hal ini akan memberi dampak positif bagi guru, karena sebagian waktunya dapat

dicurahkan untk membimbing belajar siswa. Dampak positifnya bagi siswa,

dapat mengurangi ketergantungan pada guru dan membiasakan belajar mandiri.

Hal ini juga mendukung prinsip belajar sepanjang hayat (life long education).

Antoni Iswantoro, Kepala MAN I Bandar Lampung, mengemukakan bahwa:

Ada 3 tujuan penyusunan bahan ajar di MAN I Bandar Lampung adalah :.1.
Menyediakan Bahan Ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum dengan
mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang sesuai
dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik.
2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif Bahan Ajar di
samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh 3. Memudahkan
guru dalam melaksanakan pembelajaran. Di Madrasah kami sebagian guru
sudah membuat sendiri bahan ajar ( seperti diktat dan modul ) yang akan
digunakan dalam proses pembelajaran , sedangkan sebagian yang lain masih
memanfaatkan bahan ajar yang sudah siap pakai baik yang sudah tersedia di
perpustakaan ( buku teks ) maupun membeli sendiri.di luar madrasah (
seperti LKS ). Kami juga memanfaatkan fasilitas internet sebagai sumber
bahan ajar.119

119Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 12 Februari 2016
pukul 09.08 WIB.
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Pernyataan tersebut sesuai  hasil observasi120 : sebagian besar guru

MAN I masih menggunakan bahan ajar berupa buku teks dan sebagian yang lain

menggunakan diktat dan modul yang dibuat secara mandiri. Pernyataan Antoni

Iswantoro tersebut menegaskan bahwa bahan ajar memiliki kontribusi yang

penting dalam proses pembelajaran. Bahan ajar yang baik dirancang sesuai

dengan prinsip-prinsip instruksional. Guru dapat menulis sendiri bahan ajar yang

ingin digunakan dalam kegiatan belajar mengajar (KBM) dengan memanfaatkan

berbagai sumber bahan ajar seperti internet dan media lain.

Namun, guru juga dapat memanfaatkan buku teks atau bahan dan

informasi lainnya yang sudah ada di pasaran untuk dikemas kembali atau ditata

sedemikian rupa sehingga dapat menjadi bahan ajar. Bahan ajar biasanya

dilengkapi dengan pedoman untuk siswa dan guru. Pedoman berguna untuk

mempermudah siswa dan guru mempergunakan bahan ajar. Penggunaan

teknologi informasi (Information Technology) sebagai sumber bahan ajar

merupakan langkah yang tepat untuk pengayaan  informasi materi pembelajaran.

Pada umumnya komponen bahan ajar meliputi: a) tinjauan materi, b)

pendahuluan setiap bab, c) penutup setiap bab, d) daftar pustaka, dan e) senarai.

Setiap komponen mempunyai sub-sub komponen yang saling berintegrasi satu

sama lain. Susunan komponen-komponen dan sub-sub komponen bahan ajar

sama dengan strategi  pembelajaran yang lazim digunakan guru dalan kegiatan

belajar mengajar. Ada beberapa jenis bahan ajar yang dapat dimanfaatkan oleh

para guru dalam proses pembelajaran:

120Observasi tentang Penggunaaan Bahan Ajar di MAN I Bandar Lampung, 12 Februari
2016 pukul 10.00  WIB.
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a. Bahan ajar visual, yaitu bahan ajar yang penggunaannya dengan indra

penglihatan. Terdiri atas bahan cetak (printed) seperti antara lain handout,

buku, modul, lembar kerja siswa, brosur, leaflet, wallchart, foto/gambar, dan

non cetak (non printed), seperti model/maket.

b. Bahan ajar audio, yaitu bahan ajar yang penggunaanya menggunakan indra

pendengaran, yaitu ditangkap dalam bentuk suara. Contohnya seperti kaset,

radio, piringan hitam, dan compact disk audio

c. Bahan ajar audio visual, yaitu bahan ajar yang dapat ditangkap dengan indra

pendengaran dan indra penglihatan. Contohnya seperti video compact disk,

film.

d. Bahan ajar multimedia interaktif (interactive teaching material) seperti CAI

(Computer Assisted Instruction), Compact Disk (CD) multimedia

pembelajaran interaktif, dan bahan ajar berbasis web (web based learning

materials).

(5) Penyusunan Alat Evaluasi Hasil Belajar Oleh Masing-Masing Guru

Evaluasi bukan sekedar menilai suatu aktivitas secara spontan dan

insidental, melainkan merupakan kegiatan untuk menilai sesuatu secara

terencana, sistematis, dan berdasarkan atas tujuan yang jelas. Secara umum ada

empat jenis evaluasi dalam proses pembelajaran, yaitu:

1. Evaluasi Formatif, yaitu penilaian untuk mengetahui hasil belajar yang

dicapai oleh para peserta didik setelah menyelesaikan program dalam satuan

materi pokok pada suatu bidang studi tertentu.
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2. Evaluasi Sumatif, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil belajar

peserta didik yang telah selesai mengikuti pembelajaran dalam satu

caturwulan semester, atau akhir tahun.

3. Evaluasi Penempatan yaitu penilaian tentang pribadi peserta didik untuk

kepentingan penempatan di dalam situasi belajar yang sesuai dengan kondisi

peserta didik.

4. Evaluasi Diagnostik, yaitu penilaian yang dilakukan terhadap hasil

penganalisaan tentang keadaan belajar peserta didik baik merupakan kesulitan

atau hambatan yang ditemui dalam proses pembelajaran

Antoni Iswantoro, Kepala MAN I Bandar Lampung, menyatakan bahwa:

Penilaian hasil belajar masing-masing kelompok mata pelajaran di MAN I
Bandar Lampung dilaksanakan sebagai berikut :
1) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak

mulia serta kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
dilakukan melalui Pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap
untuk menilai perkembangan afeksi dan kepribadian peserta didik, dan
Ujian, ulangan, dan/atau penugasan untuk mengukur aspek kognitif
peserta didik.

2) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan
teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang
sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.

3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan
melalui pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk
menilai perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani,
olahraga,dan kesehatan dilakukan melalui Pengamatan terhadap
perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan
psikomotorik dan afeksi peserta didik; dan ulangan, /atau penugasan
untuk mengukur aspek kognitif peserta didik.

Untuk mengukur hasil belajar berupa kemampuan kognitif siswa dilakukan
dengan menggunakan alat evaluasi berupa tes ( bentuk essay dan pilihan
ganda (multiple choice). Untuk ranah afektif evaluasi dilakukan dengan
observasi prilaku dan penilaian tertulis. Sedangkan untuk ranah
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psikomotorik, evaluasi dilakukan dengan prestasi unjuk kerja ( praktik )
dan juga ulangan tertulis.121

Pernyataan tersebut sesuai dengan dokumen soal-soal evaluasi mid

semester dan semester serta hasil evaluasi yang diberikan kepada para siswa

MAN I Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016122.

b) Pelaksanaan Standar Proses

1) Guru Melaksanakan  Penyusunan Silabus Berdasarkan Hasil

Pemetaan Standar Isi

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi, Kompetensi

dasar dan indikator ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan

pembelajaran dan pencapaian kompetensi untuk penilaian. Setiap guru mata

pelajaran pasti menyusun rancangan materi belajar atau disebut juga silabus.

Penyusunan silabus harus disesuaikan dengan kebutuhan kurikulum. Di

MAN I Bandar Lampung, penyusunan silabus dilakukan dengan mengikuti

langkah-langkah sebagai berikut:

1) Menentukan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar
(KD).

2) Memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi
dasar dengan mengacu atau menggunakan sumber belajar

3) Merancang kegiatan pembelajaran dengan mengggunakan metode
pembelajaran yang sudah banyak digunakan. buatlah kegiatan
pembelajaran tersebut semenarik mungkin dan dapat memotivasi
siswa untuk siap belajar.

4) Menentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang
penilaiannya.

5) Menyusun penilaian dengan menyertakan teknik yang digunakan,
bentuk instrumen, dan berikan contoh soal.

121Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 13 Januari 2016
pukul 09.57 WIB.

122Dokumen Evaluasi Belajar  MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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6) Alokasikan waktu kegiatan pembelajaran. Sesuaikan dengan
materi yang akan diberikan.

7) Masukkan sumber belajar. Sumber belajar dapat berupa buku
yang digunakan, CD, kaset, atau website.

8) Dan terakhir Menentukan nilai karakter apa yang harus
ditanamkan melalui materi yang diberikan tersebut.123

Penyusunan silabus selain harus dilakukan  secara sistematis

mengikuti langkah-langkah seperti tersebut di atas, perlu memperhatikan

prinsip pengembangan silabus sebagai berikut:

1) Ilmiah, keseluruhan materi dan kegiatan yang menjadi muatan dalam

silabus harus benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan.

2) Relevan, cakupan, kedalaman, tingkat kesukaran, dan urutan penyajian

materi dalam silabus sesuai dengan tingkat perkembangan fisik,

intelektual, sosial, emosional, dan spiritual peserta didik.

3) Sistematis, Komponen-komponen silabus saling berhubungan secara

fungsional dalam mencapai kompetensi.

4) Konsisten, adanya hubungan yang konsisten (ajeg, taat asas) antara

kompetensi dasar, indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber

belajar, dan sistem penilaian.

5) Memadai, cakupan indikator, materi pokok, pengalaman belajar, sumber

belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian

kompetensi dasar.

6) Aktual dan Kontekstual, Cakupan indikator, materi pokok, pengalaman

belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian memperhatikan

123Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 10 Februari 2016 pukul
10.58 WIB.
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perkembangan ilmu, teknologi, dan seni mutahir dalam kehidupan nyata

dan peristiwa yang terjadi.

7) Fleksibel , Keseluruhan komponen silabus dapat mengakomodasikan

keragaman peserta didik, pendidik, serta dinamika perubahan yang

terjadi disekolah dan tuntutan masyarakat.

8) Menyeluruh, Komponen silabus mencakup keseluruhan ranah

kompetensi (kognitif, afektif, psikomotor).

2) Guru membuat analisis tentang indikator ketercapaian pada masing-

masing mata pelajaran

Poros utama pelaksanaan pembelajaran adalah mencapai tujuan yang

diharapkan. Tujuan adalah suatu pernyataan yang menggambarkan perilaku

siswa yang guru harapkan setelah menyelesaikan suatu program pembelajaran

tertentu. Pencapaian tujuan dibuktikan dengan pemenuhan indikator

pencapaian. Indikator pencapaian proses dan hasil menggambarkan prilaku

yang terukur atau dapat diamati yang membuktikan tercapainya kompetensi

yang diharapkan. Manfaat penggunaan indikator yaitu membantu guru

menentukan keberhasilannya dalam melaksanakan kegiatan. Di samping itu,

dengan memperhatikan indikator pencapaian guru dapat menentukan teknik

dan instrumen evaluasi dan menentukan metode. Indikator bermanfaat pula

untuk siswa yaitu membantu mereka memusatkan perhatian pada tujuan yang

perlu mereka wujudkan. Indikator membantu siswa menenetukan strategi

belajar, memilih sumber belajar menggunakan waktu, serta memperhitungkan

daya yang mereka alokasikan.
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Indikator hasil belajar harus memenuhi tiga kriteria utama yaitu

dirumuskan dalam kalimat yang jelas, mengandung kepastian makna, dan

dapat diukur. Analisis tentang ketercapaian Kejelasan pernyataan mengandung

konsekuensi bahwa guru dan siswa memaknai kalimat dengan makna yang

sama. Kepastian mengandung pengertian tidak menimbulkan makna ganda dan

dapat diukur jika pencapaian perilaku dapat diamati atau diukur dengan

menggunakan instrumen. Menurut Sisca Novalia, guru Bahasa Inggris:

Indikator sangat berhubungan dengan kompetensi dasar. Kompeteni
dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta didik
dalam pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan. Indikator adalah
prilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan
ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian
mata pelajaran dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pendidikan
(mapel), peserta didik dan daerah.. Kami merumuskan Indikator
ketercapaian pembelajaran dalam  3 aspek yakni aspek kognitif, afektif
dan psikomotorik. Indikator keberhasilan adalah jika terjadi perubahan
kearah yang lebih baik.124

3) Guru melakukan analisis SK, KI dan KD

Standar Kompetensi/Standar Kompetensi Lulusan adalah kriteria

mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, keterampilan

dan pengetahuan. Standar Kompetensi Lulusan digunakan sebagai acuan utama

pengembangan 8 SNP. Standar Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria

kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah

menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan. Monitoring dan evaluasi

dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan ketercapaian Standar Kompetensi

Lulusan. Kesesuaian Standar Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi

secara berkala dan berkelanjutan terhadap kebutuhan lulusan pendidikan dan

124Sisca Novalia, Guru, Wawancara, Bandar Lampung, 14 Januari 2016 pukul 10.11
WIB.
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kebutuhan peserta didik, baik lokal, nasional, maupun global. Ketercapaian

Standar Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi secara berkiala terhadap

lulusan dari masing-masing satuan pendidikan. Evaluasi dilakukan terhadap

kesesuaian sumber daya dan proses pembelajaran yang digunakan pada satuan

pendidikan tertentu. Hasil yang diperoleh dari monitoring dan evaluasi

digunakan sebagai bahan masukan bagi penyempurnaan Standar Kompetensi

Lulusan di masa yang akan datang.

Kompetensi Inti merupakan terjemahan atau operasionalisasi Standar

Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh peserta

didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan tertentu

atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi utama yang

dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang

harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah, kelas dan mata

pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas yang seimbang

antara pencapaian hard skills dan soft skills. Sebagai unsur pengorganisasi,

Kompetensi Inti merupakan pengikat untuk organisasi vertikal dan organisasi

horizontal .

Sikap memiliki melalui menerima, menjalankan, menghargai,

menghayati, mengamalkan perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman,

berakhlak mulia jujur, santun, peduli, disiplin, demokratis, percaya diri, dan

bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial

dan alam , di sekitar rumah, sekolah, dan tempat bermain. Memiliki melalui

mengamati, menanya, mencoba, mengolah, menyaji, menalar, mencipta
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kemampuan pikir dan tindak yang produktif dan kreatif dalam ranah abstrak

dan konkret sesuai dengan yang ditugaskan kepadanya. Pengetahuan Memiliki

melalui mengetahui, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi

pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahunya tentang

ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dalam wawasan kemanusiaan,

kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait fenomena dan kejadian di

lingkungan rumah, sekolah, dan tempat bermain.

Keterkaitan antara konten Kompetensi Dasar satu kelas atau jenjang

pendidikan ke kelas/jenjang di atasnya sehingga memenuhi prinsip belajar

yaitu terjadi suatu akumulasi yang berkesinambungan antara konten yang

dipelajari peserta didik. Organisasi horizontal adalah keterkaitan antara konten

Kompetensi Dasar satu mata pelajaran dengan konten Kompetensi Dasar dari

mata pelajaran yang berbeda dalam satu pertemuan mingguan dan kelas yang

sama sehingga terjadi proses saling memperkuat. Kompetensi Inti dirancang

dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan sikap

keagamaan (Kompetensi Inti 1), sikap sosial (Kompetensi Inti 2), pengetahuan

(Kompetensi Inti 3), dan penerapan pengetahuan (Kompetensi Inti 4).

Keempat kelompok itu menjadi acuan dari Kompetensi Dasar dan harus

dikembangkan dalam setiap peristiwa pembelajaran secara integratif.

Kompetensi yang berkenaan dengan sikap keagamaan dan sosial

dikembangkan secara tidak langsung (indirect teaching ) yaitu pada waktu

peserta didik belajar tentang pengetahuan (Kompetensi Inti 3) dan penerapan

pengetahuan (Kompetensi Inti 4).



372

Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk

setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah

konten atau kompetensi yang terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan

yang bersumber pada kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik.

Kompetensi tersebut dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik

peserta didik, kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran. Mata

pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat

terbuka dan tidak selalu diorganisasikan berdasarkan disiplin ilmu yang sangat

berorientasi hanya pada filosofi esensialisme dan perenialisme. Mata pelajaran

dapat dijadikan organisasi konten yang dikembangkan dari berbagai disiplin

ilmu atau non disiplin ilmu yang diperbolehkan menurut filosofi rekonstruksi

sosial, progresifisme atau pun humanisme. Karena filosofi yang dianut dalam

kurikulum adalah eklektik seperti dikemukakan di bagian landasan filosofi

maka nama mata pelajaran dan isi mata pelajaran untuk kurikulum yang akan

dikembangkan tidak perlu terikat pada kaedah filosofi esensialisme dan

perenialisme. Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran

untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti.. Maskur, Wakil

Kepala Madrasah Bidang Kurikulum menyatakan bahwa:

Analisis  terhadap standar kompetensi, kompetensi inti dan kompetensi
dasar di MAN I Bandar Lampung dilakukan diakhir tahun menjelang
memasuki tahun ajaran baru. Analisis kami lakukan dalam suatu kegiatan
workshop membahas berbagai hal terkait dengan kurikulum , kebutuhan
pendidikan, perkembangan dimasyarakat dan global. Pembahasan
dilakukan perkelompok guru mata pelajaran dipandu oleh tim
pengembang kurikulum madrasah dan pengawas mata pelajaran.125

125Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 10 Februari 2016 pukul
11.19 WIB.
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4) Guru Menyusun Bahan Ajar Sesuai Karakteristik Siswa

Bahan ajar atau materi pembelajaran secara garis besar terdiri dari

pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang harus dipelajari siswa dalam rangka

mencapai standar kompetensi yang telah ditentukan. Secara terperinci, jenis-

jenis materi pembelajaran terdiri dari pengetahuan (fakta, konsep, prinsip,

prosedur), keterampilan, dan sikap atau nilai. Bahan ajar merupakan salah satu

komponen sistem pembelajaran yang memegang peranan penting dalam

membantu siswa mencapai Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar atau

tujuan pembelajaran yang telah ditentukan.

Ketersediaan bahan pembelajaran masih sangat terbatas, apalagi jika

dibandingkan dengan pengembangan bahan pembelajaran cetak, produk

tekhnologi audio, visual, video, dan sistem jaringan yang dikembangkan di

negara-negara maju. Bahan pembelajaran berkedudukan sebagai alat atau

sarana untuk mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Menurut

Maskur, Wakil Kepala Madrasah Bidang kurikulum bahwa:

Penyusunan bahan ajar di MAN I Bandar Lampung diserahkan
sepenuhnya dengan guru mata pelajaran masing-masing dan disesuaikan
dengan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), atau tujuan
pembelajaran umum (goal) dan tujuan pembelajaran khusus (objective).
Para guru juga diberi keleluasaan untuk pengadaan bahan ajar ini.
Sebagian guru ada yang membuat sendiri bahan ajar Modul dan Handout.
Sedangkan sebagian yang lain memanfaatkan bahan ajar jadi produksi
orang lain yang sesuai dengan karakteristik mata pelajaran itu sendiri dan
karakteristik siswa yang diajar. Seperti LKS, Buku, CD.126

126Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 10 Februari 2016 pukul
11.48 WIB.
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Informasi yang disampaikan tersebut sesuai dengan hasil observasi127

tentang penggunaan bahan ajar yang digunakan para guru dalam melaksanakan

proses pembelajaran. Bahan ajar yang digunakan tidak lagi terpaku hanya pada

buku teks melainkan beberapa bahan ajar yang lain seperti CD, hand out,

modul dan LKS. Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa para guru MAN I

Bandar Lampung dalam melaksanakan proses pembelajaran tidak lagi terpaku

pada satu sumber/media pembelajaran tetapi telah mampu membuat dan

menggunakan berbagai macam bahan ajar untuk mengantarkan siswa mencapai

standar kompetensi, kompetensi dasar dan tujuan pembelajaran.

5) Guru Melaksanakan Penyusunan Rencana Pelaksanaan

Pembelajaran (RPP)

RPP merupakan rencana kerja yang menggambarkan prosedur,

pengorganisasian, kegiatan pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi

dasar yang telah ditetapkan dan telah dijabarkan dalam silabus. Lingkup RPP

paling banyak mencakup satu kompetensi dasar yang terdiri atas satu indikator

atau beberapa indikator untuk satu kali pertemuan atau lebih.

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik

dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan pendidikan

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis. RPP disusun

untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih.

Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan

127Observasi, tentang Penggunaan Bahan Ajar, Bandar Lampung, 10 Fabruari 2016, pukul
10.30 WIB.
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dengan penjadwalan di satuan pendidikan. Menurut Maskur, Wakil Kepala

madrasah bidang kurikulum bahwa:

Para guru menyusun sendiri RPP atau bersama sama dalam satu
kelompok MGMP mata pelajaran sejenis di Madrasah. Adapun beberapa
ketentuan minimal dalam penyusunan RPP yang kami sosialisasikan
kepada para guru meliputi: Format RPP yang terdiri atas: a. Identitas
Mata Pelajaran, b. Kompetensi inti, c. Kompetensi Dasar dan Indikator
d. TujuanPembelajaran, e. Metode pembelajaran, f. Media pembelajaran,
g. Sumber belajar, h. Langkah-langkah pembelajaran, i. Penilaian.128

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil studi dokumen RPP129 yang

digunakan guru MAN I dalam proses pembelajaran.

6) Guru Melaksanakan Proses Pembelajaran

Dalam hal proses pembelajaran Maskur menyatakan  bahwa:

Proses pembelajaran di MAN I Bandar Lampung dilaksanakan dengan
berpedoman pada silabus dan RPP yang telah dibuat dan disyahkan oleh
kepala madrasah. Selanjutnya dalam interaksi proses belajar mengajar
para guru mengedepankan metode pembelajaran Pembelajaran Aktif,
Inovatif, Kreatif, dan Menyenangkan, yakni pembelajaran yang aktif,
inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Para guru juga  wajib mentaati
disiplin dan peraturan mengajar yang berlaku di Madrasah. 130

Metode pembelajaran yang diterapkan tersebut sejalan dengan model

pembelajaran yang dikemukakan oleh  Bruce Joice dan Marsha Weil dalam

bukunya “Models of Teaching” yakni model pengolahan informasi, personal,

sosial, dan sifat perilaku Model tersebut lebih menekankan pada aktivitas

pembelajaran peserta didik.131

128Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 10 Februari 2016 pukul
13.15 WIB.

129Dokumen RPP MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
130Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 12 Februari  2016 pukul

09.15 WIB.
131Udin, Saripudin, Teori Belajar dan Model-Model  Pembelajaran Buku 1B, Bahan Ajar

Program Pengembangan Keterampilan Dasar Teknik Instruksional (PEKERTI) Untuk Dosen
Muda, ( Jakarta: PAU-P3AI, 2009), h. 27.
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Pernyataan tersebut sesuai dengan PP No. 19/2005 tentang SPN, pasal

19, yang menyatakan bahwa: Proses pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,

minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.  Selain ketentuan

tersebut, dalam proses pembelajaran pendidik harus memberikan keteladanan

kepada peserta didik.

Hasil observasi132 menunjukkan bahwa para guru melaksanakan proses

pembelajaran dengan mengikuti langkah-langkah/tahapan pembelajaran

sebagaimana yang tertuang didalam RPP yakni:

1) Kegiatan Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan menfokuskan

perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam proses pembelajaran.

Dalam kegiatan pendahuluan guru; menyiapkan peserta didik secara psikis dan

fisik untuk mengikuti proses pembelajaran, mengkondisikan peserta didik

tentang apa yang akan dipelajari, bagaimana mempelajarinya dan apa yang

akan didapatkan sebagai hasil belajar yang akan mereka ikuti.

2) Kegiatan Inti

Kegiatan ini merupakan proses pembelajaran untuk mencapai

kompetensi dasar yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan,

132Observasi tentang Langkah-Langkah Pembelajaran, Bandar Lampung,  12 Februari
2016 pukul 08.00 WIB.
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menantang memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

didik. Dalam kegiatan inti pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode

yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran,

yang dapat meliputi proses eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi.

a. Eksplorasi

Eksplorasi dimaksudkan untuk mencari informasi yang luas dan

mendalam berdasarkan pengalaman peserta didik tentang materi yang akan

dipelajari. Dalam eksplorasi guru; 1) melibatkan peserta didik dengan

menerapkan prinsip alam ambang guru dan belajar dari aneka sumber. 2)

menggunakan berbagai metode dan media pembelajaran serta sumber

belajar lain yang relevan 3) memfasilitasi terjadinya interaksi antar peserta

didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya. 4)

melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran. 5)

memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium, studio

atau lapangan.

b. Elaborasi

Pada kegiatan elaborasi, guru; 1) membiasakan peserta didik dalam

membaca dan menulis melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna; 2)

memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-lain

untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis; 3)

memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah,
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dan bertindak tanpa rasa takut; 4) memfasilitasi peserta didik dalam

pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 5) memfasilitasi peserta didik

berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar; 6)

memfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik

lisan maupun tulisan, secara individu atau kelompok; 7) memfasilitasi

peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival, atau cara-cara lain

yang efektif terhadap produk yang dihasilkan; 8) memfasilitasi peserta didik

melakukan kegiatan yang menumbuhkan rasa bangga dan percaya diri.

c. Konfirmasi

Adalah kegiatan  memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi

dan elaborasi peserta didik melalui berbagai metoda. Guru perlu: 1)

memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan,

isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan peserta didik; 2) memfasilitasi

peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar

yang telah dilakukan; 3) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh

pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar. Dalam hal

ini guru: 1) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan

bahasa yang baku dan benar; 2) membantu menyelesaikan masalah; 3)

memberi acuan agar peserta didik dapat melakukan pengecekan hasil

eksplorasi; 4) memberi informasi untuk bereksplorasi lebih lanjut; 5)

memberi motivasi kepada peserta untuk bereksplorasi lebih lanjut.
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3) Penutup

Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk: a. bersama-sama

dengan peserta didik dan atau sendiri membuat rangkuman/kesimpulan

pelajaran; b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang

telah dilakukan; c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil

pembelajaran; d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk

pembelajaran remedial atau pengayaan, layanan konseling dan atau

memberikan tugas individu maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar

peserta didik, menyampaikan pembelajaran tahap berikutnya.

7) Guru Melaksanakan Evaluasi Hasil Proses Pembelajaran

Evaluasi proses pembelajaran merupakan tahap yang perlu dilakukan

oleh guru untuk menentukan kualitas pembelajaran. Kegiatan ini sering disebut

juga sebagai refleksi proses pembelajaran, karena kita akan menemukan

kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang telah dilakukan.

Observasi terhadap proses pembelajaran yang dilakukan pada bulan Februari

2016133 mendapatkan informasi bahwa evaluasi proses pembelajaran di MAN I

Bandar Lampung secara umum masih terpokus pada evaluasi terhadap

kemampuan daya serap siswa dan dilaksanakan per kompetensi dasar ( per

topik ). Hasil observasi ini sejalan dengan pernyataan Sisca Novalia, Guru

mata pelajaran Bahasa Inggris:

133Observasi tentang Proses Pembelajaran, Bandar Lampung, 10 Februari 2016 pukul
08.00 WIB.
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Setiap selesai satu Kompetensi Dasar ( KD ), kami melakukan evaluasi
baik lisan maupun tertulis untuk mengetahui tingkat respon dan daya
serap siswa. Baik dalam bidang kognitif, afektif maupun psikomotorik.
Evaluasi juga dimaksudkan untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar,
masalah-masalah yang dihadapi siswa berkaitan dengan konten/materi
belajar maupun sikap siswa terhadap mata pelajaran.itu sendiri. Evaluasi
dilaksanakan secara berjenjang meliputi evaluasi  formatif (per KD),
subsumatif (mid semester) dan  sumatif (semester).134

Dalam Permen No. 41 tahun 2007 tentang Standar proses dinyatakan

bahwa evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas

pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan poses

pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil

pembelajaran. membandingkan poses pembelajaran yang dilaksanakan guru

dengan standar proses, dan mengidentifikasi kinerja guru dalam proses

pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru.

8) Guru Melakukan Analisis Evaluasi Hasil Proses Pembelajaran

Analisis terhadap evaluasi hasil proses pembelajaran perlu dilakukan

untuk mengetahui tingkat kemajuan belajar dan kemajuan kinerja guru dalam

melaksanakan tugas pembelajaran. Analisis ialah proses untuk mengetahui

informasi yang ditelah dikumpulkan. Analisis termasuk mengolah data yang

telah dikumpulkan untuk menentukan kesimpulan yang telah didukung data

tersebut, seberapa banyak ia mendukung dan seberapa banyak ia tidak

mendukung. Tujuan dari analisis ialah membuat singkatan dari data dan

menyimpulkan pesan-pesan yang ada di dalamnya sebagai informasi yang

134Sisca Novalia, Guru, Wawancara, Bandar Lampung, 15 Februari 2016 pukul 09.39
WIB.
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dapat dipakai sebagai dasar yang tentatif untuk mengambil suatu keputusan135.

Maskur, selaku Wakil Kepala MAN I Bandar Lampung bidang kurikulum

menyatakan bahwa:

Setiap guru MAN I diwajibkan melakukan analisis hasil evaluasi
pembelajaran dan dibuat dalam bentuk dokumen. Selanjutnya hasil
analisis tersebut digunakan untuk perbaikan dan peningkatan mutu
pembelajaran.136

Pernyataan Maskur sesuai dengan dokumen analisis hasil evaluasi

pembelajaran (dokumen kurikulum)137 yang dibuat oleh para guru meliputi

aspek kognitif, afektif dan psikomotorik. Data hasil evaluasi belajar

mempunyai beberapa manfaat, baik bagi siswa maupun guru diantaranya138 :

a. Manfaat bagi siswa:

1) Digunakan untuk mengetahui apakah siswa sudah menguasai bahan

program secara menyeluruh.

2) Merupakan penguatan bagi siswa, dengan mengetahui bahwa tes yang

dikerjakan sudah menghasilkan skor yang tinggi sesuai dengan yang

diharapkan, maka siswa merasa mendapat “anggukan kepala” dari guru,

dan ini merupakan suatu tanda bahwa apa yang sudah dimiliki

merupakan pengetahuan yang benar. Dengan demikian maka

pengetahuan itu akan bertambah membekas diingatan. Disamping itu

tanda keberhasilan suatu pelajaran akan memperbesar motivasi siswa

135Farida Yusuf, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan
dan Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 112.

136Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, Januari 2016.
137Dokumen Kurikulum tentang Analisis Hasil Evaluasi Pembelajaran MAN I Bandar

Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
138Suharsimi Arikunto, Dasar-Dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi Aksara, 1999),

h. 51.
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untuk belajar lebih giat, agar dapat mempertahankan nilai yang sudah

baik itu atau memperoleh lebih baik itu.

3) Usaha perbaikan., dengan umpan balik (feed back) yang diperoleh

setelah melakukan tes, siswa mengetahui kelemahan-kelemahannya.

Bahkan dengan teliti siswa mengetahui bab atau bagian dari bahan yang

mana yang belum diketahui/dikuasainya. Dengan demikian akan ada

motivasi untuk meningkatkan penguasaan.

4) Sebagai diagnose, bahan pelajaran yang sedang dipelajari oleh siswa

merupakan serangkaian pengetahuan, keterampilan atau konsep. Dengan

pengetahui hasil tes formatif, siswa dengan jelas dapat mengetahui

bagian mana dari bahan pelajaran yang masih dirasakan sulit.

b. Manfaat bagi guru

Dengan telah mengetahui data hasil evaluasi yang diadakan, maka guru:

1) Mengetahui sampai sejauh mana bahan yang diajarkan sudah dapat

diterima oleh siswa. Hal ini akan menentukan pula apakah guru itu harus

menggantikan cara menerangkan (strategi mengajar) atau tetap dapat

menggunakan cara (strategi) yang lama.

2) Mengetahui bagian-bagian mana dari bahan pelajaran yang belum

dikuasai oleh siswa. Apabila bagian yang belum dikuasai kebetulan

merupakan bahan prasyarat bagi bagian pelajaran yang lain, maka bagian

itu harus diterangkan lagi, dan barangkali memerlukan cara atau media

lain untuk memperjelas. Apabila bahan ini tidak diulangi, maka akan
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mengganggu kelancaran pemberian bahan pelajaran selanjutnya, dan

siswa akan semakin tidak dapat menguasainya.

3) Dapat meramalkan sukses dan tidaknya seluruh program yang akan

diberikan.

9) Guru Melakukan Tindak Lanjut Analisis Hasil Evaluasi Proses

Pembelajaran

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan, guru dapat merancang

kegiatan tindak lanjut yang perlu dilakukan baik berupa perbaikan (remedial)

bagi siswa-siswa tertentu, maupun berupa penyempurnaan program

pembelajaran. Menurut Antoni Iswantoro, Kepala MAN I Bandar Lampung:

Setiap Guru MAN I, kami minta untuk secara cerdas melakukan tindak
lanjut atas hasil evaluasi belajar. Para siswa yang belum dapat memenuhi
KKM saya minta untuk diberikan pengulangan dan penguatan terlebih
dahulu baru kemudian diwajibkan untuk mengikuti remidial. Selain hal
tersebut saya juga minta para guru untuk mengevaluasi metode dan
pendekatan yang dilakukan dalam proses pembelajaran. Apabila sudah
baik dampaknya terhadap daya serap siswa, maka dipertahankan, dan
apabila tidak efektif maka saya minta untuk dilakukan perbaikan.139

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kebijakan umum Kepala

Madrasah agar para guru  melakukan upaya tindak lanjut atas hasil analisis

evaluasi proses pembelajaran telah berjalan dengan baik.

10) Guru Melaporkan Hasil Evaluasi Proses Pembelajaran

Penilaian hasil pendidikan dimaksudkan untuk mengetahui sejauh

manakah kemajuan belajar anak didik. Penilaian pada dasarnya bertujuan untuk

mengetahui perkembangan hasil belajar siswa dan hasil mengajar guru.

139Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 12 Februari 2016
pukul 09.25 WIB.
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Informasi hasil belajar berupa kompetensi dasar yang sudah dipahami dan

yanhg belum dipahami oleh sebagian besar siswa. Hasil belajar siswa

digunakan untuk memotivasi siswa dan guru untuk melakukan perbaikan dan

peningkatan kualitas pembelajaran. Laporan hasil evaluasi belajar tersebut juga

sebagai sarana komunikasi dan hubungan kerjasama antara sekolah, siswa dan

orang tua.

Secara garis besar tujuan pelaporan hasil belajar siswa adalah untuk

memberikan informasi yang tepat dan jelas tentang kemajuan hasil belkajar

siswa secara individual dalam mencapai kompetensi. Laporan hasil evaluasi

merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban sekolah kepada masyarakat

mengenai kemampuan yang telah dimiliki siswa setelah mengikuti

pembelajaran di sekolah. Jadi prinsip dasar kegiatan mengelola hasil penilaian

adalah pemanfaatan hasil penilaian untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.

Berkaitan dengan laporan hasil evaluasi proses pembelajaran di MAN I

Bandar Lampung, Antoni Iswantoro, Kepala MAN I Bandar Lampung,

menyatakan:

Laporan hasil belajar siswa di Madrasah kami, diberikan dalam bentuk
laporan hasil mid semester dan laporan hasil semester untuk semua
jenjang kelas ( X,  XI, dan XII). Khusus untuk kelas XII pada semester
genap, selain laporan yang dituangkan dalam bentuk Raport, laporan juga
diberikan dalam bentuk ijazah sekaligus sebagai tanda kelulusan.
Laporan tersebut kami berikan/kirimkan kepada orangtua/wali siswa
sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban hasil belajar dan kemajuan
belajar siswa.140

140Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 12 Februari  2016
pukul 09.46 WIB.
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Informasi yang disampaikan Kepala Madrasah tersebut sesuai dengan

dokumen laporan hasil evaluasi tengah semester dan semester  siswa MAN I

Bandar Lampung141. Fakta tersebut menunjukkan adanya sinergisitas informasi

antara pihak madrasah dengan masyarakat dalam hal ini para orang tua siswa.

Apapun hasil yang diperoleh siswa dalam proses evaluasi belajar tersebut harus

dimaknai sebagai hasil pembinaan bersama antara madrasah dan orang tua,

yang harus dijadikan bahan evaluasi untuk peningkatan prestasi belajar secara

terus menerus dan  juga evaluasi komprehesif terhadap kinerja guru dan

manajemen peningkatan kualitas pembelajaran di madrasah.

c) Evaluasi Standar Proses

1) Evaluasi Penyusunan dan Pengembangan Silabus

Maskur, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum menyatakan:

Sasaran utama dalam evaluasi penyusunan dan pengembangan silabus
di MAN I meliputi komponen silabus, yang terdiri atas identitas,
standar kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran,
kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.
Kegiatan tersebut kami laksanakan dalam bentuk/metode IHT (in
house training) yang dihadiri oleh seluruh guru dan pengawas pembina
mata pelajaran.142

Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa sasaran dalam evaluasi

pengembangan silabus di MAN I Bandar Lampung telah sesuai dengan

rambu- rambu umum tentang elemen-elemen dalam suatu silabus mata

pelajaran yang meliputi:

141Dokumen Kurikulum tentang Hasil Belajar Siswa MAN I Bandar Lampung TP.
2015/2016.

142Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 18 Februari 2016 pukul
08.52 WIB.
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1. Identitas. Berisi identitas sekolah, Kompetensi Keahlian, standar

kompetensi, mata pelajaran, kelas/semester, dan durasi pembelajaran, kode

kompetensi (khusus untuk kompetensi kejuruan).

2. Standar kompetensi. Merupakan uraian fungsi dan tugas atau pekerjaan

yang mendukung tercapainya kualifikasi peserta didik. Khusus kompetensi

kejuruan mengacu kepada SKKD yang dikembangkanoleh Direktorat

Pembinaan SMK atau standar kompetensi kerja lain yang berlaku di dunia

kerja/industri terkait.

3. Kode kompetensi. Yang dimaksud dengan kode kompetensi asalah kode

standar kompetensi yang merupakan identitas standar kompetensi. Bagi

mata pelajaran yang belum memiliki kode standar kompetensi, SMK dapat

mengembangkan model kodefikasi sendiri.

4. Kompetensi dasar. Yang dimaksud dengan kompetensi dasar adalah

sejumlah tugas/kemampuan untuk mendukung ketercapaian standar

kompetensi dan merupakan aktivitas yang dapat diamati.

5. Indikator. Indikator merupakan pernyataan yang mengindikasikan

ketercapaian kompetensi dasar yang dipersyaratkan, dapat diukur, dan

durumuskan dalam kata kerja operasional.

6. Materi pembelajaran. Merupakan substansi pembelajaran utama yang

berfungsi menunjang pencapaian kompetensi dasar, mencakup

keseluruhan ranah kompetensi (pengetahuan, keterampilan dan sikap).

Materi pokok/materi pembelajaran dirumuskan mengacu pada indikator

pencapaian kompetensi.
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7. Kegiatan pembelajaran. kegiatan fisik dan atau mental yang dilakukan

peserta didik dalam berinteraksi dengan sumber belajar untuk mencapai

penguasaan kompetensi dasar sesuai dengan indikator. Kegiatan

pembelajaran dirancang secara utuh (komprehensif), sistematis dan

berpusat pada peserta didik. Kegiatan pembelajaran disusun dengan

mengintegrasikan aspek kecakapan hidup/kompetensi kunci (untuk

kompetensi kejuruan), keunggulan lokal dan global, serta lingkungan

hidup.

8. Penilaian. Proses membandingkan pencapaian hasil belajar peserta didik

dengan indikator pencapaian kompetensi. Metode penilaian yang

digunakan dalam bentuk tes dan non tes disesuaikan dengan karakteristik

indikator pencapaian kompetensi dan kegiatan pembelajaran yang

ditempuh dalam proses pembelajaran.

9. Alokasi waktu. estimasi jumlah jam pembelajaran yang diperlukan untuk

mencapai kompetensi dasar yang dirinci ke Sumber belajar. Rujukan,

objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran berupa

media cetak dan elektronik, narasumber, serta lingkungan fisik, alam,

sosial, dan budaya.

2) Evaluasi Penyusunan RPP

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran

peserta didik dalam upaya mencapai kompetensi dasar. Setiap guru pada satuan

pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis.
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Di MAN I Bandar Lampung evaluasi penyusunan RPP dilakukan oleh
guru mata pelajaran dalam kegiatan MGMP Madrasah. Kegiatan tersebut
dipimpin oleh ketua MGMP masing –masing mata pelajaran dan
dibimbing oleh wakil kepala madrasah bidang kurikulum. Adapun
sasaran dalam evaluasi penyusunan RPP tersebut adalah elemen-elemen
dalam RPP itu sendiri seperti identitas, alokasi waktu, SK, KD, dan
indikator yang telah ditentukan, merumuskan tujuan pembelajaran,
mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran,
menentukan metode pembelajaran dan merumuskan langkah-langkah
pembelajaran (skenario pembelajaran).143

Dalam penyusunan RPP, hal penting yang harus diperhatikan adalah

pengembangan langkah-langkah pembelajaran, karena hal tersebut akan sangat

menentukan efektivitas dalam proses pembelajaran. Langkah langkah

pembelajaran tersebut  meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan

kegiatan penutup. Rumusan tujuan pembelajaran tidak boleh menimbulkan

penafsiran ganda. Tujuan instruksional pembelajaran sebaiknya dinyatakan

dalam format ABCD, artinya: A= Audience adalah peserta didik yang akan

belajar. B= Behaviour adalah perilaku yang dapat diamati. C= Condition

adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat

tercapai. D= Degree adalah tingkat penampilan atau keberhasilan yang dapat

diterima. Jika tidak ada degree dalam tujuan pembelajaran maka tidak dapa

diketahui apakah peserta didik sudah mencapai kompetensi seprti yang ada

dalam tujuan pembelajaran. Dalam menyusun indikator pencapaian kompetensi

menggunakan kata kerja operational.

Berkaitan dengan penyusunan RPP ini, terdapat beberapa catatan yang

perlu diperhatikan oleh para guru, yaitu:

143Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 18 Februari 2016 pukul
09.18 WIB.
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1) Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan secara

nasional untuk seluruh mata pelajaran harus dijadikan acuan utama dalam

merumuskan komponen-komponen RPP. Karena itu, rumusan standar

kompetensi dan kompetensi dasar sekalipun sudah dituliskan dalam silabus,

perlu tetap dituliskan kembali dalam RPP agar dapat terlihat secara

langsung keterkaitannya dengan komponen yang lainnya dan menjadi titik

tolak untuk menentukan materi pembelajaran, indikator ketercapaian

kompetensi, media, metoda, kegiatan pembelajaran serta menentukan cara

penilaian.

2) Penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator-indikator ketercapaian

kompetensi perlu dipahami oleh guru. Setelah itu guru harus mampu

menuliskannya dalam RPP dengan menggunakan rumusan-rumusan yang

tepat, terukur, dan operasional. Ketidakmampuan guru dalam merumuskan

indikator-indikator tersebut akan mempengaruhi pencapaian kompetensi

dasar, yang akhirnya berakibat terhadap rendahnya kemampuan yang

dimiliki siswa.

3) Dalam penentuan materi pembelajaran pada umumnya guru sering

menjadikan buku teks sebagai titik tolak dan sumber utama pembelajaran.

Hal ini akan membawa akibat bahwa seluruh proses pembelajaran akan

berada di sekitar buku teks tersebut. Dalam RPP yang dikembangkan,

sebenarnya buku teks hanya merupakan salah satu sumber. Sumber itu tidak

hanya hanya buku, namun ada buku, alat, manusia, lingkungan maupun

teknik yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Sebenarnya dengan
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adanya kompetensi dasar dan indikator akan memudahkan penentuan

materi. Apabila kompetensi dasar dan indikator ada dalam kawasan belajar

kognitif, maka sifat materi yang akan disajikanpun akan berkenaan dengan

pengetahuan ataupun pemahaman. Demikian pula halnya untuk kawasan

belajar afektif maupun psikomotor. Materi pembelajaran ini dapat diuraikan

secara terinci atau cukup dengan pokok-pokok materi saja, dan materi

terinci nantinya dapat dilampirkan. Materi pembelajaran sifatnya

bermacam-macam ada yang berupa informasi, konsep, prinsip, keterampilan

dan sikap. Sifat dan materi tersebut akan membawa implikasi terhadap

metoda yang akan digunakan dan kegiatan belajar yang harus ditempuh oleh

siswa.

4) Dalam penentuan atau pemilihan kegiatan pembelajaran perlu disesuaikan

metoda mana yang paling efektif, efesien, dan relevan dengan pencapaian

kompetensi dasar dan indikator. Penentuan metode pembelajaran harus

memungkinkan terlaksananya cara belajar siswa aktif, kreatif, inovatif, dan

menyenangkan. Guru perlu memilih kegiatan-kegiatan pembelajaran yang

benar-benar efektif dan efesien dengan mempertimbangkan: a. Karakteristik

kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. b. Keadaan siswa,

mencakup perbedaan-perbedaan individu siswa seperti kemampuan belajar,

cara belajar, latar belakang, pengalaman, dan kepribadiannya. c. Jenis dan

jumlah fasilitas/sumber belajar yang tersedia untuk dapat melaksanakan

kegiatan pembelajaran. d. Sifat dan karakteristik masing-masing metode

yang dipilih untuk mencapai kompetensi dasar.
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3) Evaluasi dan Supervisi Kegiatan Proses Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran di sekolah akan berhasil jika semua unsur yang

terkait di dalamnya dapat bekerja sama atau menjadi tim kerja (team working)

yang solid untuk mencapai tujuan sekolah. Kualitas pembelajaran sangat

dipengaruhi oleh kualitas profesional kinerja kepala sekolah dan pendidik

(guru). Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan kemampuan profesional

kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan proses pembelajaran perlu secara

terus-menerus diperhatikan dan dilakukan. Peningkatan ini tentu saja akan

lebih berhasil jika kepala sekolah dan guru betul-betul berkomitmen dan

berkemauan yang kuat untuk meningkatkan kemampuan dirinya. Namun

demikian, masih banyak pendidik yang masih memiliki ketergantungan

terhadap bantuan orang lain untuk menemukan usaha-usaha, jenis, mekanisme

yang harus mereka lakukan dalam usaha peningkatan kemampuan profesional

mereka.

Ada beberapa usaha yang bisa dilakukan untuk meningkatkan

kemampuan profesional kepada pendidik, misalnya dalam bentuk penyegaran,

konsultasi, bimbingan, dan kegiatan-kegiatan lain yang mungkin untuk

dilakukan. Inti dari kegiatan tersebut adalah memberikan bantuan kepada

pengelola pembelajaran dalam mengembangkan, memperbaiki, dan

mengimplementasikan proses pembelajaran, kegiatan ini disebut juga dengan

istilah supervisi pembelajaran. Akhir dari kegiatan supervisi tersebut adalah

bertujuan untuk mengetahui kemampuan dan membantu pendidik dalam

mengimplementasikan proses pembelajaran. Dengan melakukan supervisi
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diharapkan pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara optimal dan

berdampak pula pada hasil belajar peserta didik.

Oleh karena itu, untuk mengetahui tercapai tidaknya tujuan

pembelajaran, perlu dilakukan usaha atau tindakan penilaian/evaluasi. Evaluasi

adalah kegiatan yang terencana untuk mengetahui keadaan suatu objek dengan

menggunakan instrument dan membandingkan hasilnya dengan tolak ukur

untuk memperoleh kesimpulan. Sejauh mana keberhasilan seorang pendidik

memberikan materi dan sejauh mana peserta didik menyerap materi yang telah

disajikan, tentu informasinya dapat diperoleh melalui evaluasi. Menurut

Maskur, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum:

Evaluasi dan supervisi kegiatan pembelajaran di MAN I Bandar
Lampung dilakukan oleh Kepala Madrasah dan pengawas mata pelajaran.
Sasaran evaluasi adalah Sejauh mana keberhasilan para guru dalam
memberikan materi dan sejauh mana peserta didik menyerap materi yang
telah disajikan..Kami juga melakukan supervisi berupa bantuan
konsultasi dan bimbingan kepada para guru agar mereka dapat
meningkatkan kualitas pembelajaran.144

Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil observasi145 yang menunjukkan

bahwa supervisi pembelajaran di MAN I dilakukan antara lain oleh Kepala

Madrasah dan pengawas. Supervisi meliputi  persiapan mengajar  yang

direfresentasikan dalam  RPP dan  pelaksanaan pembelajaran. Sasaran teknis

dalam evaluasi dan supervisi proses pembelajaran adalah metode mengajar

guru, pemanfaatan media pembelajaran, pengelolaan belajar, idealisme guru

terhadap hasil  belajar dan produktivitas siswa, ekspose karya peserta didik,

144Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 18 Februari 2016 pukul
09.45 WIB.

145Observasi tentang Supervisi, Bandar Lampung, 18 Februari 2016, pukul 08.00 WIB.
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penggunaan sumber belajar, cara penilaian, perlakuan guru terhadap siswa,

pemberian latihan dan tugas-tugas, dan interaksi pembelajaran.

4) Evaluasi Hasil Kegiatan Penyusunan Bahan/Alat Penilaian / Evaluasi

Pembelajaran

Dalam penyusunan alat-alat penilaian, hal-hal yang harus dievaluasi adalah :

1) Menelaah kurikulum dan buku pelajaran agar dapat ditentukan lingkup

pertanyaan, terutama materi pelajaran.

2) Merumuskan tujuan instruksional khusus sehingga jelas betul abilitas yang

harus dinilainya. Tujuan instruksional khusus harus dirumuskan secara

operasional, artinya bisa diukur dengan alat penilaian yang biasa digunakan.

3) Membuat kisi-kisi atau blueprint alat penilaian. Dalam kisi-kisi harus

tampak abilitas yang diukur serta proporsinya, lingkup materi yang

diujikan, tingkat kesulitan soal, jenis alat penilaian yang digunakan, jumlah

soal atau pertanyaan, dan perkiraan waktu yang diperlukan untuk

mengerjakan soal tersebut.

4) Menyusun atau menulis soal-soal berdasarkan kisi-kisi yang telah dibuat.

Dalam menulis soal, perhatikan aturan-aturan yang berlaku.

5) Membuat dan menentukan kunci jawaban soal.

Terkait dengan penyusunan bahan/alat penilaian pembelajaran di MAN

I Bandar Lampung, Maskur, Wakil Kepala Madrasah bidang kurikulum

menyatakan:

Evaluasi hasil penyusunan bahan penilaian pembelajaran di Madrasah
kami terfokus pada kemampuan guru dalam membuat soal-soal evaluasi
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pembelajaran termasuk pembuatan kunci jawaban untuk memudahkan
penilaian (koreksi) seperti soal ulangan harian, mid semester dan
semester. Para guru membuat soal berdasarkan kisi-kisi yang telah
dibuat. Selain substansi soal per mata pelajaran, tata bahasa penulisan
juga menjadi perhatian kami, agar tidak membingungkan siswa saat
mengerjakan ulangan ( tes tertulis).146

Pernyataan di atas mengindikasikan tingkat kesadaran para guru di

MAN I Bandar Lampung terhadap pelaksanaan evaluasi belajar yang baik.

Salah satu faktor penentu keberhasilan evaluasi belajar adalah tersedianya soal

yang baik dan berkualitas. Soal yang bermutu baik dapat memberikan

informasi dengan tepat tentang peserta didik mana yang belum atau sudah

mencapai kompetensi. Salah satu ciri soal yang bermutu baik adalah bahwa

soal itu dapat membedakan setiap kemampuan peserta didik. Semakin tinggi

kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah diajarkan, maka

semakin tinggi pula peluang menjawab benar soal yang menanyakan materi

yang telah diajarkan itu. Makin rendah kemampuan peserta didik dalam

memahami materi yang telah diajarkan, makin kecil pula peluang menjawab

benar suatu soal yang menanyakan materi yang telah diajarkan.

Syarat soal yang bermutu baik adalah bahwa soal harus sahih (valid),

dan handal. Sahih maksudnya bahwa setiap alat ukur hanya mengukur satu

dimensi/aspek saja. Mistar hanya mengukur panjang, timbangan hanya

mengukur berat, bahan ujian atau soal PKn hanya mengukur materi-materi

PKn bukan mengukur keterampilan/kemampuan materi yang lain. Handal

maksudnya bahwa setiap alat ukur harus dapat memberikan hasil pengukuran

146Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 18 Februari 2016 pukul
10.12 WIB.
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yang tepat, cermat, dan ajeg. Untuk dapat menghasilkan bahan ujian yang sahih

dan handal, penulis soal harus merumuskan kisi-kisi dan menulis soal

berdasarkan kaidah penulisan soal yang baik (kaidah penulisan soal bentuk

objektif/ pilihan ganda dan uraian).

5) Evaluasi Hasil Analisis Proses Pembelajaran

Titik fokus evaluasi hasil analisis proses pembelajaran terletak pada

bagaimana usaha-usaha guru dalam membelajarkan anak sesuai dengan tujuan

mata pelajaran. Untuk mencapai tujuan mata pelajaran maka guru dapat

menerapkan pendekatan kontekstual dengan berpedoman pada 4 prinsip belajar

yang dicanangkan UNESCO: (1) Learning to do, maksudnya pembelajaran

diupayakan untuk memberdayakan peserta didik agar mau/bersedia dan mampu

memperkaya pengalaman belajarnya. (2) Learning to know, yaitu proses

pembelajaran yang didesain dengan cara mengintensifkan interaksi dengan

lingkungan baik lingkungan fisik, sosial dan budaya sehingga peserta didik

mampu membangun pemahaman dan pengetahuan terhadap dunia disekitarnya.

(3) Learning to be, yaitu proses pembelajaran yang diharapkan siswa mampu

membangun pengetahuan dan kepercayaan dirinya. (4) Leraning to live

togather, pembelajaran yang lebih diarahkan upaya membentuk kepribadian

uantuk memahami dan mengenai keanekaragaman (kemajemukan) sehinga

melahirkan sikap dan prilaku positif dalam melakukan respon terhadap

perbedaan atau keanekaragaman. Dengan memahami pembelajaran kontekstual

diharapkan guru mampu menciptakan suatu kondisi pembelajaran yang tidak

lagi menggunakan paradigma tradisional atau konvensional tapi lebih
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mengedepan kan idealisme pendidikan dalam memainkan peranannya sebagai

seorang pendidik dalam mengajar.

Menurut Antoni Iswantoro, Kepala MAN I Bandar Lampung:

Evaluasi yang kami lakukan tentang  proses pembelajaran terletak pada 3
hal yaitu persiapan yang dilakukan guru sebelum mengajar ( silabus dan
RPP ), Pelaksanaan pembelajaran, disini kami utamakan penguasaan
materi yang sesuai kurikulum dan ketepatan metode pembelajaran yang
yang diterapkan oleh guru, dan yang terakhir adalah evaluasi, yakni
kemampuan guru untuk melakukan reviu materi baik melalui tes tertulis,
lisan maupun  penugasan.147

6) Evaluasi Penyusunan Bahan Ajar

Bahan pembelajaran ( learning materials ) merupakan seperangkat materi

atau substansi pelajaran yang disusun secara runtut dan sistematis serta

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam

kegiatan pembelajaran. Dengan bahan ajar memungkinkan siswa dapat

mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis sehingga secara

akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh/ terpadu. Untuk

itu sangat penting seorang tenaga pendidik (guru) memiliki kompetensi

mengembangkan/menyusun bahan pembelajaran yang baik sesuai dengan

persyaratan dan kebutuhan yang diperlukan, sehingga materi pembelajaran

dapat tersampaikan dengan baik, serta siswa pun memiliki aktivitas belajar

yang cukup baik. Sehubungan dengan masalah bahan ajar ini Maskur, Wakil

Kepala MAN I menyatakan:

Para guru kami wajibkan untuk menggunakan bahan ajar yang sesuai
dengan kurikulum. Baik berupa buku teks, LKS, CD, Handout atau yang
lainya. Diantara para guru, ada yang membuat sendiri bahan ajar untuk

147Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 12 Februari 2016
pukul 10.17 WIB.
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kepentingan internal MAN I Bandar Lampung ( berupa diktat ), tetapi
secara umum guru-guru kami masih menggunakan buku cetak baik yang
memang disediakan oleh pemerintah melalui dana bos maupun buku
yang dibeli secara mandiri oleh siswa dan madrasah. Agar bahan ajar
yang dipakai oleh para guru tersebut makin hari makin meningkat
kualitasnya (relevansi konten dan performance nya ), maka kami
melakukan evaluasi bahan ajar dalam forum MGMP madrasah. Dalam
forum tersebut berkumpul para guru dalam mata pelajaran yang sejenis
dan yang bertindak selaku evaluator adalah guru senior dalam mata
pelajaran yang sama dan kadang kadang juga dihadirkan pengawas mata
pelajaran dari Kemenag.148

Pernyataan tersebut sesuai dengan data kegiatan yang ada dalam

dokumen kegiatan MGMP MAN I Bandar Lampung149. Forum MGMP

dilakukan satu bulan sekali baik untuk internal MAN I maupun tingkat Kota

Bandar Lampung. Salah satu agenda yang dibahas adalah tentang penyusunan,

penggunaan dan evaluasi bahan ajar. Informasi yang disampaikan tersebut

menunjukkan bahwa kreatifitas penggunaan bahan ajar di MAN I oleh para

guru tidak hanya terpaku pada satu bahan ajar saja seperti buku. Tetapi juga

memanfaatkan  bahan ajar yang lain seperti LKS, CD, Hand out dan lain-lain.

Kesadaran untuk melakukan evaluasi terhadap kualitas bahan ajar yang dipakai

menunjukkan rasa tanggung jawab yang tinggi dari para guru agar dapat

menyampaikan materi dalam proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya

(profesional ).

148Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 12 Februari 2016
pukul 10.51 WIB.

149 Dokumen MGMP MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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3) Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Standar PTK

a) Perencanaan Standar PTK

(1)Pemenuhan Jumlah dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan yang Memenuhi Standar Minimal

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar

Nasional Pendidikan diatur beberapa hal berikut. Kualifikasi akademik adalah

tingkat pendidikan minimal yang harus dipenuhi oleh seorang pendidik yang

dibuktikan dengan ijazah dan/atau sertifikasi keahlian yang relevan sesuai

ketentuan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 28 ayat 2). Pendidik pada

jenjang SMA atau yang sederajat memiliki: (a) kualifikasi akademik

pendidikan minimum diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1); (b) latar

belakang pendidikan tinggi dengan program pendidikan yang sesuai dengan

mata pelajaran yang diajarkan; dan (c) sertifikasi profesi guru untuk

SMA/MA (Pasal 29 ayat 4).

Kondisi guru untuk saat ini berdasarkan studi dokumen yang peneliti

lakukan diperoleh data bahwa sebagian besar  kualifikasi akademiknya S-1

( 64 0rang ) dan 24 orang S-2. Sehingga secara keseluruhan guru MAN I

Bandar Lampung telah memenuhi persyaratan minimal  sebagaimana yang

diamanatkan pada pasal 29 ayat 4 Permendiknas no 19 tahun 2005, bahkan

sebagian yang lain  ( 27,9 % ) memiliki kualifikasi akademik S-2.150

150Dokumen PTK MAN I Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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Selanjutnya untuk mengantisipasi kekurangan guru dan peningkatan

kualifikasinya, MAN I membuat perencanaan seperti yang dikemukakan oleh

Antoni Iswantoro, Kepala MAN I Bandar Lampung:

Untuk mengantisipasi kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu
disebabkan memasuki masa pensiun, dan atau bertambahnya jumlah
rombongan belajar maka diperlukan perencanaan kebutuhan guru. Kami
secara rutin mengirimkan laporan sekaligus permohonan kepada
Kemenag RI melalui Kemenag Propinsi Lampung untuk mengisi
formasi kebutuhan guru jika pada suatu saat kekurangan guru
(perencanaan jumlah guru). Pada tahun pelajaran 2015/2016 ini jumlah
guru kami  cukup sesuai kebutuhan (sesuai rasio jumlah murid dan jam
belajar yang tersedia).151

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa dalam rangka memenuhi

jumlah dan kualifikasi guru yang dibutuhkan dalam setiap tahun pelajaran,

MAN I membuat perencanaan kebutuhan guru dalam bentuk laporan secara

berkala kepada Kementrian Agama Provinsi Lampung.

(2) Pemenuhan Standar Kompetensi Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Sebagai pengajar dan pendidik, guru dituntut untuk memiliki

kompetensi yang memadai, baik dalam pengetahuan maupun dalam wawasan.

Kompetensi guru adalah kecakapan untuk menunjukan daya kinerja yang

berkembang melalui proses belajar dan melaksanakan tugas dalam

memfasilitasi berkembangnya potensi siswa melalui rekayasa suasana belajar

dan proses pembelajaran yang dapat memenuhi kebutuhan siswa belajar.

Kompetensi guru dikembangkan dalam ruang lingkup yang variatif meliputi

empat cakupan wilayah yang utama yaitu pada lingkungan sosial,

kelembagaan, kelompok pendidik dan individu, serta pada lingkungan kelas.

151Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 12 Februari 2016
pukul 11.19 WIB.
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Tuntutan terhadap peningkatan kompetensi secara berkesinambungan

disebabkan  substansi kajian dan konteks pembelajaran selalu berkembang dan

berubah menurut dimensi ruang dan waktu, mengikuti perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi secara global. Pentingnya kompetensi guru tersebut

sejalan dengan sabda Rosulullah dari Abu Hurairah RA. Rasulullah bersabda; “

Apabila suatu masalah diserahkan kepada orang yang bukan profesinya

(ahlinya) maka tunggulah saat kehancuranya.” (HR. Bukhari).

Kompetensi guru pertama yang perlu dikembangkan adalah kompetensi

profesional. Guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung

jawab, dan rasa kesejawatan yang didukung oleh etika profesi yang kuat serta

kualifikasi kompetensi yang memadai. Untuk mencapai guru yang profesional

tersebut harus ada upaya upaya konkrit baik yang dilakukan oleh guru  secara

mandiri maupun berupa program kegiatan yang disponsori oleh madrasah.

Perencanaan peningkatan/pemenuhan standar kompetensi profesional

guru di MAN I Bandar Lampung menurut Antoni Iswantoro, Kepala MAN I

Bandar Lampung adalah:

Kegiatan-kegiatan yang kami persiapkan untuk meningkatkan
kompetensi profesional guru adalah dengan mengikutsertakan para guru
dalam kegiatan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) seperti:
Workshop, IHT (in-house training) dalam MGMP. Mengikutsertakan
guru-guru dalam diskusi atau seminar tentang pendidikan. Selanjutnya
melaksanakan supervisi klinis yang dilakukan oleh Kepala Madrasah
dan pengawas.152

Perencanaan program pemenuhan kompetensi profesional guru yang

dilakukan di MAN I Bandar Lampung tersebut dinilai tepat, karena In-house

152Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 22 Februari 2016
pukul 09.02 WIB.
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training (IHT). Pelatihan dalam bentuk IHT adalah pelatihan yang

dilaksanakan secara internal di KKG/MGMP, sekolah atau tempat lain yang

ditetapkan untuk menyelenggarakan pelatihan. Strategi pembinaan melalui IHT

dilakukan berdasarkan pemikiran bahwa sebagian kemampuan dalam

meningkatkan kompetensi dan karir guru tidak harus dilakukan secara

eksternal, tetapi dapat dilakukan oleh guru yang memiliki kompetensi kepada

guru lain yang belum memiliki kompetensi. Dengan strategi ini diharapkan

dapat lebih menghemat waktu dan biaya. Workshop dilakukan untuk

menghasilkan produk yang bermanfaat bagi pembelajaran, peningkatan

kompetensi maupun pengembangan karirnya. Workshop dapat dilakukan

misalnya dalam kegiatan menyusun KTSP, analisis kurikulum, pengembangan

silabus, penulisan RPP, dan sebagainya. Di lingkungan sekolah, supervisi

mempunyai peranan cukup strategis dalam meningkatkan prestasi kerja guru,

yang pada gilirannya akan meningkatkan prestasi sekolah.

Dengan mengikuti berbagai diskusi tentang pendidikan  diharapkan

para guru dapat memecahkan masalah yang dihadapi berkaitan dengan proses

pembelajaran di sekolah ataupun masalah peningkatan kompetensi dan

pengembangan karirnya. Mengikutsertakan guru di dalam kegiatan seminar

dan pembinaan publikasi ilmiah juga dapat menjadi model pembinaan

berkelanjutan bagi peningkatan keprofesian guru. Kegiatan ini memberikan

peluang kepada guru untuk berinteraksi secara ilmiah dengan kolega

seprofesinya berkaitan dengan hal-hal terkini dalam upaya peningkatan kualitas

pendidikan.
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Kompetensi guru kedua yang perlu dikembangkan adalah kompetensi

pedagogik. Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan Guru dalam

pengelolaan pembelajaran peserta didik yang sekurang-kurangnya meliputi: a.

pemahaman wawasan atau landasan kependidikan; b. pemahaman terhadap

peserta didik; c. pengembangan kurikulum atau silabus; d. perancangan

pembelajaran; e. pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis; f.

pemanfaatan teknologi pembelajaran; g. evaluasi hasil belajar; dan h.

pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang

dimilikinya. Sehubungan dengan upaya perencanaan pengembangan

kompetensi pedagogik guru MAN I Bandar Lampung, Antoni Iswantoro

menyatakan bahwa:

Perencanaan peningkatan kompetensi pedagogik para guru di MAN I
Bandar Lampung dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti: MGMP,
workshop, seminar, diskusi, Penelitian tindakan kelas, pelatihan
implementasi kurikulum 2006/2013 baik yang kami selenggarakan secara
mandiri maupun yang diselenggarakan oleh instansi induk seperti
Kemenag Propinsi, dan LPMP. Sedangkan yang berbentuk pelatihan dan
pelaksanaan tugas yaitu: pelatihan pembuatan silabus dan RPP.153

Kegiatan pengembangan kompetensi pedagogik seperti penelitian

tindakan kelas merupakan suatu langkah maju dan tepat karena penelitian

tindakan kelas, merupakan  suatu kegiatan ilmiah berbasis pada perencanaan

dan solusi atas masalah yang dihadapi anak dalam belajar di kelas. Sehingga

hasil belajar anak dapat meningkat dan target perencanaan guru dapat tercapai.

Pada prinsipnya, Kesemua aspek kompetensi pedagogik senantiasa dapat

ditingkatkan melalui pengembangan kajian masalah dan alternatif solusi.

153Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 22 Februari 2016
pukul 09.18 WIB.
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Kompetensi guru ketiga yang perlu dikembangkan adalah kompetensi

sosial. Kompetensi sosial adalah kemampuan dan kecakapan seorang guru

(dengan kecerdasan sosial yang dimiliki) dalam berkomunikasi dan

berinteraksi dengan orang lain yakni siswa secara efektif dalam pelaksanaan

proses pembelajaran. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 74 tahun 2008,

guru sekurang-kurangnya harus memiliki kompetensi untuk – berkomunikasi

dengan baik secara lisan, tulisan, dan isyarat – menggunakan teknologi

komunikasi dan informasi – bergaul secara efektif – bergaul secara santun –

menerapkan prinsip persaudaraan sejati dan semangat kebersamaan.

Perencanaan upaya-upaya untuk mengembangkan kompetensi sosial guru
di MAN I Bandar Lampung meliputi: mengadakan diskusi dan
melakukan kunjungan langsung ke masyarakat (home visit: berbicara dari
hati ke hati dengan orang tua/ wali murid), bakti sosial, mengikuti
pelatihan berkaitan dengan kompetensi sosial guru dan beradaptasi di
tempat bertugas (mengaktifkan komunikasi internal dan eksternal
sekolah).154

Guru harus bisa berkomunikasi dengan baik. Baik komunikasi secara

lisan atau tulisan, dan isyarat dengan memakai teknologi komunikasi dan

informasi. Guru harus bisa bergaul secara efektif baik dengan siswa maupun

dengan sesama pendidik, wali atau orang tua murid dan bergaul secara santun

dengan masyarakat sekitarnya. Bisa diartikan bahwa kompetensi sosial guru

mempunyai arti sebagai kompetensi yang berhubungan dengan kemampuan

untuk bersosialisasi dengan orang lain di dalam kehidupan bermasyarakat.

Kompetensi guru keempat yang perlu dikembangkan adalah

kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian adalah salah satu

154Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung,18 Februari 2016 pukul
10.31 WIB.
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kemampuan yang sangat dibutuhkan guru dalam melaksanakan tugas

keguruannya. Seorang guru yang memiliki kecenderungan dan bakat untuk

menjadi guru, sehingga ia pun akan selalu memiliki sikap optimisme dalam

pekerjaannya sebagai guru, ia akan cepat dan tepat dalam mengambil

keputusan. Kompetensi kepribadian ini meniscayakan guru akan berlaku arif,

jujur, konsisten, memiliki komitmen, kesabaran, kestabilan mental.

kedisiplinan dalam perkataan dan perbuatan, berwibawa dan lain sebagainya,

yang dapat memberikan contoh yang baik bagi masyarakat pada umumnya.

Kecuali itu kompetensi kepribadian ini juga terlihat dari kemampuan

guru dalam menahan emosi, mampu mengendalikan diri, tenang dan tidak

cerobah dalam bertindak. Guru yang memiliki kompetensi kepribadian tidak

akan cepat mengambil kesimpulan tanpa memiliki data dan informasi yang

cukup dalam membaca fenomena. Guru dalam konteks ini akan mampu

mengaktualisasikan norma-norma yang terkandung dalam kode etik guru.

Upaya peningkatan kompetensi kepribadian  guru di MAN I Bandar Lampung

dinyatakan oleh Antoni Iswantoro, Kepala MAN I Bandar Lampung:

Berkaitan dengan upaya peningkatan kompetensi kepribadian guru, di
Madrasah kami memang belum ada suatu program khusus, melainkan
inklude didalam peraturan madrasah seperti: Guru wajib mengajar tepat
pada waktunya, Guru wajib mengisi daftar hadir baik manual maupun
elektronik, guru wajib mengenakan busana atau pakaian seragam
Madrasah yang sudah ditetapkan, Guru tidak boleh berprilaku a moral,
kasar dan tidak edukatif, guru harus menunjukkan keteladanan dalam
proses pembelajaran, guru harus demokratis, menghargai kelebihan dan
kekurangan murid termasuk perbedaan minat dan bakat masing-masing
dan beberapa petunjuk lainnya yang sering kami sampaikan pada setiap
momen pembinaan seperti pada upacara rutin hari senin, rapat dinas, dan
lain lain. Kami juga membuat media pembinaan sikap mental melalui
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beberapa slogan yang kami tulis di banner dan kami pasang ditempat
tempat strategis dilingkungan MAN I Bandar Lampung.155

Informasi tersebut sesuai dengan bukti kehadiran guru dalam mengajar

yang termuat didalam dokumen kehadiran guru MAN I Bandar Lampung tahun

pelajaran 2015/2016156. Berdasarkan hasil observasi157 menunjukkan bahwa

para guru memakai pakaian seragam dalam menjalankan tugas seperti yang

telah diatur dan tetapkan oleh Kepala Madrasah. Fakta tersebut

menggambarkan bahwa pengembangan kompetensi kepribadian guru dapat

dilakukan dengan banyak cara seperti yang sudah dilakukan di MAN I Bandar

Lampung. Dengan kata lain sejumlah indikator kepribadian yang

berketeladanan seperti : Rendah hati, Disiplin,  Berani, Pemaaf, Ikhlas, Kreatif,

Jujur,  Cermat, Empati, Ceria,  Istiqamah, Terbuka, Energik, Ulet,  Humoris,

Santun, Sabar,  Berwibawa, Selalu ingin maju,  Adil dan bijaksana, dapat di

tumbuh kembangkan melalui beberapa tindakan seperti:

a. Membangun dan membiasakan kesadaran berperilaku , sehingga apapun

yang dilakukan bukan tanpa alasan dan tanggung jawab pendidikan.

b. Mencontohkan perilaku orang – orang sukses dalam mendidik.

c. Belajar dari sebuah kesalahan dan lain sebagainya.

155Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 22 Februari 2016
pukul 09.47 WIB.

156Dokumen Kehadiran Guru Mengajar MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2015/2016.

157Observasi tentang Kedisiplinan Guru, Bandar Lampung, 22 Februari 2016, pukul 08.00
WIB.
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(3) Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik Menggunakan Teknologi

Informasi dalam Melaksanakan Pembelajaran

Peran teknologi informasi semakin penting, karena memasuki era

informasi (information age), di mana informasi memiliki peranan yang sangat

penting dalam semua aspek kehidupan. Siapa yang menguasai informasi maka

ia yang memiliki peluang lebih dibandingkan dengan yang tidak memiliki.

Pemanfaatan informasi yang optimal dapat memberikan ide yang inovatif

untuk pengembangan.

Sesungguhnya, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang

kini kian cepat, memberikan opportunity (kesempatan) bagi perbaikan dan

akselerasi peningkatan kualitas praktik pendidikan (khususnya pembelajaran).

Lahir dan berkembangnya teknologi dunia maya, mendorong guru untuk lebih

kreatif dalam memberikan layanan pembelajaran tanpa harus dibatasi oleh

alokasi jam pelajaran. Demikian pula siswa dapat memperoleh informasi dalam

lingkup yang luas dari berbagai sumber dengan menggunakan media dunia

maya (internet). Salah satu yang sangat urgen untuk menjadi perhatian para

pendidik adalah berkembangnya apa yang disebut cyber teaching atau

pengajaran maya, yaitu proses pengajaran yang dilakukan dengan

menggunakan internet, dalam istilah lain dikenal juga dengan E-learning.

Dalam upaya mempersiapkan peningkatan kemampuan dan

keterampilan menggunakan teknologi informasi para guru dilingkungan MAN

I Bandar Lampung, Antoni Iswantoro, menyatakan bahwa:

Kami telah sepakat dengan pihak komite untuk merencanakan
penambahan jumlah komputer ( PC ), Laptop dan LCD Proyektor dengan
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sumber dana baik dari komite  maupun mengupayakan bantuan dari
pemerintah. Selain penambahan fasilitas fisik tersebut, kami juga
merencanakan untuk menyelenggarakan diklat penggunaan  IT bagi
guru-guru minimal 1 tahun sekali dengan menghadirkan tutor
profesional. Kami menginginkan semua guru tanpa kecuali dapat
mengoperasikan komputer dan sejenisnya dengan baik dan menggunakan
internet sebagai alternatif sumber bahan ajar.158

Perencanaan kegiatan seperti dinyatakan diatas merupakan hal yang

penting dalam upaya percepatan penguasaan TI para guru dilingkungan MAN I

Bandar Lampung. Hal tersebut tentu akan sangat bermanfaat dalam

peningkatan mutu proses pembelajaran. Para guru dapat belajar bersama

dengan guru lain atau petugas lab komputer yang lebih mahir dengan TI,

mengikuti training dasar komputer dan mengikuti kursus yang dilakukan secara

mandiri di luar program Madrasah. Bagi seorang guru, penguasaan IT akan

mempermudah untuk mencari bahan ajar yang bervariasi. Pengolahan nilai

baik nilai ulangan harian, mid semester, ulangan semester dan nilai dari tugas

tugas lainnya dapat dilakukan dengan lebih sistematis dan cepat bila dilakukan

dengan menggunakan TI (komputer/laptop). Dalam hal ini Hj. Indriati, Guru

PKn, menyatakan:

Untuk memperkaya bahan ajar dan metode pembelajaran , kami
membuka internet (google) dan kami juga menganjurkan para siswa
untuk memanfaatkan Teknologi Informasi (internet) untuk mencari
jawaban atas tugas-tugas yang kami berikan. Keberadaan internet sangat
membantu kami dalam menunjang kegiatan pembelajaran.159

158Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 22 Februari 2016
pukul 10.13 WIB.

159Indriati, Guru, Wawancara, Bandar Lampung, 23 Februari 2016 pukul 09.02 WIB.
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(4) Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik Dalam Menguasai

Persuratan Dinas, Perpajakan, dan Komputer

Pengetahuan tentang administrasi perkantoran, khususnya mengenai

persuratan dinas, sangat penting untuk diketahui para guru, karena guru ketika

akan mengajukan kenaikan pangkat hal  surat menyurat. Pengetahuan tentang

perpajakan harus dimiliki oleh guru dan tata usaha. Hal tersebut berkaitan

dengan peraturan pajak atas penghasilan yang diterima, peraturan tentang

besaran pemotongan pajak untuk jenis jenis kegiatan tertentu. Menurut Antoni

Iswantoro:

Untuk meningkatkan kemampuan para guru dan tata usaha dalam hal
persuratan dinas, pengetahuan perpajakan dan keterampilan
mengoperasikan komputer, kami merencanakan untuk mengadakan
workshop dalam rangka pelatihan ketiga hal tersebut setahun sekali
dengan mengundang nara sumber yang berkompeten.160

(5) Peningkatan Kemampuan Pendidik Dalam Merancang dan

Melaksanakan Pembelajaran Inovatif Untuk Meningkatkan

Kreatifitas Peserta Didik

Kata “inovatif” berasal dari kata sifat bahasa Inggris inovative. Kata ini

berakar dari kata kerja to innovate yang mempunyai arti menemukan (sesuatu

yang baru). Oleh karena itu, pembelajaran inovatif dapat diartikan sebagai

pembelajaran yang dirancang oleh guru, yang sifatnya baru, tidak seperti yang

biasanya dilakukan, dan bertujuan untuk menfasilitasi siswa dalam

160 Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 25 Januari 2016
pukul 16.30 WIB.
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membangun pengetahuan sendiri dalam rangka proses perubahan perilaku ke

arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan perbedaan yang dimiliki siswa.

Dalam konteks program belajar mengajar, program pembelajaran yang

inovatif dapat berarti program yang dibuat sebagai upaya mencari pemecahan

suatu masalah. Itu disebabkan, karena program pembelajaran tersebut belum

pernah dilakukan atau program pembelajaran yang sejenis sedang dijalankan

akan tetapi perlu perbaikan. Program pembelajaran inovatif adalah program

pembelajaran yang langsung memecahkan permasalahan yang sedang dihadapi

oleh kelas berdasarkan kondisi kelas. Pada gilirannya program pembelajaran

tersebut akan memberi sumbangan terhadap usaha peningkatan mutu sekolah

secara keseluruhan. Menurut sisca Novalia, guru bahasa Inggris:

Sebagai salah satu bentuk pembelajaran inovatif di MAN I Bandar
Lampung, kami merencanakan untuk mengadakan kegiatan “English
meeting” diluar jam pelajaran Madrasah. Bentuk kegiatannya bervariasi,
bisa berbentuk communicative games (permainan), sehingga semua
peserta dapat terlibat berbicara. Dan bisa juga berbentuk story telling.161

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa para guru Bahasa Inggris di

MAN I Bandar Lampung telah menyadari akan pentingnya peningkatan

kemampuan berbahasa Inggris, karena itu perlu disiapkan perencanaan tentang

bentuk kegiatan yang tepat sesuai dengan kebutuhan.

161Sisca Novalia, Guru, Wawancara, Bandar Lampung, 15 Februari 2016 pukul 10.11
WIB.
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(6) Peningkatan Kemampuan Pendidik Dalam Melakukan Penilaian

Sikap, Perilaku, dan Keterampilan Peserta Didik

Penilaian sikap merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati

sikap peserta didik dalam berperilaku di lingkungan tempat belajar. Secara

umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran berbagai

mata pelajaran adalah sebagai berikut:

2) Sikap terhadap materi pelajaran; Peserta didik perlu memiliki sikap positif

terhadap materi pelajaran. Dengan sikap`positif dalam diri peserta didik,

akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi

motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan.

3) Sikap terhadap guru/pengajar; Peserta didik perlu memiliki sikap positif

terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap

guru, akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan

demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru akan

sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.

4) Sikap terhadap proses pembelajaran; Peserta didik juga perlu memiliki sikap

positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses

pembelajaran di sini mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi,

dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang

menarik, nyaman, dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar

peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.

5) Sikap berkaitan dengan nilai-nilai atau norma-norma tertentu berhubungan

dengan suatu materi pelajaran; Misalnya: kasus atau masalah lingkungan
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hidup, berkaitan dengan materi Biologi atau Kimia. Peserta didik juga perlu

memiliki sikap yang tepat, yang dilandasi oleh nilai-nilai positif terhadap

kasus lingkungan tertentu (kegiatan pelestarian/kasus perusakan lingkungan

hidup). Misalnya, peserta didik memiliki sikap positif terhadap program

perlindungan satwa liar. Dalam kasus yang lain, peserta didik memiliki

sikap negatif terhadap kegiatan ekspor kayu glondongan ke luar negeri.

6) Sikap-sikap lain yang dimuat dalam tujuan pendidikan Misalnya: mandiri,

kreatif, bertanggung jawab, demokratis, dan lain-lain yang secara umum

digunakan pada unjuk kerja. Menurut Maskur:

Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penilaian sikap,
prilaku dan keterampilan siswa, kami merencanakan untuk melaksanakan
program IHT ( in-house training ). Dalam kegiatan tersebut akan dibahas
cara/teknik penilaian sikap, prilaku dan keterampilan siswa.162

b) Pelaksanaan Standar PTK

(1)Rekrutmen Pendidik  Yang Memenuhi Standar

Guru sebagai aktor utama dalam dunia pendidikan menghadapi

tantangan besar dalam menjalankan profesi mulianya. Peran guru diharapkan

tidak hanya sebagai tenaga pengajar tetapi juga sebagai tenaga pendidik. Oleh

karena itu, seorang guru tidak hanya orang yang pintar secara akademis

(menguasai bidang studi yang akan diajarkannya) tetapi juga pintar secara

emosional dan spiritual.

Rekrutmen adalah suatu proses untuk mencari calon atau kandidat

pegawai, karyawan, buruh, manajer, tenaga edukatif, atau tenaga kerja baru

162Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 18 Februari 2016 pukul
10.56 WIB.
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untuk memenuhi kebutuhan sdm oraganisasi atau perusahaan. Dalam tahapan

ini diperlukan analisis jabatan yang ada untuk membuat deskripsi pekerjaan/

job description dan juga spesifikasi pekerjaan/ job specification. Untuk

rekrutmen dilakukan melalui proses yang disebut seleksi. Terkait dengan

rekrutmen guru, Antoni Iswantoro, Kepala MAN I Bandar Lampung

menyatakan:

MAN I Bandar Lampung adalah madrasah dibawah kendali resmi
pemerintah, sehingga penerimaan/rekrutmen tenaga pendidik (guru)
sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian
Agama RI. Kami hanya menerima saja guru-guru yang mendapat surat
keputusan (SK) /tugas mengajar selaku PNS yang ditempatkan di
madrasah ini. Apabila ada kekurangan guru untuk mata pelajaran
tertentu, dan belum ada penugasan dari pemerintah, maka kami
melakukan rekrutmen tenaga guru yang nantinya berstatus honorer.
Seleksi guru honorer tersebut menggunakan tes tertulis, praktik  dan
wawancara. Adapun materi seleksi disesuaikan dengan substansi mata
pelajaran yang akan diampu. Persyaratan utama pendaftar guru honorer
harus berkualifikasi akademik minimal sarjana S1sesuai bidangnya.163

Rekrutmen tenaga guru melalu tes, ini banyak dilakukan di

kabupaten/kota di Indonesia. Rekrutmen ini dialakukan bersamaan dengan tes

penerimaan CPNS secara umum. Seleksi yang dilakukan adalah melalui tes

tertulis dengan soal yang diberikan adalah tentang pengetahuan umum, dan

disamping itu beberapa bidang studi menggunakan tes praktik seperti bidang

studi olah raga, komputer, dan kesenian. Materi tes tertulis yang bersifat

pengetahuan umum seperti ini dinilai oleh banyak kalangan memiliki

validitas yang rendah karena tidak mengukur apa yang seharusnya diukur.

Mestinya materi tes tertulis untuk calon guru matematika  adalah soal soal

tentang mata pelajaran matematika, begitu pula mata pelajaran yang lain.

163Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 22 Februari 2016
pukul 10.31 WIB.
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(2) Mengajukan Guru-Guru Yang Belum Tersertifikasi Untuk

Mengikuti Uji Kompetensi Ke Dinas Pendidikan/Kemenag

Tujuan uji kompetensi guru (UKG) adalah untuk memetakan kualitas

guru, yang nantinya dijadikan bahan pertimbangan guna pengambilan

kebijakan yang berkaitan dengan kenaikan pangkat, promosi jabatan dan lain

sebagainya. Selain itu, kompetensi guru yang diperoleh akan digunakan

sebagai bahan untuk melakukan peningkatan kompetensi secara berkelanjutan

(diklat).

Setiap periode pelaksanaan UKG dilingkungan Kemenag RI, kami
mengajukan guru-guru yang belum tersertifikasi untuk mengikuti UKG
yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini Kementrian
Agama RI.Adapun persyaratannya menyesuaikan dengan persyaratan
UKG secara nasional.164

Pernyataan tersebut sesuai dengan data guru yang telah mengikuti UKG

dalam dokumen peserta UKG MAN I Bandar Lampung165. Pendataan UKG

merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi wakil kepala madrasah bidang

kurikulum.

(3) Memotivasi dan Mendorong Guru-Guru Untuk Meningkatkan

Kualifikasi Akademik (S-2, S3)

Guru sebagai tenaga pendidik yang berhubungan langsung dengan

peserta didik harus memiliki keahlian khusus atau kualifikasi khusus di

bidang akademik. Dengan kompetensi yang dimilikinya guru dapat

menjalankan tugas dengan baik untuk mencerdaskan peserta didik. Pada

164Maskur, Waka Kurikulum, Wawancara, Bandar Lampung, 18 Februari 2016 pukul
11.19 WIB.

165 Dokumen UKG MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas Pasal 42 ayat (1)

“Pendidik harus memiliki kualifikasi minimum dan sertifikasi sesuai dengan

jenjang kewenangan mengajar, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki

kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.” Dalam pasal ini

sangat jelas dikatakan bahwa guru di Indonesia harus memiliki kualifikasi

minimum serta harus mengikuti sertifikasi untuk meningkatkan kualifikasi

akademik dan kompetensi guru.

Kemudian dijelaskan lagi pada Undang-Undang No 14 Tahun 2005

tentang Guru dan Dosen pada pasal 8, pasal 9, dan pasal 10. Pasal 8 berbunyi

“Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik,

sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan

tujuan pendidikan nasional.” Pasal 9 berbunyi “Kualifikasi akademik

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 diperoleh melalui pendidikan tinggi

program sarjana atau program diploma empat.” Sedangkan pada pasal 10

tertulis “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi

kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan

kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi.” Standar

kualifikasi akademik dan kompetensi guru lebih lanjut diatur dalam

Peraturaan Menteri Pendidikan Nasonal Nomor 16 Tahun 2007 Pasal 1 ayat

(1) “Setiap guru wajib memenuhi standar kualifikasi akademik dan

kompetensi guru yang berlaku secara nasional”.

Kualifikasi akademik Guru SMA / MA Guru pada SMA dan MA

harus memiliki kualifikasi akademik minimum Diploma 4 ( D4 ) atau sarjana
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( S1 ) program studi yang sesuai dengan mata pelajaran yang di ajarkan serta

diperoleh dari program studi yang ter akreditasi. Upaya peningkatan

kualifikasi akademik para guru dilingkungan MAN I Bandar Lampung

dikemukakan oleh Antoni Iswantoro sebagai berikut:

Guru-guru kami alhamdulilah semua sudah berkualifikasi akademik
minimal S1, bahkan sebagian yang lain sudah berkualifikasi S2.
Meskipun demikian kami selalu memotivasi para guru untuk
meningkatkan kualifikasi akademiknya minimal S2. Untuk itu kami
melakukan berbagai upaya strategis misalnya mencari informasi dan
melakukan komunikasi dengan pihak Kemenag dan jajarannya untuk
memanfaatkan program beasiswa melanjutkann studi untuk guru. Kami
juga mendorong dan memberikan izin belajar bagi guru-guru yang akan
melanjutkan pendidikan jenjang S2 di beberapa perguruan tinggi yang
ada di propinsi Lampung.166

Kebijakan Kepala MAN I Bandar Lampung tersebut, dinilai tepat

untuk diterapkan pada guru-guru yang tidak bisa meninggalkan tugas

mengajarnya di sekolah/madrasah karena sesuatu hal. Misalnya karena

kekurangan guru. Bila guru harus meninggalkan kelas maka proses

pembelajaran akan terganggu. Model Ijin Belajar, dimana guru tetap

melaksanakan tugas mengajar di sekolah, tetapi dalam waktu yang sama

mereka juga mengikuti kuliah di perguruan tinggi. Perkuliahan dilaksanakan

di sela-sela mengajar atau pada hari tidak mengajar. Peningkatan kualifikasi

model ini dapat besifat mandiri maupun kelompok. Ijin belajar yang bersifat

mandiri sama dengan tugas belajar mandiri hanya berbeda pada beban

mengajar.

166Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 22 Februari 2016
pukul 10.49 WIB.
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(4)Mengadakan IHT/Workshop dan Kegiatan Lain Untuk

Meningkatkan Kemampuan Guru Menggunakan Teknologi Informasi

Dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran

Pemanfaatan media TIK dalam bidang pendidikan, dapat menunjang

pembelajaran yang kini merupakan suatu keharusan, bukan hanya untuk

meningkatkan efektivitas dan kualitas pembelajaran, tetapi yang lebih penting

adalah untuk meningkatkan penguasaan TIK baik bagi guru mau pun siswa

sebagai bekal hidup di era teknologi yang terus berubah dan berkembang.

Dalam konteks pembelajaran, pemanfaatan dan pemberdayaan media TIK,

termasuk teknologi multimedia, dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi

pembelajaran, yang diharapkan dapat memberikan kepuasan public dengan

memberikan layanan yang prima dengan hasil sesuai dengan Standar dan

tujuan yang diharapkan. Jika pada masa lalu ada anggapa bahwa

pembelajaran tidak terlalu perlu menggunakan media TIK, pada era saat ini

penggunaan media TIK merupakan suatu keharusan.

Penguasaan Teknologi Informasi dan Komunikasi kini menjadi bagian

dari tuntutan kompetensi guru, baik guna mendukung pelaksanaan tugasnya

(penyusunan perencanaan, penyajian pembelajaran, evaluasi dan analisis hasil

evaluasi) maupun sebagai sarana untuk mencari dan mengunduh sumber-

sumber belajar. Sehingga setiap guru pada semua jenjang harus siap untuk

terus belajar TIK guna pemenuhan tuntutan kompetensi tersebut. Sehubungan

dengan upaya peningkatan kompetensi guru dibidang TIK ini, Antoni

Iswantoro, Kepala MAN I Bandar Lampung menyatakan:
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Program kami untuk meningkatkan kemampuan guru dibidang TIK antara
lain:

1) Mengirim guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan, penataran,
seminar dan workshop mengenai TIK.

2) Mengadakan kegiatan pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh guru
dengan mendatangkan nara sumber.

3) Mendorong guru untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan
sebagaimana ditentukan pemerintah.

4) Melengkapi berbagai sarana dan media yang dapat menunjang
kegiatan pembelajaran.

5) Melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan berbagai strategi
dan metode dengan menggunakan IT.

6) Mengadakan studi banding ke sekolah lain yang dipandang lebih
maju.kelengkapan sarana dan penguasaan IT nya.167

Berdasarkan data dalam dokumen pengembangan Kompetensi  guru

MAN I168 terdapat beberapa kegiatan seperti Workshop TIK, Workshop

penyusunan perangkat pembelajaran dan kegiatan MGMP.

(5)Menyelenggarakan/Mengirim Tenaga Pendidik Untuk Mengikuti

Diklat Profesi Untuk Meningkatkan Profesionalisme Tugas

Guru Profesional adalah guru yang memiliki komponen tertentu sesuai

dengan persyaratan yang dituntut oleh profesi keguruan. Guru profesional

senantiasa menguasai bahan atau materi pelajaran yang akan diajarkan dalam

interaksi belajar mengajar, serta senantiasa mengembangkan kemampuan

secara berkelanjutan, baik dalam segi ilmu yang dimilikinya maupun

pengalamannya. Sedangkan Profesionalisme guru adalah kemampuan guru

untuk melakukan tugas pokoknya sebagai pendidik dan pengajar meliputi

167Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 22 Februari 2016
pukul 11.21 WIB.

168 Dokumen Pengembangan Kompetensi Guru, MAN I Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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kemampuan merencanakan, melakukan, dan melaksanakan evaluasi

pembelajaran.

Guru yang profesional menjadi harapan kita semua, karena dengan

adanya peningkatan kemampuan guru sehingga menjadi guru yang

profesional diharapkan kualitas pendidikan di Indonesia mengalami

peningkatan. Peserta didik perlu dididik dan dibina oleh guru-guru yang

profesional sehingga kualitas/mutu yang dihasilkan akan lebih maksimal.

Adapun upaya untuk meningkatkan profesionalisme guru dilingkungan MAN

I Bandar Lampung menurut Antoni Iswantoro adalah:

1) Menempuh pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi sesuai
kualifikasi akademik

2) Melalui Program Sertifikasi Guru
3) Mengikutsertakan/memberikan pendidikan dan pelatihan ( diklat )

bagi guru
4) Mengikuti kegiatan MGMP ( Musyawarah Guru Mata Pelajaran )
5) Menganjurkan agar guru aktif dalam pertemuan-pertemuan ilmiah

dibidang pendidikan
6) Menggalakkan gerakan  guru gemar membaca.169

Berdasarkan dokumen Kegiatan MGMP MAN I170 Bandar Lampung

diperoleh data tentang jadwal dan peserta kegiatan  MGMP baik pada tingkat

madrasah maupun pada tingkat Kota Bandar Lampung.

Perkembangan kemampuan penguasaan ilmu dan teknologi memang

tidak bisa dilepaskan dari upaya mengikuti perkembangan informasi secara

terus menerus (berkesinambungan). Dan hal tersebut dapat dilakukan dengan

antara lain dengan banyak membaca baik membaca buku teks maupun media

cetak lain yang berhubungan dengan profesionalisme dibidang pendidikan.

169Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 22 Februari 2016
pukul 11.45 WIB.

170 Dokumen Kegiatan MGMP MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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Mengikuti dialog dalam berbagai bentuk pertemuan ilmiah dibidang

pendidikan akan bermanfaat menambah wawasan keprofesionalan guru

dibidang pendidikan.

c) Evaluasi Standar PTK

(1)Mengkalkulasi Jumlah Pendidik  Yang Memenuhi Standar Minimal

Standar minimal kualifikasi pendidikan untuk pendidik jenjang

SMA/MA diatur dalam Peraturaan Menteri Pendidikan Nasonal Nomor 16

Tahun 2007 yang berbunyi: Guru pada SMA/MA, atau bentuk lain yang

sederajat, harus memiliki kualifikasi akademik pendidikan minimum diploma

empat (D-IV) atau sarjana (S1) program studi yang sesuai dengan mata

pelajaran yang diajarkan/diampu, dan diperoleh dari program studi yang

terakreditasi. Sehubungan dengan kualifikasi pendidikan guru-guru MAN I

Bandar Lampung, Antoni Iswantoro menyatakan:

Guru kami seluruhnya berjumlah 88 orang. Sebanyak 64 orang guru
berkualifikasi pendidikan S1 dan 24 orang berkualifikasi pendidikan
S2. Dengan  demikian secara keseluruhan guru-guru kami dilingkungan
MAN I Bandar Lampung telah memenuhi standar minimal kualifikasi
pendidikan sesuai dengan Permendiknas no. 16 tahun 2007.171

Pernyataan Antoni Iswantoro tersebut sesuai dengan data dalam

dokumen waka kurikulum tentang kualifikasi pendidikan guru MAN I172.

171Antoni Iswantoro, Kepala Madrasah, Wawancara, Bandar Lampung, 22 Februari 2016
pukul 13.18 WIB.

172Dokumen Kualifikasi Pendidikan Guru MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2015/2016.
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(2)Mengkalkulasi Jumlah Pendidik Yang Lulus Uji Kompetensi dan

Memperoleh Tunjangan Sertifikasi

Berdasarkan dokumen tentang pendidik dan tenaga kependidikan

MAN I Bandar Lampung173, diperoleh data bahwa pada tahun pelajaran

2015/2016 jumlah tenaga pendidik (guru) yang telah mengikuti uji

kompetensi guru (UKG) dan dinyatakan lulus sebanyak 52 orang. Sedangkan

yang sudah lulus sertifikasi dan mendapatkan tunjangan sertifikasi sebanyak

64 orang. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar tenaga pendidik di

MAN I Bandar Lampung telah memenuhi persyaratan sebagai guru yang

memiliki kompetensi sebagai guru dalam bidangnya masing masing.

Penguasaan kompetensi ini juga telah dibuktikan dengan kelulusan dalam

ujian sertifikasi. Secara umum dapat dikatakan bahwa sebagian besar guru di

MAN I Bandar Lampung telah memenuhi kriteria sebagai guru yang

profesional.

(3)Mengkalkulasi Jumlah Pendidik Yang Melanjutkan Pendidikan S-2

Dengan Beasiswa

Berdasarkan dokumen tentang kualifikasi pendidikan guru MAN I

Bandar Lampung174, diperoleh data tentang jumlah guru yang melanjutkan

studi ke jenjang S2 dengan bantuan dana dari pemerintah ( beasiswa )

sebanyak 5 orang. Mereka adalah : Drs. Maskur, M.Ag. ( guru aqidah,

akhlak), Ahmad Gumrowi, M.Fis. ( guru fisika), Drs. Abd. Haris, MA. (guru

173Dokumen UKG dan Sertifikasi Guru MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2015/2016.

174Dokumen Kualifikasi Pendidikan Guru MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran
2015/2016.
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bahasa arab), Joko Dwi Surawu, M.Si. (guru matematika), Selvi Afrida,

M.Kim. (guru kimia).

(4)Observasi dan Penilaian Kegiatan Proses Pembelajaran Dengan

Menggunakan Teknologi Informasi

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dalam proses

pembelajaran di MAN I Bandar Lampung175, ditemukan bahwa sebagian

guru sudah menggunakan laptop/komputer dan LCD Proyektor dalam proses

pembelajaran. Terutama dalam pengolahan nilai, pemberian tugas dan

pengayaan bahan ajar.

B. Analisis Data Temuan Kasus Individu

1. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Standar Isi, Standar Proses, dan

Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di SMA Al-Kautsar Bandar

Lampung

a. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Standar Isi

1) Perencanaan Standar Isi

Perencanaan standar isi di SMA Al-Kautsar diawali dengan

pembentukan Tim Pengembang Kurikulum Sekolah (TPKS). Proses

pembentukan TPKS melibatkan unsur-unsur (stakeholder) pendidikan

dilingkungan SMA Al;-Kautsar Bandar Lampung seperti Kepala Sekolah,

Wakil Kepala Sekolah, dan perwakilan guru. Pembentukan TPKS dilakukan

dalam suatu pertemuan resmi dipimpin oleh Kepala Sekolah.

175Observasi tentang Penggunaan Media Pembelajaran, Bandar Lampung, 19 Februari
2016 pukul 08.00 WIB.
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Berdasarkan Surat Tugas Tim Pengembang Kurikulum  Nomor : 33

tahun 2015 yang ditanda tangani oleh Kepala SMA Al-Kautsar Bandar

Lampung,  TPKS berjumlah 17 orang  yang terdiri atas 1 orang Ketua, dan 16

anggota. Surat Tugas Tim Pengembang Kurikulum Sekolah selengkapnya

terlampir.  Didalam Surat tugas tersebut telah ada pembagian tugas secara

global meliputi : Penanggung jawab manajemen sekolah dengan 2 anggota,

penanggung jawab manajemen KTSP dan penilaian dengan 7 anggota,

penanggung jawab pembelajaran, dan penanggung jawab analisis konteks

dengan 4 anggota. Setelah TPKM terbentuk,  langkah perencanaan berikutnya

adalah merumuskan kerangka dasar kurikulum, menyusun struktur kurikulum

dan standar kompetensi, menentukan beban belajar,

menyusun/mengembangkan silabus dan menyusun kalender pendidikan.

Dalam struktur TPKS tersebut tidak memasukkan unsur komite

sekolah padahal komite sekolah penting untuk diikutsertakan dalam

pembangunan dan pengembangan mutu sekolah termasuk dalam

pengembangan kurikulum sekolah sebagaimana peran Komite Sekolah yang

telah dirumuskan dalam Keputusan Mendiknas No.044/U/2000 sebagai :

pemberi pertimbangan (advisory agency) dalam penentuan dan pelaksanaan

kebijakan pendidikan di satuan pendidikan serta, pendukung (supporting

agency), baik yang berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam

menyelenggarakan pendidikan di satuan pendidikan, pengontrol (controlling

agency) dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaran dan

keluaran pendidikan di satuan pendidikan serta  sebagai mediator antara
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pemerintah (eksekutif) dengan masyarakat di satuan pendidikan.176

Keempat peran tersebut saling terkait satu sama lain dan berlangsung

secara simultan. Sebagai advisory agency, komite sekolah dapat

memberikan/menyampaikan gagasan, usulan–usulan, atau pertimbangan–

pertimbangan untuk penyempurnaan kurikulum yang ada menuju kurikulum

sekolah yang lebih baik. Walaupun secara pokok sudah tersedia kurikulum

tingkat nasional, namun masih terbuka bagi pihak sekolah untuk

melaksanakan eksplorasi, pengembangan, dan penajaman-penajaman, serta

dikemas dalam program inti atau program tambahan seperti muatan lokal,

pendidikan kecakapan hidup, ataupun kegiatan ekstrakulikuler. Dalam peran

Advisory agence ini pula komite sekolah terlibat dalam pengesahan

kurikulum sekolah.

Peran berikutnya, yaitu supporting agence. Pengembangan kurikulum

berkait dengan banyak persoalan baik yang terkait secara langsung maupun

tidak langsung, yang bersifat manusia dan non manusia. Dalam hal ini,

dukungan komite sekolah dapat berwujud finansial, pemikiran, maupun

tenaga. Dengan maksud mewadahi dan memaksimalkan peran serta

masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan, maka disinilah peran sebagai

supporting agence menjadi sangat menentukan. Sebagai controlling agency,

komite sekolah melakukan kontrol atas penyelenggaraan program pendidikan.

Transparansi dan akuntabelitas penyelenggaraan dan hasil pendidikan sekolah

harus diwujudkan. Dalam konteks pengembangan kurikulum, peran kontrol

176Andang Suhartanto, Peran dan Fungsi Komite Sekolah (Antara Seharusnya dan
Kenyataan), diakses dari http://awasibos.org/, pada tanggal 26 Februari 2016 pukul 19.12 WIB.
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komite sekolah ini bisa pula diarahkan pada pengawasan, misalnya, apakah

proses pengembangan yang ditempuh sudah memenuhi norma/ketentuan

sebagaimana seharusnya, apakah pengembangan kurikulum telah

memperhatikan dan melibatkan pihak-pihak yang terkait, apakah sudah

terukur untuk kemajuan anak, dsb. Peran ini harus dapat diterapkan agar

pengembangan kurikulum benar-benar komprehensif.

Sebagai media agency, komite sekolah bertindak sebagai mediator

antara pemerintah, sekolah, dan masyarakat. Dengan peran komite sekolah

sebagai mediator, maka pengembangan kurikulum sekolah menjadi lebih

terbuka dalam mengeksplorasi sumber daya yang ada disekitar sekolah.

Program (kurikulum) sekolah pun menjadi lebih dinamis. Pada akhirnya,

dengan bersinerginya kepala sekolah, guru, dan komite sekolah dalam

pengembangan kurikulum, hal itu akan menjadi penyelenggaraan pendidikan

di sekolah lebih dinamis dan semakin besar peluangnya untuk mencapai

tujuan pendidikan.177

Langkah kedua dalam perencanaan standar isi yang dilakukan oleh

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung adalah menyusun kerangka dasar

kurikulum yang terdiri atas tiga landasan atau kerangka, yakni kerangka

filosofis, yuridis dan konseptual. Ketiga kerangka dasar tersebut sangat

penting karena akan menjadi landasan atau pijakan dalam menyusun

kerangka dasar kurikulum.

177Iswandi Rangkuti, Peran Komite Dalam Pengembangan Kurikulum di Sekolah, diakses
dari http://iswandirangkuti.blogspot.co.id/2013/04/, pada tanggal 26 Februari 2016 pukul 19.20
WIB.
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Langkah ketiga adalah penyusunan struktur kurikulum dan standar

kompetensi. Struktur  kurikulum SMA Al Kautsar meliputi subtansi

pembelajaran yang ditempuh dalam satu jenjang pendidikan selama tiga tahun

mulai kelas X sampai kelas XII dan terdiri atas sejumlah mata pelajaran,

muatan lokal dan pengembangan diri ditambah dengan mata pelajaran

tertentu yang dikelola oleh Yayasan Al Kautsar melalui beberapa pusat

pendidikan pendukung yang ada di lingkungan Yayasan. Muatan lokal yang

dikembangkan di SMA Al Kautsar Bandar Lampung merupakan kegiatan

kurikuler untuk mengembangkan kompetensi yang disesuaikan dengan ciri

has, potensi, termasuk keunggulan daerah Propinsi Lampung dengan

mayoritas penduduk beragama Islam dengan materi muatan lokal berupa

praktik hafalan ayat-ayat Al Qur’an (Tahfizul Qur’an) dimulai daru juz 30

dan Bahasa Lampung.

Pengembangan diri yang dilaksanakan di SMA Al Kautsar bertujuan

memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan

mengekspresikan diri sesuai dengan kebutuhan, bakat dan minat setiap

peserta didik sesuai dengan kondisi sekolah. Kegiatan pengembangan diri

dilakukan melalui kegiatan pelayanan konsling yang berkenan dengan

masalah diri pribadi dan kehidupan sosial,  belajar dan pengembangan karier

peserta didik serta melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pengorganisasian kelas-

kelas dibagi dalam dua kelompok, yaitu kelas X merupakan program umum

yang diikuti oleh seluruh peserta didik, dan kelas XI dan XII yang merupakan

program penjurusan, terdiri atas jurusan IPA dan IPS. Pendidikan kecakapan
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hidup yang mencakup kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan

akademik dan/atau kecakapan vokasional juga dikembangkan di SMA Al

Kautsar secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pembelajarn untuk seluruh

mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri.

Secara umum kerangka dasar kurikulum di sekolah tersebut sama

dengan sekolah-sekolah yang lain pada jenjang yang sama. Namun hal yang

membedakan adalah adanya muatan lokal, pengembangan diri dan pendidikan

kecakapan hidup. Ditetapkannya Tahfizul qur’an  sebagai mulok di sekolah

ini semakin mempertegas citra sekolah SMA Al-Kautsar sebagai sekolah

swasta yang berwawasan keislaman. Sedangkan dipilihnya Bahasa Lampung

sebagai mulok kedua menunjukkan komitmen sekolah ini dalam melestarikan

dan menjunjung tinggi budaya daerah.

Langkah Keempat adalah penentuan beban belajar seluruh mata

pelajaran. Penentuan beban belajar bagi peserta didik di SMA Al-Kautsar

diimplementasikan dalam bentuk program pendidikan sistem paket. Artinya

semua siswa untuk level kelas yang sama wajib mengikuti mata pelajaran

yang telah ditentukan seperti yang tertera pada struktur kurikulum. Sistem

Paket dalam Standar Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program

pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program

pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas

sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.

Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket dinyatakan

dalam satuan jam pembelajaran.” Beban belajar dengan Sistem Paket hanya
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memberi satu kemungkinan, yaitu seluruh peserta didik wajib menggunakan

cara yang sama untuk menyelesaikan program belajarnya. Implikasi dari hal

tersebut yaitu antara lain bahwa peserta didik yang pandai akan dipaksa untuk

mengikuti peserta didik lainnya yang memiliki kemampuan dan kecepatan

belajar standar. Sistem pembelajaran semacam itu dianggap kurang

memberikan ruang yang demokratis bagi pengembangan potensi peserta didik

yang mencakup kemampuan, bakat, dan minat. Berbeda dengan Sistem Paket,

beban belajar dengan SKS memberi kemungkinan untuk menggunakan cara

yang lebih variatif dan fleksibel sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat

peserta didik. Oleh karena itu, penerapan SKS diharapkan bisa

mengakomodasi kemajemukan potensi peserta didik. Melalui SKS, peserta

didik juga dimungkinkan untuk menyelesaikan program pendidikannya lebih

cepat dari periode belajar yang ditentukan dalam setiap satuan pendidikan.

SKS dalam Standar Isi diartikan sebagai sistem penyelenggaraan program

pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata

pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan. Beban belajar

setiap mata pelajaran pada sistem kredit semester dinyatakan dalam Satuan

Kredit Semester (SKS). Beban belajar satu sks meliputi satu jam

pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam

kegiatan mandiri tidak terstruktur.

Langkah kelima adalah pengembangan silabus. Pengembangan

silabus sangat penting dalam dunia pembelajaran karena silabus bermanfaat

sebagai pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih
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lanjut, mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan

pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian.

Kebijakan Penyusunan silabus di SMA Al-Kautsar yang diserahkan

kepada guru masing-masing mata pelajaran sejalan dengan prinsip otonomi

sekolah. Setiap guru mata pelajaran berhak menentukan sendiri

penyusunan/pengembangan silabus mata pelajaran yang diampu tetapi tetap

mengacu pada kerangka umum silabus yang telah ditetapkan oleh BSNP.

Dalam proses penyusunannya dilakukan bersama-sama dalam forum MGMP.

Langkah tersebut juga dinilai tepat karena para guru dapat melakukan

koordinasi dalam teknis penyusunan silabus, sehingga untuk satu mata

pelajaran ada keseragaman  format dan konten.

Langkah keenam adalah penyusunan kalender pendidikan.

Penyusunan kalender pendidikan di SMA Al-Kautsar dilakukan dengan

memperhatikan dua hal pokok. Yang pertama adalah kebutuhan kegiatan

pendidikan dilingkungan Sekolah dan Yayasan, dan yang kedua adalah

kepentingan bersama pada tingkat daerah maupun nasional. Berdasarkan dua

hal tersebut maka kalender pendidikan SMA Al-Kautsar disusun mengacu

pada kalender pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Provinsi

Lampung dengan beberapa penyesuaian yang berkaitan dengan kegiatan

khusus Sekolah dan Yayasan Al-Kautsar, namun tetap memperhatikan

ketentuan kalender pendidikan yang diamanatkan oleh  Standar Isi.

2) Pelaksanaan Standar Isi

Penyusunan dan perumusan kurikulum SMA Al-Kautsar  dilakukan
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oleh tim pengembang kurikulum dengan tetap mengacu pada kurikulum

nasional. Secara umum struktur dan muatan kurikulum sekolah ini hampir

sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Namun terdapat perbedaan misalnya

pada muatan lokal dan pengembangan diri. Untuk muatan lokal sekolah ini

menetapkan Tahfizul Qur’an sebagai muatan lokal dan Bahasa Arab dalam

kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia.

Dipilihnya Bahasa Arab sebagai keterampilan Bahasa Asing sejak

tahun pelaqjaran 2007/2008 sejalan dengan salah satu visi sekolah ini yakni

unggul, islami dan global. Selain sebagai alat untuk memudahkan dalam

memahami Al-Islam, dalam perspektif masyarakat Internasional, Bahasa arab

juga menjadi kunci berkomunikasi khususnya dengan masyarakat di belahan

Timur Tengah. Selain bahasa arab, untuk  mewujudkan karakteristik

keislaman yang sesuai dengan karakter budaya daerah dengan mayoritas

masyarakat beragama Islam, siswa diberikan pelajaran tambahan sebanyak

dua jam pelajaran bermuatan Agama Islam setiap minggu untuk kelas X dan

XI. Hal ini sejalan dengan upaya pemenuhan pendidikan berbasis keunggulan

lokal. Dalam struktur kurikulum sekolah ini siswa kelas XII diberikan

tambahan pelajaran sebanyak dua jam  pelajaran dalam kelompok mata

pelajaran IPTEK terutama mata pelajaran yang diujikan secara nasional baik

untuk jurusan IPA dan IPS. Penambahan jam tersebut sangat strategis dalam

rangkaian  upaya pencapaian prestasi akademik yang optimal.

Pengaturan beban belajar di SMA Al-Kautsar menggunakan

pembelajaran sistem paket. Dalam sistem ini semua peserta didik wajib
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mengikuti seluruh program pembelajaran dan beban belajar yang sudah

ditetapkan untuk setiap kelas sesuai dengan struktur kurikulum. Beban

belajar dirumuskan dalam bentuk satuan waktu yang dibutuhkan oleh peserta

didik untuk mengikuti program pembelajaran melalui sistem Tatap

Muka(TM), Penugasan Terstruktur(PT), dan Kegiatan Mandiri Tidak

Terstruktur (KMTT). Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran

yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan guru. Untuk kelas X

dan XI diberikan kegiatan ekstrakurikuler Kepramukaan dengan beban

belajar 2 jam perminggu. sedangkan untuk kelas XII diberikan kegiatan

pengembangan diri 2 jam per minggu. Selain hal tersebut untuk kelas XII

jurusan IPA ( fisika ) dan IPS ( sosiologi ) diberi tambahan 1 jam pelajaran.

Selain penambahan 1 (satu) jam pelajaran  di atas, dalam rangka melayani

peserta didik khususnya kelas XII  jurusan IPA maupun jurusan IPS untuk

meningkatkan pencapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL) di SMA Al-

Kautsar diterapkan penambahan jam pelajaran sebanyak 8 (delapan) jam tatap

muka perminggu  sehingga total jumlah jam menjadi 50 jam pelajaran.

Pengaturan beban belajar maksimal tersebut dengan cara menambah waktu

belajar pada hari Senin sampai dengan Kamis setiap minggu pada pukul

14.00 – 15.30 WIB. Langkah terobosan yang dilakukan oleh pihak sekolah

tersebut sejalan dengan upaya pencapaian salah satu visi SMA Al-Kautsar

yakni unggul. Ditetapkannya kegiatan kepramukaan sebagai kegiatan

ekstrakurikuler wajib untuk kelas X dan XI memberi peluang yang besar bagi

para siswa untuk berprestasi unggul dalam pembentukan karakter serta
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beberapa keterampilan. Sedangkan adanya kegiatan pengembangan diri dan

diberikannya jam tambahan belajar sebanyak 8 jam tatap muka per minggu

tersebut dapat membantu meningkatkan prestasi akademik siswa

(peningkatan SKL).

Ditetapkannya kebijakan tentang kegiatan remidial dan pengayaan

bagi siswa yang tergolong “lambat dan cepatt” dalam belajar merupakan

suatu langkah maju dalam memberikan layanan pendidikan di sekolah ini.

Ketentuan Pelaksanaan pembelajaran Remidial di SMA Al-Kautsar Bandar

Lampung menjadikan sekolah ini memiliki kelebihan dibanding dengan

beberapa sekolah yang lain misalnya pemberian metode dan media remidial

yang berbeda bila jumlah peserta remidial lebih dari 50%. (Pemberian

pembelajaran ulang dengan metode dan media yang berbeda), Pemberian

bimbingan secara khusus dengan sistem tutorial untuk kasus individu atau

beberapa orang (Pemberian tugas-tugas latihan secara khusus. Pemberian

tugas-tugas kelompok jika jumlah peserta yang mengikuti remedial lebih dari

20 % tetapi kurang dari 50%; ),  serta pemanfaatan tutor sebaya. Pemberian

program pengayaan untuk peserta didik yang terkategori “lebihcepat belajar”

juga memperbesar peluang  siswa untuk memperoleh kompetensi/materi baru,

atau mengerjakan tugas belajar secara mandiri sesuai dengan kapasitas

maupun kapabilitas masing-masing. Hasil evaluasi program pengayaan

dihargai sebagai nilai tambah peserta didik yang telah  mencapai KKM tanpa

melalui kegiatan remedial.
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Penentuan KKM di SMA Al-Kautsar tergolong tinggi, berkisar antara

75 sd 82. Setiap mata pelajaran berbeda tergantung tingkat kemampuan rata-

rata peserta didik, kompleksitas kompetensi, serta kemampuan sumber daya

pendukung meliputi warga sekolah/madrasah, sarana dan prasarana yang ada.

Tingginya KKM tersebut mengindikasikan kemampuan umum siswa

disekolah ini cukup baik. KKM yang tinggi juga dapat menjadi motivasi dan

strategi bagi siswa dan sekolah untuk meraih prestasi belajar yang setinggi-

tingginya. Kriteria kenaikan kelas yang mensyaratkan bahwa siswa kelas X

dapat naik ke kelas XI bila memiliki nilai dibawah KKM maksimal untuk 3

mata pelajaran serta tingkat kehadiran minimal 90 % pada semester 2 untuk

kelas XI dan nilai pengembangan diri minimal B, dapat menjadi strategi

yang bagus guna memacu kedisiplinan dan semangat belajar yang tinggi dari

peserta didik.

Dipilihnya program pendidikan komputer (Pengembangan Program

(soft ware) dan Perakitan   Komponen Komputer (hard ware) sebagai

program pendidikan Kecakapan Hidup di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung

dinilai tepat karena sesuai dengan kebutuhan, tantangan dan peluang yang

berkembang dimasyarakat. Terlebih saat ini merupakan era berkembangnya

teknologi informasi yang menempatkan komputer sebagai basic multi media.

Imbasnya adalah hampir disemua lapangan pekerjaan mensyaratkan

kemampuan penguasaan komputer. Demikian pula halnya ketika para siswa

memasuki dunia pendidikan tinggi, banyak tugas-tugas kuliah yang harus

diselesaikan dengan menggunakan komputer.
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Langkah kedua adalah penyusunan kerangka dasar kurikulum.

Kerangka dasar kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung memuat

tujuan pendidikan SMA/MA, Visi dan Misi Madrasah  serta  tujuan satuan

pendidikan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung. Tujuan pendidikan jenjang

SMA/MA secara umum sudah dirumuskan dalam naskah kurikulum nasional

baik KTSP maupun kurikulum 2013. Sedangkan untuk tujuan satuan

pendidikan  dirumuskan sendiri oleh sekolah yang bersangkutan. Tujuan

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung terdiri atas 8 poin, sedangkan misi

sekolah ada 6 dan visi sekolah yang berbunyi : Islami, Berprestasi dan

Berwawasan Global. Ketiga rumusan tersebut telah menunjukkan keselarasan

hubungan  satu sama lain. Hal tersebut dapat dilihat dari kesesuaian dengan

khirarki nya, dimana tujuan satuan pendidikan  merupakan  penjabaran dari

misi yang telah ditetapkan (teknis). Sedangkan misi  merupakan sejumlah

upaya dalam rangka mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Sehingga dapat

dikatakan bahwa  Visi bersifat filosofis, Misi bersifat konsep umum yang

ingin dicapai dan Tujuan  bersifat konsep teknis yang nantinya akan

dirumuskan dalam program kegiatan. Hal tersebut sejalan dengan pengertian

visi dan misi yang dikemukakan oleh Rogus (1988) dalam  Turney, N.

Hatton, K. Laws, Sinclair, D. Smith sebagai berikut :

A vision is an image of e realistic, credible and attractive ideal future
for a school or organisation, given the context and environment in
whice it operates. Mission is a somewhat vague term used in a variety
like vision, it looks toward the future of the organisation reflecting on
its past178.

178Turney N. Hatton, K. Laws, Sinclair, D. Smith, The Shool Manager, (Australia : Allen
&Unwin Pty Ltd, 1992 ), h. 113.
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Visi adalah suatu gambaran yang nyata, dapat dipercaya (diyakini),

dan menarik untuk masa depan sekolah atau organisasi yang ideal,

menyesuaikan dengan keadaan dan lingkungan yang berjalan dengan

semestinya. Sedangkan Misi adalah suatu istilah yang agak samar digunakan

dalam keanekaragaman seperti visi, melihat ke masa depan suatu organisasi

yang merupakan refleksi dari masa lalu. Pengertian di atas menegaskan

bahwa visi adalah suatu gambaran masa depan yang diinginkan, sedangkan

misi  merupakan refleksi dari keinginan (cita-cita /visi) itu sendiri.

Visi SMA Al-Kautsar yang pertama ; islami dijabarkan dalam misi

poin 1. Visi sekolah yang kedua ; berprestasi dijabarkan dalam misi poin 2, 3,

4, 5 dam visi sekolah yang ketiga dijabarkan dalam misi poin 6. Tujuan poin

2, 5, 8 merupakan penjabaran dari misi poin 1, tujuan poin 1, 3, 4, 6, 7

merupakan penjabaran dari misi poin, 2, 3, 4, 5 dan tujuan poin 7 juga

merupakan penjabaran dari misi poin 6. Metode perumusan visi misi di

sekolah ini sudah sesuai dengan prosedur umum perumusan visi misi sekolah.

Sebagaimana dikemukakan oleh Aina Mulyana sebagai berikut :

Konsep rumusan visi satuan organisasi didiskusikan dengan seluruh
anggota organisasi untuk memperoleh masukan, klarifikasi dan saran-
saran; Rumusan Visi Satuan Organisasi dikomunikasikan dengan
seluruh stakeholders guna memperoleh penyempurnaan; Rumusan Visi
Satuan Organisasi yang telah menjadi kesepakatan ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan Satuan Organisasi, sehingga visi tersebut menjadi
milik bersama, mendapat dukungan dan komitmen seluruh anggota
organisasi.179

Langkah ketiga adalah merumuskan struktur kurikulum yang memuat

pola dan susunan mata pelajaran, kebutuhan peserta didik dan satuan

179Aina Mulyana, Langkah Pelaksanaan Standar Isi, diakses dari
http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/03/, pada tanggal 26 Februari 2016 pukul 19.41 WIB.
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pendidikan, alokasi waktu tatap muka  dan jenis mata pelajaran mulok. Secara

umum Struktur kurikulum SMA Al-Kautsar sama dengan struktur kurikulum

di sekolah sekolah yang lain yang setingkat karena acuannya sama yaitu PP

No 19 Tahun 2005 tentang Standar isi. Yang membedakan adalah jenis mata

pelajaran muatan lokal yang dipilih.

Di sekolah ini ditetapkan pelajaran mulok  yaitu Tahfizul Qur’an dan

Bahasa Lampung. Hal ini sejalan dengan upaya untuk mewujudkan visi yang

pertama yakni Islami. Sedangkan dipilihnya Bahasa Lampung semakin

mempertegas bahwa sekolah ini adalah sekolah yang berwawasan budaya

yang tetap  ingin melestarikan budaya daerah khusus nya bahasa daerah

Lampung.

Langkah  ke empat dalam pelaksanaan standar isi adalah menyusun

silabus secara mandiri dengan melibatkan seluruh guru. Penyusunan dan

pengembangan silabus di lingkungan SMA  Al-Kautsar tidak ditangani

langsung oleh pimpinan sekolah tetapi diserahkan kepada guru mata pelajaran

masing-masing. Dalam pelaksanaannya para guru mata pelajaran sejenis

melakukan penyusunan secara kolektif melalui forum MGMP sekolah dengan

tetap mendapatkan pendampingan dari TPKS. Langkah tersebut sesuai

dengan petunjuk penyusunan silabus dalam kurikulum nasional dan sesuai

dengan kebutuhan masing-masing mata pelajaran. Sebab jika penyusunan

silabus ditangani langsung oleh pihak pimpinan sekolah dapat menimbulkan

masalah dalam hal ketepatan dan kelengkapan konten per mata pelajaran.

Sebab setiap mata pelajaran memiliki keunikan/karakteristik sendiri-sendiri.
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Langkah kelima dalam pelaksanaan standar isi adalah merumuskan

kalender pendidikan. Kalender pendidikan SMA Al-Kautsar dibuat dengan

mempertimbangkan ketentuan dalam kurikulum (standar isi), dan ketentuan

pemerintah daerah. Disamping dua ketentuan tersebut, dalam menetapkan

kalender pendidikan, juga memperhatikan ketentuan dan program kegiatan

Yayasan Al-Kautsar. Dengan demikian akan dicapai singkronisasi

penjadwalan kegiatan untuk satu tahun pelajaran. Kalender pendidikan yang

telah ditetapkan akan menjadi acuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran

selama satu tahun. Pelajaran.

Langkah keenam dalam pelaksanaan standar isi adalah sosialisasi

Visi, Misi dan Tujuan Sekolah kepada seluruh warga sekolah. Upaya

sosialisasi ketiga pilar dasar sekolah, yakni visi, misi dan tujuan sekolah yang

dilakukan pihak sekolah dinilai sudah tepat dan memadai. Sebab inti

sosialisasi adalah memberikan informasi selengkap-lengkapnya kepada

stakeholders sekolah tentang apa visi, misi dan tujuan yang ingin dicapai oleh

sekolah melalui proses pendidikan dan pembelajaran. Langkah-langkah

sosialisasi seperti melalui surat edaran ke orang tua/wali murid, melalui

forum dialog bersama yang dihadiri oleh para guru, orang tua/wali dan

pengurus komite sekolah dipandang cukup efektif. Namun masih ada

beberapa momen penting yang bisa dimanfaatkan oleh pihak sekolah untuk

sosialisasi ketiga pilar tersebut misalnya saat pengambilan raport semester  I

dan semester II (kenaikan kelas) karena umumnya orang tua/wali murid akan

datang untuk mengambil raport anaknya. Acara pelepasan siswa kelas III juga
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biasanya dihadiri oleh orang tua/wali murid, rapat dinas sekolah biasanya

juga dihadiri oleh pengurus komite sekolah, momen peringatan hari ulang

tahun sekolah dan yayasan merupakan kesempatan yang bagus untuk

melakukan sosialisasi kepada para orang tua/wali murid. Media sosialisasi

bisa berupa brosur, banner dan lainnya.

Melalui kegiatan sosialisasi visi, misi, tujuan dan program kerja

sekolah yang dilakukan melalui berbagai cara tersebut diharapkan dapat

meingkatkan kesadaran dan rasa tanggung jawab  serta dapat dibangun suatu

pemahaman bersama  bahwa pendidikan bukan hanya tanggung jawab guru

dan pengelola sekolah semata  tetapi juga orang tua dan masyarakat.

Terciptanya sinergisitas dukungan dan partisipasi dalam menyelesaikan

masalah yang dihadapi sekolah merupakan poin penting dalam upaya

membangun prestasi sekolah yang optimal. Melalui mekanisme komunikasi

yang dilakukan secara demokratis, transparan dan akuntabel diharapkan

warga sekolah dan masyarakat dapat membangun satu kesatuan visi, misi,

tujuan dan program kerja. dalam membangun mutu pendidikan di sekolah.

3) Evaluasi Standar Isi

Evaluasi Standar Isi meliputi evaluasi terhadap pencapaian visi, misi,

dan tujuan sekolah, evaluasi terhadap implementasi kurikulum untuk mata

pelajaran yang telah dikembangkan, evaluasi terhadap pengembangan mulok,

evaluasi pengembangan diri, evaluasi pendidikan kecakapan hidup, dan

evaluasi pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.
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a) Evaluasi Ketercapaian Visi, Misi, Dan Tujuan Sekolah

Kebijakan yang dilakukan oleh SMA Al-Kautsar untuk melakukan

evaluasi visi, misi, dan tujuan  sekolah setiap tahun merupakan langkah yang

tepat karena dua alasan, pertama ; mengingat kemajuan IPTEK terus

mendorong munculnya banyak perubahan diberbagai bidang kehidupan yang

menuntut setiap orang untuk melakukan penyesuain diri dengan baik. Kedua,

tuntutan kebutuhan, peluang  dan tantangan pendidikan bahkan kebutuhan

lintas sektor dimasyarakat baik di tingkat lokal, regional,  nasional maupun

global terus berkembang secara signifikan seiring dengan perkembangan

ekonomi yang terus mempengaruhi seluruh sektor tak terkecuali sektor

pendidikan. Hal ini menuntut sekolah/madrasah untuk merespon  secara cepat

dan cerdas berbagai perubahan tersebut dengan cara melakukan penyesuaian

program-program dan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di

sekolah/madrasah yang merupakan derivasi dan penjabaran dari visi dan misi

dam tujuan yang telah dirumuskan.

Evaluasi implementasi kurikulum untuk mata pelajaran yang telah

dikembangkan dilingkungan SMA Al-Kautsar Bandar Lampung meliputi

semua komponen kurikulum, yaitu Tujuan, Materi dan komponen kurikulum,

proses pembelajaran ( persiapan, pelaksanaan dan evaluasi ) serta hasil belajar

siswa dan prestasi akademik yang dicapai. Ruang lingkup evaluasi

implementasi kurikulum tersebut telah sesuai dengan kondisi riil proses

pembelajaran yang berkembang di sekolah. Evaluasi dilakukan terutama oleh

tim pengembang kurikulum sekolah (TPKS) serta pihak komite sekolah
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sebagai refresentasi orang tua siswa dan masyarakat.

Evaluasi terhadap tujuan penting karena berkaitan dengan sasaran

maupun arah yang akan dituju dan dicapai. Tujuan bersumber dari harapan

masyarakat bukan hanya sebuah rancangan kurikulum saja. Dalam evaluasi

itu perlu dipertimbangkan adanya hambatan yang akan muncul dalam upaya

mencapai tujuan tersebut. Materi kurikulum perlu dievaluasi, karena

berkaitan dengan relevansi materi pembelajaran dengan tujuan, sehingga

dapat memberikan pengalaman belajar yang komprehensif. Evaluasi juga

dilakukan untuk mengetahui relevansi materi pembelajaran dengan perbedaan

ataupun perkembangan individu secara psikologis, sehingga dapat terjadi

perubahan perilaku yang optimal. Evaluasi dalam hal ini dilakukan dengan

maksud mengetahui sampai sejauh mana proses dapat memberikan hasil

berupa perubahan perilaku secara optimal. Evaluasi dilakukan pula terhadap

metode dan strategi pembelajaran untuk mengetahui efektifitas penggunaan

metoda dan strategi pembelajaran serta upaya perbaikan peningkatan pada

kekurangan-kekurangan yang muncul. Untuk melihat efektivitas kurikulum

mencapai hasil yang optimal diperlukan evaluasi secara terus menerus yang

meliputi proses hasil kurikulum. Tujuan evaluasi proses adalah untuk

mengetahui sampai sejauh mana kurikulum sesuai dengan tujuan yang

ditetapkan. Evaluasi kurikulum sebagai suatu proses, dilakukan baik terhadap

unsur tertentu maupun keseluruhan perangkat kurikulum.

b) Evaluasi Pengembangan Mulok

Hal yang paling urgen dalam evaluasi pengembangan muatan lokal di
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sekolah adalah relevansinya terhadap keadaan dan kebutuhan daerah yang

bersangkutan. Masyarakat Lampung pada umumnya adalah masyarakat

agraris relegius sehingga dipilihnya mulok Tahfizul Qur’an dan Bahasa

Lampung merupakan langkah tepat karena sesuai dengan karakteristik

masyarakat daerah. Adapun bagian-bagian yang perlu dievaluasi meliputi

kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi belajarnya. Langkah evaluasi

yang dilakukan SMA Al-Kautsar terhadap pengembangan mulok  yang

meliputi ketiga hal tersebut telah sejalan dengan tujuan pembelajaran mulok

dan karakteristik muatan lokal yang digali dari budaya daerah yang

berkembang di masyarakat. Dalam upaya pengembangannya sekolah ini

melibatkan komite sekolah sebagai refresentasi masyarakat.

c) Evaluasi Pengembangan Diri

Kegiatan pengembangan diri yang dikembangkan di SMA Al-Kautsar

yakni kegiatan ekstrakurikuler  dan layanan konseling dinilai sesuai dengan

kebutuhan perkembangan pendidikan dan pembelajaran siswa di sekolah.

Pada prinsipnya kedua kegiatan tersebut dapat memberi peluang kepada siswa

untuk memupuk, melatih, mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai

dengan  minat, bakat dan seluruh potensi  yang dimiliki. Ditetapkannya hari

jum’at sebagai waktu untuk melakukan kedua kegiatan tersebut dinilai tepat

karena disamping jadwal belajar siswa memang lebih singkat dibanding hari

hari yang lain, juga karena ada kegiatan rohani islam ( rohis ) yang dinilai

lebih tepat dilaksanakan bersamaan harinya dengan pelaksanaan ibadah

jum’at. Sasaran evaluasi untuk kegiatan ekstrakurikuler secara umum



441

meliputi: aspek kognitif, afektif dan psikomotorik namun lebih ditekankan

pada penguasaan keterampilan. Sedangkan untuk kegiatan layanan konseling,

sasaran evaluasi lebih pada perubahan pemahaman, sikap dan prilaku (aspek

afektif ).

d) Evaluasi Pendidikan Kecakapan Hidup

Pendidikan Kecakapan Hidup di SMA Al-Kautsar terdiri atas dua

program  Pertama, secara terintegral dengan seluruh mata pelajaran, dan yang

kedua yaitu program pendidikan komputer. Pelaksanaan evaluasi untuk

program yang terintegrasi dengan seluruh mata pelajaran menyesuaikan

dengan karakteristik dan metode evaluasi permata pelajaran. Sedangkan

evaluasi untuk program pendidikan komputer meliputi pengembangan

program (soft ware) dan perakitan komponen komputer ( hard ware ).

Evaluasi pendidikan kecakapan hidup  dibuat berdasarkan kompetensi

kecakapan hidup yang telah dirumuskan. Penilaian terhadap prestasi belajar

peserta didik tidak hanya dengan pencil dan paper test, melainkan juga

dengan performance test dan bahkan dengan evaluasi otentik.

e) Evaluasi Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global

Program Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal dan Global(PBKLG)

di SMA Al-Kautsar terdiri atas: Pertama, program Pengembangan Pendidikan

Agama Islam ( PPAI: materi akidah, akhlak, muamalah, dan praktik ibadah. )

untuk menunjang pendidikan berbasis keunggulan lokal. Kedua, program

pendidikan Bahasa Asing ( Bahasa Inggris dan Bahasa Arab bersifat wajib
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untuk seluruh siswa dan Bahasa Jepang, Bahasa Mandarin dan Bahasa

Prancis yang sifatnya pilihan. Evaluasi terhadap kedua program tersebut

meliputi kecakapan kognitif, sikap dan pengamalan (afektif), serta

keterampilan dalam praktik (psikomotorik).

b. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Standar Proses

1) Perencanaan Standar Proses

Perencanaan Standar Proses meliputi kegiatan-kegiatan sebagai

berikut: pembentukan tim penelaahan silabus dan RPP kelompok mata

pelajaran, penyusunan silabus oleh masing-masing guru mata pelajaran,

penyusunan RPP oleh masing-masing guru mata pelajaran, penyusunan bahan

ajar oleh masing-masing guru mata pelajaran dan penyusunan alat evaluasi

hasil belajar oleh masing-masing guru.

a) Pembentukan Tim Penelaahan Silabus dan RPP Kelompok Mata

Pelajaran

Penelaahan silabus dan RPP kelompok mata pelajaran dilakukan oleh

Tim yang dibentuk oleh Kepala Sekolah. Tim ini beranggotakan para guru

yang tergabung dalam MGMP sejenis dan mendapatkan bimbingan

/pendampingan oleh TPKS. Kebijakan tersebut sangat mendukung ketepatan

dan kelancaran pengkajian silabus dan RPP mengingat  silabus merupakan

pedoman sumber pokok dalam pengembangan pembelajaran lebih lanjut,

mulai dari pembuatan rencana pembelajaran, pengelolaan kegiatan

pembelajaran, dan pengembangan sistem penilaian. Penelaahan silabus dan

RPP disekolah ini dilakukan setiap awal tahun pelajaran, hasilnya kemudian
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distetapkan/disyahkan oleh Kepala Sekolah. Adapun sasaran yang ditelaah

meliputi :  1) Kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui

suatu kegiatan pembelajaran. 2) kegiatan yang harus dilakukan untuk

menanamkan / membentuk kompetensi tersebut dan yang  ke 3) upaya yang

harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki

peserta didik. Ketiga sasaran kajian tersebut sejalan dengan tujuan yang ingin

dicapai oleh setiap mata pelajaran.

b) Penyusunan Silabus Oleh Masing-Masing Guru Mata Pelajaran

Di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung silabus mata pelajaran disusun

bersama oleh para guru mata pelajaran. Kebijakan tersebut sejalan dengan

tujuan otonomi sekolah yang lebih mengedepankan rancang bangun mutu

pendidikan dari stakeholders sekolah itu sendiri karena merekalah yang lebih

mengetahui kebutuhan dan potensi yang ada. Bagian-bagian silabus yang

disusun sudah sesuai dengan kurikulum yang dikembangkan oleh BSNP

meliputi . standar kompetensi, mata pelajaran, kompetensi dasar, hasil belajar,

indikator hasil belajar, materi pokok, kegiatan pembelajaran, alokasi waktu,

penilaian, sarana dan sumber belajar. Penyusunan tersebut disesuaikan

dengan alokasi waktu yang tersedia.

c) Penyusunan RPP Oleh Masing-Masing Guru Mata Pelajaran

Penyusunan RPP di sekolah ini dilakukan oleh masing-masing  guru.

Hal tersebut sudah tepat karna beberapa alasan; pertama, rencana

pelaksanaan pembelajaran ( RPP ) tidak tepat bila disusun oleh guru mata

pelajaran yang lain yang tidak sejenis, kedua,  RPP bersifat sangat individual
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artinya setiap guru yang akan melaksanakan pembelajaran akan membuat

persiapan berupa RPP yang kemungkinan besar tidak sama dengan guru yang

lain meskipun dalam mata pelajaran yang sama. Perbedaan itu biasanya pada

pemilihan metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian serta

sumber/bahan/alat yang digunakan, ketiga, setiap mata pelajaran mempunyai

karakteristik sendiri-sendiri sehingga karenanya RPP juga harus dibuat oleh

guru yang bersangkutan, keempat, pada umumnya setiap guru dalam satu

mata pelajaran mendapat tugas mengajar di kelas yang berbeda. Setiap kelas

memiliki siswa yang sangat karakteristi dalam belajar ( berbeda dalam

banyak hal seperti motivasi belajar, konsentrasi belajar, respon belajar,

kedisiplinan dan ketertiban dalam belajar, kemampuan memahami pelajaran,

dan lain sebagainya ). Oleh karena itu maka guru dalam membuat RPP juga

harus menyesuaikan dengan variabel-variabel tersebut disamping ketentuan

umum yang telah ditetapkan dalam kurikulum.

d) Penyusunan Bahan Ajar Oleh Masing-Masing Guru Mata Pelajaran

Bahan ajar berfungsi membantu guru dan siswa dalam belajar.

Kebijakan penyusunan bahan ajar di sekolah ini diserahkan kepada guru

masing-masing. Hal tersebut dinilai sudah tepat karena beberapa alasan ;

pertama, setiap guru memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyusun

bahan ajar, kedua, setiap guru memiliki kecendrungan menggunakan bahan

ajar yang sesuai dengan kemampuannya dan kondisi siswa yang diajar,

ketiga, tidak semua bahan ajar cocok diterapkan untuk semua siswa yang

berbeda kelas. Siswa di kelas tertentu akan lebih senang menggunakan bahan
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ajar berupa modul, tetapi siswa di kelas yang lain malah lebih menyukai

bahan ajar berupa audio/vidio. Oleh karena itu guru harus membuat bahan

ajar menyesuaikan dengan karakteristik siswa untuk mencapai hasil yang

effektif dan efisien. Keempat, untuk mata pelajaran tertentu seperti Bahasa

Asing, Penjasorkes dan Kesenian.biasanya membutuhkan bahan ajar berupa

buku/modul dan CD (audio/vidio ) untuk mencapai efektivitas dan efisiensi

yang optimal.

e) Penyusunan Alat Evaluasi Hasil Belajar Oleh Masing-Masing Guru

Setiap guru diwajibkan melakukan evaluasi dalam proses

pembelajaran. Jenis evaluasi yang digunakan bisa berupa tes dan non tes.

Sasaran evaluasi biasanya meliputi ketiga ranah dalam belajar yaitu kognitif,

afektif dan psikomotorik. Di SMA Al-Kautsar pada umumnya guru

melaksanakan evaluasi jenis tes untuk bidang kognitif, pengamatan untuk

menilai sikap dan prilaku (afektif) dan unjuk kerja (praktik) untuk mengetaui

tingkat penguasaan keterampilan Setiap guru diwajibkan menyiapkan sendiri

alat/instrumen evaluasi tersebut. Kebijakan tersebut dinilai tepat karena

beberapa alasan ; pertama, setiap mata pelajaran memiliki karakteristik yang

berbeda oleh karenanya alat evaluasinya juga harus menyesuaikan, kedua,

setiap guru mata pelajaran lebih mengetahui kondisi siswanya dalam belajar

oleh karenanya untuk mengetahui tingkat ketuntasan belajar siswa guru harus

menyiapkan alat/instrumen yang dapat mengeksplorasi capaian pemahaman

siswa secara optomal dalam setiap materi yang diajarkan. Ketiga, setiap mata

pelajaran belum tentu efefktif bila menggunakan alat dan teknik evaluasi
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yang sama. Mata pelajaran tertentu akan lebih akurat  hasil evaluasinya bila

menggunakan tes dengan teknik pilihan ganda  ( multiple choice test )

sekaligus dengan essay (essay test). Keempat, dengan membuat sendiri

alat/instrumen tes, diasumsikan terjadi peningkatan kemampuan guru dalam

menyiapkan dan melaksanakan evaluasi pembelajaran.

2) Pelaksanaan Standar Proses

a) Guru Melaksanakan Penyusunan Silabus Berdasarkan Hasil

Pemetaan Standar Isi

Penyusunan silabus mata pelajaran di SMA Al-Kautsar telah

dilakukan sesuai ketentuan dengan alasan sebagai berikut; pertama,

penyusunan silabus harus didasarkan pada hasil pemetaan standar isi yang

terdiri atas kerangka dasar dan struktur kurikulum, beban belajar, kurikulum

tingkat satuan pendidikan, dan kalender pendidikan. Kedua, penyusunan

silabus harus memperhatikan prinsip pengembangan silabus (ilmiah, relevan,

sistematis, konsisten, memadai, aktual dan kontekstual, serta menyeluruh).

b) Guru Membuat Analisis Tentang Indikator Ketercapaian Pada

Masing-Masing Mata Pelajaran

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan guru dalam kegiatan

pembelajaran maka diperlukan  indikator pencapaian. Di SMA Al-Kautsar,

setiap guru diwajibkan untuk membuat analisis tentang indikator ketercapaian

masing-masing mata pelajaran. Ketentuan ini dinilai tepat karena beberapa

alasan : pertama, tujuan setiap mata pelajaran berbeda-beda, oleh karenanya
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indikator capaiannya juga tentu berbeda, kedua,  Indikator pencapaian proses

dan hasil menggambarkan prilaku yang terukur atau dapat diamati yang

membuktikan tercapainya kompetensi yang diharapkan. ketiga, dengan

adanya indikator capaian dalam suatu mata pelajaran, akan  membantu guru

dalam menentukan metode/teknik dan instrumen evaluasi. Sedangkan bagi

siswa dapat membantu mereka memusatkan perhatian pada tujuan yang perlu

dicapai, menenetukan strategi belajar, memilih sumber belajar, menggunakan

waktu, serta memperhitungkan daya dan finansial yang mereka alokasikan.

Kriteria indikator capaian untuk masing-masing mata pelajaran yang

dirumuskan dalam tiga kriteria utama : dirumuskan dalam kalimat yang jelas,

mengandung kepastian makna, dan dapat diukur,   dinilai telah memadai dan

dapat membantu baik guru maupun siswa dalam upaya mencapai tujuan

setiap mata pelajaran.

c) Guru Melakukan Analisis SK, KI dan KD

Ditetapkannya ketentuan tentang keharusan setiap guru di sekolah ini

untuk melakukan analisis terhadap standar kompetensi, kompetensi inti dan

kompetensi dasar dinilai relevan dengan upaya melaksanakan proses

pembelajaran yang efektif dan efisien. Selain hal tersebut dengan melakukan

analisis terhadap ketiga komponen tersebut dapat diketahui kesesuaian

dengan ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan., serta upaya-upaya

penyempurnaan dan penyesuaian SKL di masa yang akan datang.
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d) Guru Menyusun Bahan Ajar Sesuai Karakteristik Siswa

Penyusunan bahan ajar di SMA Al-Kautsar dikonsentrasikan pada

upaya membantu guru dan siswa dalam  proses pembelajaran. Untuk

mencapai efektivitas dan efisiensi yang tinggi, maka pembuatan bahan ajar

harus disesuaikan dengan karakteristik siswa dan berpedoman pada standar

kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), atau tujuan pembelajaran

umum (goal) dan tujuan pembelajaran khusus (objective). Bahan ajar yang

sesuai dengan karakteristik siswa diasumsikan dapat meningkatkan partisipasi

dan aktivasi siswa dalam belajar.

e) Guru Melaksanakan Penyusunan RPP

Kepala SMA Al-Kautsar mewajibkan penyusunan rencana

pelaksanaan pembelajaran ( RPP) dilakukan oleh setiap guru mata pelajaran

berdasarkan format yang telah disepakati dalam rapat dinas sekolah.

Berdasarkan contoh RPP yang ada di lingkungan SMA Al-Kautsar  dinilai

telah sesuai dengan ketentuan dalam kurikulum 2006 (KTSP).

f) Guru Melaksanakan Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran di SMA Al-Kautsar dilaksanakan sesuai dengan

ketentuan dalam kurikulum 2006 (KTSP). Dalam melaksanakan

pembelajaran guru berorientasi pada dua hal, pertama, guru-guru ingin

pembelajaran berlangsung sesuai dengan kebutuhan siswa dan kerenanya

mereka memilih menerapkan metode PAIKEM (pembelajaran aktif, inovatif,

kreatif  dan menyenangkan). Kedua, sekolah ini menginginkan agar para

guru dalam melaksanakan pembelajaran selalu memperhatikan fakta otentik
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partisipasi siswa dalam belajar seperti kehadiran, ketuntasan kerja , partisipasi

dan hasil belajar siswa secara keseluruhan.

g) Guru Melaksanakan Evaluasi Hasil Proses Pembelajaran

Evaluasi hasil proses pembelajaran di sekolah ini dilakukan oleh para

guru dengan tujuan untuk mengetahui tingkat daya serap per kompetensi,

mendeskripsikan kecakapan belajar siswa sehingga dapat diketahui kelebihan

dan kekurangan dalam belajar, dan juga posisi kemampuan siswa satu dengan

yang lainnya. Dalam konteks sekolah, maka evaluasi hasil proses

pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui  keberhasilan proses

pendidikan dan pembelajaran  di sekolah, yakni seberapa jauh keefektifannya

dalam mengubah a tingkah laku para siswa siswa kearah tujuan pendidikan

yang diharapkan.

Menentukan tindak lanjut hasil penilaian, yakni melakukan perbaikan

dan penyempurnaan dalam hal program pendidikan dan pembelajaran serta

strategi pelaksanaannya. Untuk mengukur dan mengevaluasi tingkat

keberhasilan belajar dapat dilakukan melalui tes hasil belajar. Ada tiga jenis

tes yang dilakukan di sekolah ini yaitu tes formatif, tes subsumatif dan tes

sumatif. Tes formatif. Hal tersebut sejalan dengan penjelasan yang

dikemukakan Jamarah (2006):

Tes formatif digunakan untuk mengukur satu atau beberapa pokok
bahasan tertentu dan bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang
daya serap peserta didik terhadap pokok bahasan tersebut. Hasil
formatif dimanfaatkan untuk memperbaiki proses belajar mengajar
bahan pengajaran dalam waktu tertentu.
Tes subsumatif meliputi sejumlah bahan pengajaran tertentu yang telah
diajarkan dalam waktu tertentu. Tujuannya adalah untuk memperoleh
gambaran daya serap peserta didik untuk meningkatkan prestasi belajar
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peserta didik. Hasil tes subsumatif dimanfaatkan untuk memperbaiki
proses belajar mengajar dan diperhitungkan dalam menentukan nili
rapor.
Tes sumatif dilakukan untuk mengukur daya serap peserta didik
terhadap bahan pokok-pokok bahasan yang telah diajarkan selama satu
semester dan satu atau dua Tahun Akademik. Tujuannya adalah untuk
menetapkan tingkat atau tarap keberhasilan belajar peserta didik dalam
satu periode belajar tertentu. Hasil tes sumatif dimanfaatkan untuk
kenaikan kelas, menyusun peringkat (ranking) atau sebagai ukuran
mutu institusi.180

h) Guru Melakukan Analisis Evaluasi Hasil Proses Pembelajaran

Guru-guru SMA Al-Kautsar diwajibkan untuk melakukan analisis

terhadap evaluasi hasil proses pembelajaran. Ketentuan ini dinilai strategis

dan penting karena beberapa alasan sebagai berikut : pertama, analisis hasil

evaluasi proses pembelajaran dapat  digunakan sebagai sarana perbaikan dan

peningkatan dalam proses pembelajaran, kedua, hasil analisis tersebut dapat

digunakan untuk pertimbangan dalam menentukan kriteria ketuntasan belajar,

ketiga, analisis hasil evaluasi tersebut menjadi informasi penting bagi guru-

guru dan sebagai sarana  introspeksi diri (evaluasi diri ) tentang kinerja dan

kemampuannya dalam membelajarkan siswa.

i) Guru Melakukan Tindak Lanjut Analisis Hasil Evaluasi Proses

Pembelajaran

Kebijakan tentang perlunya guru-guru SMA Al-Kautsar untuk

melakkuan tindak lanjut analisis hasil evaluasi proses pembelajaran

sebagaimana telah dijelaskan pada bagian di muka, dinilai tepat karena

alasan-alasan sebagai berikut; pertama, analisis hasil evaluasi belajar

180Jamarah, Pengertian Evaluasi Hasil Belajar, diakses dari
http://www.landasanteori.com/2015/09/, pada tanggal 26 Februari 2016 pukul 19.55 WIB.
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biasanya menghasilkan informasi tentang perbedaan kemampuan belajar

siswa, kedua atas dasar perbedaan tersebut guru harus memfasilitasi siswa

yang belum tuntas belajar dengan program remidial. Sedangkan untuk siswa

yang sudah mencapai KKM dan memiliki kemampuan tinggi diberi

kesempatan untuk mengikuti program pengayaan. Kedua, hasil evaluasi

proses pembelajaran dapat digunakan guru dan sekolah untuk melakukan

penyempurnaan metode dan program pembelajaran ketiga, hasil evaluasi

belajar tersebut dapat menjadi informasi penting bagi para orang tua/wali

dalam memberikan bimbingan belajar di rumah (sinergisitas sekolah dan

orang tua siswa ).

j) Guru Melaporkan Hasil Evaluasi Proses Pembelajaran

Ketentuan tentang evaluasi belajar di SMA Al-Kautsar antara lain

adalah melaporkan hasil evaluasi belajar siswa kepada orang tua/wali siswa.

Ketentuan tersebut dinilai tepat karena beberapa alasan : pertama, Evaluasi

pembelajaran dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana kemajuan belajar

anak didik ( hasil belajar siswa ) dan kinerja guru dalam mengajar, karenanya

pimpinan sekolah harus mengetahuinya. kedua, Informasi hasil belajar

berupa kompetensi dasar yang sudah dipahami dan yang belum dipahami oleh

sebagian besar siswa sehingga karenanya perlu diketahui baik oleh siswa,

guru maupun orang tua. Ketiga, Hasil belajar siswa digunakan untuk

memotivasi siswa dan guru untuk melakukan perbaikan dan peningkatan

kualitas pembelajaran. Laporan hasil evaluasi belajar tersebut juga sebagai

sarana komunikasi dan hubungan kerjasama antara sekolah, siswa dan orang
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tua. Keempat, laporan hasil evaluasi proses pembelajaran tersebut merupakan

bentuk pertanggung jawaban sekolah kepada orang tua tentang kemampuan

siswa dalam mengikuti pembelajaran.

3) Evaluasi Standar Proses

a) Evaluasi Penyusunan Dan Pengembangan Silabus

Evaluasi penyusunan dan pengembangan silabus  di SMA Al-Kautsar

pada dasarnya diserahkan kepada guru masing-masing. Tetapi dalam

pelaksanaannya para guru dalam mata pelajaran sejenis melakukan evaluasi

penyusunan dan pengembangan silabus secara bersama-sama dalam forum

MGMP sekolah dan MGMP Kota Bandar Lampung. Langkah tersebut dinilai

dapat menjadi solusi bagi guru-guru tertentu yang kesulitan apabila

melakukan penyusunan dan pengembangan silabus secara mandiri. Nilai

positip yang lain adalah melalui forum bersama seperti MGMP para guru

dapat  berdiskusi tentang metode pengembangan silabus dan hal-kal lain yang

terkait dengan penyusunan dan pengembangan silabus. Adapun sasaran dan

ruang lingkup evaluasi pengembangan silabus meliputi prinsip

pengembangan silabus dan elemen-elemen dalam silabus  dinilai telah  sesuai

dengan kebutuhan pembelajaran dan ketentuan dalam kurikulum 2006.

b) Evaluasi Penyusunan RPP

Sasaran evaluasi penyusunan RPP guru di SMA Al-Kautsar  meliputi :

identitas, SK, KD, indikator, tujuan pembelajaran, materi ajar, metode

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, sumber/bahan /alat. Sasaran

tersebut dinilai tepat karena beberapa alasan, pertama, bagian-bagian dalam
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RPP tersebut merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu sama

lainnya, oleh karena itu evaluasi juga harus dilaksanakan secara

komprehensif. Kedua, sesuai dengan pengertiannya maka RPP perlu

dipersiapkan dengan sebaik-baiknya karena akan menjadi pedoman teknis

dalam proses pembelajaran. Ketiga, Evaluasi RPP yang dilakukan dalam

forum MGMP  bermanfaat membantu guru-guru tertentu yang memiliki

masalah dalam penyusunan RPP.

Dalam penyusunan RPP, hal penting yang harus diperhatikan adalah

pengembangan langkah-langkah pembelajaran, karena hal tersebut akan

sangat menentukan efektivitas dalam proses pembelajaran. Langkah langkah

pembelajaran tersebut  meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan

kegiatan penutup. Rumusan tujuan pembelajaran tidak boleh menimbulkan

penafsiran ganda. Tujuan instruksional pembelajaran sebaiknya dinyatakan

dalam format ABCD, artinya: A= Audience adalah peserta didik yang akan

belajar. B= Behaviour adalah perilaku yang dapat diamati. C= Condition

adalah persyaratan yang harus dipenuhi agar perilaku yang diharapkan dapat

tercapai. D= Degree adalah tingkat penampilan atau keberhasilan yang dapat

diterima. Jika tidak ada degree dalam tujuan pembelajaran maka tidak dapa

diketahui apakah peserta didik sudah mencapai kompetensi seprti yang ada

dalam tujuan pembelajaran. Dalam menyusun indikator pencapaian

kompetensi menggunakan kata kerja operational.

Berkaitan dengan penyusunan RPP ini, terdapat beberapa catatan yang

perlu diperhatikan oleh para guru, yaitu:
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1) Standar kompetensi dan kompetensi dasar yang telah ditetapkan secara

nasional untuk seluruh mata pelajaran harus dijadikan acuan utama dalam

merumuskan komponen-komponen RPP. Karena itu, rumusan standar

kompetensi dan kompetensi dasar sekalipun sudah dituliskan dalam

silabus, perlu tetap dituliskan kembali dalam RPP agar dapat terlihat

secara langsung keterkaitannya dengan komponen yang lainnya dan

menjadi titik tolak untuk menentukan materi pembelajaran, indikator

ketercapaian kompetensi, media, metoda, kegiatan pembelajaran serta

menentukan cara penilaian.

2) Penjabaran kompetensi dasar menjadi indikator-indikator ketercapaian

kompetensi perlu dipahami oleh guru. Setelah itu guru harus mampu

menuliskannya dalam RPP dengan menggunakan rumusan-rumusan yang

tepat, terukur, dan operasional. Ketidakmampuan guru dalam merumuskan

indikator-indikator tersebut akan mempengaruhi pencapaian kompetensi

dasar, yang akhirnya berakibat terhadap rendahnya kemampuan yang

dimiliki siswa.

3) Dalam penentuan materi pembelajaran pada umumnya guru sering

menjadikan buku teks sebagai titik tolak dan sumber utama pembelajaran.

Hal ini akan membawa akibat bahwa seluruh proses pembelajaran akan

berada di sekitar buku teks tersebut. Dalam RPP yang dikembangkan,

sebenarnya buku teks hanya merupakan salah satu sumber. Sumber itu

tidak hanya hanya buku, namun ada buku, alat, manusia, lingkungan

maupun teknik yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Sebenarnya
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dengan adanya kompetensi dasar dan indikator akan memudahkan

penentuan materi. Apabila kompetensi dasar dan indikator ada dalam

kawasan belajar kognitif, maka sifat materi yang akan disajikanpun akan

berkenaan dengan pengetahuan ataupun pemahaman. Demikian pula

halnya untuk kawasan belajar afektif maupun psikomotor. Materi

pembelajaran ini dapat diuraikan secara terinci atau cukup dengan pokok-

pokok materi saja, dan materi terinci nantinya dapat dilampirkan. Materi

pembelajaran sifatnya bermacam-macam ada yang berupa informasi,

konsep, prinsip, keterampilan dan sikap. Sifat dan materi tersebut akan

membawa implikasi terhadap metoda yang akan digunakan dan kegiatan

belajar yang harus ditempuh oleh siswa.

4) Dalam penentuan atau pemilihan kegiatan pembelajaran perlu disesuaikan

metoda mana yang paling efektif, efesien, dan relevan dengan pencapaian

kompetensi dasar dan indikator. Penentuan metode pembelajaran harus

memungkinkan terlaksananya cara belajar siswa aktif, kreatif, inovatif, dan

menyenangkan. Guru perlu memilih kegiatan-kegiatan pembelajaran yang

benar-benar efektif dan efesien dengan mempertimbangkan: a.

Karakteristik kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. b.

Keadaan siswa, mencakup perbedaan-perbedaan individu siswa seperti

kemampuan belajar, cara belajar, latar belakang, pengalaman, dan

kepribadiannya. c. Jenis dan jumlah fasilitas/sumber belajar yang tersedia

untuk dapat melaksanakan kegiatan pembelajaran. d. Sifat dan
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karakteristik masing-masing metode yang dipilih untuk mencapai

kompetensi dasar.

c) Evaluasi dan Supervisi Kegiatan Proses Pembelajaran

Sasaran dalam evaluasi  kegiatan pembelajaran di SMA Al-Kautsar

meliputi kinerja guru dan daya serap siswa., Sedangkan layanan supervisi

dilakukan dalam bentuk konsultasi dan bimbingan. Kedua sasaran tersebut

dinilai tepat karena beberapa alasan : pertama, kinerja guru merupakan kunci

utama bagi upaya peningkatan prestasi belajar siswa. Oleh karenanya perlu

ada uoaya evaluasi secara berkesinambungan untuk mengetahui kekurangan

dan kelemahan guru dalam menjalankan tugas pembelajaran. Kedua. Layanan

supervisi sangat dibutuhkan oleh guru maupun siswa dalam rangka

menemukan solusi atas masalah-masalah yang dihadapi dalam proses

pembelajaran. Supervisi juga dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja guru

dan prestasi belajar siswa.

Evaluasi dan supervisi dilaksanakan oleh kepala SMA Al-Kautsar

bersama pengawas dari dinas pendidikan Kota Bandar l;ampung. Hal tersebut

sesuai dengan ketentuan dalam Permendikbud RI Nomor 65 TAHUN 2013

tentang Standar Proses,  Bab VI yang berbunyi:

Pengawasan proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan
pemantauan, supervisi, evaluasi, pelaporan, serta tindak lanjut secara
berkala dan berkelanjutan. Pengawasan proses pembelajaran dilakukan
oleh kepala satuan pendidikan dan pengawas.181

181Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik
Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses”.
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Kegiatan pembelajaran di sekolah akan berhasil jika semua unsur

yang terkait di dalamnya dapat bekerja sama atau menjadi tim kerja (team

work) yang solid untuk mencapai tujuan sekolah. Kualitas pembelajaran

sangat dipengaruhi oleh kualitas profesional kinerja kepala sekolah dan

pendidik (guru). Oleh karena itu usaha untuk meningkatkan kemampuan

profesional kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan proses

pembelajaran perlu secara terus-menerus diperhatikan dan dilakukan.

Peningkatan ini tentu saja akan lebih berhasil jika kepala sekolah dan guru

betul-betul berkomitmen dan berkemauan yang kuat untuk meningkatkan

kemampuan dirinya. Namun demikian, masih banyak pendidik yang masih

memiliki ketergantungan terhadap bantuan orang lain untuk menemukan

usaha-usaha, jenis, mekanisme yang harus mereka lakukan dalam usaha

peningkatan kemampuan profesional mereka.

d) Evaluasi Hasil Kegiatan Penyusunan Bahan/Alat Penilaian / Evaluasi

Pembelajaran

Sasaran evaluasi hasil kegiatan penyusunan bahan/alat penilaian /

evaluasi pembelajaran di SMA Al-Kautsar difokuskan pada kemampuan

guru dalam membuat instrumen tes berupa soal-soal ulangan baik untuk teori

maupun praktik. Para guru membuat soal ulangan berdasarkan tujuan

instruksional khusus yang kemudian diderivasi menjadi kisi-kisi. Dan dari

kisi-kisi inilah soal soal evaluasi dibuat. Hal tersebut dinilai tepat karena

alasan-alasan sebagai berikut ; pertama, salah satu penentu keberhasilan

evaluasi pembelajaran adalah tersedianya alat evaluasi yang baik, kedua, alat
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evaluasi (soal) yang baik adalah apabila dibuat mengacu pada kompetensi

dasar/ tujuan instruksional khusus dan kisi-kisi. Ketiga, soal yang bermutu

baik dapat memberikan informasi dengan tepat tentang peserta didik mana

yang belum atau sudah mencapai kompetensi. Salah satu ciri soal yang

bermutu baik adalah bahwa soal itu dapat membedakan setiap kemampuan

peserta didik. Semakin tinggi kemampuan peserta didik dalam memahami

materi yang telah diajarkan, maka semakin tinggi pula peluang menjawab

benar soal yang menanyakan materi yang telah diajarkan itu. Makin rendah

kemampuan peserta didik dalam memahami materi yang telah diajarkan,

makin kecil pula peluang menjawab benar suatu soal yang menanyakan

materi yang telah diajarkan. Keempat, selain harus mempunyai daya beda

yang tinggi, soal yang bermutu juga harus sahih (valid), dan handal. Sahih

maksudnya bahwa setiap alat ukur hanya mengukur satu dimensi/aspek saja.

Mistar hanya mengukur panjang, timbangan hanya mengukur berat, bahan

ujian atau soal PKn hanya mengukur materi-materi PKn bukan mengukur

keterampilan/kemampuan materi yang lain. Handal maksudnya bahwa setiap

alat ukur harus dapat memberikan hasil pengukuran yang tepat, cermat, dan

ajeg. Untuk dapat menghasilkan bahan ujian yang sahih dan handal, penulis

soal harus merumuskan kisi-kisi dan menulis soal berdasarkan kaidah

penulisan soal yang baik (kaidah penulisan soal bentuk objektif/ pilihan

ganda dan uraian).

e) Evaluasi Hasil Analisis Proses Pembelajaran

Sasaran evaluasi hasil analisis proses pembelajaran dititik beratkan
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pada tiga hal yaitu persiapan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan

evaluasi pembelajaran. Sasaran tersebut dinilai tepat karena beberapa alasan :

pertama, proses pembelajaran akan  berjalan dengan baik apabila guru

memiliki persiapan mengajar yang memadai. Secara teknis persiapan

pembelajaran tersebut meliputi silabus,  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (

RPP ) dan bahan ajar. Kedua, pada pelaksanaan pembelajaran guru harus

dapat menunjukkan kemampuan menguasai materi ajar dengan menggunakan

metode dan pendekatan pembelajaran yang efektif. Ketiga, untuk

membuktikan apakah persiapan pembelajaran yang dibuat telah dilaksanakan

secara efektif, maka diperlukan evaluasi. Dengan evaluasi tersebut akan

diketahui seberapa baik persiapan pembelajaran yang dibuat dan seberapa

efektif pelaksanaan pembelajaran. Efektivitas pelaksanaan pembelajaran

dapat dilihat dari dua dimensi yaitu dimensi kuantitas dan dimensi kualitas.

Dimensi kuantitas  menunjuk pada  berapa banyak siswa yang memiliki

respon positif dalam proses pembelajaran. Sedangkan dimensi kualitas

menunjuk pada berapa banyak siswa yang mencapai ketuntasan belajar

bahkan melewati standar ketuntasan minimal yang telah ditetapkan.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa titik fokus evaluasi hasil

analisis proses pembelajaran terletak pada bagaimana usaha-usaha guru

dalam membelajarkan anak agar sesuai dengan tujuan mata pelajaran. Untuk

mencapai tujuan mata pelajaran maka guru harus dapat memilih dan

menerapkan suatu pendekatan yang efektif. Salah satu pendekatan

pembelajaran yang efektif adalah pendekatan kontekstual. Pendekatan ini
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berpedoman pada berpedoman pada 4 prinsip belajar yang dicanangkan

UNESCO yaitu: (1) Learning to do (belajar sambil bekerja), (2) Learning to

know, yaitu proses pembelajaran yang didesain dengan cara mengintensifkan

interaksi dengan lingkungan sehingga siswa mampu membangun pemahaman

dan pengetahuan terhadap lingkungan sekitarnya, (3) Learning to be (belajar

untuk menjadi sesuatu), (4) Leraning to live together, pembelajaran yang

lebih diarahkan upaya membentuk kepribadian uantuk memahami dan

mengenai keanekaragaman.

f) Evaluasi Penyusunan Bahan Ajar

Sasaran evaluasi penyusunan bahan ajar di SMA Al-Kautsar meliputi

konten (kebenaran dan keselarasan isi), Keluasan dan kedalaman materi,

ketercernaan materi, penggunaan bahasa, performance (perwajahan,ilustrasi),

dan kelengkapan bahan ajar. Bagian-bagian yang dievaluasi tersebut menjadi

sangat penting karena: pertama, materi bahan ajar (konten) harus mengacu

pada silabus agar ada kesesuaian antara tujuan, materi dan evaluasi, kedua,

materi bahan ajar harus bersifat tuntas artinya materi harus lengkap diambil

dari berbagai sumber sehingga setiap pokok bahasan menyajikan informasi

yang lengkap sesuai batasan/standar dalam silabus. Ketiga, Untuk

memudahkan siswa dalam memahami isi bahan ajar tersebut, maka bahasa

yang dipakai harus bahasa yang baku (bahasa Indonesia yang sesuai dengan

EYD). Keempat, Untuk menarik dan meningkatkan minat baca dikalangan

siswa, maka bahan ajar harus memilki tampilan yang menarik. Mulai dari

perwajahan sampul, tata letak, pengaturan gambar dan ilustrasi, dan lain
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sebagainya. Kelima, bahan ajar yang baik adalah bahan ajar yang lengkap

artinya selain didalamnya ada sejumlah teori juga dilengkapi dengan evaluasi

untuk menambah kemampuan siswa dalam memahami isi dari bahan ajar

tersebut. Keenam, bahan ajar harus disusun secara runtut dan sistematis serta

menampilkan sosok utuh dari kompetensi yang akan dikuasai siswa dalam

kegiatan pembelajaran. Sehingga dengan bahan ajar memungkinkan siswa

dapat mempelajari suatu kompetensi secara runtut dan sistematis sehingga

secara akumulatif mampu menguasai semua kompetensi secara utuh/ terpadu.

c. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Standar PTK

1) Perencanaan Standar PTK

Perencanaan standar PTK meliputi: pemenuhan jumlah dan kualifikasi

PTK yang memenuhi standar minimal, Pemenuhan standar kompetensi PTK,

Peningkatan kemampuan PTK menggunakan teknologi informasi dalam

melaksnakan pembelajaran, Peningkatan kemampuan PTK dalam menguasai

persuratan dinas, Perpajakan dan komputer, Peningkatan kemampuan PTK

dalam melakukan penilaian sikap, prilaku dan keterampilan peserta didik.

a) Pemenuhan Jumlah Dan Kualifikasi Pendidik dan Tenaga

Kependidikan Yang Memenuhi Standar Minimal

Upaya yang dilakukan Yayasan dan Kepala SMA Al-Kautsar untuk

memenuhi jumlah dan kualifikasi guru yaitu pertama, menerima guru

berstatus DPK dari pemerintah dalam hal ini Kementrian Pendidikan

Nasional. Kedua, melakukan rekrutmen guru secara mandiri dengan prosedur

dan persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak Yayasan Al-Kautsar.
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Persyaratan minimal untuk tenaga pendidik adalah berpendidikan minimal

Sarjana (S1). Ketiga, Meskipun untuk saat ini secara umum kualifikasi

akademik guru-guru telah mencapai S1, namun untuk meningkatkan

kualifikasi ke jenjang S2, setiap tahun Yayasan memberikan beasiswa untuk

1 orang guru yang lolos seleksi di lingkungan sekolah. Keempat, Untuk

mencapai status sebagai guru tetap yayasan (GTY), yayasan memberlakukan

aturan penjenjangan dimulai dari Guru Honorer,  Calon Guru Tetap Yayasan

(CGTY), Guru Tetap Yayasan (GTY).

Beberapa ketentuan Yayasan tersebut  dinilai dapat mendukung upaya

pemenuhan jumlah dan kualifikasi guru sesuai standar minimal karena

beberapa alasan: pertama, SMA Al-Kautsar adalah sekolah swasta yang

bernaung dibawah Yayasan Al-Kautsar dalam perkembangannya menuju

sekolah yang unggul memerlukan sumber daya manusia (SDM) guru yang

berkualitas. Untuk mendapatkan calon guru yang berkualitas tersebut perlu

dilakukan rekrutmen secara mandiri dengan kriteria tertentu. Kedua,

ditetapkannya persyaratan pendidikan minimal S1 telah sesuai dengan

peraturan Pemerintah No 19 tahun 2005 tentang SNP. Ketiga, Kebijakan

menerima guru DPK dari pemerintah menunjukkan adanya koordinasi dan

kebersamaan yang baik antara pihak yayasan dan sekolah dengan pemerintah

dalam uapaya mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan. Keempat,

Kebijakan yayasan memberikan beasiswa untuk peningkatan kualifikasi guru

ke jenjang S2 dinilai dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan

menambah daya dukung sekolah ini untuk mewujudkan visinya sebagai
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sekolah yang unggul. Kelima, Penjenjangan status guru dinilai dapat

meningkatkan motivasi dan kualitas kinerja guru dalam proses pembelajaran.

Berikut tabel tentang jumlah dan kualifikasi guru di SMA Al-Kautsar Bandar

Lampung.

Tabel 4.9. Jumlah dan Kualifikasi Guru SMA Al-Kautsar
Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016

NO KUALIFIKASI JUMLAH KETERANGAN

1 S1 42 -
2 S2 7 Beasiswa Yayasan

Sumber: Dokumen SMA Al-Kautsar Bandar Lampung tahun 2016

Jumlah guru SMA Al-Kautsar sebagaimana data tersebut

menunjukkan bahwa telah ada kesesuain rasio antara jumlah guru dengan

jumlah murid yang ada saat ini yakni  925 atau  1 : 19 (1 guru berbanding 19

siswa). Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2008 Pasal 17 yang menyatakan bahwa guru tetap

pemegang sertifikat pendidik berhak mendapatkan tunjangan profesi apabila

mengajar di satuan pendidikan yang rasio minimal jumlah peserta didik

terhadap gurunya adalah untuk SMA: 20 : 1, dan untuk MA: 15 : 1.

b) Pemenuhan Standar Kompetensi Pendidik Dan Tenaga Kependidikan

Upaya yang dilakukan pihak yayasan dan pimpinan SMA Al-Kautsar

untuk melaksanakan berbagai kegiatan bagi guru-guru seperti workshop, IHT,

supervisi klinis, seminar kependidikan, diskusi atau seminar kependidikan, ,

supervisi klinis, MGMP, Penelitian tindakan kelas, pelatihan implementasi

kurikulum 2006/2013, pelatihan pembuatan silabus dan RPP, home visit,

bakti sosial, pelatihan kompetensi sosial guru,  penerapan  peraturan yayasan
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dan peraturan sekolah,  dinilai sejalan dengan upaya peningkatan kompetensi

pendidik baik kompetensi profesional, pedagogik, sosial maupun kompetensi

kepribadian. Dengan terpenuhinya ke empat standar kompetensi guru

tersebut, maka dapat dikatakan seorang guru telah memenuhi persyaratan

untuk menjadi guru yang profesional. Sekolah yang memiliki guru-guru

profesional tentunya dapat mempercepat terwujudnya peningkatan mutu

sesuai dengan visi yang telah dirumuskan.

c) Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik Menggunakan Teknologi

Informasi Dalam Melaksanakan Pembelajaran

Kebutuhan akan pengetahuan dan keterampilan menggunakan

perangkat IT dalam proses pembelajaran adalah sesuatu yang sangat urgen.

Upaya peningkatan kemampuan guru menggunakan Teknologi Informasi

dalam proses pembelajaran di SMA Al-Kautsar difokuskan pada dua hal,

pertama, penambahan jumlah hardware berupa komputer, printer dan LCD

proyektor. Kedua, mengadakan pelatihan TI ( komputer, laptop, LCD,

printer) dengan mengundang tutor profesional dari luar sekolah. Kebijakan

tersebut dinilai tepat karena beberapa alasan, pertama, saat ini pembelajaran

berbasis IT sudah menjadi kebutuhan sesuai dengan tuntutan kemajuan

zaman. Kedua, Peran teknologi informasi semakin penting, terlebih karena

memasuki era informasi (information age), di mana informasi memiliki

peranan yang sangat penting dalam semua aspek kehidupan. Siapa yang

menguasai informasi maka ia yang memiliki peluang lebih dibandingkan

dengan yang tidak memiliki. Ketiga, Pemanfaatan informasi yang optimal
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dapat memberikan ide yang inovatif untuk pengembangan. Kemajuan

teknologi informasi dan komunikasi memberikan opportunity (kesempatan)

bagi perbaikan dan akselerasi peningkatan kualitas praktik pendidikan

(khususnya pembelajaran). Lahir dan berkembangnya teknologi dunia maya,

mendorong guru untuk lebih kreatif dalam memberikan layanan pembelajaran

tanpa harus dibatasi oleh alokasi jam pelajaran. Demikian pula siswa dapat

memperoleh informasi dalam lingkup yang luas dari berbagai sumber dengan

menggunakan media dunia maya (internet). Keempat, Pelatihan TI di sekolah

adalah salah satu cara yang tepat agar para guru dapat menguasai TI dan

melaksanakan pembelajaran berbasis teknologi informasi.

d) Peningkatan Kemampuan Tenaga Pendidik Dalam Menguasai

Persuratan Dinas, Perpajakan dan Komputer

Upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam hal persuratan

dinas, perpajakan dan komputer bagi para guru-guru di lingkungan SMA Al-

kautsar dilakukan melalui pelatihan khusus. Upaya tersebut dinilai tepat

karena : pertama, pengetahuan tentang persuratan sangat diperlukan dalam

dunia pendidikan. Tidak semua komunikasi dilakukan secara langsung tetapi

juga melalui surat menyurat. Bahkan untuk keperluan komunikasi formal

harus dilakukan melalui surat resmi. Untuk mengurus kenaikan pangkat bagi

seorang guru PNS diperlukan format persuratan resmi sesuai dengan

peraturan yang telah ditetapkan. Kedua, pengetahuan tentang perpajakan

penting untuk diketahui oleh para guru karena hal tersebut berkaitan langsung

dengan kewajiban membayar pajak penghasilan. Ketiga, Kemampuan
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mengoperasikan komputer sangat penting bagi guru-guru dalam mengelaola

administrasi pembelajaran. Pengayaan bahan ajar, pengolahan dan

penyimpanan data siswa dapat dilakukan secara praktis dan sistematis bila

menggunakan komputer.

e) Peningkatan Kemampuan Pendidik Dalam Merancang Dan

Melaksanakan Pembelajaran Inovatif Untuk Meningkatkan

Kreatifitas Peserta Didik

Salah satu contoh program pembelajaran inovatif yang diterapkan di

SMA Al-kautsar Bandar Lampung adalah program pembelajaran dengan

menggunakan metode percakapan ( conversation methode ). Misalnya untuk

pelajaran Bahasa Inggris adalah “English meeting”. Untuk pembelajaran

bahasa terutama bahasa asing metode ini dianggap tepat karena ; pertama,

yang disebut berbahasa itu ialah berbicara, barulah kemudian membaca dan

menulis. Jadi fungsi utama belajar bahasa adalah kemampuan berbahasa aktif,

berkomunikasi lisan atau bercakap-cakap. Oleh karena itu metode

percakapan ( conversation methode ) dianggap metode belajar bahasa yang

tepat. Kedua , Methode percakapan merupakan metode belajar langsung (

diregt methode) yang dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti

permainan (communicative games), diskusi, cerita, dan lain-lain. Semua

peserta dapat terlibat berbicara. Metode ini merupakan salah satu metode

belajar yang menyenangkan karena bersifat terbuka, tidak terlalu banyak

aturan. Ketiga, dalam kegiatan kegiatan English Meeting tersebut dapat
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digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi oleh

kelas berdasarkan kondisi kelas.

f) Peningkatan Kemampuan Pendidik Dalam Melakukan Penilaian

Sikap, Perilaku Dan Keterampilan Peserta Didik

Upaya meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan penilaian

sikap, prilaku dan keterampilan peserta didik di SMA Al-Kautsar Bandar

Lampung dilakukan dengan mengadakan IHT (in-house training). Dalam IHT

tersebut para guru dibekali pengetahuan tentang objek penilaian sikap dan

teknik penilaiannya. Upaya tersebut dinilai tepat dan penting karena ;

pertama, aspek sikap, prilaku dan keterampilan siswa merupakan unsur

penting dalam pendidikan yang harus mendapatkan porsi  perhatian yang

sama  dengan aspek kognitif. Kedua, objek sikap yang dinilai seperti yang

dikemukakan oleh Kepala sekolah tersebut sangat penting karena: Peserta

didik perlu memiliki sikap positif terhadap materi pelajaran. Dengan

sikap`positif dalam diri peserta didik, akan tumbuh dan berkembang minat

belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap

materi pelajaran yang diajarkan. Peserta didik juga perlu memiliki sikap

positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran

di sini mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik

pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman,

dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik,

sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal. Peserta didik juga

perlu memiliki sikap yang tepat, yang dilandasi oleh nilai-nilai positif
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terhadap kasus lingkungan tertentu (kegiatan pelestarian/kasus perusakan

lingkungan hidup). Misalnya, peserta didik memiliki sikap positif terhadap

program perlindungan satwa liar. Dalam kasus yang lain, peserta didik

memiliki sikap negatif terhadap kegiatan ekspor kayu glondongan ke luar

negeri. Selain beberapa bentuk sikap diatas, sikap mandiri ,kreatif,

bertanggungjkawab, demokratis juga penting untuk diperhatikan dan

dilakukan penilaian.

2) Pelaksanaan Standar PTK

a) Rekrutmen Pendidik  Yang Memenuhi Standar

Rekrutmen pendidik dilingkungan SMA Al-kautsar Bandar Lampung

dilakukan oleh pihak Yayasan Al-Kautsar. Standar minimal calon guru SMA

Al-Kautsar adalah Sarjana Strata 1 (S-1) untuk semua guru mata pelajaran,

kecuali untuk guru Bahasa Daerah Lampung. Proses penerimaan guru SMA

Al-Kautsar melalui melalui beberapa tahapan tes yakni ter tertulis, tes potensi

akademik, tes praktik dan wawancara. Bagi guru yanhg dinyatakan lolos

seleksi akan menyandang status sebagai guru honor. Apabila dalam rentang

waktu tertentu pengabdiannya menunjukkan prestasi kerja yang baik sesuai

penilaian sekolah dan Yayasan, maka yang bersangkutan dinaikkan statusnya

menjadi guru tidak tetap yayasan (GTTY). GTTY yang dinilai berprestasi

dinaikkan statusnya menjadi guru tetap yayasan (GTY). Ketentuan dan

kebijakan tersebut  dinilai tepat karena : pertama, sesuai dengan ketentuan

dalam SNP, maka pendidik jenjang SMA/MA  pendidikan terakhirnya

minimal Sarjana S1. Kedua, Guru dengan jenjang pendidikan minimal S1,
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diasumsikan sebagai pendidik yang memiliki kompetensi pendidikan

(pedagogik, profesional, sosial dan kepribadian). Ketiga, bagi sekolah, makin

tinggi kwalifikasi akademik guru, akan makin menguntungkan baik untuk

kepentingan persyaratan kenaikan status akreditasi sekolah maupun untuk

kepentingan pembelajaran. Diasumsikan guru yang memiliki kwalifikasi

akademik yang lebih tinggi memiliki tingkat kedalaman dan keluasan

penguasaan materi dan metode pembelajaran yang lebih baik.

b) Mengajukan Guru-Guru Yang Belum Tersertifikasi Untuk Mengikuti

Uji Kompetensi Ke Dinas Pendidikan

Bagi guru-guru SMA Al-Kautsar yang belum tersertifikasi dan sudah

memenuhi persyaratan pihak sekolah memfasilitasi dengan mengajukan

berkas ke Dinas Pendidikan Kota Bandar Lampung untuk mengikuti uji

kompetensi. Kebijakan seperti ini menunjukkan adanya rasa tanggungjawab

pihak sekolah terhadap para guru yang ingin mengikuti uji kompetensi guru (

UKG ). UKG sangat penting terutama untuk memetakan kualitas guru. Hal

tersebut berhubungan dengan pengembangan karir guru.

c) Memotivasi dan Mendorong Guru-Guru Untuk Meningkatkan

Kualifikasi Akademik (S2, S3)

Upaya memotivasi guru-guru untuk melanjutkan kualifikasi akademik

ke jenjang S2 di SMA Al-Kautsar dilakukan bekerjasama dengan Yayasan

Al-Kautsar. Yayasan memberikan beasiswa melanjutkan pendidikan ke

jenjang S2 bagi guru yang berprestasi. Kebijakan tersebut dinilai dapat

meningkatkan motivasi guru dalam melaksanakan tugas. Para guru akan
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berlomba-lomba untuk mendapatkan kesempatan tersebut dengan

memperbaiki dan meningkatkan kinerjanya dalam proses pembelajaran.

Selain beasiswa dari yayasan,  pimpinan sekolah ini juga aktif mencari

informasi dan kerjasama baik dengan pemerintah maupun pihak swasta yang

memiliki program beasiswa studi untuk guru.

d) Mengadakan IHT/Workshop dan Kegiatan Lain Untuk

Meningkatkan Kemampuan Guru Menggunakan Teknologi Informasi

Dalam Melaksanakan Proses Pembelajaran

Upaya yang dilakukan SMA Al-Kautsar untuk meningkatkan

kemampuan guru menggunakan Teknologi Informasi dalam proses

pembelajaran sebagaimana telah dinyatakan oleh Kepala Sekolah pada bagian

di muka, merupakan langkah tepat karena saat ini dan dimasa yang akan

datang kemampuan menggunakan TIK dalam pembelajaran merupakan suatu

hal yang tidak bisa ditawar-tawar lagi mengingat perkembangan kebutuhan

dan tantangan pendidikan dan pembelajaran makin hari makin kompleks. Hal

tersebut berkaitan erat dengan efektivitas dan efisiensi pembelajaran.

e) Menyelenggarakan/Mengirim Tenaga Pendidik Untuk Mengikuti

Diklat Profesi Untuk Meningkatkan Profesionalisme Tugas

Upaya Sekolah ini untuk meningkatkan profesionalisme guru

dilakukan  dengan berbagai cara antara lain memberi kesempatan kepada para

guru untuk melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi

diutamakan yang linier, mengikuti program Sertifikasi Guru, mengikuti

kegiatan MGMP ( Musyawarah Guru Mata Pelajaran ), memotivasi para guru
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untuk aktif berpartisipasi  dalam pertemuan-pertemuan ilmiah dibidang

pendidikan. Upaya-upaya tersebut dinilai strategis karena pertama, dapat

meningkatkan profesionalisme guru, kedua, makin banyak guru yang

profesional secara de fakto, maka akan menguntungkan bagi pihak sekolah

dan yayasan karena hal tersebut dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat

untuk memilih pendidikan bagi putera-puterinya di sekolah  yang bermutu.

Ketiga, makin meningkat kemampuan guru dalam membelajarkan siswa,

makin besar pula peluang siswa untuk berhasil meraih prestasi belajar yang

setinggi-tinggi baik pada level daerah, nasional maupun internasional.

Keempat, dengan diterimanya tunjangan sertifikasi, memperbesar peluang

bagi para guru untuk meningkatkan kemampuan, kinerja,  dan rasa

tanggungya dalam proses pembelajaran.

3) Evaluasi Standar PTK

a) Mengkalkulasi Jumlah Pendidik  Yang Memenuhi Standar Minimal

Evaluasi standar PTK di SMA Al-Kautsar diawali dengan menghitung

jumlah guru yang memenuhi standar pendidikan minimal sesuai dengan

Peraturaan Menteri Pendidikan Nasonal Nomor 16 Tahun 2007. Data hasil

observasi menunjukkan bahwa secara umum tenaga pendidik disekolah

tersebut telah memenuhi persyaratan pendidikan minimal S1, bahkan dari 50

guru terdapat 8 orang yang sudah berpendidikan S2. Kondisi tersebut makin

memantabkan peluang sekolah untuk meningkatkan mutu  pembelajaran.
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b) Mengkalkulasi Jumlah Pendidik Yang Lulus Uji Kompetensi Dan

Memperoleh Tunjangan Sertifikasi

Langkah berikutnya adalah menghitung jumlah guru yang telah lulus

uji kompetensi dan memperoleh tunjangan sertifikasi. Data menunjukkan

jumlah guru yang sudah lulus dan mendapatkan sertifikasi sebanyak 33 orang

dari 50 0rang guru. Fakta tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar guru

telah memenuhi  kriteria sebagai guru yang profesional dalam menciptakan

sistem dan praktik pendidikan yang berkualitas. Guru-guru yang telah

mendapatkan sertifikasi seharusnya mau dan  mampu membawa perubahan

pendidikan menjadi pendidikan yang berkualitas baik dari segi proses

maupun out putnya.

c) Mengkalkulasi Jumlah Pendidik Yang Melanjutkan Pendidikan S-2

Dengan Beasiswa

Berdasarkan data dalam dokumen PTK SMA Al-Kautsar jumlah guru

yang melanjutkan pendidikan ke jenjang S2 hingga tahun pelajaran

2015/2016 adalah 8 orang. Semuanya mendapat beasiswa dari yayasan Al-

kautsar.

d) Observasi dan Penilaian Kegiatan Proses Pembelajaran Dengan

Menggunakan Teknologi Informasi

Berdasarkan observasi yang peneliti lakukan dalam proses

pembelajaran di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung, ditemukan  bahwa

sebagian besar  guru sudah menggunakan laptop/komputer dan internet dalam
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proses pembelajaran, terutama dalam pengolahan nilai,  pemberian tugas dan

pengayaan bahan ajar.

2. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Standar Isi, Standar Proses,

dan Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan di MAN I Bandar

Lampung

a. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Standar Isi

1) Perencanaan Standar Isi

Perencanaan standar isi di awali dengan pembentukan Tim

Pengembang Kurikulum Madrasah (TPKM). Proses pembentukan TPKM

melibatkan unsur-unsur (stakeholders) pendidikan dilingkungan MAN I

Bandar Lampung seperti Kepala Madrasah  dan  Wakil Kepala Madrasah,

pengurus Komite Madrasah, perwakilan guru, dan pengawas Madrasah.

Pembentukan TPKM dilakukan dalam suatu pertemuan resmi dipimpin oleh

Kepala Madrasah. Nomor : Ma.09.1/Kp.01.1/298/2015 yang ditanda tangani

oleh Kepala MAN I Bandar Lampung,  TPKM berjumlah 7 orang  yang

terdiri atas pengarah 2 0rang dan tim  penyusun 5 orang ditambah dengan

seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Surat Tugas Pengembang

Kurikulum selengkapnya terlampir.  Didalam Surat tugas tersebut tidak ada

penjelasan secara rinci tentang tugas masin-masing ( tidak ada pembagian

tugas yang jelas ) Hanya dalam praktiknya sesuai dengan hasil wawancara

dengan secara umum TPKM diberi tugas melakukan kajian kebutuhan dan

tantangan yang dihadapi oleh MAN I Bandar Lampung yang kemudian

dirumuskan dalam suatu rancangan dokumen pengembangan kurikulum
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Madrasah. Setelah TPKM terbentuk,  langkah perencanaan berikutnya adalah

merumuskan kerangka dasar kurikulum menyusun struktur kurikulum dan

standar kompetensi, menentukan beban belajar, menyusun/mengembangkan

silabus, dan menyusun kalender pendidikan.

Langkah perencanaan pertama yakni, m upaya pengembangan

kurikulum tersebut ternyata sejalan dengan printah Allah dalam Al-Qur’an

Surat Ar Ra’d ayat 11:

          
            
        

Artinya: Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya
bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah
Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga
mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila
Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang
dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.
182

Firman Allah tersebut secara teologis dapat dijadikan landasan filosofi

bagi pengembangan kurikulum pendidikan. Artinya untuk mencapai suatu

tujuan pendidikan mutlak harus ada upaya nyata termasuk diantaranya upaya

melakukan pengembangan kurikulum sekolah agar dapat menyesuaikan

dengan kebutuhan,   tantangan dan peluang yang berkembang di masyarakat.

182Al-Qura’n , Transliterasi dan Terjemahan, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2011), h.
480-481.
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Keinginan dan upaya  tersebut harus dimulai dari stakeholder Madrasah itu

sendiri.

Prinsip-prinsip pengembangan kurikulum dalam Islam, disampaikan

oleh B.S. Wibowo dalam Abdul Majid183 dalam bukunya Pendidikan Agama

Islam Berbasis Kompetensi, meliputi :

a) Imagination

                 
               
   

Artinya: Katakanlah: Sesungguhnya Aku Ini manusia biasa seperti kamu,
yang diwahyukan kepadaku: "Bahwa Sesungguhnya Tuhan kamu itu
adalah Tuhan yang Esa". barangsiapa mengharap perjumpaan dengan
Tuhannya, Maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh dan
janganlah ia mempersekutukan seorangpun dalam beribadat kepada
Tuhannya".184

Maknanya adalah bahwa kurikulum yang dibangun harus mampu

membangkitkan imajinasi jauh kedepan, baik manfaat ilmu, maupun

menciptakan teknologi dari yang tidak ada menjadi ada guna kemakmuran

manusia.

b) Student Centre;

Murid sebagai pusat aktivitas. Siswa harus mandiri dalam proses belajar,

inquiri adalah sebuah program yang menkankan rasa ingin tahu peserta

belajar dan menggali dari pengalaman terstruktur yang diberikan.

183Abdul Majid, Pendidikan Agama Islam Berbasis Kompetensi, (Bandung: Remaja
Rosda Karya, 2006), h. 79-80.

184Al-Qur’an, Op. Cit., h. 569.
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c) Technology

            
             


Artinya: (1) Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang
Menciptakan, (2) Dia Telah menciptakan manusia dari segumpal
darah.(3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah. (4) Yang
mengajar (manusia) dengan perantaran kalam. (5) Dia mengajar kepada
manusia apa yang tidak diketahuinya.185

Memanfaatkan tekhnologi belajar Multi Indrawi, sehingga membuat

anak didik senang dalam belajar.

d) Interventer

Guru yang terbaik adalah pengalaman (Ali bin Abi Thalib). Maka guru

harus bisa mendesian proses intervensi terstruktur pada peserta belajar,

atau mampu mengkritisi pengalaman belajar siswa.

e) Question and Answer

Tidaklah kamu berfikir, bertafakkur dan bertadabur (Qur’an). Ilmu

adalah perbendaharaan, kunci-kuncinya adalah pertanyaan (Hadits).

Mendorong rasa ingin tahu dengan pertanyaan-pertanyaan dan

merancang cara menjawab rasa ingin tahu dan menemukan jawaban.

185Ibid.
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f) Organization

                   
 

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, bersiap siagalah kamu, dan
majulah (ke medan pertempuran) berkelompok-kelompok, atau majulah
bersama-sama!.186

Belajar terdiri dari banyak unsur, yaitu pelajaran dan keterampilan

akademis, keterampilan berpikir, keterampilan berkomunikasi dan

keterampilan manajemen.

g) Motivation

          
       

Artinya: Tidakkah kamu perhatikan bagaimana Allah Telah membuat
perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya teguh
dan cabangnya (menjulang) ke langit.187

Amal itu tergantung niatnya (al hadits). Untuk dapat memberikan

motivasi seorang guru harus memiliki motivasi yang lebih, untuk mampu

mengajar dengan tekhnik motivasi  yang memotifasi maka guru harus

memiliki kemampuan

h) Application

Menguasai tekhnik presentasi yang optimal. Seorang ulama (orang yang

186Ibid., h. 197.
187Ibid., h. 469.
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berilmu) yang tanpa amalan seperti lampu membakar dirinya sendiri

(Berarti amal perbuatan harus sesuai dengan ajaran-ajarannya). (HR. Ad-

Dailami).

Puncaknya ilmu adalah amal. Banyak lulusan sekolah merasa bingung

ketika keluar dari sekolah dalam menerapkan ilmu. Dengan demikian

hendaknya guru mampu memvisualisasikan ilmu pengetahuan pada dunia

praktis, menegmbangkan aplikasi ilmu dalam berbagai bidang kehidupan.

i) Heart

Kekuatan spiritual terletak pada kelurusan dan kebersihan hati nurani,

roh, pikiran, jiwa, emosi. Bahan bakar motif yang paling kuat ada pada

nilai-nilai, doktrin dan ideologi atau faktor spiritual. Dengan demikian

guru harus mampu mendidik dengan turut menyertakan nilai-nilai

spiritual, karena ini merupakan faktor mendasar untuk kesuksesan jangka

panjang.

j) Bertingkat-Tingkat

         
Artinya: (Kedudukan) mereka itu bertingkat-tingkat di sisi Allah, dan

Allah Maha melihat apa yang mereka kerjakan.188

Pendidikan harus sesuai dengan berbagai tingkatan usia anak

didik. Untuk semua tingkatan dipilih bagian materi kurikulum yang

sesuai dengan kesiapan dan perkembangan yang telah dicapai oleh anak

didik

188Ibid.
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Dalam istilah pengembangan terkandung makna berkesinambungan

(terus menerus (continue)). Kurikulum memang tidak boleh statis. Ia harus

terus melakukan  peyesuaikan (perbaikan) dengan perkembangan yang terjadi

di masyarakat. Peluang dan  tantangan yang ada  dan kebutuhan  termasuk

karakteristik peserta didik secara umum harus menjadi argumen utama dalam

melakukan perbaikan/pengembangan kurikulum pendidikan. Dalam teori

manajemen mutu terpadu (TQM), dikatakan bahwa:

Perbaikan yang berkesinambungan merupakan salah satu unsur paling
fundamental dari TQM. Konsep perbaikan berkesinambungan
diterapkan baik terhadap proses, produk maupun orang yang
melaksanakannya.189

Dalam  Konsep  Kaizen, perbaikan berkesinambungan akan berhasil

dengan baik apabila disertai dengan usaha menempatkan sumberdaya

manusia yang tepat. Faktor manusia merupakan dimensi penting dalam

perbaikan kualitas dan produktivitas. Persaingan global dan selalu

berubahnya permintaan pelanggan merupakan alasan perlunya dilakukan

perbaikan berkesinambungan. Pendapat di atas sejalan dengan argumen dan

upaya pengembangan kurikulum yang dilakukan oleh MAN I Bandar

Lampung yang menginginkan adanya kurikulum yang up to date.

Pengengembangan kurikulum ditugaskan kepada Tim Pengembang

Kurikulum Madrasah (TPKM) yang notabene merupakan guru-guru pilihan

189Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, Total Quality Management, (Ed. Revisi;
Yogyakarta: Andi, 2003), h. 262.
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yang dianggap berkompeten menyiapkan perubahan kurikulum tersebut.

Sejalan dengan pendapat di atas, Hari Suderadjat190 , menyatakan bahwa:

Program pembelajaran harus disusun sesuai dengan kebutuhan siswa
dan masyarakat baik dimasa sekarang maupun dimasa depan yaitu
masyarakat belajar (learning society) dan masyarakat ilmiah (scientific
sociaty). Pengembangan kurikulum menggunakan konsep kompetensi
(competence-based curriculum) dan kurikulum berbasis lua (broad
based curriculum).

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kurikulum yang

dikembangkan harus berorientasi utama kepada kompetensi yang harus

dikuasai oleh peserta didik sebagai modal mereka dalam menyesuaikan diri

dengan kehidupan masa depan yang lebih baik.

Langkah perencanaan kedua yang dilakukan oleh MAN I Bandar

Lampung adalah menyusun kerangka dasar kurikulum yang terdiri atas tiga

landasan atau kerangka, yakni kerangka filosofis, yuridis dan konseptual.

Ketiga kerangka dasar tersebut sangat penting karena akan menjadi landasan

atau pijakan dasar dalam menyusun kerangka dasar kurikulum. Langkah

perencanaan tersebut sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh  Heni

Hernawayanti191 bahwa :

Landasan filosofis yang dikembangkan adalah bersifat eklektik yang
mampu memberikan dasar bagi pengembangan individu peserta didik
secara utuh yaitu baik dari aspek intelektual, moral, sosial, akademik,
dan kemampuan yang diperlukan untuk mengembangkan kehidupan
individu peserta didik sebagai anggota masyarakat dan bangsa yang
produktif, dan memiliki kemampuan berkontribusi dalam meningkatkan
kehidupan pribadi, masyarakat, bangsa, dan ummat manusia. Kerangka
yuridis kurikulum adalah berbagai ketetapan hukum yang mendasari
setiap upaya pendidikan di Indonesia. Kerangka konseptual berkenaan

190Hari Suderadjat, Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS),
(Bandung: Cipta Cekas Grafika, 2005), h. 43.

191Heni Hernawayanti, Kerangka Dasar Kurikulum, diakses dari
https://ojaoji2013.wordpress.com/2013/11/19/, pada tanggal 26 Februari 2016 pukul 20.03 WIB.
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dengan model kurikulum berbasis kompetensi yang dinyatakan dalam
ketetapan pada Undang-undang Sisdiknas. Prinsip-prinsip
pengembangan kurikulum ditetapkan antara lain termasuk
penyederhanaan konten kurikulum, keseimbangan kepentingan
nasiional dan daerah, posisi peserta didik sebgai subjek dalam belajar,
pembelajaran aktif yang didasarkan pada model pembelajaran sains,
dan penetapan Kompetensi Inti sebagai unsur pengikat (organizing
element) bagi KD mata pelajaran.192

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa perumusan kerangka

dasar kurikulum pendidikan  secara filosofi  harus berakar pada budaya agar

para peserta didik dapat menjadi  pewaris budaya bangsa yang kreatif.. Secara

teoritis, perumusan kerangka dasar kurikulum harus berdasarkan standar

tertentu (standard-based education) dan teori kurikulum berbasis kompetensi

(competency-based curriculum). Sedangkan secara Yuridis perumusan

kerangka dasar kurikulum harus berlandaskan produk produk hukum tentang

pendidikan agar setiap kegiatan pendidikan berada dalam kepastian hukum

(dijamin dan dilindungi).

Langkah perencanaan standar isi yang ke tiga adalah penyusunan

struktur kurikulum dan standar kompetensi. Dalam merumuskan struktur

kurikulum dan standar kompetensi, Madrasah ini tetap berpijak pada

kurikulum nasional, namun ada penambahan waktu (jam) pada kelompok

mata pelajaran peminatan matematika dan Ilmu alam, Ilmu-ilmuSosial, Ilmu-

ilmu Bahasa dan Budaya, dan peminatan Ilmu-ilmu Agama. Masing-masing

program  dilakukan penambahan penguatan agama (Tahfidz). Selain itu

penguatan program peminatan dilaksanakan di asrama melalui sistem tutorial.

192Heni Hernawayanti, Kerangka Dasar Kurikulum, diakses dari
https://ojaoji2013.wordpress.com/2013/11/19/, pada tanggal 26 Februari 2016 pukul 20.03 WIB.
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Kebijakan tentang penambahan waktu belajar tersebut dinilai tepat karena

dapat berimplikasi pada kedalaman  dan keluasan daya serap belajar peserta

didik. Selain hal tersebut juga dapat meningkatkan capaian target materi yang

diamanatkan oleh kurikulum. Dengan dilakukannya  penambahan penguatan

agama (Tahfidz) pada beberapa program pembelajaran akan melahirkan

keseimbangan kompetensi yang dicapai. Dengan kata lain MAN I Bandar

Lampung tidak hanya ingin melahirkan generasi yang cerdas, kreatif dan

berilmu pengetahuan (aspek kognitif) saja , tetapi juga generasi yang beriman

dan mampu beramal sholeh. Dengan kata lain MAN I Bandar Lampung ingin

menyiapkan dan mencetak generasi yang sukses didunia dan bahagia di

akhirat. Upaya tersebut  sejalan dengan firman Allah dalam Q.S. Al-Qashash:

77:

           
              
        

Artinya: Dan carilah pada apa yang Telah dianugerahkan Allah kepadamu
(kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu
dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain)
sebagaimana Allah Telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu
berbuat kerusakan di (muka) bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai
orang-orang yang berbuat kerusakan. 193

193Al-Qur’an , Op. Cit., h. 774.
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Ayat tersebut memerintahkan kepada kita agar menjaga keseimbangan

antara kepentingan dunia dan akhirat. Implementasinya dalam dunia

pendidikan adalah harus ada keseimbangan antara konten mata pelajaran

rumpun sains, bahasa dan agama. Demikian pula dalam proses

pembelajarannya harus ada pembinaan yang seimbang antara bidang ilmu

rumpun sains  ( IPA, IPS, Bahasa ) dan bidang ilmu agama.

Langkah perencanaan standar isi  yang ke empat adalah penentuan

beban belajar. Perencanaan beban belajar di MAN I Bandar Lampung

dilakukan dengan memperhatikan jumlah kebutuhan jam pembelajaran per

minggu. Direncanakan beban belajar satu minggu untuk kelas X, XI, dan XII

masing-masing adalah 51-55 jam pembelajaran. Untuk satu tahun terdapat

minggu efektif antara. 34 minggu sampai dengan  38 minggu dengan beban

belajar pertahun sebanyak 1.292-1.444 jp (58.140-64.980 menit). Penentuan

beban belajar tersebut harus memperhatikan beberapa hal seperti jenjang dan

kategori satuan pendidikan yang bersangkutan dan sistem yang dipakai

apakah sistem paket atau sistem kredit semester.

Beban belajar Sistem Paket adalah sistem penyelenggaraan program

pendidikan yang peserta didiknya diwajibkan mengikuti seluruh program

pembelajaran dan beban belajar yang sudah ditetapkan untuk setiap kelas

sesuai dengan struktur kurikulum yang berlaku pada satuan pendidikan.

Beban belajar setiap mata pelajaran pada Sistem Paket  dinyatakan dalam

satuan jam pembelajaran. Beban belajar dirumuskan dalam bentuk satuan

waktu yang dibutuhkan oleh peserta didik untuk mengikuti program
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pembelajaran melalui sistem tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan

mandiri tidak terstruktur. Semua itu dimaksudkan untuk mencapai standar

kompetensi lulusan dengan memperhatikan tingkat perkembangan peserta

didik. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses

interaksi antara peserta didik dengan pendidik. Selain beberapa ketentuan

diatas, Madrasah juga menetapkan beberapa hal sebagai berikut:

a) Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan sebagaimana

tertera dalam struktur kurikulum.

b) Alokasi waktu untuk satu jam pembelajaran adalah 45 menit tatap muka,

25 menit kegiatan terstruktur dan 20 menit kegiatan mandiri tidak

terstruktur.

c) Alokasi waktu untuk praktik adalah satu jam tatap muka setara dengan dua

jam kegiatan praktik di sekolah atau empat jam praktik di luar sekolah.

d) Alokasi waktu untuk pengembangan diri disesuaikan dengan jenis

kegiatannya

Penetapan jumlah beban belajar dalam struktur kurikulum juga harus

disesuaikan dengan karakteristik kemampuan peserta didik agar dalam

implementasinya di sekolah tidak menimbulkan masalah-masalah baru seperti

siswa yang terlalu lelah secara fisik karena jumlah jam belajar yang terlalu

banyak, menurunnya konsentrasi belajar karena fisik yang kelelahan. Dalam

konteks Islam, Allah SWT berfirman:
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Artinya: “Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan
kesanggupannya. Ia mendapat pahala (dari kebajikan) yang diusahakannya
dan ia mendapat siksa (dari kejahatan) yang dikerjakannya. (Mereka
berdoa): "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa
atau kami tersalah. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada
kami beban yang berat sebagaimana Engkau bebankan kepada orang-orang
sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami
apa yang tak sanggup kami memikulnya. Beri ma'aflah kami; ampunilah
kami; dan rahmatilah kami. Engkaulah Penolong kami, maka tolonglah
kami terhadap kaum yang kafir. (QS. Al Baqarah : 286)

Implementasi ayat ini dalam proses pembelajaran di sekolah/madrasah

adalah pemberian beban belajar kepada siswa harus disesuaikan dengan

kemampuan baik secara fisik maupun non fisik.

Langkah perencanaan standar isi yang kelima adalah

penyusunan/pengembangan silabus. Kebijakan yang berlaku di Madrasah ini

adalah apabila guru mata pelajaran karena sesuatu hal belum dapat menyusun

rencana pengembangan silabus secara mandiri, maka madrasah

mengusahakan membentuk kelompok guru mata pelajaran untuk merancang

pengembangan silabus yang akan digunakan dalam proses pembelajaran di
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madrasah. Adapun komponen silabus yang dikembangkan meliputi

pembuatan rencana pembelajaran (RPP), pengelolaan kegiatan pembelajaran,

dan pengembangan sistem penilaian.

Langkah perencanaan standar isi yang ke enam adalah pengembangan

silabus. Pengembangan silabus sangat penting dalam dunia pembelajaran

karena silabus bermanfaat sebagai pedoman sumber pokok dalam

pengembangan pembelajaran lebih lanjut, mulai dari pembuatan rencana

pembelajaran, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan sistem

penilaian.

Silabus adalah rencana pembelajaran pada suatu kelompok mata
pelajaran/tema tertentu yang mencakup standar kompetensi ,
kompetensi dasar, materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran,
indikator, penilaian, alokasi waktu, dan sumber/bahan/alat belajar.
Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi
dasar ke dalam materi pokok/pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan
indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian. Silabus merupakan
seperangkat rencana dan pengaturan tentang kegiatan pembelajaran,
pengelolaan kelas, dan penilaian hasil belajar. Silabus berisikan
komponen pokok yang dapat menjawab pertanyaan berikut.:
1. Kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui

suatu kegiatan pembelajaran
2. kegiatan yang harus dilakukan untuk menanamkan / membentuk

kompetensi tersebut
3. upaya yang harus dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi

tersebut sudah dimiliki peserta didik.194

MAN I Bandar Lampung melakukan pengembangan silabus dengan

tetap berpedoman pada kurikulum nasional. Para guru diberi kesempatan

untuk menyusun silabus sesuai mata pelajaran yang diampu sepanjang yang

bersangkutan  mampu dan mengetahui karakteristik siswa yang diajar.

194Suhaidah N. Wulandari, Pengertian Silabus dan RPP: Silabus dan RPP (Rencana
Pelaksanaan Pembelajaran) Tematik, diakses dari http://snwulandari.blogspot.co.id/2012/05/,
pada tanggal 26 Februari 2016 pukul 20.37 WIB.
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Namun apabila guru belum bisa menyusun silabus secara mandiri, pihak

Madrasah memberdayakan kelompok guru mata pelajaran (MGMP

Madrasah) dan tetap memberikan bimbingan melalui Tim Pengembang

Kurikulum Madrasah  (TPKM). Kebersamaan dalam tugas pembelajaran ini

mengandung makna adanya rasa tanggung jawab kolektif yang besar untuk

menciptakan landasan pembelajaran yang berkualitas. Pentingnya

kebersamaan ini ditegaskan Allah SWT dalam Al-Qur’an surat Az-Zukhruf:

32:

                  
             
          

Artinya: “Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Rabbmu? Kami
telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan
dunia, dan Kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang
lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat mempergunakan
sebagian yang lain. Dan rahmat Rabbmu lebih baik dari apa yang mereka
kumpulkan.”195

Ayat di atas menegaskan bahwa manusia sebagai makhluk sosial

tidak bisa hidup sendiri. Manusia membutuhkan kebersamaan dalam

kehidupannya. Allah SWT menciptakan manusia beraneka ragam dan

berbeda-beda tingkat sosialnya. Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang

pandai, ada yang kurang pandai, ada cepat memahami dan ada pula yang

lambat. dan seterusnya. Demikian pula Allah SWT ciptakan manusia dengan

195Al-Qur’an, Op. Cit., h. 292.
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keahlian dan kepandaian yang berbeda-beda pula. Semua itu adalah dalam

rangka saling memberi dan saling mengambil manfaat.

Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri.

Manusia membutuhkan kebersamaan dalam kehidupannya. Allah

menciptakan manusia beraneka ragam dan berbeda-beda tingkat sosialnya.

Ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin, dan

seterusnya. Demikian pula Allah ciptakan manusia dengan keahlian dan

kepandaian yang berbeda-beda pula. Semua itu adalah dalam rangka saling

memberi dan saling mengambil manfaat. Orang kaya tidak dapat hidup tanpa

orang miskin yang menjadi pembantunya, pegawainya, sopirnya, dan

seterusnya. Demikian pula orang miskin tidak dapat hidup tanpa orang kaya

yang mempekerjakan dan mengupahnya. Demikianlah seterusnya.

Langkah perencanaan standar isi yang ke tujuh adalah penyusunan

kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk

kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup

permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran

efektif dan hari libur. MAN I Bandar Lampung menetapkan kalender

pendidikan Madrasah untuk satu tahun pembelajaran meliputi penentuan

minggu efektif, hari efektif belajar, hari ujian semester, hari ujian nasional

maupun juga hari - hari libur. Langkah tersebut sesuai dengan ketentuan

penetapan kalender pendidikan dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 19

Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan   pasal 18  yang berbunyi:
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1) Kalender pendidikan/kalender akademik mencakup permulaan tahun
ajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari
libur.

2) Hari libur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk jeda
tengah semester selama-lamanya satu minggu dan jeda antar semester.

3) Kalender pendidikan/akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
untuk setiap satuan pendidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan
Menteri.

Selanjutnya penetapan Kalender Pendidikan diatur sebagai berikut:

1. Permulaan tahun pelajaran adalah bulan Juli setiap tahun dan berakhir

pada bulan Juni tahun berikutnya.

2. Hari libur sekolah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional, dan/atau Menteri Agama dalam hal yang terkait dengan hari raya

keagamaan, Kepala Daerah tingkat Kabupaten/Kota, dan/atau organisasi

penyelenggara pendidikan dapat menetapkan hari libur khusus.

3. Pemerintah Pusat/Provinsi/Kabupaten/Kota dapat menetapkan hari libur

serentak untuk satuan-satuan pendidikan.

4. Kalender pendidikan untuk setiap satuan pendidikan disusun oleh masing-

masing satuan pendidikan berdasarkan alokasi waktu sebagaimana tersebut

pada dokumen Standar Isi ini dengan memperhatikan ketentuan dari

pemerintah/pemerintah daerah.

Ketentuan tentang penetapan Kalender Pendidikan tersebut secara

khusus dapat disesuaikan oleh satuan pendidikan melalui pemerintah daerah

dengan mempertimbangkan berbagai kegiatan yang telah direncanakan di

sekolah seperti kegiatan ekstra kurikuler. Namun secara umum harus tetap

mengikuti ketentuan yang telah diatur oleh pemerintah dalam hal ini

Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan.
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2) Pelaksanaan Standar Isi

Pelaksanaan standar isi dimulai dengan kegiatan menyusun dan

merumuskan kurikulum tingkat Madrasah oleh TPKM. Kurikulum yang

dirumuskan memuat mata pelajaran dan alokasi waktu, program muatan lokal,

pengaturan beban belajar, penentuan batas kriteria ketuntasan minimal (KKM),

kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Jumlah mata pelajaran

berkisar antara 13 – 17 mata pelajaran. Untuk kelas X dan X bidang peminatan

matematika dan ilmu alam, ilmu-ilmu sosial, ilmu-ilmu bahasa berjumlah 15

mata pelajaran. Sedangkan untuk peminatan ilmu-ilmu keagamaan  berjumlah

17 mata pelajaran. Untuk kelas XII jumlah mata pelajaran adalah 13 mata

pelajaran ditambah muatan lokal dan pengembangan diri sehingga jumlah

keseluruhannya adalah 15 mapel.

Khusus untuk kelas XII program keagamaan, dilakukan modifikasi dengan

menambah jumlah jam pembelajaran sebanyak 2 jam. Adapun mata pelajaran

yang dimodifikasi alokasi waktu pembelajaran tersebut adalah  Bidang

peminatan keagamaan meliputi : Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,

Tafsir danj Ilmu Tafsir,. Serta Ilmu Hadist dan Ushul Fiqih., ekonomi dan

geografi untuk program peminatan IPS serta matematika, fisika, kimia, biologi

dan sejarah untuk program peminatan IPA. Keputusan Madrasah ini melakukan

modifikasi dengan menambah jumlah jam yakni 2 jam untuk  masing-masing

bidang peminatan tersebut  sejalan dengan adanya Program Unggulan yang telah

ditetapkan di MAN I. Didalam program tersebut ditetapkan Kompetensi lulusan
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program unggulan untuk masing-masing bidang  konsentrasi (Agama, IPA,

Bahasa, dan IPS) minimal 8,5 atau nilai A berdasarkan standar Ujian Nasional

untuk setiap mata pelajaran yang dipersyaratkan oleh kurikulum, sedangkan

kompetensi minimum untuk mata pelajaran pendukung konsentrasi minimal 8,5.

Untuk mencapai standar yang telah ditetapkan tersebut t diperlukan upaya ekstra

diantaranya dengan menambah alokasi waktu pembelajaran. Rasionalnya adalah

dengan ditambahnya jumlah alokasi waktu sebanyak 2 jam tersebut diasumsikan

dapat menambah kuantitas dan kualitas pembelajaran sehingga dapat

memperbesar peluang pemahaman terhadap materi yang diberikan dan pada

akhirnya diharapkan dapat meningkatkan prestasi belajar siswa.

Untuk muatan lokal, MAN I Bandar Lampung menetapkan dua materi

muatan lokal yakni: Pembekalan amalan-amalan sunnah dan English

Convertiation (EC). Pembekalan amalan-amalan sunnah terdiri atas Tahfidzul

Qur'an, Hadits-hadits Pilihan, dan amalan-amalan sunah, seperti bacaan dzikir

sehabis sholat, doa-doa sehari-hari. Pada kelas X, siswa dituntut hafal juz 30 dan

10 hadits pilihan, bacaan dzikir dan doa-doa sehari-hari. Sedangkan Pada kelas

XI dan XII , siswa dituntut hafal 1 juz lainnya  dan 10 hadits pilihan lainnya,

bacaan dzikir dan doa-doa sehari-hari, bacaan dan doa yasinan/tahlilan, shalat

mayit, khotbah Jum'at.

English Conversation (EC) yang berada dalam pengelolaan Lembaga

Language Conversation (LEC)  wajib diikuti oleh seluruh siswa dan ditekankan

kepada seluruh peserta didik kelas X dan XI dan sebagian besar dilaksanakan di

dalam kelas (intrakurikuler) dengan alokasi waktu 2 jam tatap muka. Dipilihnya
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dua muatan lokal tersebut mencerminkan adanya keinginan yang kuat dari para

pengelola Madrasah untuk mecetak  out put  (lulusan) yang memiliki dua

keunggulan sekaligus yakni penguasaan keterampilan berbahasa Asing (Inggris)

dan lulusan yang memiliki pemahaman dan pengamalan ilmu agama yang baik.

Pentingnya penguasaan Bahasa Inggris dinyatakan  oleh Inesza Cahya

Rachmadhani Yusuf196 sebagai berikut :

Sebagai sarana komunikasi global, bahasa Inggris harus dikuasai secara
aktif baik lisan maupun tulisan. Tidaklah mustahil perkembangan
teknologi yang semakin pesat menuntut kita untuk lebih proaktif dalam
menanggapi arus informasi global sebagai aset dalam memenuhi
kebutuhan pasar. Sebagai bahasa pergaulan dunia bahasa Inggris bukan
hanya sebagai kebutuhan akademis karena penguasaannya hanya terbatas
pada aspek pengetahuan bahasa melainkan sebagai media komunikasi
global. Di dunia usaha yang makin mengglobal, semakin banyak
perusahaan lokal Indonesia yang masuk ke pasar dunia, dan semakin
banyak perusahaan internasional yang masuk ke pasar lokal, penggunaan
bahasa Inggris yang menjadi bahasa ”bisnis” makin dirasakan sebagai
suatu keharusan. Selain itu, terlihat dari kasus dimana seringkali negosiasi
gagal karena salah paham dengan calon mitra asing, pekerjaan tertunda
karena komunikasi yang terbata-bata dengan klien dari Negara lain atau
lamaran kerja di sebuah perusahaan asing ditolak karena kemampuan
berbahasa Inggris yang kurang dan kesempatan kerja sama dengan
perusahaan kelas internasional batal akibat tidak bisa menyediakan tenaga
kerja yang bisa berbahasa Inggris.

Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa kemampuan berbahasa

Inggris telah menjadi salah satu kunci untuk meraih kesuksesan baik dalam

dunia akademik maupun dalam dunia kerja. Pentingnya mempelajari dan

mengamalkan ilmu-ilmu  agama adalah suatu keharusan bagi seorang muuslim.

Hal ini ditegaskan  Allah SWT. didalam Al-Qur’an Surat Al Mujadaah ayat 11:

196Ineza Cahya Rachmadani Yusuf, Pentingnya Bahasa Inggris Dalam Globalisasi,
diakses dari http://inessworld.blogspot.co.id/2014/04/, pada tanggal 27 Februari 2016 pukul 19.11
WIB.
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Artinya: Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu:
"Berlapang-lapanglah dalam majlis", maka lapangkanlah niscaya Allah akan
memberi kelapangan untukmu. Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu",
maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang
beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan
beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.197

Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda, yang artinya: “Menuntut
ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim.” [HR. Ibnu-Majah,
no.224)[1] 1] HR. Ibnu Majah, no:224, dishahihkan oleh Syeikh Al-Albani
di dalam Shahih Ibnu Majah yang artinya: “Barangsiapa yang menempuh
perjalanan untuk mencari ilmu maka akan Allah mudahkan baginya jalan
menuju surga.” 198

Tentang pentingnya mengamalkan ilmu, Allah SWT berfirman:

                
               

   
Artinya: Dan sesungguhnya kalau Kami perintahkan kepada mereka:
"Bunuhlah dirimu atau keluarlah kamu dari kampungmu", niscaya mereka
tidak akan melakukannya kecuali sebagian kecil dari mereka. Dan
sesungguhnya kalau mereka melaksanakan pelajaran yang diberikan kepada

197Al-Qur’an, Op. Cit., h. 435.
198HR. Muslim No. 2699[6] [6] HR. Muslim No. 2699, At Tirmidzi No. 2689, Abu Daud

No. 3641, Ibnu Majah No. 223, Ibnu Hibban No. 84, Ibnu Abi Syaibah, 118/6.
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mereka, tentulah hal yang demikian itu lebih baik bagi mereka dan lebih
menguatkan (iman mereka), (QS. An-Nisaa : 66)199

Dan sebuah hadits yang artinya: “Seorang hamba tidak akan beranjak dari

tempatnya pada hari kiamat nanti hingga ia ditanya tentang empat hal -

diantaranya-: tentang ilmunya, apa yang telah ia amalkan darinya.”200 (HR.

At-Tirmidzy)

Adapun keutamaan mempelajari Alqur’an disabdakan oleh Rasulullah SAW :

Orang yg paling baik di antara kalian adl seorang yg belajar Al Qur`an &
mengajarkannya. ( HR. Bukhori  Nomor 4639 )201

Dalam Hadist yang lain Rasulullah bersabda:

Dari Abi Umamah RA. ia berkata, “Aku mendengar Rasulullah SAW
bersabda, “Bacalah olehmu Al Qur’an, sesungguhnya ia akan menjadi
pemberi syafa’at pada hari kiamat bagi para pembacanya
(penghafalnya).(HR. Muslim)202

Dengan demikian kebijakan MAN I Bandar Lampung memilih dan

menetapkan program pembelajaran amalan-amalan sunnah termasuk Tahfiz Al-

Quran ( Menghafal Al-Qur’an ) sebagai Muatan Lokal yang pertama adalah

keputusan yang tepat karena sesuai dengan tuntunan dalam Agama Islam. Untuk

mengetahui tingkat pencapaian  kompetensi siswa, MAN I Bandar Lampung

telah menetapkan Kriteria Ketuntasan  Minimal (KKM) untuk semua mata

pelajaran. Tabel KKM terlampir. Ketentuan tentang ketuntasan belajar

ditetapkan sebagai berikut:

a) Ketuntasan Belajar dilaksanakan pada setiap akhir semester.

199Al-Qura’n , Op.Cit., h. 168.
200Arif Rahman, Tiga Landasan Utama Kewajiban Mengamalkan Ilmu, diakses dari

http://tigalandasanutama.wordpress.com/2011/07/13/, pada tanggal 27 Februari 2016 pukul 19.24
WIB.

201Ibid.
202Ibid.
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b) Ketentuan Ketuntasan Belajar didasarkan pada target hasil penilaian yang

telah ditetapkan oleh Madrasah.

c) Peserta didik dinyatakan tuntas belajar, apabila yang bersangkutan Telah

mencapai kriteria ketuntasan minimal (KKM) mata pelajaran.dan kehadiran

dalam satu semester minimal 90%.

Langkah akademik yang dilakukan  oleh MAN I Bandar Lampung

tersebut merupakan suatu kemajuan dalam proses pembelajaran karena dengan

ditetapkannya KKM  para siswa dan guru dapat mengetahui patokan yang jelas

dalam menentukan ketuntasan dan dengan demikian harus melakukan

peningkatan efektivitas dan efisiensi  dalam proses  pembelajaran . Hal ini

sejalan  dengan pengertian, tujuan dan manfaat KKM seperti yang dikemukakan

oleh  Abdul Haris203 :

KKM adalah tingkat pencapaian kompetensi dasar yang harus dicapai oleh
siswa per mata pelajaran. Siswa yang belum mencapai nilai KKM
dikatakan belum tuntas. Tujuan KKM adalah menentukan target
kompetensi yang harus dicapai siswa dan sebagai patokan/acuan/dasar
mem manfaat penetapan KKM adalah agar sekolah/guru/siswa memiliki
patokan yang jelas dalam menentukan ketuntasan.serta agar ada
keseragaman batas ketuntasan setiap mata pelajaran pada kelas paralel.
Hal-hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan KKM yaitu:
Tingkat kemampuan rata-rata peserta didik, kompleksitas kompetensi,
serta kemampuan sumber daya pendukung meliputi warga
sekolah/madrasah, sarana dan prasarana. Satuan pendidikan diharapkan
dapat meningkatkan kriteria Ketuntasan Belajar secara terus menerus
untuk mencapai kriteria ketuntasan ideal.

Dengan demikian jelas bahwa penentuan KKM tidak ditetapkan secara

serta merta, tetapi terlebih dahulu harus memperhitungkan karakteristik peserta

203Abdul Haris, Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM), diakses dari
http://drsabdulharis.blogspot.co.id/2010/03/, pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 19.43 WIB.
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didik (tingkat kemampuan peserta didik), kompleksitas kompetensi dan

kemampuan sumber daya pendukung.

Hasil evaluasi belajar dipertanggung jawabkan dalam keputusan tentang

Kriteria kenaikan kelas dan kelulusan. Kenaikan kelas dilaksanakan pada setiap

akhir tahun pelajaran atau pada akhir semester 2. Ketentuan kenaikan kelas

didasarkan pada hasil penilaian pada semester 2. Untuk  siswa kelas X

dinyatakan naik ke kelas XI, apabila yang bersangkutan paling banyak memiliki

3 mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM. Sedangkan untuk siswa - Siswi

kelas XI dinyatakan naik ke kelas XII apabila frekuensi kehadiran peserta

peserta didik minimal 90% pada semester 2, memiliki

sikap/perilaku/pengembangan diri minimal nilai B.

Ketentuan kelulusan siswa kelas XII disesuaikan dengan ketentuan PP

Nomor 19/2005 pasal 72 ayat (1). Peserta didik dinyatakan lulus dari MAN 1

Bandar Lampung, apabila yang bersangkutan memiliki nilai rapor kelas X, XI,

dan XII, memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata

pelajaran kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kelompok

kewarganegaraan dan kepribadian, kelompok mata pelajaran estetika, dan

kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan, ulus ujian madrasah

untuk kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus Ujian

Nasional (setiap mata pelajaran minimal 4,00 dan nilai rata-rata UN minimal

5,50).

Dalam hal pembinaan Pendidikan Kecakapan Hidup, MAN I Bandar

Lampung mengambil kebijakan mengintegrasikan pendidikan kecakapan hidup
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(life skills) berupa: Tahfidz Alqur’an yang merupakan rutinitas keseharian

civitas akademika menjelang awal pelajaran, Penanaman pembelajaran

berkonstitusi bagi peserta didik dengan memberikan penekanan agar memahami

dan memaknai UUD 1945 dalam setiap aturan yang diberlakukan di lingkungan

madrasah (implementasi nilai-nilai UUD 45), Menerapkan keterampilan

berbahasa asing melalui muatan lokal English Convertiation (EC) dibawah

Language English Convertiation (LEC), Menjadikan pelajaran matematika, IPA

(Fisika, biologi, dan Kimia), dan IPS (Geografi, Ekonomi,  dan Akutansi)

sebagai fokus mata pelajaran dalam bimbingan belajar (BIMBEL) Quantum,

Memasyarakatkan Seni dan budaya serta pendidikan jasmani, olahraga dan

kesehatan untuk membentuk karakter peserta didik menjadi manusia yang

memiliki rasa seni dan pemahaman budaya serta sehat jasmani dan rohani, serta

menumbuhkan rasa sportivitas, Menumbuh kembangkan arus teknologi dan

informasi  ( IT ) melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)

seiring berkembangnya arus globalisasi, Memberikan penekanan kepada peserta

didik agar terus menerus memposisikan diri dalam setiap kegiatan

ekstrakurikuler yang telah dipersiapkan madrasah. Ditetapkannya 6 program

pendidikan kecakapan hidup tersebut sejalan dengan tujuan pendidikan nasional

dalam UU No. 20 tahun 2003 yang berbunyi 204:

Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta
didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri,
dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

204Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional”.
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Dengan, mengikuti Kegiatan Tahfiz Al-Qur’an maka siswa dapat

meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan

memahami dan mengamalkan  nilai-nilai UUD 45 dapat menjadikan siswa

sebagai warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, dengan

mengikuti kegiatan seni budaya dan olahraga dapat menjadikan siswa sehat

jasmani dan rohani (mental). , dengan  kemampuan menguasai teknologi

informasi  dapat menjadikan siswa  sebagai generasi yang berilmu, cakap, kreatif

dan mandiri.

MAN I Bandar Lampung juga membina dan mengembangkan

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Pendidikan berbasis

keunggulan lokal terdiri atas:

a) Bidang manajemen (administrasi)

b) Bidang pariwisata

c) Seni dan budaya Lampung

d) Bahasa dan aksara Lampung

e) Menghafal (tahfidz) Al Qur’an minimal juz 30 dengan panduan metodologi

adz-dzikra.

Sedangkan Pendidikan berbasis keunggulan global yang dibina dan

dikembangkan terdiri atas:

a) pembelajaran bahasa Inggris, Korea, Jepang, Jerman, Mandarin, Prancis

b) Pembelajaran Teknologi Informasi: Tekhnologi Komputer dan Multimedia

c) Tahfidz Al-Qu’ran (menghafal Al-Qur’an).
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Program pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global yang dipilih

dan ditetapkan oleh Madrasah ini  memang sesuai dengan karakteristik Kota

Bandar Lampung sebagai kota yang tertib administrasi, kota pariwisata dan

budaya. Mayoritas masyarakatnya relegius dan berpendidikan minimal SLTA

sederajat. Sebagai kota yang memiliki akses dekat dengan pulau jawa

memungkinkan Kota ini berpotensi besar untuk mengembangkan bidang-bidang

Teknologi Informasi; komputer dan multi media, bidang seni dan budaya serta

bahasa internasional.  Hal tersebut sejalan dengan  karakteristik pendidikan

berbasis keunggulan lokal dan global yang dikemukakan oleh Dedi

Dwitagama205 sebagai berikut:

Pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global adalah pendidikan yang
memanfaatkan keunggulan lokal dan global dalam aspek ekonomi, seni
budaya, SDM, bahasa, teknologi informasi dan komunikasi, ekologi, dan
lain-lain ke dalam kurikulum sekolah yang akhirnya bermanfaat bagi
pengembangan kompetensi peserta didik yang dapat dimanfaatkan untuk
persaingan global. Keunggulan lokal adalah hasil bumi, kreasi seni, tradisi,
budaya, pelayanan, jasa, sumber daya alam, sumber daya manusia atau
lainnya yang menjadi keunggulan suatu daerah. Keunggulan yang dimiliki
suatu daerah dapat lebih memberdayakan penduduknya sehingga mampu
meningkatkan pendapatan atau meningkatkan PAD (Pendapatan Asli
Daerah). Karena manfaat dan pendapatan yang diperoleh menjadikan
penduduk daerah tersebut berupaya untuk melindungi, melestarikan dan
meningkatkan kualitas keunggulan lokal yang dimiliki daerahnya sehingga
bermanfaat bagi penduduk daerah setempat serta mampu mendorong
persaingan secara kompetitif pada tingkat nasional maupun global.

Berdasarkan pengertian diatas dapat dikatakan bahwa pendidikan

berbasis keunggulan lokal diharapkan dapat menghasilkan output (lulusan) yang

dapat mengangkat harkat dan martabat daerahnya dengan berpartisipasi dan

berkontribusi sesuai dengan kompetensinya masing-masing dan  potensi daerah

205Dedi Dwitagama, Pendidikan Berbasis Lokal dan Global, diakses dari
https://dedidwitagama.wordpress.com/2007/11/07/, pada tanggal 27 Februari 2016 pukul 20.09
WIB.
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yang tersedia. Sedangkan melalui program pendidikan berbasis keunggulan

global  diharapkan para lulusan  dapat eksis dan berkompetisi ditingkat

internasional dengan bekal yang memadai terutama kemampuan berkomunikasi

menggunakan bahasa internasional seperti bahasa Inggris, Korea, Jepang,

Jerman, Mandarin, Prancis, dan lain sebagainya.

Kegiatan kedua dalam pelaksanaan standar isi adalah penyusunan

kerangka dasar kurikulum. Kegiatan ini meliputi penetapan tujuan pendidikan

SMA/MA, penetapan Visi dan Misi Madrasah  serta penetapan tujuan satuan

pendidikan  MAN I Bandar Lampung. Tujuan pendidikan SMA/MA secara

nasional telah ditetapkan didalam  sistem pendidikan nasional (UU no 20 tahun

2003). Sedangkan tujuan satuan pendidikan MAN I Bandar Lampung adalah :

1. Menjadikan madrasah sebagai pusat pembudayaan dan pemberdayaan
peserta didik untuk mampu melaksanakan kaidah-kaidah Islam di
lingkungan keluarga, madrasah, masyarakat.

2. Memberdayakan guru dan semua komponen madrasah sebagai pemeran
utama dalam menjadikan madrasah sebagai pusat pendidikan Islam

3. Menyiapkan peserta didik (lulusan) mampu memahami Al Qur’an dan
Hadits pada tingkat mahir, serta mampunyai kompetensi akademik yang
dibutuhkan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi favorit.206

Adapun visi  MAN I Bandar Lampung adalah: Madrasah sebagai pusat

pendidikan dan pembudayaan berbasis islam yang unggul dan berwawasan

global. Sedangkan Misi yang dirumuskan adalah:

1. Membangun budaya semua pemangku kepentingan madrasah sebagai
pusat pendidikan berbasis Islam

2. Membentuk karakter kepribadian peserta didik yang  unggul dalam
ilmu agama Islam dan ilmu pengetahuan umum

3. Tujuan, visi dan misi yang telah ditetapkan menjadi spirit filosofi dan
Menjadikan guru, pengawas pendidikan, dan orang tua/wali peserta

206Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
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didik sebagai pemeran utama dalam menjadikan madrasah sebagai
pusat pendidikan Islam.207

Standar teknis dalam menyusun Renstra baik jangka pendek, menengah

maupun jangka panjang. Teknis perumusan visi dan misi MAN I Bandar

Lampung telah sesuai dengan ktiteria  umum dalam pembuatan visi dan  misi

sekolah/madrasah. Adapun kriteria rumusan Visi yang baik menurut Aina

Mulyana208 adalah:

1. Rumusannya singkat, padat dan mudah diingat;
2. Bersifat inspiratif dan menantang untuk mencapainya;
3. Sesuatu yang ideal yang ingin dicapai dimasa yang akan datang

yang membawa eksistensi/keberadaan suatu organisasi;
4. Menarik bagi seluruh anggota organisasi dan pihak-pihak yang

terkait (stakeholders);
5. Memberikan arah dan fokus strategi yang jelas;
6. Mampu menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan strategis

yang terdapat dalam suatu organisasi;
7. Memiliki orientasi terhadap masa depan, sehingga segenap jajaran

organisasi ikut berperan dalam pencapaiannya;
8. Mampu menumbuhkan komitmen seluruh anggota organisasi;
9. Menjamin kesinambungan kepemimpinan dan kebijakan organisasi

serta menjembatani keadaan masa sekarang dan masa yang akan
datang;

10. Memungkinkan untuk perubahan atau penyesuaian dengan
perkembangan/perubahan tugas dan fungsi.

Dalam merumuskan visi dan misi Madrasah Kepala Madrasah

melibatkan stakeholders Madrasah dalam suatu pertemuan resmi. Hal tersebut

sesuai dengan prosedur perumusan Visi dan Misi yang dikemukakan oleh Aina

Mulyana sebagai berikut:

1. Melibatkan seluruh anggota satuan organisasi dan satuan kerja
untuk memberikan partisipasi (sharing) secara maksimal sesuai
dengan kemampuannya;

207Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016.
208Aina Mulyana, Kriteria Rumusan Visi, diakses dari

http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/03, pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 19.39 WIB.
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2. Menumbuhkan sikap rasa memiliki (melu handarbeni atau sense of
belongingness) mengenai visi yang akan dirumuskan bersama.

3. Mengakomodasi cita-cita dan keinginan seluruh anggota satuan
organisasi atau satuan kerja. Dengan pendekatan seperti ini
(bottom up) akan menstimulasi segenapkomponen yang ada dalam
satuan organisasi untuk memberikan kontribusi terbaiknya bagi
pencapaian visi yang akan disepakati.

4. Rumusan Visi yang berasal dari pimpinan (top down) perlu
disosialisasikan kepada seluruh anggota organisasi dengan
pendekatan yang demokratis dan terbuka untuk penyempurnaan
dan memperoleh masukan atau partisipasi dari bawah. 209

Cara merumuskan visi misi tersebut mengandung makna bahwa visi dan

misi yang dirumuskan secara bersama-sama  merupakan implikasi dari nilai-nilai

demokrasi yang mengedepankan kebersamaan, keterbukaan serta rasa tanggung

jawab dalam mewujudkan cita-cita dan program Madrasah. Berdasarkan hasil

wawancara dengan Kepala Madrasah yang menyatakan bahwa Visi dan Misi

yang sudah ditetapkan tersebut dapat dikaji ulang setiap satu tahun sekali

merupakan langkah cerdas karena mampu menyesuaikan dengan klarakteristik

visi dan misi yang bersifat dinamis menyesuaikan dengan kebutuhan dan

tantangan baik lokal, regional  maupun global.

Langkah MAN I Bandar Lampung merumuskan Visi dan Misi Madrasah

sebagai cita-cita dan target dalam pendidikan sesuai dengan ajaran Islam.

Menurut Abuddin Nata (2005) dalam Ahmad Rivauzi210 bahwa visi dalam

perspektif islam adalah suatu cita-cita membangun sebuah kehidupan manusia

yang patuh dan tunduk kepada Allah dan membawa rahmat bagi semesta alam.

Isyarat ini dapat ditemukan pada al-Qur’an di antaranya:

209Aina Mulyana, Kriteria Rumusan Visi, diakses dari
http://ainamulyana.blogspot.co.id/2015/03/, pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 19.39 WIB.

210Ahmad Rivauzi, Makalah: Dasar, Visi, Misi, Tujuan dan Out Put Pendidikan dalam
Pandangan Islam, diakses dari http://jhonisamual.blogspot.com/2015/05/, pada tanggal 28
Februari 2016 pukul 19.58 WIB.
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Artinya: Dan (Ingatlah) Ibrahim, ketika ia Berkata kepada kaumnya:
"Sembahlah olehmu Allah dan bertakwalah kepada-Nya. yang demikian itu
adalah lebih baik bagimu, jika kamu Mengetahui.211

         
Artinya: Dan tiadalah kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat

bagi semesta alam.(QS. Al-Anbiya’: 107)212

Abuddin Nata menjadikan strategi sebagai bagian dari missi, pada

dasarnya missi merupakan tugas-tugas utama yang harus dilakukan untuk

mewujudkan visi. Missi pendidikan Rasul secara gamblang dalam firman Allah:

             
         

Artinya: Sebagaimana (Kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu)
kami telah mengutus kepadamu Rasul di antara kamu yang membacakan ayat-
ayat Kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Al
Kitab dan Al-Hikmah, serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu
ketahui. (QS. Al-Baqarah: 151)213

Melalui informasi ayat di atas, maka misi pendidikan Rasulullah adalah:

Membacakan ayat-ayat Allah, mensucikan jiwa, mengajarkan kitab dan hikmah,

mengajarkan hal-hal yang belum diketahui manusia.

211Al-Qur’an, Op. Cit., h. 278.
212Ibid., h. 173.
213Ibid., h. 96.
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Sedangkan tujuan pendidikan dalam perspektif Islam adalah untuk

membentuk dan membina karakter manusia supaya menjadi insan kamil yang

beriman, bertakwa dan berakhlak kepada Allah SWT berdasarkan fitrah yang

dibawanya sejak lahir. Fitrah yang dibawa manusia sejak dalam kandungan

merupakan perwujudkan komitmen antara manusia sebagai makhluk dan Allah

sebagai Khaliknya. Komitmen yang sudah terbentuk itu harus diperkuat agar

manusia tetap lurus mengikuti perintah Allah sebagai tujuan dalam penciptaan-

Nya. Sebagaimana Allah berfirman dalam al-Qur’an,





Artinya: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah;
(tetaplah atas) fitrah Allah yang Telah menciptakan manusia menurut fitrah itu.
tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi
kebanyakan manusia tidak mengetahui.214


Artinya: Dan Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka
menyembah-Ku.(QS. adz-Zariyat: 56)215

214Ibid., h. 395.
215Ibid., h. 450.



505

                  
                 
   

Artinya: “Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat:
"Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi".
Mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal
kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?"
Tuhan berfirman: "Sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu
ketahui".(QS. al-Baqarah, 2: 30)216

Kegiatan ketiga  dalam pelaksanaan standar isi adalah merumuskan

struktur kurikulum yang memuat pola dan susunan mata pelajaran, kebutuhan

peserta didik dan satuan pendidikan, alokasi waktu tatap muka  dan jenis mata

pelajaran mulok. Pola dan susunan mata pelajaran  sesuai PP No 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan pasal 6 ayat (1) yang tertuang dalam

Standar Isi, dikelompokkan dalam lima kelompok mata pelajaran yaitu :

a) Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia;

b) Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian;

c) Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi;

d) Kelompok mata pelajaran estetika;

e) Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan.

Masing-masing kelompok mata pelajaran diimplementasikan dalam

kegiatan pembelajaran pada setiap mata pelajaran. Cakupan dari masing-

masing kelompok, diwujudkan melalui mata pelajaran yang relevan. Masing-

216Ibid., h. 171.
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masing kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan melalui muatan dan/atau

kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam PP No. 19 Tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 7. Muatan kurikulum MAN 1

Bandar Lampung meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan

kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik yang disusun dalam

struktur kurikulum sebagai berikut:

a) Susunan mata pelajaran untuk kelas X peminatan Matematika dan Ilmu

Pengetahuan Alam terdiri atas : Kelompok A (wajib): 1. Pendidikan Agama

Islam (Al-Qur’an Hadist, akidah akhlak, fiqih, Sejarah dan kebudayaan islam,

tahsin dan tahfizul qur’an), PPKn, B. Indonesia, B. Arab, Matematika ,

Sejarah Indonesia, B. Inggris. Kelompok B (wajib): Seni Budaya,

Penjasorkes, Prakarya dan Kewirausahaan, Bahasa dan Budaya Lampung,

Kelompok C Peminatan. Peminatan ilmu alam: Matematika, Biologi,

mFisika, Kimia. Peminatan Ilmu-ilmu Sosial: Geografi, Sejarah, Sosiologi,

Ekonomi. Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya: Bahasa dan Sastra

Indonesia, Bahasa dan Sastra Inggris, Bahasa dan Sastra Asing Lainnya,

Antropologi. Khusus untuk peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan selain yang

bersifat umum, khusus untuk kelompok C peminatan  terdiri atas : Tafsir -

Ilmu Tafsir, Hadis - Ilmu Hadis, Fiqih - Ushul Fikih, Ilmu Kalam, Akhlak

dan Bahasa Arab.

b) Susunan mata pelajaran untuk kel;as XI dan XII terdiri atas: A. Mata

Pelajaran: Program Keagamaan: 1. Pendidikan Agama (Alqur’an Hadist, SKI,

Akhlaq, Bahasa Arab), PKn, Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Matematika,
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Tafsir dan Ilmu Tafsir, Ushul Fiqih, Tasauf, Seni Budaya , Penjasorkes, TIK,

Keterampilan, B. Mulok, C. Pengembangan Diri. Untuk Program IPA terdiri

atas :  A. Mata PelajaranPendidikan Agama (Al-qur’an Hadist, Fiqh, Akidah

akhlak, SKI, B. Arab), PKn, Bhs. Indonesia. Bhs. Inggris, Matematika,

Fisika, Kimia, Biologi, Sejarah, seni Budaya, Penjasorkes, TIK,

Keterampilan/Bahasa Asing, B. Muatan Lokal dan  C. Pengembangan Diri.

Untuk Program IPS  sama dengan  Program IPA hanya untuk rumpun mata

pelajaran IPA diganti rumpun  pelajaran IPS   (Sejarah, Geografi, Ekonomi,

Sosiologi ). Untuk program Bahasa, susunan mata pelajarannya hampir sama

dengan program IPA dan IPS. Hanya untuk rumpun  Bahasa terdiri atas

Bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, Sastra Indonesia,  Bahasa Asing., dan

Antropologi.

Penyusunan Struktur Kurikulum didasarkan atas kebutuhan peserta

didik dan satuan pendidikan yang diimplementasikan dalam standar

kompetensi mata pelajaran dan standar kompetensi lulusan yang telah

ditetapkan oleh BSNP. MAN 1 Bandar Lampung atas persetujuan Komite

MAN 1 Bandar Lampung dan memperhatikan potensi madrasah dan kebutuhan

peserta didik, pada tahun pelajaran 2015/2016 menerapkan sistem

pembelajaran dengan sistem paket. Dalam sistem ini  peserta didik mengikuti

pembelajaran sesuai dengan yang telah diprogramkan dalam struktur kurikulum

yang telah ditetapkan oleh Pemerintah yaitu kelas X dan XI menggunakan

kurikulum 2013 dan kelas XII secara keseluruhan menggunakan kurikulum 2006

(KTSP).
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Selanjutnya untuk mengatur pelaksanaan pembelajaran dilakukan

pengorganisasian kelas-kelas yang dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu: kelas X

dan XI merupakan program umum, pembagian kelasnya sudah diarahkan pada

peminatan sesuai dengan ketentuan kurikulum tahun 2013, yaitu peminatan :

Matematika dan Ilmu Alam, Ilmu-ilmu Sosial, Ilmu-ilmu Bahasa, dan Ilmu-ilmu

Keagamaan. Kelas XI dan XII merupakan program penjurusan yang meliputi

program: Keagamaan, IPA, IPS, dan Bahasa. Jumlah rombongan belajar

(rombel) sebanyak 31 rombel dengan rincian : Kelas X program IAI 2 rombel,

program IPA 4 rombel, program IPS 3 rombel, dan program bahasa 1 rombel.

Kelas XI program IAI 2 rombel, program IPA 4 rombel, program IPS 3 rombel,

dan program Bahasa 1 rombel. Kelas XII program IAI 2 rombel, program IPA 4

rombel, program IPS 4 rombel dan program bahasa 1 rombel.

Kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran menurut  Amin

Yusuf meliputi:

1.  Kebutuhan jasmaniah.
2.  Kebutuhan akan rasa aman.
3.  Kebutuhan akan kasih sanyang.
4.  Kebutuhan akan penghargaan.
5.  Kebutuhan akan  rasa bebas.
6.  Kebutuhan akan rasa sukses.
Sedangkan menurut Rama Yulis (2008) dalam Amin Yusuf: menyebutkan
ada 5 kebutuhan peserta didik dalam pendidikan:
a. Kebutuhan Sosial: Kebutuhan sosial adalah: sebuah kebutuhan akan

interaksi dengan masyarakat tempat peserta didik berada agar bisa diterima
dimasyarakat.

b. Kebutuhan untuk mendapatkan status: Kebutuhan untuk mendapatkan
status adalah: sebuah kebutuhan dimana peserta didik bisa berguna bagi
masyarakat. Kebutuhan untuk mengetahui tentang kebenaran-kebenaran
dan nilai-nilai ideal.

c. Kebutuhan untuk mandiri: Kebutuhan untuk mandiri adalah:kebutuhan
mengarahkan diri dan lepas dari orang tua.
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d. Kebutuhan untuk curhat: Kebutuhan untuk curhat adalah:sebuah
kebutuhan dimana seseorang (peserta didik) dapat dipahami ide-ide
permasalahan yang di hadapi.

e. kebutuhan memiliki filsafat: Kebutuhan memiliki filsafat adalah: sebuah
kebutuhan untuk mengetahui tentang kebenaran-kebenaran dan nilai-nilai
ideal. 217

Kebutuhan-kebutuhan tersebut dikonstruksi sedemikian rupa sehingga

menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan penyusunan kurikulum. MAN I

Bandar Lampung menetapkan Alokasi waktu untuk satu jam pembelajaran/tatap

muka  adalah 45 menit. Sedangkan alokasi waktu pembelajaran (jumlah jam) per

minggu berkisar antara 51 – 55 jam. Madrasah menambah alokasi waktu

sebanyak 6 jam pembelajaran per minggu secara keseluruhan sebagaimana

tertera dalam struktur kurikulum. Kebijakan ini sejalan dengan ketentuan  BSNP

yang menyatakan bahwa penentuan alokasi waktu pada setiap kompetensi dasar

didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu mata pelajaran per

minggu dengan mempertimbangkan jumlah kompetensi dasar, keluasan,

kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan kompetensi dasar. Alokasi

waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk

menguasai kompetensi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam.

Alokasi waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri tidak

terstruktur dalam sistem paket untuk SD/MI/SDLB 0% - 40%, SMP / MTs /

SMPLB 0% - 50% dan SMA / MA / SMALB / SMK / MAK berkisar antara

0%-60% dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.

Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan

217Amin Yusuf, Kebutuhan Peserta Didik, diakses dari
http://aminyusuf117.blogspot.co.id/2013/01/, pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 20.21 WIB.
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peserta didik dalam mencapai kompetensi. Alokasi waktu untuk praktik, dua

jam kegiatan praktik di sekolah setara dengan satu jam tatap muka. Empat jam

praktik di luar sekolah setara dengan satu jam tatap muka.

Struktur kurikulum MAN I Bandar Lampung juga memasukkan Muatan

Lokal sebagai mata pelajaran dengan alokasi waktu 2 jam tatap muka per

minggu. Jenis mata pelajaran mulok yang dibina dan dikembangkan di MAN I

Bandar Lampung terdiri atas: 1. Memberi pembekalan amalan-amalan sunnah

berupa Tahfidzul Qur'an, Hadits-hadits Pilihan, dan amalan-amalan sunah,

seperti bacaan dzikir sehabis sholat, doa-doa sehari-hari. 2. Meningkatkan

penguasaan Bahasa Asing yaitu Bahasa Inggris ; English Conversation (EC)

yang berada dalam pengelolaan Lembaga Language Conversation (LEC)

dibawah naungan bimbingan belajar (BIMBEL) Quantum. Ketentuan pelajaran

Mulok telah diatur dan ditetapkan dalam Kurikulum Nasional (BSNP) yang

berbunyi:

Muatan lokal merupakan kegiatan kurikuler untuk mengembangkan
kompetensi yang disesuaikan dengan ciri khas dan potensi daerah,
termasuk keunggulan daerah, yang materinya tidak sesuai menjadi bagian
dari mata pelajaran lain dan atau terlalu banyak sehingga harus menjadi
mata pelajaran tersendiri. Substansi muatan lokal ditentukan oleh satuan
pendidikan, tidak terbatas pada mata pelajaran keterampilan. Muatan lokal
merupakan mata pelajaran, sehingga satuan pendidikan harus
mengembangkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar untuk setiap
jenis muatan lokal yang diselenggarakan. Satuan pendidikan dapat
menyelenggarakan satu mata pelajaran muatan lokal setiap semester. Ini
berarti bahwa dalam satu tahun satuan pendidikan dapat
menyelenggarakan dua mata pelajaran muatan local.218

218Republik Indonesia, “Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan”.
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Dengan demikian sekolah/madrasah dapat memilih/menentukan sendiri

jenis mata pelajaran mulok yang akan dikembangkan sesuai dengan potensi yang

ada. Setelah menetapkan jenis Mulok yang akan dikembangkan selanjutnya

sekolah/madrasah harus mengembangkan sendiri standar kompetensi dan

kompetensi dasarnya.

Langkah  ke empat dalam pelaksanaan standar isi adalah menyusun

silabus secara mandiri dengan melibatkan seluruh guru. Kebijakan yang diambil

oleh Kepala Madrasah adalah apabila guru belum mampu manyusun sendiri

silabus mata pelajarannya, maka penyusunan nya dilakukan bersama sama

dalam kegiatan MGMP dengan tetap mendapat bimbingan dari tim pengembang

kurikulum Madrasah (TPKM). Silabus dalam Kurikulum Tingkat Satuan

Pendidikan yang disusun terdiri atas beberapa komponen, sebagai berikut:

a) Standar Kompetensi Mata Pelajaran

Standar kompetensi mata pelajaran adalah batas dan arah kemampuan yang

harus dimiliki dan dapat dilakukan oleh peserta didik setelah mengikuti

proses pembelajaran suatu mata pelajaran tertentu, kemampuan yang dapat

dilakukan atau ditampilkan siswa untuk suatu mata pelajaran, kompetensi

dalam mata pelajaran tertentu yang harus dimiliki siswa, kemampuan yang

harus dimiliki oleh lulusan dalam dalam suatu mata pelajaran tertentu.

Standar Kompetensi terdapat dalam Permen Diknas Nomor 22 Tahun 2006

tentang Standar Isi.

b) Kompetensi Dasar

Kompetensi dasar adalah kemampuan minimal pada tiap mata pelajaran
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yang harus dicapai siswa. Kompetensi dasar dalam silabus berfungsi untuk

mengarahkan guru mengenai target yang harus dicapai dalam

pembelajaran.Misalnya, mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan

sebagainya. Kompetensi Dasar terdapat dalam Permen Diknas Nomor 22

Tahun 2006 tentang Standar Isi.

c) Hasil Belajar

Hasil belajar adalah kemampuan siswa dalam memenuhi suatu tahapan

pencapaian pengalaman belajar dalam suatu kompetensi dasar.Hasil belajar

dalam silabus berfungsi sebagai petunjuk tentang perubahan perilaku yang

akan dicapai oleh siswa sehubungan dengan kegiatan belajar yang

dilakukan, sesuai dengan kompetensi dasar dan materi standar yang

dikaji.Hasil belajar bisa berbentuk pengetahuan, keterampilan,maupun

sikap.

d) Indikator Hasil Belajar

Indikator hasil belajar adalah ciri penanda ketercapain kompetensi

dasar.Indikator dalam silabus berfungsi sebagai tanda-tanda yang

menunjukkan terjadinya perubahan perilaku pda diri siswa.Tanda-tanda ini

lebih spesifik dan lebih dapat diamati dalam diri siswa, target kompetensi

dasar tersebut sudah terpenuhi atau tercapai.

e) Materi Pokok

Materi pokok adalah pokok-pokok materi yang harus dipelajari siswa

sebagai sarana pencapaian kompetensi dasar dan yang akan dinilai dengan

menggunakan instrumen penilaian yang disusun berdasarkan indikator
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pencapaian belajar.Secara umum materi pokok dapat diklasifikasikan

menjadi empat jenis, yaitu fakta, konsep, prinsip, dan prosedur.

f) Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran adalah bentuk atau pola umum kegiatan

pembelajaran yang akan dilaksanakan.Strategi pembelajaran meliputi

kegiatan tatap muka dan non tatap muka (pengalaman belajar).

g) Alokasi Waktu

Alokasi waktu adalah waktu yang diperlukan untuk menguasai masing-

masing kompetensi dasar.

h) Adanya Penilaian

Penilaian adalah jenis, bentuk, dan instrumen yang digunakan untuk

mengetahui atau mengukur keberhasilan belajar siswa.

i) Sarana dan Sumber Belajar

Sarana dan sumber belajar adalah sarana dan sumber belajar yang

digunakan dalam proses belajar mengajar.

Langkah ke lima dalam pelaksanaan standar isi adalah merumuskan

kalender pendidikan dengan mempertimbangkan jumlah minggu efektif belajar,

jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur

keagamaan, hari libur umum/nasional, hari libur khusus dan kegiatan khusus

madrasah.

Menurut Irvan Kazekage: Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu

untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang

mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu
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pembelajaran efektif, dan hari libur. Penyusunan kalender pendidikan

disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik sekolah, kebutuhan peserta

didik dan masyarakat, dengan memperhatikan aturan kalender pendidikan

sebagaimana tercantum dalam Standar Isi. Permulaan tahun pelajaran adalah

waktu dimulainya kegiatan pembelajaran pada awal tahun pelajaran. Minggu

efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran untuk setiap tahun

pelajaran. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap

minggu, meliputi jumlah jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran termasuk

muatan lokal, ditambah jumlah jam untuk kegiatan pengembangan diri. Waktu

libur adalah waktu yang ditetapkan untuk tidak diadakan kegiatan pembelajaran.

Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur

akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum, dan hari libur

khusus. Waktu belajar menggunakan sistem semester yang membagi 1 tahun

pelajaran menjadi semester 1 (satu) dan semester 2 (dua).

Berdasarkan Surat Edaran Ditjen Pendidikan Islam Nomor: DJ. II.

1/PP.00/ED/681/2006 tentang Pelaksanaan Kurikulum 2006 bahwa alokasi

waktu pada kalender pendidikan adalah sebagai berikut219:

1) Minggu efektif belajar Minimum 29 minggu dan maksimum 39 minggu

Digunakan untuk kegiatan pambelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan

2) Jeda tengah semester Maksimum 2 minggu Satu minggu setiap semester

3) Jeda antar semester Maksimum 2 minggu Antara semester I dan II

Libur akhir tahun pelajaran Maksimum 3 minggu Digunakan untuk

219Irvan, Cara Menyusun GBPP, Silabus, dan Kalender Pendidikan, diakses dari
http://iirmakalahtarbiyah.blogspot.co.id/2010/12, pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 20.43 WIB.
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penyiapan kegiatan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran.

Adapun teknik penyusunan Kalender Pendidikan adalah :

1) Melihat kalender pendidikan nasional yang telah dikeluarkan oleh pemerintah

menentukan kalender pendidikan pada masing-masing satuan pendidikan.

2) Menentukan minggu efektif, libur tengah semester, libur antar semester, serta

libur akhir tahun dengan acuan jumlah yang telah ditetapkan.

3) Menyesuaikan kalender dengan keadaan hari-hari libur umum maupun

agama.

4) Menentukan periode efektif pembelajaran dengan mempertimbangkan hari-

hari yang akan tersita untuk kegiatan-kegiatan pengembangan diri, baik

ekstrakulikuler maupun bimbingan dan konseling terpadu.

5) Menentukan bobot dan alokasi hari-hari pembelajaran efektif setelah

disesuaikan dengan hari efektif fakultatif (misal: hari-hari pembelajaran di

Bulan Ramadhan) serta hari libur fakultatif (misal: libur awal puasa dan libur

hari raya)

6) Merekap kalender pendidikan selama satu tahun penuh, atau dapat pula

ditambah kalender pendidikan per semester dan per bulan dengan rapi dan

telah diteliti oleh tim perumus kalender pendidikan.

Langkah ke enam dalam pelaksanaan standar isi adalah sosialisasi visi,

misi dan tujuan madrasah kepada seluruh warga madrasah. Dalam melakukan

sosialisasi  visi, misi, dan tujuan sekolah MAN I Bandar Lampung melibatkan

para orang tua /wali murid serta berbagai elemen masyarakat terkait,  dilakukan

di awal tahun pembelajaran dalam suatu forum dialog. Dialog ( diskusi) dalam
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rangka mendengarkan aspirasi dan menampung berbagai informasi dari para

orang tua /wali murid. Upaya sosialisasi dilakukan juga dengan menuliskan visi,

misi dan tujuan sekolah pada banner dan kemudian dipasang di beberapa lokasi

strategis di lingkungan madrasah, menyebarkan brosur pada moment pembagian

raport, acara perpisahan kelas XII dan pada moment penerimaan siswa baru.

Langkah sosialisasi seperti ini dinilai efektif, karena pada moment-moment

tersebut para orang tua/wali dan unsur masyarakat lainnya berkesempatan berada

dilingkungan Madrasah dan melakukan interaksi sio edukasi dengan pihak

Madrasah.

3) Evaluasi Standar Isi

Evaluasi Standar Isi meliputi evaluasi terhadap percapaian visi, misi, dan

tujuan Madrasah, evaluasi terhadap implementasi kurikulum untuk mata

pelajaran yang telah dikembangkan, evaluasi terhadap pengembangan mulok,

evaluasi pengembangan diri, evaluasi pendidikan kecakapan hidup, dan evaluasi

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global.

Evaluasi terhadap visi, misi dan tujuan  Madrasah dilakukan setiap tahun

dengan mengundang stakeholder Madrasah. Metode yang digunakan adalah

dengan diskusi/dialog. Semua peserta diskusi diberi kesempatan untuk

menyampaikan telaahan baik berupa gagasan baru, saran, kritik maupun usulan

konsep perbaikan. Evaluasi meliputi susunan kalimat (bahasa), konten, strategi

sosialisasi, dan implementasinya dalam program dan kegiatan MAN I Bandar

Lampung. Evaluasi terhadap visi, misi dan tujuan tersebut sejalan dengan
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evaluasi dalam perspektif Islam sebagaimana firman Allah SWT  sebagai

berikut:

           
                


Artinya: Apakah manusia itu mengira, bahwa mereka akan dibiarkan (saja)
mengatakan : “kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji (dievaluasi) lagi ?
Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka
sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar, dan sesungguhnya Dia
mengetahui orang-orang yang dusta. (QS. Al-Ankabut, 29:2-3)220

                   
   

Artinya: “Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit
ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan berikanlah
berita gembira kepada orang-orang yang sabar” ( Al- Baqarah:155 ).221

Visi seorang hamba tidak lain adalah menjadi orang yang paling bertaqwa di sisi

Allah sebagaimana termaktub dalam Al-Quran Surah Al-Hujurat : 13 :

                     
        

Artinya: Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-
laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan

220Al-Qur’an, Op. Cit., h. 433.
221Ibid., h. 175.
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bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang
paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling taqwa diantara
kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.222

             
Artinya: “Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Rabb-

nya dan mereka tergolong ke dalam orang-orang yang sukses (menang).”( QS.

Al-Baqaroh: 5).223

Evaluasi terhadap implementasi kurikulum untuk mata pelajaran yang

telah dikembangkan dilakukan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas nya

terhadap perkembangan kognitif, afektif dan psikomotoriksiswa. Dengan

mengetahui sikap siswa dan hasil belajar siswa dalam mata pelajaran yang telah

dikembangkan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan untuk pembinaan dan

pengembangan lebih lanjut. Evaluasi terhadap implementasi kurikulum untuk

mata pelajaran yang telah dikembangkan di MAN I Bandar Lampung meliputi :

Tujuan, Materi, komponen kurikulum, dan implementasinya dalam proses

pembelajaran ( capaian prestasi pada bidang kognitif; ketercapaian KKM, afektif

dan psikomotorik).  Evaluasi dilakukan terutama oleh tim pengembang

kurikulum berkolaborasi dengan pihak komite Madrasah sebagai refresentasi

dari orang tua siswa/masyarakat. Capaian prestasi akademik seperti hasil ujian

nasional, prestasi siswa pada berbagai perlombaan seperti OSN, O2SN, FLS2N

dan lainnya  termasuk juga suasana dalam interaksi sosio edukasi para siswa

yang kondusif, perkembangan sikap moral (akhlak) para siswa sehari-harit

222Ibid., h. 566.
223Ibid., h. 5.
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merupakan indikator tingkat keberhasilan implementasi kurikulum yang berlaku

di MAN I Bandar Lampung.

Implementasi mata pelajaran yang beragam tersebut ternyata secara

afektif memang memberikan pengaruh terhadap kepribadian anak. Imam Syafi’i

(150/767-205/820) mengatakan barangsiapa yang mempelajari matematika,

maka pendapatnya akan kukuh (من تعلم الحساب جزل رایھ). (Al-Mawardi, tt: 45-

46).224 Oleh karena itu matematika sangat diperlukan dalam memahami ilmu

faraidh. Imam Ghazali (w. 505/1111) mengatakan bahwa pengetahuan seseorang

yang tidak pernah belajar logika -salah satu cabang filsafat- adalah tidak bisa

diandalkan.225

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa semua mata pelajaran yang

dikembangkan dalam kurikulum akan memberikan pengaruh terhadap

kemampuan kognitif, afektif maupun keterampilan psikomotorik siswa. Seperti

pendapat di atas ternyata matematika selain dapat menjadikan seorang siswa

pandai berhitung, juga dapat menciptakan kepribadian yang kokoh (karakter

yang kokoh).

Sebagaimana hasil wawancara dan observasi ditemukan bahwa mata

pelajaran mulok yang dibina dan dikembangkan di MAN I Bandar Lampung

terdiri atas dua materi/pelajaran yaitu: Memberi pembekalan amalan-amalan

sunnah ( Tahfiz Qur’an, amalan-amalan sunnah, zikir dan doa sehari hari ), dan

English Conversation (EC). Evaluasi dilakukann dengan menggunakan model

224Al-Mawardi, Adab Al-Dunya Wa Al-Din, (Cet. III; Surabaya: Syirkah Bongkol Indah),
h. 91.

225Nurchalis Madjid, Khazanah Intelektual Islam, (Cet. II; Jakarta: Bulan Bintang, 1985),
h. 118.
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CIPP (Context, input, process, product) dari Stufflebeam  yang merupakan

salah satu model evaluasi kurikulum yang sesuai dengan evaluasi kurikulum

muatan lokal sebab kurikulum muatan lokal merupakan kurikulum baru yang

lengkap. Dalam arti dimulai dari need assessment sesuai kebutuhan masyarakat.

Sasaran evaluasi meliputi kemampuan kognitif,( memahami, menghafal ) afektif

pengamalan amalan-amalan sunnah) dan keterampilan (psikomotorik)

kemampuan mempraktikkan percakapan dalam bahasa inggris.

Secara teknis langkah-langkah penyusunan muatan lokal di MAN I

Bandar Lampung meliputi: a.) Mengidentifikasikan keadaan dan kebutuhan

personal, sekolah, daerah dan global  b.) Menentukan fungsi dan susunan atau

komposisi muatan lokal. c.) Mengidentifikasi bahan kajian muatan lokal d.)

menentukan mata pelajaran muatan lokal e.) mengembangkan standar

kompetensi dan kompetensi serta silabus dengan mengacu pada standar isi yang

di tetapkan oleh BSNP, serta melakukan evaluasi tentang efektivitas pelajaran

Mulok (capaian hasil belajar) yang selama ini telah dikembangkan di MAN I.

Evaluasi mulok dengan menggunakan model CIIP ini  sesuai dengan

karakteristik dan tujuan pembelajaran Mulok. Menurut Ahmad Miftahurrozak

bahwa tujuan evaluasi program model CIPP adalah untuk keperluan

pertimbangan dalam pengambilan sebuah keputusan/kebijakan. Sedangkan

fungsi dari evaluasi model CIPP adalah: Membantu penanggung jawab program

tersebut (pembuat kebijakan) dalam mengambil keputusan apakah meneruskan,

modifikasi, atau menghentikan program. Apabila tujuan yang ditetapkan

program telah mencapai keberhasilannya, maka ukuran yang digunakan



521

tergantung pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya.226

Sasaran evaluasi program pengembangan diri di MAN I Bandar

Lampung meliputi seluruh cabang kegiatan yaitu:  Rohis, Paskibra, Kaligrafi,

Pramuka, LCT & Olimpiade IMO, IFO, PMR, IBO, ICHO, IEO, & IOI ).KIR,

Olahraga, CYBER (bola Voli, bola Basket), UKS, Futsal dan

Taekwondo,dan Marching Band. Tersedianya pilihan kegiatan untuk

pengembangan diri ini sesuai dengan pendapat  Suhairi Heri:

Kegiatan pengembangan diri harus memperhatikan prinsip keragaman
individu.Secarapsikologis, setiap siswa memiliki kebutuhan, bakat dan
minat serta karakateristik lainnya yangberagam.Oleh karena itu, bentuk
kegiatan pengembangan diri pun seyogyanya dapatmenyediakan beragam
pilihan.Hal yang fundamental dalam dalam kegiatan pengembangan
diribahwa pelaksanaan pengembangan diri harus terlebih dahulu diawali
dengan upaya untuk mengidentifikasi kebutuhan, bakat dan minat, yang
dapat dilakukan melalui teknik tes (teskecerdasan, tes bakat, tes minat dan
sebagainya) maupun non tes (skala sikap, inventori,observasi, studi
dokumenter, wawancara dan sebagainya).227

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat keberhasilan

pelaksanaannya termasuk juga masalah-masalah yang dihadapi guru dan siswa

dalam proses pembelajarannya. Untuk kegiatan intrakurikuler evaluasi lebih

ditekankan pada perubahan kemampuan kognitif dan perubahan sikap dan

perilaku (afektif). Sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler sasaran utama

evaluasi adalah pada penguasaan keterampilan  masing–masing kegiatan yang

dipilih. Tujuan kegiatan pengembangan diri yang dilaksanakan di MAN I

Bandar Lampung tersebut sesuai dengan pendapat  Suhairi Heri yang

mengatakan bahwa: Pengembangan diri mempunyai dua tujuan yaitu:

226Kompasiana, Teknik Evaluasi Program Model, diakses dari
http://www.kompasiana.com, pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 20.59 WIB.

227Suhaeri Heri, Dimensi Pengembangan Diri Bernuansa Islami Dalam KTSP, diakses
dari academia.edu/5197867/, pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 21.16 WIB.
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1. Tujuan Umum
Pengembangan diri bertujuan memberikan kesempatan kepada siswa
untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri sesuai dengan
kebutuhan, potensi, bakat, minat, kondisi dan perkembangan siswa,
dengan memperhatikan kondisi sekolah/madrasah.

2. Tujuan Khusus
Pengembangan diri bertujuan menunjang pendidikan siswa dalam
mengembangkan:(a)bakat, (b) minat, (c) kreativitas, (d) kompetensi dan
kebiasaan dalam kehidupan, (e)kemampuan kehidupan keagamaan, (f)
kemampuan sosial, (g)kemampuan belajar, (h)wawasan dan perencanaan
karir, (i) kemampuan pemecahan masalah, dan (j)kemandirian”.228

Dalam konteks ajaran Islam, pengembangan diri ditujukan untuk

meningkatkan kualitas diri seorang hamba baik dalam hal hubungan kepada

Allah SWT  (hablumminallah) maupun dalam konteks hablum minannas

(hubungan kepada sesama manusia) seperti dikatakan Khathabi :

“Secara prinsip, sifat -sifat baik tersebut, kebaikannya kembali kepada
pelakunya sendiri, karena Allah tidak memerlukan kebaikan dari
siapapun.229

Pendidikan kecakapan hidup yang mencakup kecakapan pribadi,

kecakapan sosial, kecakapan akademik dan/atau kecakapan vokasional juga

dikembangkan di MAN I secara terintegrasi dalam setiap kegiatan pembelajaran

untuk seluruh mata pelajaran, muatan lokal dan pengembangan diri. Secara

umum dalam pelaksanaannya pendidikan Kecakapan Hidup pada Kurikulum

Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) MAN I direncanakan dan dilaksanakan

secara integral serta implisit pada seluruh mata pelajaran yang dikembangkan

pada kurikulum MAN I Sedangkan secara khusus, Evaluasi yang dikembangkan

untuk program ini menggunakan model objective oriented, yang mengukur.

perbandingan antara performance (kinerja) dengan pernyataan tujuan yang

228Ibid.
229Ibid.
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sudah ditentukan. Evaluasi out-comes juga dilakukan untuk mengetahui sejauh

mana peserta program life skills dapat bekerja setelah menyelesaikan

pelatihannya, baik mandiri maupun bekerja pada pihak lain, kemudian dampak

sosioekonominya terhadap para siswa itu sendiri.

Sasaran evaluasi tersebut dinilai tepat karena realisasi dari program

pembelajaran haruslah  merupakan gambaran umum dan implementasi dari

tujuan  masing-masing program/mata pelajaran yang telah ditetapkan dalam

struktur kurikulum. Prestasi baik berupa keterampilan, hubungan sosial  maupun

kemampuan akademik  yang lain.

Pendidikan yang berbasis keunggulan kokal dan global yang

dikembangkan dan dibina di Madrasah ini meliputi: Bidang manajemen

(administrasi), Bidang pariwisata, Seni dan budaya Lampung, Bahasa dan

aksara Lampung, Tahfidz Al Qur’an minimal juz 30, Bahasa Inggris, Korea,

Jepang, Jerman, Mandarin, Prancis, Bahasa Lampung, Informasi Tekhnologi

Komputer dan Multimedia Untuk mendapatkan hasil berupa prestasi belajar

yang maksimal, maka evaluasi dilakukan sesuai dengan karakteristik

kegiatan/program belajar masing-masing. Evaluasi meliputi ranah kognitif,

afektif dan psikomotorik.

b. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Standar Proses

1) Perencanaan Standar Proses

Perencanaan Standar Proses meliputi kegiatan-kegiatan  sebagai

berikut: pembentukan tim penelaahan silabus dan RPP kelompok mata

pelajaran, penyusunan silabus oleh masing-masing guru mata pelajaran,
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penyusunan RPP oleh masing-masing guru mata pelajaran, penyusunan bahan

ajar oleh masing-masing guru mata pelajaran dan penyusunan alat evaluasi

hasil belajar oleh masing-masing guru.

Pembentukan tim penelaahan silabus dan RPP kelompok mata

pelajaran dilakukan pada setiap awal tahun pelajaran. Tim ini dibentuk

dengan tugas melakukan analisis (penelaahan) silabus dan RPP kelompok

mata pelajaran sesuai dengan struktur kurikulum MAN I Bandar Lampung.

Tim ini  beranggotakan para ketua MGMP per mata pelajaran dipimpin oleh

waka kurikulum. Secara lebih spesifik tim ini bertugas mempelajari,

mengevaluasi dan memberikan masukan atas draf/konsep silabus dan RPP

yang telah dibuat bersama oleh para guru yang tergabung dalam kelompok

MGMP. Draft yang telah di evaluasi oleh tim kemudian dikembalikan kepada

para guru untuk dijadikan dan ditetapkan sebagai silabus dan RPP mata

pelajaran. Adapun Format dan model silabus diserahkan pada MGMP masing

masing mata pelajaran untuk disesuaikan dengan karakteristik per mata

pelajaran.

Sebagai  acuan utama dalam suatu kegiatan pembelajaran, silabus

memang perlu ditelaah, dikaji dan dianalisis secara berkesinambungan seiring

dengan berkembangnya kebutuhan peserta didik dalam proses pembelajaran.

Dengan kata lain pentingnya pengkajian terhadap silabus dan RPP kelompok

mata pelajaran adalah karena :

1. Silabus merupakan pedoman/acuan bagi pengembangan
pembelajaran lebih lanjut, yaitu dalam penyusunan RPP, pengelolaan
kegiatan pembelajaran, penyediaan sumber belajar, dan
pengembangan sistem penilaian.
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2. Sebagai gambaran mengenai pokok-pokok program yang akan
dicapai dalam suatu mata pelajaran.

3. Sebagai ukuran dalam melakukan penilaian keberhasilan suatu
program pembelajaran.

4. Dokumentasi tertulis (written document) sebagai akuntabilitas
suatu program pembelajaran.230

Penyusunan silabus mata pelajaran dan RPP dilakukan oleh setiap guru

mata pelajaran. Apa bila ada hal-hal yang belum kami mengerti dan butuh

informasi kami bertanya dengan tim penelaah silabus yang diketuai oleh

waka kurikulum. Kami tetap difasilitasi oleh madrasah. Silabus mata

pelajaran kami susun berdasarkan seluruh alokasi waktu yang disediakan

untuk mata pelajaran selama penyelenggaraan pendidikan di tingkat satuan

pendidikan. Penyusunan silabus memperhatikan alokasi waktu yang

disediakan per semester, per tahun, dan alokasi waktu mata pelajaran lain

yang sekelompok. Implementasi pembelajaran per semester menggunakan

penggalan silabus sesuai dengan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar

untuk mata pelajaran dengan alokasi waktu yang tersedia pada struktur

kurikulum.

Penyusunan RPP oleh masing-masing guru mata pelajaran dan memuat

hal-hal yang langsung berkait dengan aktivitas pembelajaran dalam upaya

pencapaian penguasaan suatu kompetensi dasar. Dalam menyusun RPP guru

harus mencantumkan Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar yang akan

disusun dalam RPP tersebut. Di dalam RPP secara rinci  memuat Tujuan

230Syaiful A., Pengembangan Silabus, diakses dari http://dokumen.tips, pada tanggal 28
Februari 2016 pukul 21.39 WIB.
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Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Langkah-langkah

Kegiatan pembelajaran, Sumber Belajar, dan Penilaian.

Penyusunan bahan ajar dilakukan oleh masing-masing guru mata

pelajaran. Ada 3 tujuan penyusunan bahan ajar di MAN I Bandar Lampung

adalah: 1. Menyediakan Bahan Ajar yang sesuai dengan tuntutan kurikulum

dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik, yakni bahan ajar yang

sesuai dengan karakteristik dan setting atau lingkungan sosial peserta didik.

2. Membantu peserta didik dalam memperoleh alternatif Bahan Ajar di

samping buku-buku teks yang terkadang sulit diperoleh 3. Memudahkan guru

dalam melaksanakan pembelajaran. Di Madrasah ini sebagian guru sudah

membuat sendiri bahan ajar (seperti diktat dan modul) yang akan digunakan

dalam proses pembelajaran , sedangkan sebagian yang lain masih

memanfaatkan bahan ajar yang sudah siap pakai baik yang sudah tersedia di

perpustakaan ( buku teks) maupun membeli sendiri.di luar madrasah.(seperti

LKS). Kami juga memanfaatkan fasilitas internet sebagai sumber bahan ajar.

Penyusunan alat evaluasi hasil belajar oleh masing-masing guru mata

pelajaran. Penilaian hasil belajar masing-masing kelompok mata pelajaran di

MAN I Bandar Lampung dilaksanakan sebagai berikut:

1) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia

serta kewarganegaraan dan kepribadian dilakukan melalui Pengamatan

terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan

afeksi dan kepribadian peserta didik, dan Ujian, ulangan, dan penugasan

untuk mengukur aspek kognitif para peserta didik.
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2) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan

teknologi diukur melalui ulangan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang

sesuai dengan karakteristik materi yang dinilai.

3) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran estetika dilakukan melalui

pengamatan terhadap perubahan perilaku dan sikap untuk menilai

perkembangan afeksi dan ekspresi psikomotorik peserta didik.

4) Penilaian hasil belajar kelompok mata pelajaran pendidikan jasmani,

olahraga,dan kesehatan dilakukan melalui Pengamatan terhadap

perubahan perilaku dan sikap untuk menilai perkembangan psikomotorik

dan afeksi peserta didik; dan ulangan, /atau penugasan untuk mengukur

aspek kognitif peserta didik.

2) Pelaksanaan Standar Proses

Pelaksanaan standar proses meliputi kegiatan-kegiatan sebagai

berikut: Guru melaksanakan penyusunan silabus  berdasarkan hasil pemetaan

standar isi,  guru membuat analisis tentang indikator ketercapaian masing-

masing mata pelajaran, guru melakuklan analisis SK, KI, KD, guru menyusun

bahan ajar sesuai karakteristik siswa, guru melaksanakan penyusunan RPP,

guru melaksanakan proses pembelajaran, guru melaksanakan evaluasi hasil

proses pembelajaran, guru melakukan analisis evaluasi hasil proses

pembelajaran, guru melakukan tindak lanjut analisis evaluasi hasil proses

pembelajaran, guru mel;akukan tindak lanjut analisis hasil evaluasi proses

pembelajaran, guru melaporkan hasil evaluasi proses pembelajaran. Di MAN
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I Bandar Lampung, penyusunan silabus dilakukan dengan mengikuti langkah-

langkah sebagai berikut:

1) Menentukan Standar Kompetensi (SK) dan Kompetensi Dasar(KD).

2) Memilih materi pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi dasar

dengan mengacu atau menggunakan sumber belajar

3) Merancang kegiatan pembelajaran dengan mengggunakan metode

pembelajaran yang sudah banyak digunakan. Mengkonstruksi kegiatan

pembelajaran tersebut semenarik mungkin untuk dapat memotivasi siswa

siap belajar.

4) Menentukan indikator pencapaian agar lebih mudah merancang

penilaiannya.

5) Menyusun penilaian dengan menyertakan teknik yang digunakan,

membentuk instrumen, dan  contoh soal.

6) Mengalokasikan waktu kegiatan pembelajaran sesuaikan dengan materi

yang akan diberikan.

7) Memasukkan sumber belajar berupa buku yang digunakan, CD, kaset,

atau website.

8) Menentukan nilai karakter apa yang harus ditanamkan melalui materi

yang diberikan.

Dalam hal belajar dan proses pembelajaran, Islam telah memberi

petunjuk sebagaimana  Allah SWT. berfirman dalam QS. Al-Imran: 164

sebagai berikut:
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Artinya: Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang
beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan
mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah,
membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan
Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka
adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata (Q.S. Al Imran: 164).231

Dalam ayat tersebut ditegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan

keimanan, memberikan pengetahuan, dan pemahaman kepada manusia, Allah

SWT telah mengutus seorang Rasul yang juga sekaligus seorang pemimpin

dan seorang guru untuk menjalankan tugasnya sebagai pendidik sekaligus

pengajar, dalam rangka mengajarkan Al-Kitab dan Al-Hikmah.

Guru membuat analisis tentang indikator ketercapaian masing-masing

mata pelajaran. Indikator sangat berhubungan dengan kompetensi dasar.

Kompeteni dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta

didik dalam pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan. Indikator adalah

prilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk menunjukkan

ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilaian mata

pelajaran dan dikembangkan sesuai dengan karakteristik pendidikan (mapel),

peserta didik dan daerah. Di MAN I Bandar Lampung Indikator ketercapaian

pembelajaran dirumuskan dalam  3 aspek yakni aspek kognitif, afektif dan

231Al-Qur’an, Op. Cit., h. 283.
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psikomotorik. Indikator keberhasilan adalah jika terjadi perubahan kearah

yang lebih baik.

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dan

ketercapaian Standar Kompetensi Lulusan (SKL). Kesesuaian Standar

Kompetensi Lulusan dimonitor dan dievaluasi secara berkala dan

berkelanjutan terhadap kebutuhan lulusan pendidikan dan kebutuhan peserta

didik, baik lokal, nasional, maupun global. Standar Kompetensi Lulusan

adalah kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup

sikap, keterampilan dan pengetahuan. Standar Kompetensi Lulusan

digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar yang lain. Standar

Kompetensi Lulusan terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik

yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di

satuan pendidikan.

Kompetensi Inti (KI) merupakan terjemahan atau operasionalisasi

Standar Kompetensi Lulusan dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki oleh

peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada satuan pendidikan

tertentu atau jenjang pendidikan tertentu, gambaran mengenai kompetensi

utama yang dikelompokkan ke dalam aspek sikap, keterampilan, dan

pengetahuan yang harus dipelajari peserta didik untuk suatu jenjang sekolah,

kelas dan mata pelajaran. Kompetensi Inti harus menggambarkan kualitas

yang seimbang antara pencapaian hard skills dan soft skills. Kompetensi Inti

dirancang dalam empat kelompok yang saling terkait yaitu berkenaan dengan

sikap keagamaan (KI1), sikap sosial (KI 2), pengetahuan (KI 3), dan
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penerapan pengetahuan (KI 4). Kompetensi Dasar (KD) merupakan

kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari

Kompetensi Inti. Kompetensi Dasar adalah konten atau kompetensi yang

terdiri atas sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber pada

kompetensi inti yang harus dikuasai peserta didik. Kompetensi tersebut

dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik peserta didik,

kemampuan awal, serta ciri dari suatu mata pelajaran.232

Penyusunan bahan ajar di MAN I Bandar Lampung diserahkan

sepenuhnya kepada  guru mata pelajaran masing-masing dan disesuaikan

dengan standar kompetensi (SK) dan kompetensi dasar (KD), atau tujuan

pembelajaran umum (goal) dan tujuan pembelajaran khusus (objective). Para

guru juga diberi keleluasaan untuk pengadaan bahan ajar ini. Sebagian guru

ada yang membuat sendiri bahan ajar seperti modul dan handout. Sedangkan

sebagian yang lain memanfaatkan bahan ajar jadi produksi orang lain yang

sesuai dengan karakteristik mata pelajaran.

Langkah penyusunan bahan ajar tersebut dinilai tepat karena dengan

memberi peluang bagi guru-guru untuk menyusun sendiri bahan ajar dapat

menumbuhkembangkan daya kreativitas guru, kemandirian dan  idealisme

akademik, melatih dan meningkatkan kemampuan menyusun bahan ajar

sendiri serta dapat meningkatkan kewibawaan akademik guru dalam

mengawal proses pembelajaran. Bagi Madrasah, semakin banyak guru yang

mampu membuat dan menyusun bahan ajar sendiri tentu akan memberi  nilai

232R. Hidayat, Analisis SKL, KI, KD, K13, diakses dari
http://www.academia.edu/8678672/, pada tanggal 28 Februari 2016 pukul 21.48 WIB.
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tambah tersendiri bagi peningkatan mutu Madrasah, sebab karya-karya guru

tersebut selain menambah koleksi bahan ajar ditingkat Madrasah bisa pula

ditingkatkan statusnya menjadi bahan ajar formal baik ditingkat daerah

maupun pada tingkat nasional melalui mekanisme dan prosedur yang berlaku.

Dalam menyiapkan proses pembelajaran para guru menyusun sendiri

RPP atau bersama sama dalam satu kelompok MGMP mata pelajaran sejenis

di Madrasah. Adapun beberapa ketentuan minimal dalam penyusunan RPP

yang disosialisasikan kepada para guru meliputi :  Format RPP yang terdiri

atas : a. Identitas Mata Pelajaran, b. Kompetensi inti, c. Kompetensi dasar dan

Indikator, d. Tujuan Pembelajaran, e. Materi Pembelajaran, f. Mode/Metode

pembelajaran f. Media Pembelajaran, g. Sumber Belajar, h. Langkah-langkah

pembelajaran, i. Penilaian.

Format RPP yang berlaku di MAN I Bandar Lampung tersebut telah

memenuhi ketentuan umum tentang format RPP sebagaimana ditetapkan

dalam permendikbud nomor 103 tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

Pembelajaran. Permendikbud itu merupakan pedoman pelaksanaan

pembelajaran untuk jenjang SD, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK. Adapun

Format RPP tersebut meliputi: Identitas, Kompetensi Inti, Kompetensi dasar,

Indikator pencapaian Kompetensi, Materi Pembelajaran, Kegiatan

pembelajaran, Penilaian, remidial dan pengayaan, Media/Alat, Bahan dan

Sumber Belajar.

Terdapat perbedaan antara format RPP versi Permendikbud 103/2014

dengan permendikbud 81A/2013, yaitu:
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a) Di permendikbud 81A/2013 terdapat tujuan pembelajaran dan Metode

Pembelajaran sedangkan di permendikbud 103/2014 tidak ada.

b) Di permendikbud 81A/2013 hanya ada Penilaian sedangkan di

permendikbud 103/2014 dilengkapi Penilaian, Remidial dan Pengayaan.

c) Di permendikbud 81A/2013 indikator hanya untuk KD pada KI-3 dan KD

pada KI-4 sedangkan di permendikbud 103/2014 indikator untuk KD pada

KI-1 sampai KD pada KI-4.

Dengan membandingkan ketiga format RPP tersebut dapat dikatakan

bahwa format RPP yang berlaku di MAN I Bandar Lampung merupakan

format RPP modifikasi antara RPP versi permendikbud 81A/2013 dan

permendikbud 103/2014, dan secara umum Format RPP di MAN I Bandar

Lampung tersebut telah memenuhi standar nasional.

Proses pembelajaran di MAN I Bandar Lampung dilaksanakan dengan

berpedoman pada Kurikulum,  silabus dan RPP yang telah dibuat dan

disyahkan oleh kepala madrasah. Selanjutnya dalam interaksi proses belajar

mengajar para guru mengedepankan metode pembelajaran PAIKEM yakni

pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, dan menyenangkan. Para guru juga

wajib mentaati disiplin dan peraturan mengajar yang berlaku di Madrasah.

Beberapa hal terkait dengan  metode PAIKEM dikemukakan oleh : Ridwan

Abdullah Sani:

Metode Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif dan
Menyenangkan, memiliki ciri-ciri diantaranya sebagai berikut:
a) Tutorial dicirikan dengan terjadinya pertukaran informasi antara

peserta didik dengan tutor.
b) Ceramah/kuliah didominasi komunikasi lisan (oral) dari atau

pengajar.
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c) Resitasi dicirikan dengan guru “mendengar” peserta didik berbicara,
membaca, atau melakukan tindakan lainnya.

d) Diskusi dicirikan dengan komunikasi lisan antara guru peserta didik,
serta antara peserta didik.

e) Kegiatan laboratoium dicirikan dengan situasi di mana peserta didik
berinteraksi dengan kejadian atau benda nyata.

f) Pekerjaan rumah yang dapat berupa instruksi, latihan, atau proyek.
Sedangkan kelebihannya antara lain :

a) Mengalami : Peserta didik terlibat secara aktif baik fisik, mental
maupun emosional

b) Komunikasi: Kegiatan pembelajaran memungkinkan terjadinya
komunikasi antara guru dan peserta didik

c) Interaksi : Kegiatan pembelajarannya memungkinkan terjadinya
interaksi multi arah

d) Refleksi: Kegiatan pembelajaran yang memungkinkan peserta didik
memikirkan kembali  apa yang telah dilakukan.233

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pendekatan Pembelajaran

Aktif, inovatif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan atau PAIKEM

merupakan model pembelajaran yang baik dan meyenangkan untuk peserta

didik. Bukan hanya dapat memudahkan siswa dalam memaham materi, tetapi

melalui metode PAIKEM peserta didik akan mendapatkan kesan yang

menyenangkan ketika dan setelah belajar.

3) Evaluasi Standar Proses

Evaluasi hasil proses pembelajaran dilaksanakan setiap selesai satu

Kompetensi Dasar ( KD ). Evaluasi baik lisan maupun tertulis bertujuan

untuk mengetahui tingkat respon dan daya serap siswa. baik dalam bidang

kognitif, afektif maupun psikomotorik. Evaluasi juga dimaksudkan untuk

mengetahui tingkat ketuntasan belajar, masalah-masalah yang dihadapi siswa

berkaitan dengan konten/materi belajar maupun sikap siswa terhadap mata

233Ridwan Abdullah Sani, Inovasi Pembelajaran, (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), h. 37.
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pelajaran.itu sendiri. Evaluasi dilaksanakan secara berjenjang meliputi

evaluasi  formatif (per KD),  subsumatif (mid semester) dan  sumatif

(semester).

Sasaran evaluasi yang dilakukan di MAN I Bandar Lampung tersebut

sesuai dengan sasaran evaluasi dalam Sistem Pendidikan Nasional seperti

yang dikemukakan oleh Benyamin Bloom dalam Sudjana, ( 2009 ) yaitu:

Ranah Kognitif berkenaan dengan hasil belajar intelektual yang terdiri
dari enam aspek yakni: pengetahuan atau ingatan, pemahaman, aplikasi,
analisis, sintesis, dan evaluasi.
Ranah efektif berkenaan dengan sikap yang terdiri dari lima aspek
yakni penerimaan, jawaban atau reaksi, penilaian, organisasi, dan
internalisasi.
Ranah Psikomotorik berkenaan dengan hasil belajar ketrampilan dan
kemampuan bertindak. Ada enam aspek ranah psikomotoris, yakni
gerakan refleks, ketrampilan gerakan dasar, kemampuan perseptual,
keharmonisan atau ketepatan, gerakan ketrampilan kompleks, gerakan
ekspresif dan interpretatif.234

Untuk mendapatkan hasil evaluasi yang baik terhadap ketiga ranah

tersebut maka diperlukan instrumen atau alat evaluasi yang memenuhi kriteria

sebagai instrumen yang baik yaitu: Pertama, memiliki validitas artinya setiap

penilaian harus benar-benar mengukur apa yang akan diukur. Suatu tes

dikatakan mempunyai validitas yang tinggi apabila antara hasil tes dengan

pendapat ahli hanya terdapat sedikit perbedaan. Kedua, Suatu alat evaluasi

harus memiliki reliabilitas (keterandalan). Yakni ketetapan hasil evaluasi.

dengan alat uji yang sama. Reabilitas suatu tes dikatakan tinggi bila  koefisien

korelasi 1.00 sedangkan tes yang realibilitasnya rendah memiliki koefisien

korelasi 0.00. Ketiga, Suatu alat evaluasi harus memiliki objektivitas yang

234Benyamin Bloom, Terj. Sudjana, Pengertian Evaluasi Hasil Belajar, diakses dari
http://www.landasanteori.com/2015/09/, pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 19.07 WIB.
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tinggi. Objektivitas dalam penilaian sering dilakukan dengan menggunakan:

questioner, essay test, observation, rating scale, checklist, dan alat-alat

lainnya. Keempat, suatu alat evaluasi harus memiliki efisiensi yang baik.

Suatu alat evaluasi diharapkan dapat digunakan dengan sedikit biaya dan

usaha yang sedikit, dalam waktu yang singkat, dan hasil yang memuaskan.

Memiliki manfaat bagi pembelajaran dan kepraktisan dalam suatu proses

belajar.235

Evaluasi hasil proses pembelajaran perlu dianalisis untuk mengetahui

ketepatan dan efektivitas metode dan instrumen/alat yang digunakan.

Evaluasi yang baik akan menghasilkan gambaran yang tepat tentang

kemajuan dan masalah –masalah yang dihadapi guru dan siswa dalam proses

pembelajaran.  Hasil analisis tersebut dapat dijadikan sebagai informasi

penting dalam upaya peningkatan mutu pembelajaran. Sebagaimana yang

dinyatakan oleh Farida Yusuf bahwa:

Tujuan dari analisis ialah membuat singkatan dari data dan
menyimpulkan pesan-pesan yang ada di dalamnya sebagai informasi
yang dapat dipakai sebagai dasar yang tentatif untuk mengambil suatu
keputusan.236

Dengan demikian data-data hasil analisis evaluasi proses

pembelajaran memiliki makna yang penting dalam mengambil suatu

keputusan baik yang terkait dengan pemilihan program dan metode evaluasi,

penyusunan alat/instrumen evaluasi maupun hasil evaluasi itu sendiri.

235Sudjana, Penilaian Hasil Proses BelajarPenilaian Hasil Proses Belajar Mengajar,
(Ed. 6; Bandung: Remaja Rosda Karya, 2009), h. 99.

236Farida Yusuf, Evaluasi Program dan Instrumen Evaluasi Untuk Program Pendidikan
dan Penelitian, (Jakarta: Rineka Cipta) h. 112.
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Analisis hasil evaluasi proses pembelajaran tersebut perlu

ditindaklanjuti untuk mengetahui kemajuan capaian prestasi belajar siswa.

Para siswa yang belum dapat memenuhi KKM diwajibkan mengikuti

remidial. Sedangkan siswa yang telah memenuhi KKM dan memiliki

kecakapan lebih diberi kesempatan untuk mengikuti program pengayaan.

Selain hal tersebut  para guru juga  mengevaluasi metode  yang dilakukan

dalam proses pembelajaran. Apabila sudah baik dampaknya terhadap daya

serap siswa, maka dipertahankan, dan apabila tidak efektif maka  dilakukan

perbaikan. Kebijakan memberikan program remidial dan pengayaan tersebut

sejalan dengan pendapat Fayza yang menyatakan bahwa :

Dalam pembelajaran di sekolah, sering dijumpai adanya peserta didik
yang tidak mencapai penguasaan kompetensi yang telah ditentukan,
maka muncul permasalahan mengenai apa yang harus dilakukan oleh
pendidik. Salah satu tindakan yang diperlukan adalah pemberian
program pembelajaran remedial atau perbaikan. Pemberian program
pembelajaran remedial didasarkan atas latar belakang bahwa pendidik
perlu memperhatikan perbedaan individual peserta didik. Dengan
diberikannya pembelajaran remedial bagi peserta didik yang belum
mencapai tingkat ketuntasan belajar, maka peserta didik ini
memerlukan waktu lebih lama daripada mereka yang telah mencapai
tingkat penguasaan. Sebaliknya, jika ada peserta didik yang lebih
mudah dan cepat mencapai penguasaan kompetensi minimal yang
ditetapkan, maka sekolah perlu memberikan perlakuan khusus berupa
program pembelajaran pengayaan. Pembelajaran pengayaan berupaya
mengembangkan keterampilan berpikir, kreativitas, keterampilan
memecahkan masalah, eksperimentasi, inovasi, penemuan,
keterampilan seni, keterampilan gerak, dsb. Pembelajaran pengayaan
memberikan pelayanan kepada peserta didik yang memiliki kecerdasan
lebih dengan tantangan belajar yang lebih tinggi untuk membantu
mereka mencapai kapasitas optimal dalam belajarnya.237

237Fayza, Remedial dan Pengayaan, diakses dari http://fayzaaveiroo.blogspot.co.id/, pada
tanggal 25 Februaru 2016 pukul 19.18 WIB.
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Dengan adanya kedua program  tersebut berarti guru telah

memberikan keadilan dalam pelayanan terhadap perbedaan kemampuan

peserta didik dalam proses pembelajaran. Bagi siswa yang masuk dalam

kategori lambat dalam memahami pelajaran diberi kesempatan untuk

mengulang untuk mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Sebaliknya bagi

siswa yang berkemampuan cepat diberi program pengayaan agar mereka

dapat mengembangkan potensinya secara optimal dengan memanfaatkan sisa

waktu yang dimilikinya.

Laporan hasil evaluasi belajar siswa di MAN I  diberikan dalam

bentuk  laporan hasil mid semester dan laporan hasil semester untuk kelas X,

XI, dan XII. Khusus untuk kelas XII pada semester genap, selain laporan

yang dituangkan dalam bentuk Raport, juga diberikan laporan dalam bentuk

ijazah sekaligus sebagai tanda kelulusan. Laporan tersebut

diberikan/dikirimkan kepada orangtua/wali siswa sebagai bentuk laporan

pertanggungjawaban hasil belajar siswa. Melaporkan hasil pekembangan

belajar siswa kepada orang tua sangat penting untuk dilakukan. Kegiatan ini

bertujuan untuk:

1) Membuka dialog antara siswa, orangtua, dan guru yang akan
mendukung proses belajar selanjutnya.

2) Mengomunikasikan kepada siswa, orangtua, dan institusi akademik
lain tentang hasil perkembangan belajar siswa.

3) Menginformasikan kepada orangtua mengenai keunikan (kelebihan
dan kekurangan) putra/putri mereka.

4) Memberi kesempatan kepada guru untuk mengevaluasi program
yang sudah disusun bagi mereka.
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5) Memberikan peluang dan motivasi kepada orang tua agar
memberikan perhatian yang lebih intensif berkaitan dengan tugas
dan perkembangan putera-puteri mereka.238

Pada setiap moment-moment seperti akhir catur wulan, akhir

semester, akhir tahun ajaran, akhir jenjang pendidikan tertentu sangat

diperlukan suatu laporan kemajuan peserta didik yang selanjutnya merupakan

laporan kemajuan lembaga pendidikan. Laporan ini akan memberikan bukti

sejauhmana tujuan pendidikan yang diharapkan oleh anggota masyarakat,

khususnya orang tua siswa dapat tercapai. Agar anggota masyarakat dapat

menilai kemajuan sekolah secara objektif, seyogyanya setiap lembaga

pendidikan membuka diri untuk memberikan informasi secara berkala.

Evaluasi Standar Proses meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Evaluasi penyusunan dan pengembangan silabus, evaluasi penyusunan RPP,

Evaluasi dan supervisi kegiatan proses pembelajaran, Evaluasi hasil kegiatan

penyusunan bahan penilaian pembelajaran. Evaluasi hasil analisis  proses

pembelajaran, Evaluasi penyusunan bahan ajar.

Sasaran utama evaluasi penyusunan dan pengembangan silabus di

MAN I yaitu komponen  silabus  yang terdiri atas identitas, standar

kompetensi, kompetensi dasar, indikator, materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar. Evaluasi

penyusunan silabus bertujuan untuk melihat apakah silabus yang disusun

telah memuat kompetensi yang akan ditanamkan kepada peserta didik melalui

238Sekolah Quantum Indonesia, Sistem Penilaian dan Laporan Hasil Belajar, diakses dari
https://sekolahquantumindonesia.com, pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 19.44 WIB.
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suatu kegiatan pembelajaran, apakah kegiatan yang harus dilakukan untuk

menanamkan/membentuk kompetensi tersebut dan apakah upaya yang harus

dilakukan untuk mengetahui bahwa kompetensi tersebut sudah dimiliki

peserta didik atau yang harus dilakukan untuk menanamkan / membentuk

kompetensi tersebut.  Secara umum komponen-komponen silabus tersebut

telah dirumuskan oleh tim  pengembang kurikulum Nasional, namun untuk

mata pelajaran yang dikembangkan seperti muatan lokal maka perlu ada

rumusan tentang SK, KD, indikator, materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, penilaian, alokasi waktu dan sumber belajar.

Evaluasi penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)

dilakukan oleh guru mata pelajaran dalam kegiatan MGMP Madrasah.

Kegiatan tersebut dipimpin oleh ketua MGMP masing –masing mata

pelajaran dan dibimbing oleh wakil kepala madrasah bidang kurikulum.

Adapun sasaran dalam evaluasi penyusunan RPP tersebut adalah elemen-

elemen dalam RPP itu sendiri seperti identitas, alokasi waktu, SK, KD, dan

indikator yang telah ditentukan, merumuskan tujuan pembelajaran,

mengidentifikasi materi ajar berdasarkan materi pokok pembelajaran,

menentukan metode pembelajaran dan merumuskan langkah-langkah

pembelajaran (skenario pembelajaran).

Kegiatan pembelajaran akan berjalan dengan baik apabila semua

pihak terkait dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan optimal.

Untuk mengetahui apakah kegiatan pembelajaran berjalan dengan baik atau

tidak diperlukan evaluasi dan supervisi. Evaluasi dan supervisi kegiatan
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pembelajaran di MAN I Bandar Lampung dilakukan oleh Kepala Madrasah

dan pengawas mata pelajaran. Sasaran evaluasi adalah sejauh mana

keberhasilan para guru dalam memberikan materi dan sejauh mana peserta

didik menyerap materi yang telah disajikan. Pelayanan supervisi juga

dilakukan dalam bentuk memberikan bantuan konsultasi dan bimbingan

kepada para guru agar mereka dapat meningkatkan kualitas pembelajaran.

Evaluasi hasil penyusunan bahan penilaian pembelajaran di MAN I

terfokus pada kemampuan guru dalam membuat instrumen/alat-alat evaluasi

(soal-soal evaluasi) pembelajaran termasuk pembuatan kunci jawaban untuk

memudahkan penilaian (koreksi) seperti soal ulangan harian, mid semester

dan semester. Para guru membuat soal berdasarkan kisi-kisi yang telah

dibuat. Selain substansi soal per mata pelajaran, tata bahasa penulisan juga

penting agar tidak membingungkan siswa saat mengerjakan ulangan (tes

tertulis).

Evaluasi hasil analisis  proses pembelajaran difokuskan pada tiga hal

yaitu persiapan yang dilakukan guru sebelum mengajar (silabus dan RPP),

Pelaksanaan pembelajaran, meliputi penguasaan materi yang sesuai

kurikulum dan ketepatan metode pembelajaran yang yang diterapkan oleh

guru., dan yang terakhir adalah evaluasi, yakni kemampuan guru untuk

melakukan review  materi baik melalui tes tertulis,  lisan maupun  penugasan.

Evaluasi penyusunan bahan ajar difokuskan pada kemampuan guru

dalam menyiapkan bahan ajar sesuai mata pelajaran masing-masing. Para

guru diwajibkan untuk menggunakan bahan ajar yang sesuai dengan



542

kurikulum. baik berupa buku teks, LKS, CD, Handout atau yang lainya.

Diantara para guru, ada yang membuat sendiri bahan ajar untuk kepentingan

internal MAN I Bandar Lampung ( berupa diktat ), tetapi secara umum guru-

guru  masih menggunakan buku cetak baik yang memang disediakan oleh

pemerintah melalui dana bos maupun buku yang dibeli secara mandiri oleh

siswa dan pihak Madrasah. Agar bahan ajar yang dipakai oleh para guru

tersebut makin hari makin meningkat kualitasnya (relevansi konten dan

performance nya ), maka dilakukan evaluasi. Evaluasi dilakukan dalam forum

MGMP  Madrasah Dalam forum tersebut berkumpul para guru dalam mata

pelajaran yang sejenis dan yang bertindak selaku evaluator adalah guru senior

dalam mata pelajaran yang sama dan kadang kadang juga dihadirkan

pengawas mata pelajaran dari Kemenag. Bahan ajar memiliki peran yang

sangat penting dalam membantu siswa mengasah dan meningkatkan

pemahaman, memperbaiki sikap dan prilaku serta menemukan keterampilan

yang sesuai dengan  minat dan bakatnya masing-masing. Pentingnya bahan

ajar ini dikemukakan oleh  Tian Belawati meliputi peran bagi guru, siswa,

dalam pembelajaran klasikal, individual, maupun kelompok: Bagi Guru;

bahan ajar  memiliki peran yaitu:

Menghemat waktu guru dalam mengajar. Adanya bahan ajar, siswa dapat
ditugasi mempelajari terlebih dahulu topik atau materi yang akan
dipelajarinya, sehingga guru tidak perlu menjelaskan secara rinci lagi.
1. Diperoleh bahan ajar yang sesuai tuntutan kurikulum dan sesuai dengan

kebutuhan belajar peserta didik.
2. Mengubah peran guru dari seorang pengajar menjadi seorang fasilitator.

Adanya bahan ajar dalam kegiatan pembelajaran maka guru lebih bersifat
memfasilitasi siswa dari pada penyampai materi pelajaran.

3. Tidak lagi tergantung kepada buku teks yang terkadang sulit diperoleh.
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4. Meningkatkan proses pembelajaran menjadi lebih efektif dan interaktif.
Adanya bahan ajar maka pembelajaran akan lebih efektif karena guru
memiliki banyak waktu untuk membimbing siswanya dalam memahami
suatu topik pembelajaran, dan juga metode yang digunakannya lebih
variatif dan interaktif karena guru tidak cenderung berceramah.

Bagi Siswa; bahan ajar  memiliki peran yakni:

1. Siswa dapat belajar tanpa kehadiran/harus ada guru sehingga mereka lebih
mandiri

2. Siswa dapat belajar kapan saja dan dimana saja dikehendaki
3. Siswa dapat belajar sesuai dengan kecepatan sendiri.
4. Siswa dapat belajar menurut urutan yang dipilihnya sendiri.

Dalam Pembelajaran Klasikal; bahan ajar memiliki peran yakni:

1. dapat dijadikan sebagai bahan yang tak terpisahkan dari buku utama
2. dapat dijadikan pelengkap/suplemen buku utama.
3. dapat digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa.
4. dapat dijadikan sebagai bahan yang mengandung penjelasan tentang

bagaimana mencari penerapan, hubungan, serta keterkaitan antara satu
topik dengan topik lainnya.

Dalam Pembelajaran Individual; bahan ajar memiliki peran yakni:

1. sebagai media utama dalam proses pembelajaran
2. alat yang digunakan untuk menyusun dan mengawasi proses siswa

memperoleh informasi.
3. penunjang media pembelajaran individual lainnya.239

Bahan ajar perlu dikembangkan dan diorganisasikan secara mantap

dan matang agar tidak melenceng dari tujuan yang ingin dicapai. Disamping

itu, selain memperhatikan aspek siswa, materi, dan guru, pembuatan dan

pengembangan bahan ajar juga harus memperhatikan alur berikut ini.240

239Tian Belawati, dkk., Pengembangan Bahan Ajar, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT), h.
123.

240Hernawan, dkk., Pentingnya Bahan Ajar Dalam Proses Pembelajaran, diakses dari
http://primaindriyani.blogspot.co.id/2014/01, pada tanggal 25 Februari 2016 pukul 19.58 WIB.
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Gambar 4.5. Alur Pembuatan Bahan Ajar

c. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Standar PTK

1) Perencanaan Standar PTK

Perencanaan standar PTK meliputi: pemenuhan jumlah dan kualifikasi

PTK yang memenuhi standar minimal, Pemenuhan standar kompetensi PTK,

Peningkatan kemampuan PTK menggunakan teknologi informasi dalam

melaksnakan pembelajaran, Peningkatan kemampuan PTK dalam menguasai

persuratan dinas, Perpajakan dan komputer, Peningkatan kemampuan

pendidik dalam merancang dan mel;aksanakan pembelajaran inovatif untuk

meningkatkan kreatifitas peserta didik, Peningkatan kemampuan PTK dalam

melakukan penilaian sikap, prilaku dan keterampilan peserta didik.

Langkah pertama dalam perencanaan standar PTK adalah pemenuhan

jumlah dan kualifikasi PTK yang memenuhi standar minimal   dilakukan

dengan  membuat perencanaan kebutuhan guru. Hal tersebut dimaksudkan

untuk mengantisipasi kekurangan guru pada mata pelajaran tertentu

disebabkan memasuki masa pensiun, dan atau bertambahnya jumlah

rombongan belajar. Perencanaan kebutuhan guru dilaporkan kepada Kemenag

RI melalui Kemenag Propinsi Lampung. Pada tahun pelajaran 2015/2016 ini
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jumlah guru di MAN I Bandar Lampung sesuai rasio jumlah murid 9

(rombel) dan jumlah jam belajar yang tersedia. Berdasarkan hasil observasi

yang peneliti lakukan diperoleh data bahwa sebagian besar guru MAN I

Bandar Lampung kualifikasi akademiknya S-1 ( 64 0rang ) dan 24 orang S-2.

Jadi secara keseluruhan guru MAN I Bandar Lampung telah memenuhi

persyaratan minimal kualifikasi akademik  sebagaimana yang diamanatkan

pada pasal 29 ayat 4 Permendiknas no 19 tahun 2005, bahkan sebagian yang

lain  ( 27,9 % ) memiliki kualifikasi akademik S-2. Berikut Tabel jumlah dan

kualifikasi guru MAN 1 Bandar Lampung tahun pelajaran 2015/2016.

Tabel 4.10. Jumlah dan Kualifikasi Guru MAN 1 Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2015/2016

NO KUALIFIKASI JUMLAH KETERANGAN

1 S1 64 -

2 S2 24 5 Beasiswa, 19 biaya mandiri

Sumber: Dokumen MAN 1 Bandar Lampung Tahun 2016

Langkah kedua dalam perencanaan standar PTK di MAN I Bandar

Lampung adalah pemenuhan standar kompetensi PTK. Kegiatan-kegiatan

yang direncanakan untuk meningkatkan kompetensi profesional guru adalah

dengan mengikutsertakan para guru dalam kegiatan kegiatan  Pendidikan dan

Pelatihan (Diklat) seperti: Workshop, IHT (in-house training) dalam  MGMP.

Mengikutsertakan guru-guru dalam diskusi atau seminar tentang pendidikan.

Selanjutnya  melaksanakan supervisi klinis yang dilakukan oleh Kepala

Madrasah  dan pengawas.
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Perencanaan peningkatan kompetensi pedagogik para guru di MAN I

Bandar Lampung dilakukan melalui kegiatan-kegiatan seperti: MGMP,

workshop, seminar, diskusi, Penelitian tindakan kelas, pelatihan implementasi

kurikulum 2006/2013 baik yang kami selenggarakan secara mandiri maupun

yang diselenggarakan oleh instansi induk seperti Kemenag Propinsi, dan

LPMP. Sedangkan yang berbentuk pelatihan dan pelaksanaan tugas yaitu:

pelatihan pembuatan silabus dan RPP.

Perencanaan upaya-upaya untuk mengembangkan kompetensi sosial

guru di lakukan melalui kegiatan-kegiatanj seperti: mengadakan diskusi dan

melakukan kunjungan langsung ke masyarakat ( home visit : berbicara dari

hati ke hati dengan orang tua/ wali murid), bakti sosial , mengikuti pelatihan

berkaitan dengan kompetensi sosial guru dan beradaptasi di tempat bertugas

(mengaktifkan komunikasi internal dan eksternal sekolah).

Berkaitan dengan upaya peningkatan kompetensi kepribadian guru, di

Madrasah ini memang belum ada suatu program khusus, melainkan inklude

didalam peraturan madrasah seperti: Guru wajib mengajar tepat pada

waktunya, Guru wajib mengisi daftar hadir baik manual maupun elektronik,

guru wajib mengenakan busana atau pakaian seragam Madrasah yang sudah

ditetapkan, Guru tidak boleh berprilaku a-moral, kasar, dan tidak edukatif,

guru harus menunjukkan keteladanan dalam proses pembelajaran, guru harus

demokratis, menghargai kelebihan dan kekurangan murid termasuk

perbedaan minat dan bakat masing-masing dan beberapa petunjuk lainnya

yang sering disosialisasikan pada setiap momen pembinaan seperti pada
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upacara rutin hari senin, rapat dinas, dan pada kegiatan lainnya. Pembinaan

sikap mental juga dilakukan melalui beberapa slogan yang ditulis pada banner

dan dipasang ditempat tempat strategis dilingkungan MAN I Bandar

Lampung.

Langkah ketiga perencanaan standar PTK adalah peningkatan

kemampuan PTK menggunakan teknologi informasi dalam melaksnakan

pembelajaran. Upaya yang  dilakukan adalah dengan menambah fasilitas

pembelajaran TIK seperti komputer (PC), Laptop dan LCD Proyektor dengan

sumber dana baik dari komite maupun mengupayakan bantuan dari

pemerintah. Selain penambahan fasilitas fisik tersebut, juga merencanakan

untuk menyelenggarakan diklat penggunaan IT bagi guru-guru minimal 1

tahun sekali dengan menghadirkan tutor profesional dengan target semua

guru tanpa kecuali dapat mengoperasikan komputer dan sejenisnya dengan

baik dan menggunakan internet sebagai alternatif sumber bahan ajar.

Langkah keempat dalam perencanaan standar PTK adalah

peningkatan kemampuan PTK dalam menguasai persuratan dinas, Perpajakan

dan komputer. Untuk meningkatkan kemampuan para guru dan tata usaha

dalam hal persuratan dinas, pengetahuan perpajakan dan keterampilan

mengoperasikan komputer, direncanakan untuk mengadakan workshop dalam

rangka pelatihan ketiga hal tersebut setahun sekali dengan mengundang nara

sumber yang berkompeten. Pengetahuan tentang perpajakan penting untuk

dimiliki oleh siapa saja terlebih bagi seorang PNS karena berkaitan dengan

kewajiban membayar pajak dari gaji per bulan maupun dari penghasilan
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lainnya yang harus dikenakan wajib pajak. Setiap PNS apalagi PNS guru

suatu ketika pasti akan berhadapan dengan masalah surat menyurat terutama

persuratan kedinasan. Seperti pada moment pengajuan kenaikan pangkat dan

golongan. Oleh karena itu pengetahuan dan keterampilan dalam persuratan

dinas sangat penting untuk diketahui dan dikuasai oleh para guru.

Pengetahuan dan kemampuan mengoperasikan komputer, laptop dan

sejenisnya sangat penting di era teknologi informasi sekarang ini.

Kemampuan TIK dapat membantu kelancaran tugas seorang guru misalnya

dalam menyiapkan bahan ajar dan mempresentasikan materi dikelas.

Langkah kelima dalam perencanaan standar PTK di MAN I adalah

peningkatan kemampuan pendidik dalam merancang dan melaksanakan

pembelajaran inovatif untuk meningkatkan kreatifitas peserta didik salah

satunya dilakukan dalam bentuk kegiatan “English Meeting”. Kegiatan

pembelajaran bahasa Inggris model ini ternyata sangat menyenangkan dan

diikuti oleh banyak siswa. Teknis kegiatannya berbentuk communicative

games dan story telling. Kedua metode pembelajaran dalam kegiatan tersebut

dinilai cukup efektif terutama dalam meningkatkan motivasi belajar dan

menghilangkan rasa takut dan malu untuk berbicara dalam bahasa Inggris.

Sebab belajar bahasa apapaun pada dasarnya adalah belajar berbicara (belajar

mengucapkan kata-kata).

Langkah keenam dalam perencanaan standar PTK adalah peningkatan

kemampuan PTK dalam melakukan penilaian sikap, prilaku dan keterampilan

peserta didik. Untuk meningkatkan kemampuan guru dalam melakukan
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penilaian sikap, prilaku dan keterampilan siswa, maka salah satu program

yang akan dilakukan adalah IHT (in-house training). Dalam kegiatan tersebut

akan dibahas cara/teknik penilaian sikap, prilaku dan keterampilan siswa.

Aspek penilaian sikap dan prilaku meliputi:

1) Menerima (receiving) termasuk kesadaran, keinginan untuk menerima

stimulus, respon, kontrol dan seleksi gejala atau rangsangan dari luar

2) Menanggapi (responding): reaksi yang diberikan: ketepatan reaksi,

perasaan kepuasan dan lain lain.

3) Menilai (evaluating): kesadaran menerima norma, sistem nilai dll

Mengorganisasi (organization): pengembangan norma dan nilai dalam

organisasi sistem ni

4) Membentuk watak (Characterization): sistem nilai yang terbentuk

mempengaruhi pola kepribadian dan tingkah laku.

Aspek penilaian psikomotor ( keterampilan ) terdiri dari:

1) Meniru (perception)

2) Menyusun (manipulating)

3) Melakukan dengan prosedur (precision)

4) Melakukan dengan baik dan tepat (articulation)

5) Melakukan tindakan secara alami (naturalization).241

2) Pelaksanaan Standar PTK

Pelaksanaan Standar PTK meliputi: Rekrutmen PTK yang memenuhi

standar, Pengajuan guru-guru yang belum tersertifikasi untuk mengikuti uji

241Zaif, Penilaian Hasil Belajar, diakses dari https://zaifbio.wordpress.com/2013/07/12,
pada tanggal 26 Februari 2016 pukul 19.09 WIB.



550

kompetensi ke Dinas pendidikan, Memotivasi dan mendorong guru-guru

untuk meningkatkan kualifikasi akademik (S2,S3), Mengadakan

IHT/Workshop dan kegiatan lain untuk meningkatkan kemampuan

menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran,

Menyelenggarakan/mengirim tenaga kependidikan untuk mengikuti diklat

perpajakan, komputer dan pelayanan publik secara periodik.

Langkah pertama dalam pelaksanaan standar PTK adalah rekrutmen

PTK yang memenuhi standar. MAN I Bandar Lampung adalah madrasah

dibawah kendali resmi pemerintah, sehingga penerimaan/rekrutmen tenaga

pendidik (guru) sepenuhnya dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini

Kementrian Agama RI. Pihak Madrasah  hanya menerima saja guru-guru

yang mendapat surat keputusan (SK) /tugas mengajar selaku PNS yang

ditempatkan di Madrasah ini. Apabila ada kekurangan guru untuk mata

pelajaran tertentu, dan belum ada penugasan dari pemerintah, maka dilakukan

rekrutmen tenaga guru yang nantinya berstatus honorer. Seleksi guru honorer

tersebut menggunakan tes tertulis, praktik  dan wawancara. Adapun materi

seleksi disesuaikan dengan substansi mata pelajaran yang akan diampu.

Persyaratan utama pendaftar guru honorer harus berkualifikasi akademik

minimal sarjana S1 dan sesuai bidangnya.

Langkah kedua dalam pelaksanaan standar PTK adalah pengajuan

guru-guru yang belum tersertifikasi untuk mengikuti uji kompetensi. Setiap

periode pelaksanaan UKG dilingkungan Kemenag RI, Madrasah melalui

waka kurikulum mengajukan guru-guru yang belum tersertifikasi untuk



551

mengikuti UKG yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam hal ini

Kementrian Agama RI. Adapun persyaratannya menyesuaikan dengan

persyaratan UKG secara nasional.

Langkah ketiga dalam pelaksanaan standar PTK adalah memotivasi

dan mendorong guru-guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik (S1,

S2). Guru-guru di MAN I Bandar Lampung hingga tahun pelajaran

2015/2016  semua telah berkualifikasi akademik minimal S1, bahkan

sebagian yang lain sudah berkualifikasi S2. Meskipun demikian pihak

Madrasah selalu memotivasi para guru untuk meningkatkan kualifikasi

akademiknya minimal S2. Untuk itu dilakukan berbagai upaya strategis

misalnya mencari informasi dan melakukan komunikasi dengan pihak

Kemenag dan jajarannya untuk memanfaatkan program beasiswa

melanjutkann studi bagi para guru. Madrasah  juga mendorong dan

memberikan izin belajar bagi guru-guru yang akan melanjutkan pendidikan

jenjang S2 di beberapa perguruan tinggi yang ada di Provinsi Lampung.

Dalam Islam, guru memiliki peran dan posisi yang sangat penting,

yaitu sebagai pemimpin (imam) sebagaimana Alloh berfirman:

            
           

Artinya: Dan (ingatlah), ketika Ibrahim diuji Tuhannya dengan beberapa
kalimat (perintah dan larangan), lalu Ibrahim menunaikannya. Allah
berfirman: "Sesungguhnya Aku akan menjadikanmu imam bagi seluruh
manusia". Ibrahim berkata: "(Dan saya mohon juga) dari keturunanku". Allah
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berfirman: "Janji-Ku (ini) tidak mengenai orang yang zalim" (Q.S. Al
Baqarah: 124)242

Ayat tersebut menegaskan bahwa sebagai imam, pemimpin, guru,

harus mampu memberikan keteladanan dan memiliki ilmu pengetahuan

(kualifikasi) dan  kompetensi yang tinggi  agar dapat menjalankan tugas

pendidikan dan pembelajaran dengan efektif, efisien, dan produktif.

Langkah keempat dalam pelaksanaan standar PTK adalah

mengadakan IHT/Workshop dan kegiatan lain untuk meningkatkan

kemampuan menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran.

Selain kegiatan IHT dan Workshop MAN I juga dilaksanakan beberapa

kegiatan seperti: Mengirim guru untuk mengikuti kegiatan pelatihan,

penataran, seminar dan workshop mengenai TIK, mengadakan kegiatan

pelatihan dan sosialisasi bagi seluruh guru dengan mendatangkan nara

sumber, mendorong guru untuk melanjutkan studinya ke jenjang pendidikan

sebagaimana ditentukan pemerintah, melengkapi berbagai sarana dan media

yang dapat menunjang kegiatan pembelajaran, melaksanakan pembelajaran

dengan menggunakan berbagai strategi dan metode dengan menggunakan IT,

dan mengadakan studi banding ke sekolah/madrasah lain yang dipandang

lebih maju.kelengkapan sarana dan penguasaan IT-nya

Langkah kelima dalam pelaksanaan standar PTK adalah

menyelenggarakan/mengirim tenaga pendidik  mengikuti diklat profesi untuk

meningkatkan profesionalisme tugas. Program dan kebijakan yang ditempuh

oleh MAN I dalam rangka meningkatkan profesionalisme tugas guru adalah :

242Al-Qur’an, Op. Cit., h. 19.
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Memotivasi agar para guru dapat menempuh pendidikan pada jenjang yang

lebih tinggi sesuai kualifikasi akademik, mengikuti Program Sertifikasi

Guru, mengikutsertakan/memberikan pendidikan dan pelatihan (diklat) bagi

guru, mengikuti kegiatan MGMP (Musyawarah Guru Mata Pelajaran),

menganjurkan agar guru aktif dalam pertemuan-pertemuan ilmiah dibidang

pendidikan, serta menggalakkan gerakan  guru gemar membaca.

Evaluasi Standar PTK meliputi : Mengkalkulasi jumlah PTK  yang

memenuhi standar minimal, mengkalkulasi jumlah pendidik yang lulus uji

kompetensi dan memperoleh tunjangan sertifikasi, Mengkalkulasi jumlah

pendidik yang melanjutkan pendidikan S2 dengan beasiswa, observasi dan

penilaian kegiatan proses pembelajaran dengan menggunakan teknologi

informasi, pemantauan terhadap tenaga kependidikan yang menerapkan

sistem perpajakan, penggunaaan komputer dan pelayanan publik.

3) Evaluasi Standar PTK

Langkah pertama dalam melaksanakan evaluasi standar PTK adalah

mengkalkulasi jumlah PTK  yang memenuhi standar minimal. Berdasarkan

data dan kondisi objektif hasil observasi menunjukkan bahwa dari 88 orang

guru MAN, sebanyak 64 orang guru berkualifikasi pendidikan S1 dan 24

orang berkualifikasi pendidikan S2. Dengan  demikian secara keseluruhan

guru-guru  dilingkungan MAN I Bandar Lampung telah memenuhi standar

minimal kualifikasi pendidikan sesuai dengan Permendiknas no. 16 tahun

2007.
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Langkah kedua dalam melaksanakan evaluasi standar PTK adalah

mengkalkulasi jumlah pendidik yang lulus uji kompetensi dan memperoleh

tunjangan sertifikasi.  Berdasarkan data tahun pelajaran 2015/2016 jumlah

tenaga pendidik (guru) yang telah mengikuti uji kompetensi guru (UKG) dan

dinyatakan lulus sebanyak 52 orang. Sedangkan yang sudah lulus sertifikasi

dan mendapatkan tunjangan sertifikasi sebanyak 64 orang.

Langkah ketiga dalam melaksanakan evaluasi standar PTK adalah

mengkalkulasi jumlah pendidik yang melanjutkan pendidikan S2 dengan

beasiswa. Berdasarkan dokumen tentang kualifikasi pendidikan guru MAN I

Bandar Lampung, diperoleh data tentang jumlah guru yang melanjutkan studi

ke jenjang S2 dengan bantuan dana dari pemerintah (beasiswa) sebanyak 5

orang. Mereka adalah : Drs. Maskur, M.Ag. (guru aqidah, akhlak), Ahmad

Gumrowi, M.Fis.  (guru fisika), Drs. Abd. Haris, MA. (guru bahasa arab),

Joko Dwi Surawu, M.Si. (guru matematika), Selvi Afrida, M.Kim. (guru

kimia).

Langkah ke-empat dalam melaksanakan evaluasi standar PTK adalah

melaksanakan observasi dan penilaian kegiatan proses pembelajaran dengan

menggunakan teknologi informasi. Berdasarkan observasi yang peneliti

lakukan dalam proses pembelajaran di MAN I Bandar Lampung, ditemukan

bahwa sebagian besar  guru sudah menggunakan laptop/komputer dan

internet dalam proses pembelajaran, terutama dalam mempresentasikan

materi, pengolahan nilai,  pemberian tugas dan pengayaan bahan ajar melalui

internet.
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C. Analisis Data Temuan Lintas Kasus

Berdasarkan temuan  penelitian antar kasus yang ditemukan di SMA

Al-Kautsar dan MAN I Bandar Lampung, maka secara deskriptif diuraikan

dalam temuan lintas kasus sebagai berikut:

Pertama, Perencanaan Standar Isi yang dikembangkan di SMA Al-Kautsar

dan MAN 1 Bandar Lampung pada dasarnya sudah melalui tahapan-tahapan

yang sesuai dengan standar mutu yang seharusnya. Ada beberapa persamaan

dan perbedaan dari kedua sekolah/madrasah  tersebut yang akan diuraikan

sebagai berikut;

1. Pembentukan tim pengembang kurikulum sekolah/madrasah.

Kedua sekolah tersebut sama-sama memiliki tim pengembang kurikulum

sekolah yang di SK kan berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Sekolah/Madrasah. Perbedaannya dalam proses pemilihan tim, untuk SMA

Alkautsar pembentukan tim berdasarkan persetujuan Yayasan Al-Kautsar

sedangkan di MAN 1 Bandar Lampung berdasarkan rapat pimpinan Kepala

Sekolah beserta Wakil Kepala sekolah.

2. Perumusan kerangka dasar kurikulum.

Perumusan kerangka dasar kurikulum di kedua sekolah/madrasah sama-

sama didasarkan pada tiga landasan yakni landasan filosofis, landasan

yuridis dan landasan teoritis. Perbedaannya terletak pada implementasi

landasan filosofis yakni pada pemilihan program muatan lokal,

pengembangan diri dan pendidikan kecakapan hidup. Pemilihan ketiga
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program tersebut lebih didasarkan pada potensi dan  budaya  yang

berkembang di lingkungan masing-masing sekolah/madrasah.

3. Penyusunan struktur kurikulum dan standar kompetensi.

Kedua sekolah  memiliki struktur  kurikulum yang mengacu pada kurikulum

nasional (KTSP dan Kurikulum 2013), perbedaannya terdapat pada muatan

lokal, untuk SMA Al-Kautsar lebih menitik beratkan pada muatan lokal

berupa Tahfizul Qur’an dan Bahasa Lampung sedangkan MAN I Bandar

Lampung menetapkan Pembekalan Amalan-Amalan Sunnah dan English

Convertiation (EC) sebagai muatan lokal. Di Madrasah ini terdapat

penambahan/jam belajar pada kelompok mata pelajaran peminatan

matematika dan ilmu alam. Ilmu-ilmu sosial, Ilmu-ilmu bahasa dan budaya,

dan peminatan Ilmu-ilmu Agama. Pada masing-masing program  dilakukan

penambahan penguatan agama (Tahfidz). Penguatan program peminatan

dilaksanakan di asrama melalui sistem tutorial. Sedangkan di SMA Al-

Kautsar para siswa tidak diasramakan sehingga penguatan program

peminatan dilakukan melalui kegiatan ekstrakurikuler.

4. Penentuan beban belajar seluruh mata pelajaran.

Penentuan beban belajar bagi peserta didik di SMA Al-Kautsar dan di MAN

I Bandar Lampung diimplementasikan dalam bentuk program pendidikan

sistem paket. Jam pembelajaran untuk setiap mata pelajaran dialokasikan

sebagaimana tertera dalam struktur kurikulum. Alokasi waktu untuk satu

jam pembelajaran adalah 45 menit tatap muka, dengan pembagian 25 menit

kegiatan terstruktur dan 20 menit kegiatan mandiri tidak terstruktur. Alokasi
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waktu untuk praktik adalah satu jam tatap muka setara dengan dua jam

kegiatan praktik di sekolah atau empat jam praktik di luar sekolah.

Sedangkan untuk pengembangan diri alokasi waktunya disesuaikan dengan

jenis kegiatan.

5. Penyusunan/pengembangan silabus.

Penyusunan silabus di kedua sekolah/madrasah diserahkan pada guru

masing-masing dengan tetap mendapat pendampingan oleh TPKS/TPKM.

Secara umum para guru dikedua sekolah/madrasah memilih proses

penyusunan silabus dilakukan dalam kegiatan MGMP masing-masing mata

pelajaran.

6. Penyusunan kalender pendidikan.

Secara umum penyusunan kalender pendidikan di SMA Al-Kautsar dan

MAN I Bandar Lampung telah sesuai ketentuan umum sebagaimana yang

telah ditetapkan dalam kurikulum nasional. Perbedaan keduanya adalah

untuk kalender pendidikan SMA Al-Kautsar disusun berdasarkan kalender

pendidikan yang ditetapkan Dinas Pendidikan Provinsi Lampung dan

disesuaikan pula dengan agenda kegiatan Sekolah dan Yayasan Al-Kautsar.

Sedangkan Kalender Pendidikan MAN I Bandar Lampung secara umum

disusun berdasarkan kalender Madrasah Aliyah yang dikeluarkan oleh

Kementrian Agama Provinsi Lampung dan Kalender Pendidikan Nasional

yang dikeluarkan oleh Kementrian Pendidikan Nasional.

Ke-dua, Pelaksanaan Standar Isi  di SMA Al-Kautsar dan MAN 1

Bandar Lampung pada dasarnya sudah melalui tahapan-tahapan yang sesuai
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dengan standar mutu yang seharusnya. Namun terdapat beberapa persamaan

dan perbedaan dari kedua sekolah/madrasah  tersebut sebagai berikut:

1. Penyusunan dan Perumusan Kurikulum Sekolah/Madrasah.

Elemen-elemen yang disusun dan dirumuskan dalam  kurikulum di SMA

Al-Kautsar dan MAN I Bandar Lampung meliputi : mata pelajaran dan

alokasi waktu, program muatan lokal, pengaturan beban belajar,

penentuan/penetapan kriteria ketuntasan minimal ( KKM ), kriteria

kenaikan kelas dan kelulusan, pendidikan kecakapan hidup, serta

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Persamaan kedua

sekolah/Madrasah adalah keduanya menggunakan sistem pengaturan

beban belajar yang diimplementasikan dalam sistem paket. Sedangkan

perbedaan keduanya meliputi jumlah mata pelajaran, program muatan

lokal, penentuan KKM, kriteria kenaikan kelas dan kelulusan, program

pendidikan kecakapan hidup dan program untuk pendidikan berbasis

keunggulan lokal dan global.

2. Penyusunan kerangka dasar kurikulum.

Format kerangka dasar kurikulum pada  MAN I dan SMA Al-Kautsar

memiliki kesamaan yakni  terdiri atas  tiga bagian, yaitu tujuan

pendidikan SMA/MA, Visi dan Misi Sekolah/Madrasah dan tujuan

satuan pendidikan. Proses perumusan dan evaluasi visi misi kedua

sekolah/madrasah hampir sama. Kedua nya melibatkan unsur-unsur

dalam stakeholders sekolah/madrasah. Perbedaannya terletak pada

rumusan visi dan misi serta tujuan kedua sekolah/madrasah.
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3. Merumuskan struktur kurikulum.

Struktur kurikulum kedua sekolah/madrasah sama-sama memuat pola

dan susunan mata pelajaran, kebutuhan peserta didik dan satuan

pendidikan, alokasi waktu tatap muka, dan jenis mata pelajaran mulok.

Perbedaan kedua sekolah/madrasah terletak pada susunan mata pelajaran,

dan jenis mata pelajaran mulok yang dikembangkan di masing-masing

satuan pendidikan.

4. Penyusunan silabus.

Kewenangan teknis penyusunan silabus di MAN I dan SMA Al-Kautsar

sama-sama diserahkan pada guru mata pelajaran masing-masing dengan

tetap mendapatkan pengarahan dan bimbingan dari Tim Pengembang

Kurikulum (TPKS/TPKM). Teknis penyusunan dilakukan bersama sama

dalam forum MGMP.

5. Merumuskan Kalender pendidikan.

Secara umum format kalender pendidikan kedua sekolah/madrasah sama

karena memang mengacu pada ketentuan yang sama dalam standar isi.

Perbedaan nya terletak pada pengaturan jadwal untuk kegiatan-kegiatan

khusus sekolah/madrasah. Untuk SMA Al-Kautsar penyusunan kalender

pendidikan dilakukan bersama sama dengan Yayasan Al-kautsar,

sehingga terdapat beberapa agenda kegiatan Yayasan yang dimasukkan

dalam kalender pendidikan SMA Al-Kautsar. Sedangkan untuk MAN I

penyusunan kalender pendidikan selain harus memperhatikan kalender

pendidikan yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Propinsi Lampung
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juga harus menyesuaikan dengan kalender pendidikan yang dikeluarkan

oleh Kementrian Agama Propinsi Lampung.

6. Sosialiasi visi, misi dan tujuan sekolah.

Kedua sekolah/madrasah memanfaatkan momentum akademik untuk

melakukan sosialisasi visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah termasuk

juga program dan capaian-capaian prestasi yang pernah diraih. Seperti

pada saat pembagian raport, rapat dinas sekolah.madrasah, acara

pelepasan siswa kelas XII dan pada saat penerimaan peserta didik baru

(PPDB). Teknis sosialisasi dilakukan melalui brosur, ceramah, media

cetak/elektronik, penulisan pada spanduk/papan dan dipasang pada

tempat-tempat strategis dilingkungan sekolah/madrasah. Upaya

sosialisasi di SMA Al-Kautsar juga dilakukan pada berbagai moment

kegiatan ekstra kurikuler; pada perlombaan /pertandingan olahraga dan

seni. SMA Al-Al-Kautsar juga memanfaatkan jaringan alumni untuk

turut membantu sosialisasi visi, misi, tujuan , program dan capaian-

capaian prestasi yang sudah pernah diraih. Sedangkan di MAN I upaya

sosialisasi juga dilakukan melalui komunitas siswa penghuni asrama.

Ketiga, Evaluasi standar isi di kedua sekolah/madrasah tersebut

pada dasarnya telah dilakukan secara komprehensif sesuai dengan standar

peningkatan mutu sekolah/madrasah, meliputi evaluasi ketercapaian visi,

misi dan tujuan sekolah/madrasah, evaluasi implementasi kurikulum untuk

mata pelajaran yang telah dikembangkan, evaluasi pengembangan mulok,

evaluasi pengembangan diri, evaluasi pendidikan kecakapan hidup, evaluasi
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pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global. Ada beberapa persamaan

dan perbedaan dari kedua sekolah/madrasah  tersebut yang akan diuraikan

sebagai berikut;

1. Evaluasi ketercapaian visi misi dan tujuan sekolah/madrasah.

SMA Al-Kautsar dan MAN I sama –sama melakukan evaluasi terhadap

visi, misi dan tujuan sekolah/madrasah. Evaluasi dilakukan setiap tahun

menyesuaikan dengan kebutuhan dan tantangan yang berkembang

dimasyarakat. Perbedaan keduanya terletak pada teknis pelaksanaan

evaluasi. Evaluasi visi, misi dan tujuan SMA Al-Kautsar dilakukan

bersama sama antara pihak sekolah, komite sekolah  dan pihak Yayasan

Al-Kautsar. Sedangkan di MAN I evaluasi dilakukan oleh pihak

Madrasah bersama Komite Madrasah

2. Evaluasi implementasi kurikulum untuk mata pelajaran yang telah

dikembangkan.

Kedua sekolah/madrasah melakukan evaluasi seluruh mata pelajaran

yang ada dalam struktur kurikulum. Untuk MAN I,  sasaran evaluasi

meliputi tujuan, , materi, komponen kurikulum, dan implementasinya

dalam proses pembelajaran (kognitif, afektif dan psikomotorik)

sedangkan di SMA Al-Kautsar sasaran evaluasi meliputi tujuan, strategi

dan metode pembelajaran, bahan pelajaran (konten), alokasi waktu,

sistem evaluasi, kemampuan guru dan hasil belajar/prestasi belajar

peserta didik.

3. Evaluasi pengembangan muatan lokal (Mulok).
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Struktur kurikulum kedua sekolah/madrasah sama-sama memuat muatan

lokal. Jenis muatan lokal yang dikembangkan di kedua sekolah/madrasah

berbeda, Mulok di MAN I terdiri atas amalan-amalan sunnah (tahfizul

qur’an, zikir dan doa-doa)  dan percakapan dalam bahasa Inggris

(English Conversation). Sedangkan SMA Al-Kautsar menetapkan

tahfizul qur’an juz 30 dan 29 dan Bahasa Lampung sebagai muatan lokal.

Perbedaan jenis mulok di kedua sekolah/madrasah tersebut berdampak

pula pada evaluasi pengembangannya. Namun secara umum sasaran

evaluasi pengembangan mulok dikedua sekolah/madrasah meliputi

kurikulum, proses pembelajaran dan evaluasi hasil belajar.

4. Evaluasi pengembangan diri

Di MAN I pengembangan diri dilakukan dalam dua bentuk kegiatan

yaitu kegiatan intrakurikuler berupa bimbingan konseling dan beberapa

kegiatan ekstrakurikuler sebagaimana telah dijelaskan pada bagian

dimuka. Sedangkan di SMA Al-Kautsar pengembangan diri dibagi dalam

dua kelompok. Untuk kelas X dan XI pengembangan diri dalam bentuk

kegiatan ekstrakurikuler termasuk kepramukaan dan bimbingan

konseling yang terdiri atas bimbingan pribadi, bimbingan sosial,

bimbingan belajar dan bimbingan karier.  Sedangkan untuk kelas XII

hanya dikhususkan untuk mengikuti bimbingan konseling tanpa harus

mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Bimbingan belajar untuk kelas X dan

XI diarahkan pada adaftasi proses pembelajaran sedangkan untuk kelas

XII bimbingan belajar lebih dikonsentrasikan pada upaya mencapai
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prestasi maksimal pada Ujian Nasional dan Ujian Masuk Perguruan

Tinggi. Secara umum sasaran evaluasi pengembangan diri di kedua

sekolah/madrasah meliputi: aspek kognitif, afektif dan psikomotorik.

Untu evaluasi kegiatan intrakurikuler lebih ditekankan pada respon dan

perubahan kognitif dan afektif sedangkan untuk kegiatan ekstrakurikuler

sasaran evaluasi lebih ditekankan pada aspek penguasaan keterampilan

atas kegiatan yang dipilih.

5. Evaluasi pendidikan kecakapan hidup

Di SMA Al-kautsar ada dua proram pendidikan kecakapan hidup yakni

pendidikan komputer dan program integrasi kedalam seluruh mata

pelajaran. Sedangkan di MAN I program pendidikan kecakapan hidup

terdiri atas kecakapan pribadi, kecakapan sosial, kecakapan

akademik/vocational. Ketiganya bersifat integrasi dalam seluruh mata

pelajaran. Sistem evaluasi pendidikan kecakapan hidup di kedua

sekolah/madrasah lebih menekankan pada kesesuaian kinerja dan prestasi

kerja/belajar dengan tujuan yang telah ditetapkan.

6. Evaluasi pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global

MAN I Bandar Lampung menetapkan program pendidikan berbasis

keunggulan lokal dan global meliputi bidang manajemen, pariwisata, seni

budaya Lampung, bahasa dan aksara Lampung, tahfiz alqur’an minimal

juz 30, bahasa asing, komputer dan multi media. Sedangkan di SMA Al-

Kautsar program pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global terdiri

atas pertama,  program pengembangan pendidikan agama Islam (PPAI)
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meliputi aqidah, akhlak, muammalah dan praktik ibadah. Kedua,

program pendidikan bahasa asing dengan ketentuan bahasa Inggris dan

bahasa Arab wajib untuk seluruh siswa. Sedangkan bahasa Mandarin,

Jepang dan Prancis bersifat pilihan. Sasaran evaluasi meliputi kecakapan

kognitif, afektif dan psikomotorik.

Ke-empat, perencanaan standar proses dikedua sekolah/madrasah

meliputi langkah-langkah sebagai berikut: Pembentukan tim penelaahan

silabus dan RPP kelompok mata pelajaran, penyususnan silabus oleh

masing-masing guru mata pelajaran, penyusunan RPP, penyusunan bahan

ajar, dan penyusunan alat evaluasi hasil belajar. Meskipun secara umum

dalam setiap langkah perencanaan standar proses kedua sekolah/madrasah

hampir sama namun terdapat  perbedaan khususnya pada pembentukan tim

penelaahan silabus dan RPP. Untuk MAN I tim penelaahan silabus terdiri

atas para koordinator MGMP sekolah/madrasah dan diketuai oleh Wakil

Kepala Madrasah Bidang Kurikulum. Sedangkan di SMA Al-Kautsar Tim

penelaahan silabus terdiri atas Waka Kurikulum dan perwakilan guru setiap

mata pelajaran (tidak harus koordinator MGMP). Sedangkan untuk

penyusunan silabus, RPP, bahan ajar dan alat evaluasi dilakukan oleh

masing -masing guru dengan tetap mendapatkan pendampingan dari tim

penelaahan silabus dan TPKS/TPKM.

Ke-lima, pelaksanaan standar proses di SMA Al-Kautsar dan MAN I

dilakukan secara komprehensif meliputi penyusunan silabus berdasarkan

pemetaan standar isi, membuat analisis indikator ketercapaian masing-
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masing mata pelajaran, melakukan analisis SK, KI dan KD, menyusun

bahan ajar, menyusun RPP, melaksanakan proses pembelajaran, melakukan

analisis evaluasi hasil proses pembelajaran, melakukan tindak lanjut analisis

hasil evaluasi proses pembelajaran, dan melaporkan hasil evaluasi proses

pembelajaran. Semua kegiatan tersebut dilakukan oleh guru  dengan tetap

mendapatkan pendampingan oleh TPKS/TPKM. Meskipun secara umum

kedua sekolah/madrasah memiliki banyak kesamaan dalam langkah-langkah

kegiatan pelaksanaan standar  proses, namun terdapat perbedaan dalam

format RPP yang berlaku di masing-masing sekolah/madrasah. Format RPP

di MAN I terdiri atas : Identitas mata pelajaran, kompetensi inti, kompetensi

dasar dan indikator, tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode

pembelajaran, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah

pembelajaran, penilaian. Sedangkan format RPP yang dibuat oleh para guru

SMA Al-Kautsar terdiri atas: Identittas mata pelajaran, tujuan pembelajaran,

materi ajar, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian,

sumber/bahan/alat. Kedua format RPP tersebut merupakan

perpaduan/modifikasi dari format RPP yang ditetapkan dalam

permendikbud nomor 81 A tahun 2013 dan permendikbud nomor 104 tahun

2014.

Ke-enam, evaluasi standar proses di kedua sekolah/madrasah

meliputi evaluasi penyusunan dan pengembangan silabus, penyusunan RPP,

supervisi kegiatan proses pembelajaran, hasil kegiatan penyusunan bahan

penilaian, hasil analisis proses pembelajaran dan evaluasi penyusunan bahan
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ajar. Supervisi kegiatan proses pembelajaran di MAN I dilakukan oleh

Kepala Madrasah dan dibantu oleh pengawas Madrasah, sedangkan di SMA

Al-Kautsar evaluasi  supervisi kegiatan proses pembelajaran dilakukan oleh

Kepala Sekolah bersama pengawas dari Dinas Pendidikan Kota Bandar

Lampung.

Ke-tujuh, Perencanaan standar PTK di kedua sekolah/madrasah pada

dasarnya telah memenuhi ketentuan minimal pengembangan mutu tenaga

kependidikan. Hal tersebut dapat dilihat dari langkah-langkah perencanaan

standar PTK yang dilakukan di kedua sekolah/madrasah yang meliputi :

pemenuhan jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan yang

memenuhi standar minimal, pemenuhan standar kompetensi pendidik dan

tenaga kependidikan, peningkatan kemampuan tenaga pendidik

menggunakan teknologi informasi dalam proses pembelajaran, peningkatan

kemampuan tenaga pendidik dalam menguasai persuratan dinas, perpajakan

dan komputer, peningkatan kemampuan pendidik dalam merancang dan

melaksanakan pembelajaran inovatif, peningkatan kemampuan pendidik

dalam melakukan penilaian sikap, prilaku dan keterampilan peserta didik.

Pada umumnya terdapat kesamaan langkah dalam perencanaan standar PTK

di kedua sekolah/madrasah. Perbedaan terdapat pada upaya peningkatan

kemampuan pendidik dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran

inovatif. Di MAN I terdapat program English Meeting yang teknis

pelaksanaan kegiatannya bervariasi salah satunya berbentuk communicative

games dan story telling. Kegiatan ini dapat meningkatkan kemampuan
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mengajar guru dan menjadikan siswa senang belajar bahasa Inggris.

Sedangkan di SMA Al-Kautsar implementasi pembelajaran inovatif

diwujudkan dalam bentuk program unggulan sekolah yang meliputi

Pesantren Kilat (Sanlat), Orientasi Disiplin Siswa (ODS), Orientasi Prestasi

Siswa (OPS), Wisata Ilmiah, Out Door study, Home Stay; Gema Suara Hati

(GSH), Gelar Bina Insani (GBI), Program Persiapan Ujiana Nasional

(P2UN). Kegiatan-kegiatan tersebut bertujuan meningkatkan nilai-nilai

relegius, kedisiplinan, motivasi belajar siswa, memupuk jiwa sosial, serta

menyiapkan diri menghadapi ujian nasional dan ujian masuk Perguruan

Tinggi.

Ke-delapan, Pelaksanaan standar PTK di MAN I dan di SMA Al-

Kautsar meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Rekrutmen pendidik

dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar, mengajukan guru-guru

yang belum tersertifikasi untuk mengikuti uji kompetensi, memotivasi guru-

guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik, mengadakan IHT/workshop

untuk meningkatkan kemampuan guru menggunakan teknologi informasi

dalam pembelajaran, dan mengirim tenaga pendidik mengikuti diklat profesi

untuk meningkatkan profesionalisme tugas. Pelaksanaan standar PTK di

kedua sekolah/madrasah secara umum hampir sama tetapi terdapat

perbedaan pada kegiatan rekrutmen guru dan karyawan. Di SMA Al-

Kautsar kebijakan rekrutmen guru dan karyawan dilakukan oleh pihak

Yayasan sedangkan di MAN I dilakukan oleh Pemerintah melalui

kementrian Agama dan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan. Pola
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rekrutmen yang dilakukan Yayasan dinilai lebih berpeluang dalam

menciptakan standar dan mekanisme seleksi yang lebih berkualitas karena

lingkup nya yang lebih kecil dan sistem birokrasi yang relatif lebih nyaman.

Ke-sembilan, Evaluasi standar PTK baik di SMA Al-Kautsar

maupun di MAN I meliputi kegiatan-kegiatan: mengkalkulasi jumlah

pendidik dan tenaga kependidikan yang memenuhi standar minimal,

mengkalkulasi jumlah pendidik yang lulus uji kompetensi dan memperoleh

tunjangan sertifikasi, mengkalkulasi jumlah pendidik yang melanjutkan

pendidikan S2 dengan beasiswa, observasi dan penilaian kegiatan

pembelajaran dengan menggunakan teknologi informasi.Secara umum

pelaksanaan kegiatan-kegiatan tersebut di kedua sekolah/madrasah memiliki

kesamaan. Perbedaan hanya pada kuantitas tenaga pendidik yang telah lulus

UKG dan mendapatkan tunjangan sertifikasi, jumlah guru yang melanjutkan

pendidikan S2 dengan beasiswa. Di SMA Al-Kautsar beasiswa melanjutkan

pendidikan ke jenjang S2 diberikan oleh pihak Yayasan, sedangkan di MAN

I dilakukan secara mandiri dan beasiswa dari Kementrian Agama Republik

Indonesia.

Tabel 4.11.
Kesimpulan Analisis Temuan Lintas Kasus

No Standar
Aspek

Manajemen

Sekolah/Madrasah Nilai Religius
Pendukung

Budaya Mutu
MAN I Bandar

Lampung
SMA Al-Kautsar

1. ISI a. Perencanaan  Pembentukan tim
pengembang
kurikulum yang
diketuai oleh
Kamad.

 Tim
pengembang
kuriukulum
dibuat
berdasarkan SK
yayasan dan

 Semangat
menuntut
ilmu  (Agama
dan Umum)
(Tholabul
‘ilmi) dan
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No Standar Aspek
Manajemen

Sekolah/Madrasah Nilai Religius
Pendukung

Budaya Mutu
MAN I Bandar

Lampung
SMA Al-Kautsar

 Kerangka dasar
kurikulum
berdasarkan
landasan filosofis,
yuridis dan teoritis.

 Struktur Kurikulum
mengacu pada
KTSP/Kurikulum
2013.

 Mulok terdiri dari
Amalan-amalan
sunnah (Tahfidzul
Qur’an, Hadits
Pilihan, Dzikir dan
doa-doa) dan
English
Conversation.

 Penguatan program
peminatan
dilaksanakan di
asrama dengan
sistem

diketuai oleh
Kepsek.

 Kerangka dasar
kurikulum juga
berdasarkan
landasan
filosofis,
yuridis dan
teoritis.

 Struktur
Kurikulum
mengacu pada
KTSP/Kurikulu
m 2013.

 Mulok terdiri
dari Tahfidzul
Qur’an dan
Bahasa
Lampung.

 Penguatan
program
peminatan
dilakukan
melalui
kegiatan

mempelajari
Al-qur’an (
ta’alum Al-
Qur’an).

tutorial.

 Beban belajar
sistem paket.

 Penyusunan silabus
oleh guru masing-
masing dengan
bimbingan TPKM.

 Kalender
Pendidikan
menyesuaikan
dengan Keputusan
Depdikbud dan
Kemenag.

ekstrakulikuler.

 Beban belajar
sistem paket.

 Penyusunan
silabus oleh
guru masing-
masing dengan
bimbingan
TPKS.

 Kalender
Pendidikan
menyesuaikan
dengan
Keputusan
Depdikbud dan
Yayasan.

b. Pelaksanaan  Implementasi
beban belajar
dalam bentuk

 Implementasi
beban belajar
dalam bentuk

 Semangat dan
kuatnya
komitmen
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No Standar Aspek
Manajemen

Sekolah/Madrasah Nilai Religius
Pendukung

Budaya Mutu
MAN I Bandar

Lampung
SMA Al-Kautsar

sistem paket.
Jumlah mata
pelajaran: 18-19
mata pelajaran
(termasuk Mulok
dan Pengembangan
Diri). KKM
berkisar antara 76-
81.

 Tidak naik kelas
bila terdapat 4 atau
lebih mata
pelajaran di bawah
KKM, nilai sikap,
prilaku, dan
pengembangan diri
minimal B.

d. Visi: Madrasah
sebagai pusat
pendidikan dan
pembudayaan
berbasis islam
yang unggul dan
berwawasam
global. Misi:
Membangun
budaya semua
pemangku
kepentingan
madrasah sebagai
pusat pendidikan
berbasis Islam,
Membentuk
karakter
kepribadian
peserta didik yang
unggul dalam
ilmu agama Islam
dan ilmu
pengetahuan
umum,
menjadikan guru,
pengawas
pendidikan, dan
orang tua/wali
peserta didik
sebagai pemeran
utama dalam
menjadikan
madrasah sebagai
pusat

sistem paket.
Jumlah mata
pelajaran: 13-
18 mata
pelajaran
(termasuk
Mulok dan
Pengembanga
n Diri). KKM
berkisar
antara 70-85.

 Tidak naik
kelas bila  3
mata
pelajaran di
bawah KKM
dan
melanggar
peraturan
sekolah.

 Visi: Unggul,
islami, dan
global. Misi:
Membangun
sekolah yang
berkualitas
unggul dan
islami;
Meningkatka
n kualitas,
profesionalis
me, dan
kesejahteraan
tenaga
pendidikan
untuk
tercapainya
proses
pembelajaran
yang
berkualitas
unggul dan
islami;
Meningkatka
n kualitas
prestasi,
keberhasilan,
daya saing,
dan akhlakul
karimah
siswa, guru,

mengajarkan
ilmu dan
melestarikan
nilai-nilai
budaya
daerah.

 Keseimbanga
n usaha
dalam
mewujudkan
cita-cita dan
tujuan dalam
aspek iman,
ilmu dan
akhlak(amal
shaleh)
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No Standar Aspek
Manajemen

Sekolah/Madrasah Nilai Religius
Pendukung

Budaya Mutu
MAN I Bandar

Lampung
SMA Al-Kautsar

dan karyawan
sebagai hasil
proses
pembelajaran
yang
berkualitas
unggul dan
islami;
Membangun
dan
mengembang
kan kampus
pendidikan

pendidikan Islam,
dan menjadikan
guru, pengawas
pendidikan, dan
orang tua/wali
peserta didik
sebagai pemeran
utama dalam
menjadikan
madrasah sebagai
pusat pendidikan
Islam.

 Penyusunan silabus
oleh guru masing-
masing
bekerjasama
dengan MGMP.

 Sosialisasi Visi,
Misi, dan Tujuan
Sekolah pada saat-
saat: Pembagian
Raport, Rapat
Dinas, Pelepasan
Siswa Kelas XII,
PPDB, melalui
Komunitas Siswa
Penghuni Asrama.
Media sosialisasi:
Brosur, Ceramah,
Banner/Papan
Reklame.

 menjadi
tempat yang
indah, dan
berwawasan
lingkungan,
aman dan
nyaman, serta
islami untuk
menunjang
proses
pembelajaran
dan
pelayanan
pndidikan
yang
berkualitas
unggul dan
islami;
Membangun
dan
mengembang
kan
pendidikan
yang islami,
profesional,

 Penyusunan
silabus oleh
guru masing-
masing
bekerjasama
dengan
MGMP.
Sosialisasi
Visi, Misi,
dan Tujuan
Sekolah pada
saat-saat:
Pembagian
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No Standar Aspek
Manajemen

Sekolah/Madrasah Nilai Religius
Pendukung

Budaya Mutu
MAN I Bandar

Lampung
SMA Al-Kautsar

Raport, Rapat
Dinas,
Pelepasan
Siswa Kelas
XII, PPDB,
melalui
kegiatan
ekskul dan
jaringan
alumni.
Media
sosialisasi:
Brosur,
Ceramah,
Banner/Papan
Reklame.

c. Evaluasi  Visi dan Misi
dievaluasi setiap
tahun dilakukan
oleh Madrasah dan
Komite Madrasah.

 Evaluasi
implementasi
kurikulum meliputi
tujuan, materi,
komponen
kurikulum,
implementasi
dalam proses
pembelajaran.

 Sasaran Evaluasi
mulok meliputi
kurikulum, proses
pembelajaran, dan
evaluasi hasil
belajar.

 Sasaran evaluasi
kegiatan
pengembangan diri
untuk
ekstrakulikuler:
Aspek penguasaan
keterampilan
(psikomotorik),
sedangkan
Intrakulikuler pada

 Visi dan Misi
dievaluasi
setiap tahun
dilakukan oleh
Sekolah,
Komite
Sekolah, dan
Yayasan.

 Evaluasi
implementasi
kurikulum
meliputi tujuan,
strategi dan
metode
pembelajaran,
bahan
pelajaran,
alokasi waktu,
sistem evaluasi,
kemampuan
guru, dan hasil
belajar.

 Sasaran
Evaluasi mulok
meliputi
kurikulum,
proses
pembelajaran,
dan evaluasi
hasil belajar.

 Semangat
melakukan
perbaikan
secara terus
menerus.
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No Standar Aspek
Manajemen

Sekolah/Madrasah Nilai Religius
Pendukung

Budaya Mutu
MAN I Bandar

Lampung
SMA Al-Kautsar

aspek kognitif,
afektif, dan
psikomotorik.

 Sasaran evaluasi
pendidikan
kecakapan hidup
ditekankan pada
kesesuaian kinerja
dan prestasi belajar
dengan tujuan yang
telah ditetapkan.

 Sasaran evaluasi
pendidikan
berbasis
keunggulan lokal
dan global
(Manajemen,
pariwisata, seni,
budaya, dan bahasa
Lampung),  tahfidz
Al-Qur’an minimal
Juz 30, bahasa
asing, komputer,
dan multimedia,
pada kecakapan
kognitif ,  afektif,
dan psikomotorik.

 Sasaran
evaluasi
kegiatan
pengembangan
diri untuk
ekstrakulikuler:
Aspek
penguasaan
keterampilan
(psikomotorik),
sedangkan
Intrakulikuler
pada aspek
kognitif, afektif,
dan
psikomotorik.

 Sasaran
evaluasi
pendidikan
kecakapan
hidup
ditekankan pada
kesesuaian
kinerja dan
prestasi belajar
dengan tujuan
yang telah
ditetapkan.

 Sasaran
evaluasi
pendidikan
berbasis
keunggulan
lokal dan global
(PPAI: Aqidah,
Akhlak,
Mu’amalah,
Praktik Ibadah,
bahasa asing:
Inggris, Arab,
Mandarin,
Jepang,
Perancis), pada
kecakapan
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No Standar Aspek
Manajemen

Sekolah/Madrasah Nilai Religius
Pendukung

Budaya Mutu
MAN I Bandar

Lampung
SMA Al-Kautsar

kognitif ,
afektif, dan
psikomotorik.

2. PROSES a. Perencana
an

 Tim penelaahan
silabus terdiri atas
Koordinator
MGMP, dan
Wakamad
Kurikulum,
penyusunan
silabus, RPP, bahan
ajar, dan alat
evaluasi oleh
masing-masing
guru didampingi
TPKM.

 Tim penelaahan
silabus terdiri
atas perwakilan
guru mapel dan
Waka
Kurikulum,
penyusunan
silabus, RPP,
bahan ajar, dan
alat evaluasi
oleh masing-
masing guru
didampingi
TPKS.

b. Pelaksana
an

 Format RPP  terdiri
atas: identitas
mapel, Kompetensi
Inti, Kompetensi
Dasar dan
Indikator, Tujuan
Pembelajaran,
Materi
Pembelajaran,
Metode
Pembelajaran,
Media
Pembelajaran,
Sumber Belajar,
Langkah-langkah
Pembelajaran, dan
Penilaian.

 Format RPP
terdiri atas:
identitas mapel,
Tujuan
Pembelajaran ,
Materi
Pembelajaran,
Metode
Pembelajaran,
Kegiatan
Pembelajaran,
Penilaian,
Sumber/Bahan/
Alat.

 Semangat
bekerja keras
dengan penuh
keikhlasan

c. Evaluasi  Evaluasi dan
supervisi dilakukan
oleh Kamad dan
Pengawas.

 Evaluasi dan
supervisi
dilakukan oleh
Kepsek dan
Pengawas.

 Tanggung
jawab
pemimpin
terhadap
bawahan dan
lingkungan

3. PTK a. Perencana
an

 Pembelajaran
inovatif dalam

 Pembelajaran
inovatif

 Semangat
mencari dan
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No Standar Aspek
Manajemen

Sekolah/Madrasah Nilai Religius
Pendukung

Budaya Mutu
MAN I Bandar

Lampung
SMA Al-Kautsar

bentuk English
Meeting
(Comunicative
Games dan Story
Telling).

diimplementasi
kan dalam
program
unggulan
sekolah: Sanlat,
ODS (Orientasi
Disiplin Siswa),
OPS (Orientasi
Prestasi Siswa),
Wisata Ilmiah,
Out Door
Study, Home
Stay, Gema
Suara Hati,
Gema Suara
Insani, Program
Persiapan Ujian
Nasional
(P2UN).

menciptakan
nilai-nilai
kebaikan
yang
bermanfaat
bagi banyak
orang

b. Pelaksana
an

 Rekrutmen guru
oleh Kementerian
Agama dan
Kementerian
Pendidikan dan
Kebudayaan.

 Rekrutmen
guru dilakukan
oleh pihak
Yayasan dan
menerimapenug
asan guru oleh
Pemerintah
(Guru DPK).

 Memberi
amanah/tugas
pada orang
yang sesuai
dengan
keahliannya

c. Evaluasi  Peluang
melanjutkan
pendidikan untuk
guru madrasah
bersumber dari
beasiswa
Kementerian
Agama Republik
Indonesia dan
biaya mandiri.

 Peluang
melanjutkan
pendidikan
untuk guru
bersumber dari
beasiswa Pihak
Yayasan dan
biaya mandiri.

 Semangat
menuntut
ilmu tanpa
kenal masa.
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Tabel 4.12. Prestasi Akademik dan Non Akademik SMA Al-Kautsar
dan MAN 1 Bandar Lampung

No Sekolah Prestasi Akademik Prestasi Non Akademik

1 SMA Al-Kautsar Akreditasi A Olimpiade Sains Guru
Provinsi Lampung tahun

2013; Juara 2 guru Fisika,
Juara 2 Guru  MTK,

2013/2014

Lulus PTN Jalur Undangan
(Non tes) sebanyak 103

Jalur Tes 48 siswa

Jalur Mandiri 61

Total 212 (66,67%) dari 318
siswa

OSN Guru Provinsi
Lampung Tahun 2014

Juara 2 Guru Kimia, Juara
3 Guru Bid MTK. Tahun

2015 Juara 1 Guru bid
Fisika dan juara 3 Guru

Bid Biologi

2014/2015

Lulus PTN Jalur Undangan
(Non tes) sebanyak 98

Jalur Tes 73 siswa

Jalur Mandiri 43

Total 214 (70.63%) dari 303
siswa

Juara 2
(Lomba Creative Writting

SDB Edu Fair 2014)
Tingkat : Propinsi

2015/2016

Lulus PTN Jalur Undangan
(Non tes) sebanyak 73

Jalur Tes 88 siswa

Jalur Mandiri 63

Total 224 (71.34%) dari 314
siswa

Juara 3 (Lomba Dubbing
SDB Edu Fair 2014)

Tingkat : Propinsi

Juara 1 Lomba Mading
(Fakultas Kedokteran

UNILA 2014)
Tingkat  Propinsi

Peringkat sekolah berdasarkan
nilai rata-rata UN Kota
B.Lampung tahun 2013

1.  IPA Peringkat 4

2. IPS Peringkat 3

Juara ke 3 lomba
NewsCasting

(ImmanuelEducation Fair
2014)

Juara ke 2 lomba
NewsCasting  pada
Tingkat : Propinsi

Peringkat sekolah berdasarkan
nilai rata-rata UN Kota

Juara 3 Lomba Menulis
Berita (Lomba Jurnalistik
SMA Xaverius)Tingkat
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No Sekolah Prestasi Akademik Prestasi Non Akademik

B.Lampung tahun 2014

1.  IPA Peringkat 6

2. IPS Peringkat 4

Propinsi tahun 2014

Juara 3 Lomba menulis
Caping Tingkat  Propinsi

Juara 2 Lomba Galeri foto
(LCT Bidang Umum

Politeknik Negeri Lampung)
Tingkat Propinsi Tahun

2014

Juara 3 atletik nomor
Lempar Lembing (LCT
UNILA) Putri Tingkat
Propinsi tahun 2014

Juara 3 atletik nomor
Lompat Jauh  Putra

Tingkat Provinsi

Juara 1 LCC FISIKA
(Unsri Se-Sumbagsel)

Juara Harapan Ke -3
Tingkat Se-Sumbagsel

Tahun 2015
Grup terbaik kedua

Festival Pelajar Tingkat
Nasional  Student On The

Stage  se-Jawa  dan
Sumatera Tahun 2015

Juara 1 Lomba Scrabble
(Lomba Scrabble di
Fakultas Ekonomi

UNILA)
Tingkat : Propinsi Tahun

2015
2 MAN 1 Bandar Lampung Akreditasi A Juara 2 Nasional Lomba

Guru Pembuatan Media
Pembelajaran Berbasis

TIK
Tahun 2016 memperoleh

siswa terbanyak di Provinsi
Lampung yang lolos jalur

undangan ke UNILA

Pemenang Pertama Guru
Berprestasi Tingkat

Madrasah Aliyah se-Prov
Lampung tahun 2015

Juara 3 Jenjang
SMA/SMK/MA pada

kegiatan anugrah Konsitusi
bagi Guru PPKn

berprestasi Tingkat
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No Sekolah Prestasi Akademik Prestasi Non Akademik

Nasional tahun 2014.
Penyelenggara Mahkamah

Konstitusi RI
Peserta terbaik dalam
Acara Focus Group

Discussion Penerapan
Nilai-nilai HAM disekolah

bagi Guru PPKn
SMA/SMK/MA seprov

Lpg tahun 2015
Guru Inovatif dalam acara

Workshop DigitalClass
Development tahun 2016
oleh SEAMEO Regional

Open Learning Centre
(SEAMOLEC)

Pemenang Guru Menulis
Antikorupsi dalam acara

Teacher Supercamp 2015.
Penyelenggara Komisi
Pemberantasan Korupsi

Prestasi Siswa Juara 3 Bahasa Jerman
dalam acara Germany Club

Juara 1 Konser Divisi
Umum Brass yang

diselenggarakan oleh
Lampung Marching Band

tahun 2015

Juara 1 Kaligrafi Putra
yang diselenggarakan

AKSIOMA Prov.
Lampung tahun 2015

Juara 2 PBB Putra
Perkemahan Songsong

Ramadhan se-Sumbagsel
tahun 2015

Juara 1 Fahmil Quran yang
diselenggarakan Politeknik

Lampung tahun 2015

Juara 1 Bantam Putra
Junior Kejuaraan

Taekwondo Harapan Jaya
Club ke-4 Tahun 2015

Juara 3 Rocket Air yang
diselenggarakan oleh SMA

Al-Kautsar
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Berdasarkan analisis data temuan lintas kasus tentang perencanaan, pelaksanaan,

dan evaluasi pada standar isi, standar proses, dan standar pendidik dan tenaga

kependidikan pada kedua sekolah sasaran, maka ditemukan suatu siklus

manajemen peningkatan mutu yang dapat diilustrasikan seperti eksistensi kerja

sebuah sepeda. Oleh karenanya, peneliti menyebut siklus ini dengan istilah

Sepeda Mutu (Bycycle Quality).

Gambar 4.6. Sepeda Mutu (Bycycle Quality)

Keterangan gambar:
a. Satuan Pendidikan (Sekolah/Madrasah)
b. Pimpinan Sekolah/Madrasah (Kasek/Wakasek, Kamad/Wakamad)
c. Evaluasi sebagai pengendali
d. Mutu pendidikan dan pembelajaran
e. Kurikulum
f. Guru/ SDM
g. Kerjasama seluruh organ sekolah/madrasah
h. Refleksi dalam rangka perbaikan dan peningkatan mutu
i. Prestasi yang dicapai (mutu sesuai/ di atas standar)
j. Proses

a b

c

d

eg f

h

i

j
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Capaian mutu sekolah dalam hal peningkatan mutu pendidikan dan

pembelajaran diibaratkan sebagai suatu gerak maju sebuah sepeda yang sangat

ditentukan oleh kolaborasi, konsistensi dan kooperasi masing-masing fungsi

organ.

D. Pembahasan

1. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Kurikulum (Standar Isi)

Perencanaan kurikulum adalah langkah awal membangun

kurikulum yang  akan digunakan oleh guru dan peserta didik dalam proses

pembelajaran. Kurikulum  memuat  isi dan materi pelajaran yang harus

ditempuh dan dipelajari oleh siswa untuk memperoleh sejumlah

pengetahuan. Langkah-langkah manajerial berupa perencanaan,

pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum yang dilakukan oleh MAN I dan

SMA Al-Kautsar Bandar Lampung sejalan dengan pengertian kurikulum

sebagaimana disebutkan dalam UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003:

Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi
dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman
penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan
pendidikan tertentu.243

Berdasarkan pengertian di atas, Nampak bahwa kurikulum tidak

terbatas pada sejumlah mata pelajaran saja, melainkan meliputi segala

sesuatu yang dapat mempengaruhi perkembangan siswa, seperti bangunan

sekolah, alat pelajaran, gambar gambar, halaman sekolah dan lain-lain.

Yang pada gilirannya menyediakan kemungkinan belajar secara efektif (ini

menyangkut beban belajar dan pengaturan  jadwal kegiatan belajar dalam

243 UU Sisdiknas No 20 Tahun 2003.
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bentuk kalender pendidikan.

Perlunya penyusunan struktur kurikulum tidak lain adalah untuk

menyesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta

untuk menata sistematika belajar dan penyesuaian terhadap minat dan

tingkat kesulitan belajar siswa. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh

Oemar Hamalik sebagai berikut:

Dalam menentukan dan menyeleksi kurikulum perlu
dipertimbangkan beberapa hal seperti tingkat kesulitan, minat siswa,
urutan bahan pelajaran dan lain sebagainya.244

Beberapa pertimbangan tersebut harus dapat dirumuskan dan

dituangkan dalam standar kompetensi, silabus, bahan ajar, serta instrument

penilaian. Dalam hal ini Wina Sanjaya menegaskan bahwa hal tersebut

merupakan tugas sekolah dalam perencanaan kurikulum yang meliputi:

1. Memahami SK dan silabus yang berlaku secara nasional dan lokal
yang sudah dikembangkan oleh depdiknas dan dinas  pendidikan
kabupaten/kota

2. Mengembangkan silabi sesuai dengan kondiswi siswa dan
kebutuhan masyarakat sekitar sekolah

3. Mengembangkan materi ajar
4. Merumuskan indikator mpencapaian kompetensi
5. Mengembangkan instrumen penilaian.245

Pendapat ini menjelaskan bahwa perencanaan kurikulum di tingkat

satuan pendidikan harus memperhatikan acuan umum yang berlaku secara

nasional. Sedangkan untuk pengembangan silabus harus disesuaikan

dengan karakteristik siswa dan kebutuhan masyarakat. Disinilah

pentingnya kurikulum muatan lokal dalam struktur kurikulum sebagai

244Oemar Hamalik, Dasar-Dasar Pengembangan Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 2008), h. 49.

245Wina Sanjaya, Kurikulum dan pembelajaran: Teori dan Praktik Pengembangan KTSP
(Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), h. 33.
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upaya mengakomodir dan memenuhi kebutuhan masyarakat sekitar

sekolah (kearifan lokal). Dalam rangka menyusun dan mengembangkan

kurikulum pada tingkat satuan pendidikan perlu dibentuk Tim

Pengembang Kurikulum yang akan bertugas merumuskan kerangka dasar

kurikulum, menyusun struktur kurikulum dan standar kompetensi,

menentukan beban belajar, mengembangkan silabus, dan menyusun

kalender pendidikan.

Manajemen pelaksanaan kurikulum di sekolah dan madrasah

merupakan bagia dari program peningkata mutu pendidikan melalui

penerapan pola pengelolaan pelaksanaan kurikulum secara nasional.

Manajemen pelaksanaan kurikulum di sekolah/ madrasah mengatur

kegiatan operasional  dan hubungan kerja personil dalam upaya melayani

siswa mencapai kompetensi yang sudah ditetapkan.246

Pelaksanaan kurikulum ditekankan pada penggunaan metode dan

strategi pembelajaran yang memungkinkan anak didik dapat menguasai

materi pelajaran. Dalam pembelajaran, tugas guru yang paling utama

adalah mengkoordinasikan lingkungan agar dapat menunjang terjadinya

perubahan perilaku bagi peserta didik.247

Pelaksanaan kurikulum dibagi menjadi dua tingkatan, yaitu di

tingkat sekolah dan di tingkat kelas. Di tingkat sekolah yang bertanggung

jawab adalah kepala sekolah yaitu berkewajiban menyusun rencana

246Muhammad Joko Susilo, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Manajemen
Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), h.
154.

247E. Mulyasa, Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan:  Sebuah Panduan Praktis,
(Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), h. 255.
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tahunan, jadwal pelaksanaan kegiatan, memimpin rapat, membuat statistik,

dan menyusun laporan. Sedangkan di tingkat kelas, guru memegang

peranan yang dominan untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum

di lingkungan kelas. Tiga hal yang harus dilakukan guru di kelas yakni

pembagian tugas mengajar, pembinaan kegiatan ekstrakurikuler, dan

pembinaan tugas bimbingan belajar.

Evaluasi kurikulum adalah penelitian yang sistematik tentang

manfaat, kesesuaian, efektifitas dan efisiensi dari kurikulum yang

diterapkan. Evaluasi kurikulum dapat mencakup keseluruhan kurikulum

atau masing-masing komponen kurikulum seperti tujuan, isi atau metode

pembelajaran.  Dimensi evaluasi kurikulum mencakup dimensi program

(tujuan, isi, dan pedoman kurikulum) dan dimensi pelaksanaan (input,

proses, output, dan dampak). Tujuan (institusional, kurikuler, instruksional

yang terdiri dari lingkup kompetensi keluasan tujuan kesinambungan dan

relevansi antar tujuan dan rumusan kalimat. Isi kurikulum (struktur,

komposisi, jumlah mapel, alokasi waktu). Pedomasn pelaksanaan: proses

pembelajaran, sistem penilaian, administrasi dan supervisi dan sumber

belajar. Salah satu bentuk model evaluasi kurikulum adalah evaluasi

kurikulum model CIPP. Model ini menitik beratkan pada pandangan

bahwa keberhasilan program pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor:

karakteristik peserta didik, lingkungan, tujuan program, peralatan yang

digunaklan, prosedur dan mekanisme pelaksanaan program. Evaluasi

kurikulum pada model inji dimaksudkan untuk membandingkan
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performance atau kinerja dari berbagai dimensi program dengan sejumlah

kriteria tertentu untuk menimbulkan pertimbangan.248

2. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran (Standar

Proses)

Dalam konteks pembelajaran perencanaan dapat diartikan sebagai

proses penyusunan materi pelajaran, pengunaan media pembelajaran,

penggunaan pendekatan atau metode pembelajaran, dan penilaian dalam

suatu alokasi waktu yang akan diolaksanakan pada masa tertentu untuk

mencapai tujuan yang ditentukan. Perencanaan proses pembelajaran

meliputi silabus, perencanaan, pelaksanaa pembelajaran yang memuat

sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran,

sumber belajar, dan penilaian hasil belajar.249

Adapun komponen perangkat perencanaan pembelajaran menurut Abdul

Majid meliputi:

1. Menentukan alokasi waktu dan minggu efektif
2. Menyusun program tahunan (prota)
3. Menyusun program semesteran (promes)
4. Menyusun silabus pembelajaranMenyusun RPP250

Melalui perencanaan pembelajaran yang baik guru dapat mempersiapkan

segala sesuatu yang dibutuhkan siswa dalam belajar.251

Langkah-langkah manajemen mutu dalam proses pembelajaran

yang telah dilakukan oleh SMA Al-Kautsar dan MAN I Bandar Lampung

248P.D. Hasan, Evaluasi Kurikulum, (Bandung: Remaja Rosdakarya), h. 79.
249PP RI No 19 Tahun 2005 Tentang SNP pasal 20.
250Abdul Majid, Perencanaan Pembelajaran: Mengembangkan Standar Kompetensi

Guru, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2005 ), h. 160.
251Oemar Hamalik, Op. Cit., h. 156.
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sejalan dengan pendapat Abdul Majid yang menyatakan bahwa

pelaksanaan pembelajaran merupakan proses berlangsungnya belajar

mengajar di kelas yang merupakan inti dari kegiatan di sekolah.  Interaksi

antara guru dan murid ini adalah dalam rangka menyampaikan bahan

pelajaran  kepada siswa dan untuk mencapai tujuan pengajaran. Terdapat

dua hal yang menjadi konsentrasi dalam pelaksanaan pembelajaran yaitu:

1. Pengelolaan kelas dan peserta didik. Pengelolaan kelas adalah suatu

upaya memberdayakan potensi kelas yang ada seoptimal mungkin

untuk mendukung proses interaksi edukatif mencapai tujuan

pembelajaran.

2. Pengelolaan guru. Kepala sekolah harus dapat menggerakkan guru

untuk mengoptimalkan fungsinya sebagai manajer di kelas.

Dalam proses pelaksanaan pembelajaran terdapat beberapa fungsi

manajemen yang harus dijalankan :

1. Fungsi pengorganisasian pembelajaran (pembagian tugas)
2. Fungsi pemotivasian pembelajaran (dilakukan kasek bersama

guru terhadap siswa)
3. Fungsi facilitating pembelajaran (pemberian kesempatan dan

peluang kepada siswa untuk mengembangkan ide-ide)
4. Fungsi pengawasan pembelajaran (memastikan tugas berjalan

atau tidak oleh kepala sekolah). 252

Dalam pelaksanaan pembelajaran, pemilihan dan penggunaan

metode pembelajaran sangat penting. Efektivitas mengajar sangat

bergantung pada pemilihan dan penggunaan metode mengajar. Terdapat

bermacam-macam metode  dalam pembelajaran;  ceramah, tanya jawab,

252Abdul Majid, Op. Cit., h. 165.
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diskusi, kerja kelompok demonstrasi, dan eksperimen, sosiodrama,

problem solving sistem regu, latihan, karya wisata, dan lain-lain. Adapun

kriteria pemilihan metode pembelajaran menurut Wina Sanjaya:

1. Sifat (karakter) guru
2. Tingkat perkembangan intelektual dan sosial anak
3. Fasilitas sekolah yang tersedia
4. Tingkat kemampuanh guru
5. Sifat dan tujuan materi pembelajaran
6. Waktu pembelajaran
7. Suasana kelas
8. Konteks domain tujuan pembelajaran.253

Sedangkan menurut Joice dan Weil sebagaimana dikutip oleh

Oemar Hamalik254, terdapat 4 strategi/model pembelajaran yakni model

pengolahan informasi, model personal, model sosial, dan model sistem

prilaku. Model pengolahan informasi menekankan bahwa pembelajaran

merupakan faktor yang sangat penting dalam perkembangan individu.

Perkembangan merupakan hasil komulatif dari pembelajaran, dimana

dalam pembelajaran terjadi proses penerimaan informasi yang kemudian

diolah sehingga menghasilkan out put dalam bnetuk hasil belajar (

pengolashan informasi berdasarkan respon terhadap lingkungan). Pada

model personal sangat berorientasi pada pengembangan diri individu,

karena itu guru harus mampu menciptakan kondisi kelas yang kondusif

agar siswa merasa bebas dalam belajar dan mengembangkan emosional

dan intelektualnya. Model sosial menekankan pada hubungan yang

harmonis antara individu dengan masyarakat (learning to life together).

Model ini berpandangan bahwa pembelajaran akan lebih bermakna bila

253Wina Sanjaya, Op. Cit., h. 52.
254Oemar Hamalik, Op. Cit., h. 72-73.
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materi diberikan secara utuh bukan bagian-bagian. Kenyataan ditawarkan

secara sosial sehingga diperlukan kerjasama. Model ini juga memberi

prioritas  untuk memperbaiki kecakapan individu untuk berhubungan

dengan orang lain, bertindak dalam proses yang demokratis dan bekerja

secara produktif. Sedangkan model sistem prilaku menekankan perubahan

prilaku psikologis dan prilaku yang tidak adapat diamati. Pengendalian

prilaku  terletak pada pihak guru, meskipun siswa memiliki kesempatan

untuk mengendalikan prilakunya. Materi ajar harus dijabarkan dalam

bentuk tugas-tugas yang harus dipelajari menjadi serangkaian perilaku

dalam bentuk yang lebih kecil dan berurutan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, nampak bahwa fokus

utama proses pembelajaran terjadi di sekolah dan kelas. Oleh karenanya,

kepala sekolah dan guru harus memberikan perhatian dan pelayanan

pendidikan yang optimal. Dalam hal ini, Bruce Joyce sebagaimana yang

dikutip oleh Prof. Suyanto, Ph.D. dan Drs. Asep Djihad, M.Pd.

menyatakan: “Schools and calsses are communities of students, brought

together to explore the world and learn how to navigate it producrively”

artinya sekolah dan kelas adalah komunitas para siswa yang dibawa

bersama untuk mengekspolrasi dunia dan belajar bagaimana

mengemudikannya secara produktif. Dengan kata lain efektif dan

produktif tidaknya proses pembelajaran tidak lain terletak di sekolah dan

kelas. Apa yang terjadi disekolah dan kelas akan menjadi msalah satu
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faktor penting yang akan mempengaruhi keberhasilan pendidikan.255

Evaluasi pembelajaran merupakan proses sitematis untuk

memperoleh informasi tentang keefektifan proses pembelajaran dalam

membantu siswa mencapai tujuan pengajaran secara optimal.

Evaluasi pembelajaran terdiri atas:

1. Evaluasi hasil pembelajaran (formatif: setiap akhir pembahasan suatu

pokok bahasan, sumatif : akhir semester. Sub sumatif : mid semester)

2. Evaluasi proses pembelajaran meliputi perencanaan, pelaksanaan dan

dan penilaian hasil belajar) dengan cara:

a. Membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan
guru dengan standar proses

b. Mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran
c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dibandingkan dengan

rencana
d. Melaporkan penyimpangan untuk tindakan koreksi
e. Menilai pekerjaan dan melaporkan penyimpangan256

Jelaslah bahwa dalam proses evaluasi pembelajaran harus

dilakukan dengan cara membandingkan hasil belajar yang dicapai dengan

standar/kriteria yang telah ditetapkan termasuk juga mengkomunikasikan

berbagai bentuk penyimpangan proses dan hasil belajar sebagai bahan

koreksi atas program pembelajaran yang telah dibuat.

3. Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Peningkatan Mutu Guru

(Standar PTK)

Upaya peningkatan mutu guru melalui langkah-langkah manajerial yang

telah dilakukan oleh SMA Al-Kautsar dan MAN I Bandar Lampung

255Suyanto dan Asep Djihad, Bagaimana menjadi Calon Guru dan Guru Profesional,
(Yogyakarta: Multi Pressindo, 2013), h. 105.

256Abdul Majid, Op. Cit., h. 165.
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sejalan dengan upaya-upaya/ program peningkatan kompetensi guru yang

dikemukakan oleh Moh. Uzer Usman sebagai berikut:

a. Pendidikan dan Latihan
1) In House Training (IHT)
2) Magang
3) Kemitraan sekolah/madrasah
4) Belajar jarak jauh
5) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus
6) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya
7) Pembinaan internal oleh sekolah/madrasah
8) Pendidikan lanjut (tugas belajar)

b. Kegiatan kependidikan lainnya
1) Seminar dan Workshop
2) Penelitian
3) Penulisan bahan ajar
4) Pembuatan media pembelajaran
5) Pembuatan karya teknologi/seni.257

Senada dengan pendapat di atas, Oemar Hamalik menyatakan

bahwa terdapat delapan model peningkatan kualifikasi dan kompetensi

guru meliputi:

a. Model tugas belajar
b. Model izin belajar
c. Model akreditasi
d. Model Belajar Jarak Jauh (BJJ)
e. Model berkala
f. Model Blok Waktu (Block Time)
g. Model berdasarkan peta
h. Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).258

Secara umum sekolah-sekolah lebih banyak memilih model izin

belajar untuk meningkatkan kualifikasi dan kompetensi gurunya di sekolah

masing-masing, termasuk di SMA Al-Kautsar dan MAN I Bandar

Lampung. Implementasi model ini adalah dengan cara menerbitkan surat

257Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005),
h. 20-22.

258Oemar Hamalik, Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi, (Jakarta:
Bumi Aksara, 2006), h. 33-34.
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izin belajar bagi guru-guru yang mengajukan izin untuk melanjutkan

pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi.

Secara khusus upaya untuk meningkatkan kompetensi guru,

menurut Kunandar259 meliputi :

a. Kompetensi Pedagogik

1) Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik,

moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.

2) Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip

pembelajaran yang mendidik.

3) Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang

pengembangan yang diampu.

4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.

5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk

kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang

mendidik.

6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk

mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta

didik.

8) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar,

memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan

pembelajaran.

259Kunandar, Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidkan Dan
Sukses Dalam Sertifikasi Guru, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 79.
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9) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas

pembelajaran.

b. Kompetensi Kepribadian

1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan

kebudayaan nasional Indonesia.

2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia,

dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.

3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa,

arif, dan berwibawa.

4) Menunjukan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga

menjadi guru, dan rasa percaya diri

5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

c. Kompetensi Sosial

1) Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan

jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga,

dan status sosial ekonomi.

2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama

pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.

3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik

Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.

4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain

secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.
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d. Kompetensi Profesional

1) Guru harus selalu meng-update, dan menguasai materi pelajaran

yang disajikan.

2) Guru mencari informasi melalui berbagai sumber seperti

membaca buku-buku terbaru, mengakses dari internet, selalu

mengikuti perkembangan dan kemajuan terakhir tentang materi

yang disajikan.

3) Guru menciptakan suasana yang dapat mendorong peserta didik

untuk bertanya, mengamati, mengadakan eksperimen, serta

menemukan fakta dan konsep yang benar.

4) Kegiatan pembelajaran menggunakan multimedia, sehingga

terjadi suasana belajar sambil bekerja, belajar sambil mendengar,

dan belajar sambil bermain, sesuai kontek materinya.

Langkah-langkah peningkatan keempat kompetensi tersebut

merupakan hal yang sangat penting yang harus dilakukan oleh guru

untuk mencapai predikat guru yang professional. Langkah-langkah

tersebut sebagian besar telah dilaksanakan oleh SMA Al-Kautsar

dan MAN I Bandar Lampung.



BAB V

KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN REKOMENDASI

AA.. Kesimpulan

Berdasarkan fokus penelitian, rumusan masalah dan pemaparan hasil penelitian

tentang manajemen peningkatan mutu sekolah/madrasah di SMA Al-Kautsar

dan MAN I Bandar Lampung dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Standar Isi di:

a. SMA Alkautsar Bandar Lampung sebagai berikut:

1) Perencanaan Standar Isi; Diawali dengan pembentukan Tim

Pengembang Kuriukulum Sekolah (TPKS) yang ditetapkan

berdasarkan Surat Keputusan yayasan dan diketuai oleh Kepala

Sekolah. Kerangka dasar kurikulum dirumuskan berdasarkan

landasan filosofis, yuridis dan teoritis, Struktur Kurikulum dibuat

mengacu pada kurikulum nasional (KTSP/Kurikulum 2013., Untuk

muatan lokal terdiri dari Tahfidzul Qur’an dan Bahasa Lampung.

Penguatan program peminatan dilakukan melalui kegiatan

ekstrakulikuler, beban belajar diimplementasikan dalam sistem

paket. Penyusunan silabus dilakukan oleh masing-masing guru.

Kalender pendidikan disusun menyesuaikan dengan kalender giatan

Dinas pendidikan dan agenda kegiatan Yayasan.
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2) Pelaksanaan Standar Isi; dimulai dengan mengimplementasikan

beban belajar dalam bentuk sistem paket. Jumlah mata pelajaran:

13-18 mata pelajaran (termasuk Mulok dan Pengembangan Diri).

KKM berkisar antara 70-85, Siswa dinyatakan tidak naik kelas

apabila terdapat 3 mata pelajaran nilainya di bawah KKM dan

siswa yang bersangkutan melakukan pelanggaran terhadap

peraturan sekolah. Rumusan Visi: Unggul, islami, dan global. Misi:

Membangun sekolah yang berkualitas unggul dan islami,

Meningkatkan kualitas, profesionalisme, dan kesejahteraan tenaga

pendidikan untuk tercapainya proses pembelajaran yang berkualitas

unggul dan islami, Meningkatkan kualitas prestasi, keberhasilan,

daya saing, dan akhlakul karimah siswa, guru, dan karyawan

sebagai hasil proses pembelajaran yang berkualitas unggul dan

islami, Membangun dan mengembangkan kampus pendidikan

menjadi tempat yang indah, dan berwawasan lingkungan, aman dan

nyaman, serta islami untuk menunjang proses pembelajaran dan

pelayanan pendidikan yang berkualitas unggul dan islami;

Membangun dan mengembangkan pendidikan yang islami,

professional. Penyusunan silabus dilakukan oleh guru masing-

masing bekerjasama dengan MGMP. Sosialisasi Visi, Misi, dan

Tujuan Sekolah pada momen-momen seperti Pembagian Raport,

Rapat Dinas, Pelepasan Siswa Kelas XII, PPDB,  kegiatan ekskul
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dan jaringan alumni. Media sosialisasi berupa Brosur, Ceramah,

Banner/Papan Reklame.

3) Evaluasi Standar Isi; Visi dan Misi dievaluasi setiap tahun

dilakukan oleh Sekolah, Komite Sekolah, dan Yayasan. Evaluasi

implementasi kurikulum meliputi tujuan, strategi dan metode

pembelajaran, bahan pelajaran, alokasi waktu, sistem evaluasi,

kemampuan guru, dan hasil belajar. Sasaran Evaluasi mulok

meliputi kurikulum, proses pembelajaran, dan evaluasi hasil

belajar. Sedangkan Sasaran evaluasi untuk kegiatan pengembangan

diri  ekstrakulikuler meliputi aspek penguasaan keterampilan

(psikomotorik), untuk kegiatan Intrakulikuler pada aspek kognitif,

afektif, dan psikomotorik. Sasaran evaluasi pendidikan kecakapan

hidup ditekankan pada kesesuaian kinerja dan prestasi belajar

dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dan sasaran evaluasi

pendidikan berbasis keunggulan lokal dan global (PPAI: Aqidah,

Akhlak, Mu’amalah, Praktik Ibadah, bahasa asing: Inggris, Arab,

Mandarin, Jepang, Perancis), pada kecakapan kognitif ,  afektif,

dan psikomotorik.

b. MAN I Bandar Lampung

1) Perencanaan Standar Isi: Diawali dengan pembentukan tim

pengembang kurikulum madrasah (TPKM) yang diketuai oleh

Kamad. Kerangka dasar kurikulum disusun berdasarkan landasan

filosofis, yuridis dan teoritis, sedangkan struktur Kurikulum dibuat
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mengacu pada kurikulum nasional (KTSP/Kurikulum 2013).

Mulok yang dikembangkan terdiri dari Amalan-amalan sunnah

(Tahfidzul Qur’an, Hadits Pilihan, Dzikir dan doa-doa) dan English

Conversation. Penguatan program peminatan dilaksanakan di

asrama dengan sistem tutorial. Beban belajar diimplementasikan

dalam bentuk sistem paket. Penyusunan silabus dilakukan oleh

masing-masing guru dengan bimbingan TPKM. Kalender

Pendidikan disusun berdasarkan kegiatan madrasah dengan

memperhatikan/menyesuaikan dengan kalender pendidikan yang

dikeluarkan  oleh Kemenag dan Dinas pendidikan.

2) Pelaksanaan Standar Isi: Diawali dengan mengimplementasikan

Implementasi beban belajar dalam bentuk sistem paket. Jumlah

mata pelajaranyang dikembangkan adalah : 18-19 mata pelajaran

(termasuk Mulok dan Pengembangan Diri). Ketuntasan belajar

diimplementasikan dalam Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM)

antara 76-81. Siswa dinyatakan tidak naik kelas apabila terdapat 4

atau lebih mata pelajaran yang nilainya di bawah KKM, nilai

sikap, prilaku, dan pengembangan diri minimal B. Visi yang

dirumuskan : Madrasah sebagai pusat pendidikan dan

pembudayaan berbasis islam yang unggul dan berwawasam global.

Misi: Membangun budaya semua pemangku kepentingan madrasah

sebagai pusat pendidikan berbasis Islam, Membentuk karakter

kepribadian peserta didik yang  unggul dalam ilmu agama Islam
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dan ilmu pengetahuan umum, enjadikan guru, pengawas

pendidikan, dan orang tua/wali peserta didik sebagai pemeran

utama dalam menjadikan madrasah sebagai pusat pendidikan Islam,

dan menjadikan guru, pengawas pendidikan, dan orang tua/wali

peserta didik sebagai pemeran utama dalam menjadikan madrasah

sebagai pusat pendidikan Islam; Penyusunan silabus dilakukan oleh

masing-masing guru bekerjasama dengan MGMP; Sosialisasi Visi,

Misi, dan Tujuan Sekolah dilakukan pada momen-momen seperti :

Pembagian Raport, Rapat Dinas, Pelepasan Siswa Kelas XII,

PPDB, melalui Komunitas Siswa Penghuni Asrama. Sedangkan

Media sosialisasi yang digunakan berupa : Brosur, Ceramah,

Banner/Papan Reklame.

3) Evaluasi Standar Isi: Evaluasi standar isi dimulai dengan

melakukan evaluasi terhadap Visi dan Misi yang dilakukan setiap

tahun oleh pimpinan madrasah dan komite madrasah. Evaluasi

implementasi kurikulum meliputi tujuan, materi, komponen

kurikulum, implementasi dalam proses pembelajaran. Sasaran

Evaluasi mulok meliputi kurikulum, proses pembelajaran, dan

evaluasi hasil belajar; Sasaran evaluasi kegiatan pengembangan diri

untuk ekstrakulikuler meliputi : Aspek penguasaan keterampilan

(psikomotorik), sedangkan Intrakulikuler pada aspek kognitif,

afektif, dan psikomotorik; Sasaran evaluasi pendidikan kecakapan

hidup ditekankan pada kesesuaian kinerja dan prestasi belajar
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dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran evaluasi pendidikan

berbasis keunggulan lokal dan global (Manajemen, pariwisata,

seni, budaya, dan bahasa Lampung,  tahfidz Al-Qur’an minimal Juz

30, bahasa asing, komputer, dan multimedia) , meliputi kecakapan

kognitif ,  afektif, dan psikomotorik.

2. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Standar Proses di:

a. SMA Al-Kautsar Bandar Lampung:

1) Perencanaan Standar Proses: Diawali dengan pembentukan tim

penelaahan silabus yang terdiri atas perwakilan guru mapel dan

Waka Kurikulum, penyusunan silabus, RPP, bahan ajar, dan alat

evaluasi dilakukan oleh masing-masing guru mata pelajaran

didampingi TPKS.

2) Pelaksanaan Standar Proses: Diawali dengan penyusunan silabus

berdasarkan standar isi, membuat analisis indikator ketercapaian

masing-masing mata pel;ajaran. Selanjutnya melakukan analisis

Standar Kompetensi, Kompetensi Inti, dan Kompetensi dasar.

Bahan ajar dan RPP disusun oleh masing-masing guru. Adapun

Format RPP  terdiri atas: identitas mapel, Tujuan Pembelajaran,

Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran, Kegiatan

Pembelajaran, Penilaian, Sumber/Bahan/Alat. Melaksanakan

proses pembelajaran, melaksanakan evaluasi hasil  proses

pembelajaran, melaklukan analisis evaluasi hasil proses

pembelajaran, melakukan tindak lanjut analisis hasil evaluasi
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proses pembelajaran, melaporkan hasil evaluasi proses

pembelajaran

3) Evaluasi Standar Proses: Meliputi evaluasi terhadap penyusunan

dan pengembangan silabus, RPP. Supervisi kegiatan proses

pembelajaran dilakukan oleh Kepsek dan Pengawas. Evaluasi

standar proses juga meliputi hasil penyusunan bahan penilaian,

hasil analisis proses pembelajaran dan evaluasi penyusunan bahan

ajar.

b. MAN I Bandar Lampung:

1) Perencanaan Standar Proses: Diawali dengan pembentukan tim

penelaahan silabus, RPP, bahan ajar, dan alat evaluasi oleh

masing-masing guru didampingi TPKM.

4) Pelaksanaan Standar Proses: Dimulai dengan penyusunan silabus

berdasarkan pemetaan pada standar isi, membuat analisis indikator

ketercapaian masing-masing mata pelajaran, melakukan analisis

standar kompetensi, kompetensi inti dan kompetensi dasar. Bahan

ajar dan RPP disusun  berdasarkan ketentuan dalam kurikulum

2006. Adapun format Format RPP yang dipakai terdiri atas:

identitas mapel, Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar dan Indikator,

Tujuan Pembelajaran, Materi Pembelajaran, Metode Pembelajaran,

Media Pembelajaran, Sumber Belajar, Langkah-langkah

Pembelajaran, dan Penilaian. Melaksanakan proses pembelajaran,

melaksanakan evaluasi hasil  proses pembelajaran, melaklukan
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analisis evaluasi hasil proses pembelajaran, melakukan tindak

lanjut analisis hasil evaluasi proses pembelajaran, melaporkan hasil

evaluasi proses pembelajaran.

2) Evaluasi Standar Proses: Meliputi  evaluasi terhadap penyusunan

dan pengembangan silabus, penyususn RPP. Supervisi dan evaluasi

kegiatan pembelajaran dilakukan oleh dilakukan oleh Kamad dan

Pengawas. Evaluasi standar proses yang terakhir dilakukan

terhadap hasil analisis proses pembelajaran dan evaluasi

penyusunan bahan ajar.

3. Perencanaan, Pelaksanaan, dan Evaluasi Standar Pendidik dan Tenaga

Kependidikan di:

a. SMA Al-Kautsar Bandar Lampung:

1) Perencanaan Standar PTK: Dimulai dengan upaya pemenuhan

jumlah dan kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi standar

minimal yaitu S1, standar kompetensi (pedagogik, kepribadian,

sosial dan profesional) dengan cara rekrutmen dan seleksi,

pendidikan dan latihan serta melanjutkan pendidikan. Dalam hal

perencanaan kebutuhan guru, sekolah hanya memiliki kewenangan

mengidentifikasi dan menetapkan kebutuhan, kemudian

berkoordinasi kepada pihak yayasan. Proses rekrutmen guru dan

karyawan menjadi kewenangan penuh pihak yayasan. Upaya

peningkatan kemampuan tenaga pendidik menggunakan teknologi

informasi dalam proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan
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pendidikan dan latihan. Upaya untuk meningkatkan kemampuan

guru dalam menguasai berbagai bentuk persuratan dinas, perpajakan

dan komputer delakukan melalui pendidikan dan latihan secara

terpadu. Sedangkan peningkatan kemampuan pendidik dalam

merancang dan melaksanakan pembelajaran inovatif

diimplementasikan dalam beberapa program unggulan sekolah:

Sanlat, Orientasi Disiplin Siswa, Orientasi Prestasi Siswa, Wisata

Ilmiah, Out Door Study, Home Stay, Gema Suara Hati, Gema Suara

Insani, Program Persiapan Ujian Nasional. Upaya meningkatkan

kemampuan pendidik dalam melakukan penilaian sikap, prilaku dan

keterampilan peserta didik dilakukan melalui kegiatan diklat seperti

workshop dan IHT.

2) Pelaksanaan Standar PTK: Diawali dengan rekrutmen guru yang

memenuhi standar minimal yaitu berpendidikan S1. Rekrutmen dan

seleksi dilakukan oleh pihak Yayasan. Mengajukan guru-guru yang

belum tersertifikasi  untuk mengikuti uji kompetensi guru ( UKG )

yang telah memenuhi persyaratan. Memberikan motivasi kepada

guru-guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik dengan jalan

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mengadakan

IHT/Workshop untuk meningkatkan kemampuan guru menggunakan

teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan standar

PTK berikutnya adalah mengirim tenaga pendidik  mengikuti diklat
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profesi untuk meningkatkan profesionalisme tugas baik ditingkat

daerah maupun nasional.

3) Evaluasi Standar PTK: Dimulai dengan mengkalkulasi jumlah guru

yang memenuhi standar minimal (S1). Semua guru dilingkungan

SMA Al-Kautsar telah memenuhi standar minimal S1.

Mengkalkulasi jumlah guru yang telah lulus UKG dan memperolah

tunjangan sertifikasi. Sebagian besar guru SMA Al-Kautsar telah

mengikuti UKG dan dinyatakan lulus serta mendapatkan tunjangan

fungsional sertifikasi. Sebagian guru telah melanjutkan pendidikan

ke jenjang S2 dengan bantuan beasiswa dari yayasan Al-Kautsar.

Sasaran evaluasi yang terakhir adalah observasi dan penilaian

kegiatan pembelajaran menggunakan teknologi informasi. Sebagaian

besar guru-guru di SMA Al-Kautsar Bandar Lampung menggunakan

teknologi informasi seperti laptop, internet dan LCD Proyektor

dalam proses pembelajaran .

b. MAN I Bandar Lampung:

1) Perencanaan Standar PTK: Perencanaan Standar Pendidik dan tenaga

kependidikan  dimulai dengan upaya pemenuhan jumlah dan

kualifikasi tenaga pendidik yang memenuhi standar minimal yaitu

S1, standar kompetensi (pedagogik, kepribadian, sosial dan

profesional) dengan cara rekrutmen dan seleksi, pendidikan dan

latihan serta melanjutkan pendidikan. Upaya peningkatan

kemampuan tenaga pendidik menggunakan teknologi informasi
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dalam proses pembelajaran dilakukan melalui kegiatan  pendidikan

dan latihan (diklat). Upaya untuk meningkatkan kemampuan guru

dalam menguasai berbagai bentuk persuratan dinas, perpajakan dan

komputer delakukan melalui pendidikan dan latihan secara terpadu.

Sedangkan peningkatan kemampuan pendidik dalam merancang dan

melaksanakan pembelajaran inovatif diimplementasikan dalam

bentuk kegiatan English Meeting (Comunicative Games dan Story

Telling).Kegiatan ini mendapat perhatian dan diikuti oleh banyak

siswa.

2) Pelaksanaan Standar PTK: Diawali dengan melakukan rekrutmen

guru yang memenuhi standar minimal yaitu berpendidikan S1.

Rekrutmen guru di MAN I merupakan kewenangan pihak

Kementrian Agama. Mengajukan guru-guru yang belum

tersertifikasi  untuk mengikuti uji kompetensi guru (UKG) yang

telah memenuhi persyaratan. Memberikan motivasi kepada guru-

guru untuk meningkatkan kualifikasi akademik dengan jalan

melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Mengadakan

IHT/Workshop untuk meningkatkan kemampuan guru menggunakan

teknologi informasi dalam proses pembelajaran. Pelaksanaan standar

PTK berikutnya adalah mengirim tenaga pendidik  mengikuti diklat

profesi untuk meningkatkan profesionalisme tugas baik ditingkat

daerah maupun nasional.
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3) Evaluasi Standar PTK: Dimulai dengan mengkalkulasi jumlah

guru yang memenuhi standar minimal (S1). Semua guru

dilingkungan MAN I telah memenuhi standar minimal S1.

Mengkalkulasi jumlah guru yang telah lulus UKG dan memperolah

tunjangan sertifikasi. Sebagian besar guru MAN I telah mengikuti

UKG dan dinyatakan lulus serta mendapatkan tunjangan fungsional

sertifikasi. Sebagian  guru telah melanjutkan pendidikan ke jenjang

S2 dengan bantuan beasiswa dari Kementrian Agama. Sasaran

evaluasi yang terakhir adalah observasi dan penilaian kegiatan

pembelajaran menggunakan teknologi informasi. Sebagian  guru-

guru MAN Bandar Lampung telah menggunakan teknologi

informasi seperti laptop, internet dan LCD Proyektor dalam proses

pembelajaran.

Nilai-nilai religius yang ditemukan sebagai pendukung budaya

mutu meliputi; Semangat menuntut ilmu  (Agama dan Umum)

(Tholabul ‘ilmi) dan mempelajari Al-qur’an (ta’alum Al-Qur’an).

Semangat dan kuatnya komitmen mengajarkan ilmu dan melestarikan

nilai-nilai budaya daerah. Keseimbangan usaha dalam mewujudkan

cita-cita dan tujuan dalam aspek iman,  ilmu dan  akhlak (amal shaleh).

Dan Semangat melakukan perbaikan secara terus menerus.

BB.. Implikasi

Hasil penelitian tentang manajemen peningkatan mutu

sekolah/madrasah yang dilakukan di SMA Al-Kautsar dan MAN I Bandar
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Lampung ini diharapkan dapat membuka wawasan dan menemukan pedoman

baru  bagi sekolah-sekolah yang ada di Kota Bandar Lampung khususnya dan

Propinsi Lampung pada umumnya dalam  upaya meningkatkan mutu

sekolah/madrasah melalui langkah-langkah manajemen; perencanaan,

pelaksanaan dan evaluasi berbasis mutu standar nasional pendidikan.

Eksistensi sekolah-sekolah umum berwawasan Islam  baik milik  pemerintah

maupun dibawah naungan suatu yayasan  yang memiliki karakteristik tertentu

tentu sangat dibutuhkan oleh semua pihak. Mempertahankan bahkan

meningkatkan mutu sekolah/madrasah yang selama ini sudah dicapai

memerlukan penanganan manajemen yang matang dengan melakukan upaya

perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi peningkatan mutu yang terus menerus,

konsisten, terpadu dan komprehensif  dengan tetap berpedoman pada visi, misi

dan tujuan sekolah/madrasah yang telah dirumuskan. Seluruh langkah-langkah

perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi dalam tiga standar nasional pendidikan

; standar isi, standar proses dan standar PTK yang dihasilkan dalam penelitian

ini merupakan  langkah strategis peningkatan mutu sekolah/madrasah.

Peningkatan mutu sekolah/madrasah hendaknya dilakukan secara berkelanjutan

dengan tetap mengedepankan kepentingan jangka panjang. Sekolah/Madrasah

yang memiliki daya saing mutu yang tinggi dapat menghasilkan output

pendidikan yang berkualitas, kompetitif  dan berdaya guna. Membangun

kerjasama dengan berbagai pihak terkait (networking) dalam upaya

peningkatan  mutu tenaga pendidik (guru) merupakan langkah cerdas dan

strategis mengingat guru adalah sumber ilmu dan aset pendidikan yang utama.
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Demikian pula halnya dengan melaksanakan kurikulum  yang berorientasi pada

karakteristik dan kebutuhan peserta didik serta melaksanakan proses

pembelajaran dengan menggunakan metode dan bahan ajar yang tepat  dapat

menjadikan sekolah/madrasah sebagai institusi pendidikan pencetak generasi

yang unggul dan berdaya saing. Sekolah dan madrasah perlu secepatnya

berbenah diri  menjadi sekolah/madrasah  unggul yang efektif dalam merespon

perkembangan pendidikan dan para pengguna hasil pendidikan.

Perencanaan mutu sekolah/madrasah pada ketiga standar pendidikan

(isi, proses, dan PTK) yang dilakukan dengan mengikuti  langkah-langkah

mutu, seperti telah di jelaskan sebelumnya, akan melahirkan efektitivitas

pendidikan dan pembelajaran. Pelaksanaan program peningkatan mutu yang

didasarkan pada perencanaan mutu dapat menjaga keberlangsungan upaya

peningkatan mutu sekolah (Sustainable). Sedangkan Evaluasi yang

dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip evaluasi mutu sekolah  dapat

meningkatkan mutu pendidikan secara komprehensif. Dengan kata lain,

efektivitas pendidikan dan pembelajaran di sekolah/madrasah tidak akan bisa

dicapai tanpa perencanaan mutu yang baik. Keberlangsungan upaya

peningkatan mutu (quality improvement) tersebut sangat bergantung pada

proses pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran yang didasarkan pada

langkah-langkah mutu. Peningkatan mutu total hanya bisa dicapai melalui

proses evaluasi mutu yang dilakukan secara terus menerus.



607

CC.. Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan dalam penelitian ini, maka peneliti mengajukan

rekomendasi sebagai berikut:

1. Pemerintah dan Yayasan, selaku pemangku kebijakan pendidikan

hendaknya dapat terus meningkatkan kepedulian dalam upaya

meningkatkan mutu sekolah melalui peningkatan mutu guru dengan

melakukan/memfasilitasi pemberian beasiswa melanjutkan pendidikan,

menyelenggarakan berbagai bentuk pertemuan  ilmiah dibidang pendidikan

seperti diklat profesi, seminar, workshop,  dan simposium tentang

manajemen peningkatan mutu sekolah/madrasah. Pemerintah danYayasan

juga diharapkan dapat mendukung dan memberikan kemudahan kepada

sekolah/madrasah yang melakukan kerjasama dengan pihak lain baik

menyangkut pengembangan kurikulum, maupun peningkatan mutu

pembelajaran.

2. Kepala Sekolah/Madrasah dan para Wakil Kepala Sekolah/Madrasah selaku

pemegang mandat utama kepemimpinan dan managerial di

sekolah/madrasah , diharapkan dapat mengimplementasikan manajemen

peningkatan mutu sekolah/madrasah dengan mengedepankan  prinsip The

quality is the first, brand image later. (kualitas yang utama, pencitraan

kemudian). Dalam upaya peningkatan mutu sekolah/madrasah, kepala

Sekolah/Madrasah diharapkan mampu mengedepankan visi yang

berorientasi pada peningkatan mutu pendidikan, membangun kerjasama tim

yang efektif dengan memberdayakan dan melibatkan semua unsur
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(stakeholders). pendidikan  di sekolah/madrasah sesuai dengan kapasitas

dan kompetensinya masing-masing. Berdasarkan temuan penelitian di kedua

sekolah/madrasah belum dibentuk Tim Pengembang Sekolah/Madrasah

(TPK/TPM), yang ada baru Tim Pengembang Kurikulum Sekolah/Madrasah

(TPKS/TPKM). Padahal TPK/TPM tersebut sangat diperlukan dalam

pembangunan dan pengembangan sekolah  yang lebih baik. Oleh karena itu

Kepala Sekolah/Madrasah diharapkan dapat mempelopori terbentuknya

organisasi tersebut.

3. Komite Sekolah/Madrasah, diharapkan dapat berperan dalam peningkatan

mutu pelayanan pendidikan dengan cara mendukung (supporting agency)

kebijakan pimpinan sekolah/madrasah dalam upaya peningkatan mutu.

Komite sekolah sebagai refresentasi dari masyarakat, diharapkan pula dapat

memberikan pertimbangan (advisory agency), arahan dan dukungan tenaga,

sarana dan prasara serta pengawasan (controlling agency) pendidikan pada

tingkat satuan pendidikan masing-masing. Dalam konteks membangun

manajemen peningkatan mutu sekolah/madrasah, komite sekolah

diharapkan mampu menjadi mediator antara pihak sekolah/madrasah dengan

pihak Pemerintah maupun Yayasan sebagai pemegang otoritas kebijakan

pendidikan.

4. Guru sebagai aktor utama dalam manajemen peningkatan mutu

sekolah/madrasah diharapkan dapat mengimplementasikan hasil penelitian

ini dalam proses pembelajaran.
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5. Peneliti lainnya,  Keterbatasan dalam penelitian ini tentu memunculkan

harapan dan peluang bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lanjutan.

Pada penelitian ini, sasaran penelitian baru pada tiga standar nasional

pendidikan yaitu standar isi, standar proses dan standar Pendidik dan tenaga

kependidikan. Masih terdapat lima SNP lagi yang belum sempat diteliti

yaitu Standar kompetensi lulusan, standar sarana dan prasarana, standar

pengelolaan, standar pembiayaan pendidikan dan standar penilaian

pendidikan. Bagi peneliti lainnya juga dapat menindaklanjuti hasil

penelitian ini dengan melakukan studi tentang masalah yang sama pada

setting yang berbeda.
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Lampiran 1
PEDOMAN WAWANCARA

SNP
Fungsi

Manajemen
No Fokus Pertanyaan Petikan Wawancara

A. Standar
Isi

1. Perencanaan a Pembentukan tim
pengembangan kurikulum
tingkat satuan pendidikan

Bagaimanakah proses
pembentukan tim
pengembangan kurikulum di
Sekolah/Madrasah Saudara?

b Perumusan kerangka dasar
kurikulum

Bagaimanakah cara
merumuskan kerangka dasar
kurikulum?

c Penyusunan struktur
kurikulum dan standar
kompetensi

Bagaimanakah cara
menyusun struktur
kurikulum dan standar
kompetensi?

d Penentuan beban belajar
seluruh mata pelajaran

Bagaimanakah cara
menentukan beban belajar
seluruh mata pelajaran?

e Penyusunan /
pengembangan silabus

Bagaimanakah cara
menyusun dan
mengembangkan silabus?

f Penyusunan kalender
pendidikan

Bagaimanakah cara
menyusun kalender
pendidikan?

2. Pelaksanaan a Tim pengembangan
kurikulum menyusun dan
merumuskan kurikulum
tingkat satuan pendidikan

Bagaimanakah cara tim
pengembangan kurikulum
menyusun dan merumuskan
kurikulum tingkat satuan
pendidikan?

b Sekolah menyusun dan
mengembangkan Kerangka
Dasar Kurikulum (KDK)

Bagaimanakah Sekolah
menyusun dan
mengembangkan Kerangka
Dasar Kurikulum (KDK)?

c Merumuskan Struktur
Kurikulum (SK)

Bagaimanakah cara
merumuskan Struktur
Kurikulum (SK)?

d Silabus
disusun/dikembangkan
secara mandiri dengan
melibatkan seluruh guru
dari sekolah yang
bersangkutan

Bagaimanakah cara
menyusun dan
mengembangkan Silabus
secara mandiri dengan
melibatkan seluruh guru di
Sekolah/Madrasah Saudara?

ea) Sekolah merumuskan
kalender pendidikan.

b) Hal-hal apa sajakah yang
menjadi pertimbangan
sekolah/madrasah dalam
merumuskan kalender
pendidikan?

fc) Sosialisasi lebih intensif
visi, misi dan tujuan
sekolah/madrasah kepada
seluruh warga
sekolah/madrasah

d) Bagaimanakah cara
sekolah/madrasah
mensosialisasikan lebih
intensif visi, misi dan tujuan
sekolah kepada seluruh
warga sekolah?

e)
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3. Evaluasi a Evaluasi tercapainya visi,
misi dan tujuan
sekolah/madrasah

Bagaimanakah cara
mengevaluasi tercapainya
visi, misi dan tujuan
sekolah/madrasah?

b Evaluasi implementasi
kurikulum untuk mata
pelajaran yang telah
dikembangkan

Bagaimanakah cara
mengevaluasi tentang
implementasi kurikulum
untuk mata pelajaran yang
telah dikembangkan?

c Evaluasi pengembangan
mulok

Bagaimanakah cara
mengevaluasi
pengembangan mulok?

d Evaluasi pengembangan
diri

Bagaimanakah cara
mengevaluasi
pengembangan diri?

e Evaluasi pendidikan
kecakapan hidup

Bagaimanakah cara
mengevaluasi pendidikan
kecakapan hidup?

f Evaluasi pendidikan
berbasis keunggulan lokal
dan global

Bagaimanakah cara
mengevaluasi pendidikan
berbasis keunggulan lokal
dan global?

B. Standar
Proses

1. Perencanaan a Pembentukan tim
penelaahan silabus dan RPP
kelompok mata pelajaran

Bagaimanakah cara
membentuk tim penelaahan
silabus dan RPP kelompok
mata pelajaran?

b Penyusunan silabus oleh
masing-masing guru mata
pelajaran

Bagaimanakah cara
menyusun silabus oleh
masing-masing guru mata
pelajaran?

c Penyusunan RPP oleh
masing-masing guru mata
pelajaran

Bagaimanakah cara
menyusun RPP oleh masing-
masing guru mata pelajaran?

d Penyusunan bahan ajar oleh
masing-masing guru mata
pelajaran

Bagaimanakah cara
menyusun bahan ajar oleh
masing-masing guru mata
pelajaran?

e Penyusunan alat evaluasi
hasil belajar oleh masing-
masing guru

Bagaimanakah cara
menyusun alat evaluasi hasil
belajar oleh masing-masing
guru?

2. Pelaksanaan a Guru melaksanakan
penyusunan silabus
berdasarkan hasil pemetaan
Standar Isi

Bagaimanakah cara guru
melaksanakan penyusunan
silabus berdasarkan hasil
pemetaan Standar Isi?

b Guru membuat analisis
tentang indikator
ketercapaian pada masing-
masing mata pelajaran

Bagaimanakah cara guru
membuat analisis tentang
indikator ketercapaian pada
masing-masing mata
pelajaran?

c Guru melakukan analisis
SK, KI dan KD

Bagaimanakah cara guru
melakukan analisis SK, KI
dan KD?

d Guru menyusun bahan ajar
sesuai karakteristik siswa

Bagaimanakah cara guru
menyusun bahan ajar yang
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sesuai dengan karakteristik
siswa?

e Guru melaksanakan
penyusunan RPP

Bagaimanakah cara guru
melaksanakan penyusunan
RPP?

f Guru melaksanakan proses
pembelajaran

Bagaimanakah cara guru
melaksanakan proses
pembelajaran?

g Guru melaksanakan
evaluasi hasil proses
pembelajaran

Bagaimanakah cara guru
mengevaluasi hasil proses
pembelajaran?

h Guru melakukan analisis
evaluasi hasil proses
pembelajaran

Bagaimanakah cara guru
melakukan analisis evaluasi
hasil proses pembelajaran?

i Guru melakukan tindak
lanjut analisis hasil evaluasi
proses pembelajaran

Bagaimanakah cara guru
melakukan tindak lanjut
analisis hasil evaluasi proses
pembelajaran?

j Guru melaporkan hasil
evaluasi proses
pembelajaran

Bagaimanakah cara guru
melaporkan hasil evaluasi
proses pembelajaran?

3. Evaluasi a Evaluasi penyusunan dan
pengembangan silabus

Bagaimanakah cara
mengevaluasi penyusunan
dan pengembangan silabus?

b Evaluasi penyusunan RPP Bagaimanakah
mengevaluasi penyusunan
RPP?

c Evaluasi dan supervisi
kegiatan proses
pembelajaran

Bagaimanakah
mengevaluasi dan
melaksanakan supervisi
kegiatan proses
pembelajaran?

d Evaluasi hasil kegiatan
penyusunan bahan
penilaian / evaluasi
pembelajaran

Bagaimanakah
mengevaluasi hasil kegiatan
penyusunan bahan penilaian
dan mengevaluasi
pembelajaran?

e Evaluasi hasil analisis
proses pembelajaran

Bagaimanakah
mengevaluasi hasil analisis
proses pembelajaran?

f Evaluasi penyusunan bahan
ajar

Bagaimanakah
mengevaluasi penyusunan
bahan ajar?

C. Standar
PTK

1. Perencanaan a Pemenuhan jumlah dan
kualifikasi pendidik dan
tenaga kependidikan yang
memenuhi standar minimal

Bagaimanakah cara
memenuhi jumlah dan
kualifikasi pendidik dan
tenaga kependidikan yang
memenuhi standar minimal?

b Pemenuhan standar
kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan

Bagaimanakah cara
memenuhi standar
kompetensi pendidik dan
tenaga kependidikan?

c Peningkatan kemampuan
tenaga pendidik

Bagaimanakah cara
meningkatkan kemampuan
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menggunakan Teknologi
Informasi dalam
melaksanakan
pembelajaran

tenaga pendidik
menggunakan Teknologi
Informasi dalam
melaksanakan
pembelajaran?

d Peningkatan kemampuan
tenaga pendidik dalam
menguasai persuratan
dinas, perpajakan dan
komputer

Bagaimanakah cara
meningkatkan kemampuan
tenaga pendidik dalam
menguasai persuratan dinas,
perpajakan dan computer?

e Peningkatan kemampuan
pendidik dalam merancang
dan melaksanakan
pembelajaran inovatif
untuk meningkatkan
kreatifitas peserta didik

Bagaimanakah cara
meningkatkan kemampuan
pendidik dalam merancang
dan melaksanakan
pembelajaran inovatif untuk
meningkatkan kreatifitas
peserta didik?

f Peningkatan kemampuan
pendidik dalam melakukan
penilaian sikap, perilaku,
dan keterampilan peserta
didik.

Bagaimanakah cara
meningkatkan kemampuan
pendidik dalam melakukan
penilaian sikap, perilaku,
dan keterampilan peserta
didik?

2. Pelaksanaan a Rekrutmen pendidik  yang
memenuhi standar

Bagaimanakah cara
rekrutmen pendidik  yang
memenuhi standar?

b Mengajukan guru-guru
yang belum tersertifikasi
untuk mengikuti uji
kompetensi ke dinas
pendidikan

Bagaimanakah cara
mengajukan guru-guru yang
belum tersertifikasi untuk
mengikuti uji kompetensi ke
dinas pendidikan?

c Memotivasi dan
mendorong guru-guru
untuk meningkatkan
kualifikasi akademik (S-2,
S3)

Bagaimanakah cara
memotivasi dan mendorong
guru-guru untuk
meningkatkan kualifikasi
akademik (S2, S3)?

d Mengadakan
IHT/Workshop dan
kegiatan lain untuk
meningkatkan kemampuan
guru menggunakan
Teknologi Informasi dalam
melaksanakan proses
pembelajaran

Bagaimanakah cara
mengadakan IHT/Workshop
dan kegiatan lain untuk
meningkatkan kemampuan
guru menggunakan
Teknologi Informasi dalam
melaksanakan proses
pembelajaran?

e Menyelenggarakan/mengiri
m tenaga pendidik untuk
mengikuti diklat profesi
untuk meningkatkan
profesionalisme tugas.

Untuk apakah kegiatan
penyelenggaraan dan
pengiriman tenaga pendidik
dalam mengikuti diklat
profesi?
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3. Evaluasi a Mengkalkulasi jumlah
pendidik  yang memenuhi
standar minimal

Bagaimanakah cara
mengkalkulasi jumlah
pendidik  yang memenuhi
standar minimal?

b Mengkalkulasi jumlah
pendidik yang lulus uji
kompetensi dan
memperoleh tunjangan
sertifikasi

Bagaimanakah cara
mengkalkulasi jumlah
pendidik yang lulus uji
kompetensi dan memperoleh
tunjangan sertifikasi?

c Mengkalkulasi jumlah
pendidik yang melanjutkan
pendidikan S-2 dengan
beasiswa

Bagaimanakah cara
mengkalkulasi jumlah
pendidik yang melanjutkan
pendidikan S-2 dengan
beasiswa?

d Observasi dan penilaian
kegiatan proses
pembelajaran dengan
menggunakan teknologi
informasi

Bagaimanakah cara
observasi dan cara penilaian
kegiatan proses
pembelajaran dengan
menggunakan teknologi
informasi?
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Lampiran 2
Data Keadaan Guru dan Pegawai

Madrasah Aliyah Negeri I Bandar Lampung
Tahun Pelajaran 2015-2016

1) Pendidik (Guru):

NO NAMA NIP GOL PANGKAT
BIDANG
STUDI

1 Antoni Iswantoro, M.Ed 197406171998031001 IV/a Pembina
Bahasa
Inggris

2 Drs. H. Maskur, M.Ag 196107271987031004 IV/a Pembina
Aqidah
Akhlak

3 A. Syaifuddin, S.Pd 196504262003121002 III/d Penata Penjaskes
4 Ahmad Gumrowi, M.P.Fis. 197004191997031003 IV/b Pembina Fisika
5 Drs. Husnul Khaitami 196401221992031001 IV/a Pembina Matematika
6 Drs. H. Mustopa, S.Pd. 195804211982031003 IV/a Pembina Sosiologi
7 Dra. Hj. Indriati 195907111979032002 IV/a Pembina PKn
8 Drs. H. Abd. Haris, MA. 195804021989031003 IV/a Pembina A. Arab &
9 Dra. Hj. Rafiati  Mansur 195605261983032001 IV/a Pembina Fiqh

10 Dra. Hj. Par’aini 196603211987032001 IV/a Pembina Fiqh
11 Drs. Mangarahon 196603171993031002 IV/a Pembina Biologi
12 Dra.Hj.  Durrul Jauhariyah 196401311989032003 IV/b Pembina Fisika
13 Dra. Sistiwati 196409221994032003 IV/a Pembina Matematika
14 Drs. Solahuddin 196509041993031003 IV/a Pembina PKn
15 Drs. H. M. Arzan Kamal 196607281993031005 IV/a Pembina B. Indonesia
16 Drs. H. Tri Sutanto 196509191992031005 IV/a Pembina Matematika
17 Dra. Meriati, S.Pd. 196611191993032001 IV/a Pembina B. Indonesia
18 Dra. Fettiana, S.Pd. 196401111993032003 IV/a Pembina Ekonomi
19 Drs. H. Supriyono 196204051994031002 IV/a Pembina B. Konseling
20 Dra. Adelarina 196708071994032003 IV/a Pembina Biologi
21 Dra. Hj. Adiati Kusumo s. 196901091993032003 IV/a Pembina Matematika
22 Dra. Efriyenti 196804101995032003 IV/a Pembina Kimia
23 Hj. Nurwidiyati, M.Pd. 196005251987022001 IV/a Pembina Fisika
24 Asih Wiyasti, S.Ag, S.Pd 196803031995032002 IV/a Pembina B. Indonesia

25
Dra. Hj. Arif Fadhilah,
M.Ed.

196810171994032003 IV/a Pembina Kimia

26 Dra. Hj. Yuniarti 196707021997032001 IV/a Pembina Biologi

27 Drs. H. Muslim 196501241994031002 IV/a Pembina
Qur’an
Hadits

28 H. Ahmad Zulva, S.Ag. 196506231996031005 IV/a Pembina Bahasa Arab

29 Meirita  Rosa , S.Pd 197005291996032002 IV/a Pembina
Bahasa
Inggris

30 Drs. Madiyo 196702081997031002 IV/a Pembina Fisika
31 Yemmi' Makla, M.Pd. 197303071998032002 IV/a Pembina Ekonomi
32 Asyikin M.Pd. 196711041998031003 IV/a Pembina B. Indonesia

33
M. Arief Chairuddien,
S.Ag.

196902041997031003 IV/a Pembina
Bahasa
Inggris

34 H. Sutopo, S.Pd. 196911281998031001 IV/a Pembina Sosiologi
35 Hj. Rosita, S.Pd. 197105011998032001 IV/a Pembina Sejarah
36 Eko Astuti, S.Pd 196710101998032001 IV/a Pembina Sejarah

37 Siti Nurhaida, S.Pd. 197201201997032002 IV/a Pembina
Bahasa
Inggris
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38 Dra. Sainupariah 196601011995122001 IV/a Pembina Kimia

39 Dra. Hj. Rosmiati 196309111995122001 IV/a
Penata
Tk.I

Kimia

40 Hj. Sri Rejeki, S. Pd 196710231993032003 IV/a
Penata
Tk.I

B. Indonesia

41 Joko Dwi Surawu, M.Si 197302061999031001 III/d
Penata
Tk.I

Matematika

42 Hj. Ria Novitawati, M.Pd. 197511012002122002 III/d
Penata
Tk.I

B. Indonesia

43
A. Taufik Fajar, S.Ag,
S.Pd.I

197401181992031001 III/c
Penata
Tk.I

Qur’an
Hadits

44 Eni Hastuti, M.Pd 197405142000032001 IV/a
Penata
Tk.I

B. Indonesia

45 Hj. Iis Sholehah, M. Pd 197310202000032001 IV/a
Penata
Tk.I

Bahasa
Inggris

46 Rizyanti, M.Pd 197605032005012005 III/c
Penata
Tk.I

PKn

47 Hasmidar, S.Ag 196207012000121002 III/d
Penata
Tk.I

Matematika

48 Leni Herlina , S.Pd 197511222005012004 III/c Penata Sejarah
49 Poppy Novitasari, S.Ag 197511042005012002 III/c Penata Akhlak

50 Hudri, S.Ag 196911281998031001 III/c Penata
Bahasa Arab
&

51 Hj. Rohmiaty, S.Pd. 196311211990012001 III/d Penata B. Indonesia
52 Suseno, S.Pd 197305062005011008 III/c Penata Penjaskes
53 Dra. Supiah, S.Pd. 196004062006042001 III/a Penata Ekonomi &

54 Emma Hermawati, S.Si. 197312032006042001 III/a
Penata

Muda Tk.I
Kimia

55 Heny Astuti, S.Pd 197707082006042029 III/b
Penata

Muda Tk.I
Bahasa
Inggris

56 Terada Utama, S.Pd 197406222007011018 III/b
Penata

Muda Tk.I
Ekonomi

57 Sri Lisdayeni, S.Pd. 197303312007012018 III/b
Penata

Muda Tk.I
Sejarah

58 Hj. Irma Dahlia, M.Pd 197810212007102002 III/b
Penata
Muda

Geografi

59 A. Saidi, M.Pd.I 197608162007101002 III/b
Penata
Muda

Bhs Arab &

60 Hasanah, S.Ag 197510132007102003 III/b
Penata
Muda

Bahasa Arab

61 Fitria Agustina, S.Pd. 198108082009012008 III/b
Penata
Muda

Bhs. Jerman

62 Sitta Yunita, S.Pd 198306102009012008 III/b
Penata
Muda

Seni Budaya

63 Sisca Novalia, S.Pd 198111192011012008 III/a
Penata
Muda

Bahasa
Inggris

64 Emaliya, S.Pd. 197007151998032001 IV/a
Penata
Muda

Sejarah

65 Askariyah, S.Pd 196904242005012001 III/d
Penata
Muda

B. Indonesia

66 Ida Yulianti, S.Pd 197407312005012003 III/d
Penata
Muda

Ekonomi &

67
ROHILAH, M.Pd.I

196801022005012004 IV/a
Penata
Muda

Aqidah
Akhlak
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BIDANG
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68 H. Arimbi M.Pd.I Pembina Bhs Arab &

69
Selvie Aprida, S.Pd,
M.P.Kim

Pembina Kimia

70 Eva Nuryana S.Pd - Kimia
71 Supri Purnomo, BA - BK
72 Endri Yeni, S.Pd - Matematika

73 Riya Septiana, S.Pd -
Bahasa
Lampung

74 Siti Rowiyah, M.Pd.I -
Bahasa
Inggris

75 A. Sigit, S.Ag - Penjaskes

76
Novia Uswatun
Hasanah,S.Pd

- Ekonomi

77 Ulfah,S.Pd.I - Ilmu Kalam
78 Desty Yusniar SA, S.Pd. - Geografi

79
Arie Mazerwansyah, S.
Kom.

- TIK

80 Roro Eka Kawuri H., S.Psi - BK
81 Selvia Oktaresia, S.Pd. - BK
82 Dina Kurniasih, S.Pd.I - BK
83 Yuliana, S.Pd - Seni Budaya

84 Romsi Gunawan, S.Pd.I -
Ilmu Tafsir
&

85 Nur Afifah, S.Pd - BK
86 Sugiyanto, S.Pd TIK
87 Hera Susana, S.Pd Bhs Inggris
88 Irwansyah, M.Pd.I Pramuka

2) Tenaga Kependidikan ( Karyawan/Tata Usaha ):

NO NAMA NIP GOL PANGKAT
BIDANG
TUGAS

1 Hendrawan, S.Sos. 196607161990011001 III/d Penata Tk.I P N S
2 Zakiah, S.Sos. 196311301988032002 III/d Penata Tk.I P N S
3 Sumiyanah, A.Md. 195906131982032003 III/c Penata P N S

4
Hj. Endang Septiawini,
SE.

196309061990032001 III/c Penata P N S

5 Nun Yani 195908101985112001 III/b
Penata

Muda Tk.I
P N S

6 Mat Sarjo Syarif 196107011987031003 III/b
Penata

Muda Tk.I
P N S

7 Ramsudin, S.Pd.I. 196607121988031002 III/b
Penata

Muda Tk.I
P N S

8 Juhaini 196711071990032003 III/b
Penata

Muda Tk.I
P N S

9 Iswati 197001011992032005 III/a
Penata
Muda

P N S

10 Serniaty Rustam, S.Pd.I. 196209061998052001 III/a
Penata
Muda

P N S

11 Qonita As’ad III/a
Penata
Muda

P N S

12 Abdul Fattah III/a
Penata
Muda

P N S
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13 Roslina, A.Md. - - - PTT
Perpustakaan

14 Agus Rina, A.Md. - - - PTT
Perpustakaan

15 Eko Joko Prabowo, ST. - - -
PTT
Perkantoran

16
Arie Mazirwansyah, S.
Kom

- - -
PTT
Perkantoran

17 M. Iqbal, S.Kom. - - -
PTT
Perkantoran

18
Siti Nuar'aini, A.Md.
Kep.

- - - PTT  UKS

19 Sukardi - - - PTT Satpam
20 Erwin - - - PTT Satpam
21 Paikan - - - PTT Satpam
22 M. Yusuf  K. - - - PTT Satpam
23 Winda PTT Satpam
24 Hilaliyah, S.Pd. - - - PTT laboran
25 Budi Handoko, S.Pd. - - - PTT laboran
26 Roslia, S.Pd - - - PTT laboran
27 Maulana - - - PTT Teknisi

28 Abdullah
PTT
Kebersihan

29 Agus Susilo - - -
PTT
Kebersihan

30 Sugianto - - -
PTT
Kebersihan

31 Sugiyono - - -
PTT
Kebersihan

32 Malina Sari - - -
PTT
Kebersihan

33 Maya - - -
PTT
Kebersihan

34 Diah Parasita - - -
PTT
Koperasi
Siswa
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Lampiran 3

Struktur Kurikulum MAN I Bandar Lampung

1) Peminatan Matematika dan Ilmu Alam

Kelompok A
(Wajib) Agama

Kelompok A
(Wajib) Umum

Kelompok B
(Wajib)

Kelompok C
(Peminatan)

Tutorial

Q. Hadis (2) PKn (2) SeniBudaya (2) Matematika
(4)

Akhlak (2)

A. Akhlak (2) Bahasa Indonesia
(4)

Penjas-Orkes
(3)

Biologi (4) Tahfidz (2)

Fikih (2) Bahasa Arab (4) PrakaryadanKe
wirausahaan (2)

Fisika (4) Matematika
(4)

SKI (2) Matematika (4) Kimia (4) Fisika (4)

TQ. dan P.
Ibadah (2)

Sej. Indonesia (2) Lintas  Minat
(6)

Biologi (4)

Bhs Inggris (2) Kimia (4)

10 18 7 22 20
Sumber: Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016

2) Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial

Kelompok A
(Wajib) Agama

Kelompok A
(Wajib) Umum

Kelompok B
(Wajib)

Kelompok C
(Peminatan) Tutorial

Q. Hadis (2) PKn (2) SeniBudaya (2) Geografi (4) Akhlak (2)
A. Akhlak (2) Bhs Indonesia (4) Penjas-Orkes

(3)
Sejarah  (4) Tahfidz (2)

Fikih (2) Bahasa Arab (4) Prakarya dan
Kewirausaha an

(2)

Sosiologi (4) Ekonomi (4)

SKI (2) Matematika (4) Ekonomi (4) Geografi (4)
TQ. dan P.
Ibadah (2)

Sej. Indonesia (2) Lintas  Minat
(6)

Matematika
(4)

Bahasa Inggris (2) Sosiologi (4)

10 18 9 22 20

Sumber: Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016
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3) Peminatan Ilmu-Ilmu Bahasa

Kelompok A
(Wajib) Agama

Kelompok A
(Wajib) Umum

Kelompok B
(Wajib)

Kelompok C
(Peminatan)

Tutorial

Q. Hadis (2) PKn (2) SeniBudaya (2) Antropologi
(4)

Akhlak (2)

A. Akhlak (2) Bhs Indonesia (4) Penjas-Orkes
(3)

Bahasa dan
sastra

Indonesia  (4)

Antropologi
(4)

Fikih (2) Bahasa Arab (4) PrakaryadanKe
wirausahaan (2)

Bahasa dan
Sastra Ingrris

(4)

Bahasa
dansastra

Indonesia  (4)

SKI (2) Matematika (4) Bahasa
dansastraJerm

an (4)

Bahasa dan
Sastra Ingrris

(4)
TQ. dan P.
Ibadah (2)

Sej. Indonesia (2) Bahasa
dansastraJerm

an (4)

Bahasa Inggris (2) Lintas  Minat
(6)

10 18 9 22 18

Sumber: Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016

4) Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan

Kelompok A
(Wajib) Agama

Kelompok A
(Wajib) Umum

Kelompok B
(Wajib)

Kelompok C
(Peminatan)

Tutorial

Q. Hadis (2) PKn (2) SeniBudaya (2) Bhs Arab (4) Akhlak (2)

A. Akhlak (2) Bhs Indonesia (4) Penjas-Orkes
(3)

Tafsir Ilmu
Tafsir  (4)

Bhs Arab (4)

Fikih (2) Bahasa Arab (4) Prakarya dan
Kewirausaha an

(2)

Hadits-Ilmu
Hadits (4)

Tafsir
IlmuTafsir  (4)

SKI (2) Matematika (4) Fiqih Ushul
Fiqih (4)

Hadits-Ilmu
Hadits (4)

TQ. dan P.
Ibadah (2)

Sej. Indonesia (2) IlmuKalam (4) Fiqih Ushul
Fiqih (4)

Bahasa Inggris (2) Akhlak (4) Akhlak (4)

Lintas  Minat
(6)

10 18 9 22 20

Sumber: Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung Tahun Pelajaran 2015/2016



Lampiran 4

Target Ketuntasan Minimal Peserta Didik Tahun Perlajaran 2015/2016

NO MATA PELAJARAN

NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN NILAI
PEMINATAN / PROGRAM SIKAP

IPA IPS BHS IAI IPA IPS BHS IAI IPA IPS BHS IAI KELAS
X X X X XI XI XI XI XII XII XII XII X, XI, XII

A H A H A H A H A H A H A H A H I II I II I II I II MDS
HUR
UF

1 Al-Qur’an Hadis 76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 80 81 80 81 80 81 3.00 B

2 Akidah Akhlak 76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 80 81 80 81 80 81 3.00 B

3 Fikih 76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 80 81 80 81 80 81 3.00 B

4
Sejarah Kebudayaan
Islam

76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 80 81 80 81 80 81 3.00 B

5
Tahsin & Tahfidzul
Qur'an

76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B - - - - - - - - 3.00 B

6 PPKN 76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 80 81 80 81 80 81 3.00 B

7 Bahasa Indonesia 76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 80 81 80 81 80 81 3.00 B

8 Bahasa Arab 76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 80 81 80 81 - - 3.00 B

9 Matematika 76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B - - 80 81 80 81 80 81 3.00 B

10 Sejarah Indonesia 76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 - - 80 81 - - 3.00 B

11 Bahasa Inggris 76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 80 81 - - 80 81 3.00 B

12 Seni Budaya 76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 80 81 80 81 80 81 3.00 B

13
Penjas, Olahraga dan
Kes.

76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 80 81 80 81 80 81 3.00 B

14
Prakarya dan
Kewirausahaan

76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B 80 81 80 81 80 81 80 81 3.00 B

15
Bahasa dan Budaya
Lampung

76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B - - - - - - - 3.00 B



NO MATA PELAJARAN

NILAI PENGETAHUAN DAN KETERAMPILAN NILAI
PEMINATAN / PROGRAM SIKAP

IPA IPS BHS IAI IPA IPS BHS IAI IPA IPS BHS IAI KELAS
X X X X XI XI XI XI XII XII XII XII X, XI, XII

16 Matematika 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - - - - - 3.00 B

17 Biologi 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - - - - - 3.00 B

18 Fisika 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - - - - - 3.00 B

19 Kimia 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - - - - - 3.00 B

20 Geografi - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - - - 3.00 B

21 Sejarah - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - - - 3.00 B

22 Sosiologi - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - - - 3.00 B

23 Ekonomi - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - - - 3.00 B

24
Bahasa dan Sastra
Indonesia

- - - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - 3.00 B

25
Bahasa dan Sastra
Inggris

- - - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - 3.00 B

26 Bahasa dan Sastra Asing - - - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - 3.00 B

27 Antropologi - - - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 - - 3.00 B

28 Tafsir - Ilmu Tafsir - - - - - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 3.00 B

29 Hadis - Ilmu Hadis - - - - - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 3.00 B

30 Fiqih - Ushul Fikih - - - - - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 3.00 B

31 Ilmu Kalam - - - - - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 3.00 B

32 Akhlak - - - - - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 3.00 B

33 Bahasa Arab - - - - - - 76 B - - - - - - 78 B - - - - - - 80 81 3.00 B

34 Lintas Minat 76 B 76 B 76 B 76 B 78 B 78 B 78 B 78 B - - - - - - - - 3.00 B
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Lampiran 5
Pedoman Observasi

No Objek yang diobservasi

1. Waktu, beban, dan lama belajar
2. Motto, Visi, dan Misi
3. Kegiatan ekstrakurikuler
4. Pendidikan berbasis keunggulan local dan global
5. Penggunaan bahan ajar
6. Proses pembelajaran
7. Supervisi pembelajaran
8. Kualifikasi akademik guru
9. Implementasi kompetensi kepribadian
10. Pembelajaran berbasis TIK
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Lampiran 6
Data Dokumen

No Data Dokumen

1. Profil Sekolah/Madrasah
2. Tim Pengembang Kurikulum Sekolah/Madrasah
3. Kerangka dasar kurikulum
4. Struktur kurikulum
5. Beban belajar
6. Visi, Misi, dan tujuan sekolah/madrasah
7. Renstra sekolah/madrasah
8. Kalender pendidikan
9. Muatan lokal
10. Perangkat pembelajaran (silabus, RPP)
11 Hasil evaluasi belajar
12 Analisis hasil evaluasi belajar
13 Laporan hasil belajar
14 Kegiatan MGMP
15 Rekapitulasi kehadiran guru
16 Data UKG
17 Pengembangan kompetensi guru
18 Kualifikasi guru
19 Prestasi sekolah/madrasah
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Lampiran 7

Cakupan Kelompok Mata Pelajaran

No
Kelompok Mata

Pelajaran
Cakupan

1. Agama dan
Akhlak Mulia

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan
untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman dan
bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak mulia.
Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral sebagai
perwujudan dari pendidikan agama.

2. Kewarganegaraan
dan Kepribadian

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta
didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan kualitas
dirinya sebagai manusia.
Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa dan
patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi
manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup,
kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan pada
hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku anti
korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Ilmu Pengetahuan
dan Teknologi

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada MA
dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu pengetahuan
dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah secara kritis,
kreatif dan mandiri.

4. Estetika Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk meningkatkan
sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan kemampuan
mengapresiasi keindahan dan harmoni. Kemampuan mengapresiasi
dan mengekspresikan keindahan serta harmoni mencakup apresiasi
dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu
menikmati dan mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan
kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang
harmonis.

5. Jasmani, Olahraga
dan Kesehatan

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada MA
dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta membudayakan
sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup sehat.
Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku hidup
sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat kolektif
kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku seksual bebas,
kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah, muntaber, dan
penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

Sumber: Dokumen MAN I Bandar Lampung
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Lampiran 8

Struktur Kurikulum Kelas X dan XI
Peminatan Matematika dan Ilmu Alam Tingkat Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN

ALOKASI WAKTU

PER MINGGU

X XI XII

Kelompok A (Wajib)

1 Pendidikan Agama Islam

a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2

b. Akidah Akhlak 2 2 2

c. Fikih 2 2 2

d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2

e. Tahsin & Tahfidzul Qur'an 2 2 2

2 Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan 2 2 2

3 Bahasa Indonesia 4 4 4

4 Bahasa Arab 4 2 2

5 Matematika 4 4 4

6 Sejarah Indonesia 2 2 2

7 Bahasa Inggris 2 2 2

Kelompok B (Wajib)

1 Seni Budaya 2 2 2

2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 3 3

3 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2

4 Bahasa dan Budaya Lampung 2 2 2

MATA PELAJARAN

ALOKASI WAKTU

PER MINGGU

X XI XII

Jumalah Jam Kelompok A dan B Per Minggu 37 35 35

Kelompok C (Peminatan)

Peminatan Ilmu-ilmu Sosial

1 Matematika 3 4 4

2 Biologi 3 4 4

3 Fisika 3 4 4

4 Kimia 3 4 4

Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman

Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat 6 4 4

Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 55 55 55
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Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Tingkat Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN

ALOKASI WAKTU

PER MINGGU

X XI XII

Kelompok A (Wajib)

1 Pendidikan Agama Islam

a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2

b. Akidah Akhlak 2 2 2

c. Fikih 2 2 2

d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2

e. Tahsin & Tahfidzul Qur'an 2 2 2

2 Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan 2 2 2

3 Bahasa Indonesia 4 4 4

4 Bahasa Arab 4 2 2

5 Matematika 4 4 4

6 Sejarah Indonesia 2 2 2

7 Bahasa Inggris 2 2 2

Kelompok B (Wajib)

1 Seni Budaya 2 2 2

Peminatan Ilmu-Ilmu Sosial Tingkat Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN

ALOKASI WAKTU

PER MINGGU

X XI XII

2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 3 3

3 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2

4 Bahasa dan Budaya Lampung 2 2 2

Jumalah Jam Kelompok A dan B Per Minggu 37 35 35

Kelompok C (Peminatan)

Peminatan Ilmu-ilmu Sosial

1 Geografi 3 4 4

2 Sejarah 3 4 4

3 Sosiologi 3 4 4

4 Ekonomi 3 4 4

Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman

Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat 6 4 4

Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 55 55 55
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Peminatan Ilmu-Ilmu Bahasa Tingkat Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN

Alokasi Waktu

Per Minggu

X XI XII

Kelompok A (Wajib)

1 Pendidikan Agama Islam

a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2

b. Akidah Akhlak 2 2 2

c. Fikih 2 2 2

d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2

e. Tahsin & Tahfidzul Qur'an 2 2 2

2 Pedidikan Pancasila dan Kewarga negaraan 2 2 2

3 Bahasa Indonesia 4 4 4

4 Bahasa Arab 4 2 2

5 Matematika 4 4 4

6 Sejarah Indonesia 2 2 2

7 Bahasa Inggris 2 2 2

Kelompok B (Wajib)

1 Seni Budaya 2 2 2

2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 3 3

3 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2

4 Bahasa dan Budaya Lampung 2 2 2

Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu 37 35 35

Kelompok C (Peminatan)

Peminatan Ilmu-ilmu Bahasa dan Budaya

1 Bahasa dan Sastra Indonesia 3 4 4

2 Bahasa dan Sastra Inggris 3 4 4

3 Bahasa dan Sastra Asing Lainnya 3 4 4

4 Antropologi 3 4 4

Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman

Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat 6 4 4

Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 55 55 55
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Peminatan Ilmu-Ilmu Keagamaan Madrasah Aliyah

MATA PELAJARAN

ALOKASI WAKTU

PER MINGGU

X XI XII

Kelompok A (Wajib)

1 Pendidikan Agama Islam

a. Al-Qur’an Hadis 2 2 2

b. Akidah Akhlak 2 2 2

c. Fikih 2 2 2

d. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2 2

e. Tahsin & Tahfidzul Qur'an 2 2 2

2 Pendidikan Pancasila dan Kewarga negaraan 2 2 2

3 Bahasa Indonesia 4 4 4

4 Bahasa Arab 4 2 2

5 Matematika 4 4 4

6 Sejarah Indonesia 2 2 2

7 Bahasa Inggris 2 2 2

Kelompok B (Wajib)

1 Seni Budaya 2 2 2

2 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 3 3 3

3 Prakarya dan Kewirausahaan 2 2 2

4 Bahasa dan Budaya Lampung 2 2 2

Jumlah Jam Kelompok A dan B Per Minggu 37 35 35

Kelompok C (Peminatan)

Peminatan Ilmu-ilmu Keagamaan

1 Tafsir - Ilmu Tafsir 2 3 3

2 Hadis - Ilmu Hadis 2 3 3

3 Fiqih - Ushul Fikih 2 3 3

4 Ilmu Kalam 2 2 2

5 Akhlak 2 2 2

6 Bahasa Arab 2 3 3

Mata Pelajaran Pilihan dan Pendalaman

Pilihan Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat 6 4 4

Jumlah Alokasi Waktu Per-Minggu 55 55 55
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Struktur Kurikulum Kelas XII Program Keagamaan

NO KOMPONEN Kelas XII

ASLI MODIF.

A Mata Pelajaran

1 Pendidikan Agama - -

a. Al-Qur’an Hadits - -

b. Sejarah Kebudayaan Islam 2 2

c. Akhlaq 3 3

d. Bahasa Arab 5 5

2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2

3 Bahasa Indonesia 4 6

4 Bahasa Inggris 4 6

5 Matematika 4 6

6 Tafsir dan Ilmu Tafsir 3 6

7 Ilmu Hadits 3 5

8 Ushul Fiqih 3 5

9 Tasawuf/ Ilmu Kalam 3 3

10 Seni Budaya 2 2

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2

12 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2

13 Keterampilan 2 -

B Muatan Lokal 2 -

C Pengembangan Diri 2*) -

Jumlah 38 55
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Struktur Kurikulum Kelas XII Program IPA

NO KOMPONEN

ALOKASI WAKTU
Kelas XII

ASLI MODIFIKASI

A Mata Pelajaran

1
Pendidikan Agama 2 -

a. Al-Qur’an Hadits 2 2

b. Fiqh 2 2

c. Akidah Akhlaq 2 2

d. Sej. Kebudayaan Islam 2 2

e. Bahasa Arab 3 3

2 Pend. Kewarganegaraan 2 2

3 Bahasa Indonesia 4 6

4 Bahasa Inggris 4 6

5 Matematika 4 6

6 Fisika 4 6

7 Kimia 4 6

8 Biologi 4 6

9 Sejarah 1 2

10 Seni Budaya 2 2

11 Pend. Jasmani, Orkes 2 2

12 Tek. Info dan Komunikasi 2 2

13 Keterampilan/ Bahasa Asing 2 -

B Muatan Lokal 2 -
C Pengembangan Diri 2*) 2*)

Jumlah 39 57
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Struktur Kurikulum XII Program IPS

NO KOMPONEN
ALOKASI WAKTU

Kelas XII
ASLI MODIF.

A Mata Pelajaran

1 Pendidikan Agama 2 -

a. Al-Qur’an Hadits - 2

b. Fiqh - 2

c. Akidah Akhlaq - 2

d. Sejarah Kebudayaan Islam - 2

e. Bahasa Arab - 3

2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2

3 Bahasa Indonesia 4 6

4 Bahasa Inggris 4 6

5 Matematika 4 6

6 Sejarah 3 3

7 Geografi 3 6

8 Ekonomi 4 6

9 Sosiologi 3 3

10 Seni Budaya 2 2

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2

12 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2

13 Keterampilan/Bahasa Asing 2 -

B Muatan Lokal 2 -

C Pengembangan Diri 2*) -

Jumlah 39 55
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Struktur Kurikulum Kelas XI dan XII Program Bahasa

NO KOMPONEN
ALOKASI WAKTU

Kelas XII
ASLI MODIF

A Mata Pelajaran

1 Pendidikan Agama

a. Al-Qur’an Hadits - 2

b. Fiqh - 2

c. Akidah Akhlaq - 2

d. Sejarah Kebudayaan Islam - 2

e. Bahasa Arab - 3

2 Pendidikan Kewarganegaraan 2 2

3 Bahasa Indonesia 5 6

4 Bahasa Inggris 5 6

5 Matematika 3 5

6 Sastra Indonesia 4 6

7 Bahasa Asing 4 6

8 Antropologi 2 5

9 Sejarah 2 2

10 Seni Budaya 2 2

11 Pendidikan Jasmani, Olahraga dan Kesehatan 2 2

12 Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2

13 Keterampilan 2 -

B Muatan Lokal 2 -

C Pengembangan Diri 2*) -

Jumlah 39 55
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Lampiran 9

Alokasi Waktu Minggu Efektif Belajar, Waktu Libur, dan Kegiatan Lainnya

No Kegiatan Alokasi Waktu Ket.
1 Minggu efektif

bljr
a. a. Semester

ganjil
b. Semester
genap

18 minggu
20 minggu

Mg ke-3 Jul - mg ke-4 Nop
Mg ke-2 Jan s.d mg ke-4
Mei

Digunakan untuk
Pembelajaran
Efektif setiap
minggu

2 Jeda tengah
semester

max 2 mg - Tidak libur

3 Jeda antar
semester

2 minggu Minggu ke-4 Desember s.d
minggu ke-1 januari

Libur akhir
semester 1

4 Libur akhir
tahun pelajaran

3 minggu Minggu ke-5 Juni
2015s.d.minggu ke-2 Juli
2015

Minggu pertama
Juli digunakan
membuat
perangkat
pembelajaran
Tahun Pelajaran
2015/2016

5 Hari libur
keagamaan

2 minggu - Hari besar agama

6 Hari libur
umum/nas

2 minggu - Hari besar
nasional

7 Hari libur
khusus

3 minggu 2-15 Agustus 2015 Libur puasa.

8 Kegiatan
khusus
madrasah

1 minggu - KelasXII  UN
Kelas X dan XI
libur

Sumber: Dokumen Kurikulum MAN I Bandar Lampung
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Lampiran 10

Jumlah Guru dan Karyawan
SMA Al-Kautsar Bandar Lampung

Tahun Pelajaran 2015/2016

1) Guru

No Status
Kelamin

Jumlah
Jenjang Pendidikan

Jumlah
L P SM/D-3 S-1 S-2

1. PNS 5 3 8 5 3 8
2. GTY 16 15 31 27 4 31
3. CGTY/Hon

or
5 5 10 10 10

Jumlah 26 23 49 42 7 49
Sumber: Dokumen Tata Usaha SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.

2) Data Karyawan

No Status
Kelamin

Jumlah
Jenjang Pendidikan

Jumlah
L P SMP SMA S1

1. PTY 2 3 5 2 3 5
2. CGTY/H 4 4 2 2 4

Jumlah 6 3 9 4 5 9

Sumber: Dokumen Tata Usaha SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.

3) Data Pendidik (GURU)

NO NAMA NIP GOL
JABA
TAN

BIDANG
STUDY

1 Eko Anzair, S.Si 980140034 IV/a Kepsek Fisika

2 Drs. Mesiyanto 196910101997021005 IV/a
Waka.

Kur Geografi

3 Hj. Ratna Juwita, S.Pd 19700605199412 2 001 IV/a
Waka.

Sar Kimia

4 Yudi Antoni,S.Si 209140054 III/b
Waka.

Sis Matematika
5 Drs. Hi. Sukijo, M.Pd 19661009199702 1 002 IV/b Guru B. Indonesia
6 Drs. Arif Maryata 19661222199303 1 003 IV/a Guru Penjas Kes
7 Dra.Hj.Dewi Wijayati 19681104199412 2 001 IV/a Guru Ekonomi
8 Hi. Dwi Atmanto, S.Pd 19721204199702 1 001 IV/a Guru Matematika
9 Mardiana, S.Ag M.Pd 19700116199703 2 001 IV/a Guru PAI

10 Yusuf, S.Pd, M.Pd. 19700610199702 1 004 IV/a Guru B. Indonesia
11 Supardi, S.Pd 201140053 IV/a Guru Fisika

12
Septina
Mustiawati,S.Pd 960140023 IV/a Guru Sejarah

13 Drs.Husnial Ghofir 960140028 IV/a Guru PAI
14 Ade Zulfa Helen, S.Pd 960140032 IV/a Guru B. Inggris

15 M. Abadi, S.Ag, M.PdI. 980150009 IV/a Guru
PAI/Tahfizul
Qur'an

16 Warya Satar, SPd 990140039 IV/a Guru Ekonomi
17 Esti Hariani, S.Sos 990140044 IV/a Guru Sosiologi
18 Ersontowi, S.Pd M.Pd 990140040 III/d Guru Sejarah

19 Sujarwo, S.Pd 200140045 III/d Guru
Kewarganegar
aan

20 Rr.Etty PNW, S.Si 990140045 III/d Guru Biologi
21 Hj. Liszia Devi M, 200140048 III/d Guru B. Inggris
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NO NAMA NIP GOL
JABA
TAN

BIDANG
STUDY

M.Pd
22 Erni Widiastuti,S.Pd 201140052 III/d Guru B. Indonesia
23 Nurazmi, S.Pd 980140038 III/d Guru Fisika
24 Drs.M.Firdaus.B. 200140049 III/c Guru Matematika
25 Septina Welasih, S.Pd 200140047 III/c Guru B. Indonesia
26 Dinar Asri.HW, S.Pd 201140050 III/c Guru Biologi
27 Hi.Syamroni.S.Ag 210140055 III/a Guru PAI
28 Taufik Hidayat, S.Pd 212140059 III/a Guru B.Inggris
29 Teti Feriyani, S.Sos 211140057 III/a Guru Sosiologi

30
Ambar Hestiningsih,
S.Pd 211140058 III/a Guru B. Indonesia

31 Ida Mardiana.N, S.Psi 211140056 III/a Guru BK
32 Ari Gunawan, S.Kom 212140061 III/a Guru TIK
33 Guntur, S.Kom 212140060 III/a Guru TIK
34 Datu Noplanol, S.Pd - Guru B.Inggris

35
Heridini Herianti,
S.Pd.I - Guru BK

36 Yullia Putri,S.Pd - Guru Geografi
37 M.Ma'ruf, S.Pd.I - Guru B.Arab

38
Hi. Gustafit Firnando,
S.Pd - Guru Matematika

39 Tatang Bahtiar, S.Si - Guru Matematika
40 Pawit Tursiswoyo, S.Pd - Guru BK
41 Tini Silvia Sakti, S.Si - Guru Kimia
42 Eldi Alfirudi ,S.S.Mus - Guru Pend.Seni
43 Drs. Hi. Burmawi. JM - Guru PKn
44 Juli Handoko, S.Pd. - Guru Penjaskes
45 Resta Wahyu, S.Pd. - Guru Penjaskes

46 Martliendha S.P, S.Pd. - Guru
Pen. Seni
Budaya

47 Julia Elawati MN, S.Pd. - Guru Matematika
48 Yuca Aryanti I, S.Pd. - Guru Kimia
49 Yeni Guru B.Lampung

Sumber: Dokumen Tata Usaha SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.

4) Data Tenaga Kependidikan (Karyawan/Tata Usaha)

NO NAMA NIP GOL
BIDANG
TUGAS

1 Sofyan Sauri, S.Pd 960100030 III/b Ka.TU
2 Edi Yulianto 960100035 III/a Staf TU
3 Mahyuli 950100017 II/d Staf TU
4 Hj. Nurjanah Eliana 950100018 III/a Staf TU
5 Siti Nur Prafitri.M, S.Pd. 211100068 II/b Laboran
6 Ahmad Fatoni,,SE - Staf TU
7 Aprikatiningsih, SE - Staf TU
8 Jamsari - Pmb. Umum
9 Sugiono, S.IP - Pustakawan
10 Suwito - CS
11 Tarmizi - CS
12 Hamdani - CS
13 Edwar Aprizal - CS
14 Sigit Maryadi - CS

Sumber: Dokumen Tata Usaha SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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Lampiran 11

Sarana dan Prasarana
SMA Al-Kautsar Bandar Lampung

1) Sumber Belajar

No Jenis Sumber Belajar
Jumlah
Ruang

Luas
Ruangan

Baik
Kurang

Baik
Tidak
ada

1 Ruang Perpustakaan 1 141 m2 
2 Ruang Laboratorium

a. IPA
Fisika

Kimia
Biologi

b. IPS
c. Bahasa
d. Komputer
e. Multimedia

1
1
1
-
1
2
1

130 m2

130 m2

130 m2

-

80 m2

100 m2

80 m2









3 Ruang kesenian /
Keterampilan

1 80 m2 

4 Ruang media / Pusat
sumber belajar / Ruang
audio visual

1 90 m2 

5 Rumah kaca / Green
House

1 150 m2  

6 Ruang olah raga
(in door)



7 Lapangan olah raga
(out door)

1 1000 m2 

8 Ruang Kelas 24 116 m2 
9 Buku perpustakaan

a. Fiksi
b. Non fiksi
c. Referensi

1300
850
434





10 Alat peraga/alat bantu
pembelajaran
a. Matematika
b. IPA
c. IPS
d. Bahasa






11 Alat praktik
a. Kesenian
b. Keterampilan
c. Pendidikan Jasmani





12 Media pendidikan
a. OHP
b. Audio player / radio
c. Video player /

televisi
d. Slide projector
e. Komputer untuk

pembelajaran
f. LCD
g. Papan display /

majalah dinding
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No Jenis Sumber Belajar
Jumlah
Ruang

Luas
Ruangan

Baik
Kurang

Baik
Tidak
ada

13 Software
a. Kaset pembelajaran
b. VCD pembelajaran




Sumber: Dokumen Sarpras SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.

2) Sarana Penunjang

No Jenis Sarana
Ada, kondisi

Tidak
Ada

Ktr
Baik

Kurang
baik

1 Ruang kepala sekolah 
2 Ruang wakil kepala sekolah 
3 Ruang guru 
4 Ruang tata usaha 
5 Ruang Bimbingan & Konseling 
6 Ruang OSIS 
7 Ruang Komite Sekolah 
8 Ruang Aula / Serba guna 
9 Ruang kesehatan / UKS 
10 Ruang ibadah / Masjid 
11 Ruang keamanan / satpam 
12 Lapangan upacara 
13 Ruang tamu 
14 Ruang koperasi 
15 Kantin 
16 Toilet / WC, jumlah 21  

Sumber: Dokumen Sarpras SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.

3) Prasarana

No Jenis
Keberadaan Fungsi

Ada Tidak ada Baik
Tidak
baik

1 Instalasi air  
2 Jaringan listrik  
3 Jaringan telepon  
4 Internet  
5 Akses jalan  
6 Sumber Air  

Sumber: Dokumen Sarpras SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.

4) Data Ruang/Gedung
No Jenis Ruang Jumlah Kondisi Ktr

01. Ruang Kelas 25 Baik Cukup

02. Ruang Lab Kimia/Biologi 1/1 Baik
03. Laboratorium Fisika 1 Baik
04. Laboratorium Komputer 2 Baik
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No Jenis Ruang Jumlah Kondisi Ktr

05. Perpustakaan 1 Baik
06. Serba Audio Visual 1 Baik

07. Ruang Kepala Sekolah 1 Baik
08. Ruang BK 1 Baik

09. Ruang Wakil Kep. Sekolah 3 Baik
10. Ruang Guru 1 Baik

11. Ruang Tata Usaha 1 Baik
12. Kamar Mandi/WC 30 Baik
13. Gudang 1 Baik

14. Rumah Penjaga/CS 1 Baik
15. Mushola 1 Baik

16. Ruang OSIS 1 Baik
17. Tempat Parkir 2 Baik

18. Laboratorium IPS 1 Baik
19. Ruang Pramuka 1 Baik
20. Ruang Ekstra Kurikuler 4 Baik

21. Ruang Tamu 3 Baik

22. Studio Musik 1 Baik

Jumlah 83

Sumber: Dokumen Sarpras SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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Lampiran 12

Kelompok Mata Pelajaran

NO
KELOMPOK MATA

PELAJARAN MATA PELAJARAN

1 Agama dan Akhlak Mulia 1. Pendidikan Agama Islam
2. Bahasa Arab
3. Tahfizhul Qur’an

2 Kewarganegaraan dan
Kepribadian

1. Pendidikan Kewarganegaraan

3 Ilmu Pengetahuan dan
Teknologi

1. Bahasa Indonesia
2. Bahasa Inggris
3. Matematika
4. Fisika
5. Kimia
6. Biologi
7. Sejarah
8. Geografi
9. Ekonomi
10. Sosiologi
11. Teknologi Informasi dan

Komunikasi (TIK)
4 Estetika 1. Seni Budaya
5 Jasmani, Olah Raga dan

Kesehatan
1. Pendidikan Jasmani dan

Kesehatan (Penjasorkes)
Sumber: Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung
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Lampiran 13

Jenis Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu Per Minggu Kelas X

Komponen
Alokasi Waktu

Kurikulum
Nasional

Kurikulum
SMA Al-Kautsar

A.Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4
4. Bahasa Inggris 4 4
5. Matematika 4 4
6. Fisika 2 2
7. Biologi 2 2
8. Kimia 2 2
9. Sejarah
10. Geografi
11. Ekonomi
12. Sosiologi

1
1
2
2

2
2
2
2

13. Seni Budaya 2 2
14.PendidikanJasmani Olahraga dan
Kesehatan

2 2

15. Teknologi Informasi dan
Komunikasi

2 2

16. Bahasa Arab 2 2
B.  Muatan Lokal ( Tahfizhul
Qur’an )

2 2

C. Pengembangan Diri 2*) 2

Jumlah 38 42

Sumber: Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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Lampiran 14

Jenis Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu Per Minggu
Kelas XI IPA

Komponen

Alokasi Waktu

Kurikulum
Nasional

Kurikulum
SMA Al-
Kautsar

A.Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4
4. Bahasa Inggris 4 4
5. Matematika 4 5
6. Fisika 4 4
7. Biologi 4 4
8. Kimia 4 4
9. Sejarah 1 1

10. Seni Budaya 2 2
11. Pendidikan Jasmani Olahraga dan Kesehatan 2 2
12.Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2
13. Bahasa Arab 2 2
B.  Muatan Lokal ( Tahfizhul Qur’an ) 2 2
C. Pengembangan Diri 2*) 2

Jumlah 39 42
Sumber: Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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Lampiran 15

Jenis Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu Per Minggu Kelas XI IPS

Komponen
Alokasi Waktu

Kurikulum
Nasional

Kurikulum
SMA Al-Kautsar

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 2 2
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 4
4. Bahasa Inggris 4 4
5. Matematika 4 4
6. Sejarah
7. Geografi
8. Ekonomi
9. Sosiologi

3
3
4
3

3
3
5
3

10. Seni Budaya 2 2
11.Pendidikan Jasmani Olahraga dan
Kesehatan

2 2

12. Teknologi Informasi dan
Komunikasi

2 2

13. Bahasa Arab 2 2
B. Muatan Lokal (Tahfizhul

Qur’an)
2 2

C. Pengembangan Diri 2*) 2

Jumlah 39 42
Sumber: Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.



652

Lampiran 16

Jenis Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu Per Minggu Kelas XII IPA

Komponen

Alokasi Waktu

Kurikulum
Nasional

Kurikulum
SMA Al-

Kautsar
A. Mata Pelajaran
1. Pendidikan Agama 2 2
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 6
4. Bahasa Inggris 4 4
5. Matematika 4 7
6. Fisika 4 6
7. Biologi 4 6
8. Kimia 4 4
9. Sejarah 1 1
10. Seni Budaya 2 2
11. Penjasorkes 2 2
12. Teknologi Informasi dan
Komunikasi

2 2

13. Bahasa Arab 2 2
B.  Muatan Lokal (Tahfizhul
Qur’an )

2 2

C. Pengembangan Diri 2*) 2
Jumlah 39 50

Sumber: Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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Lampiran 17

Jenis Mata Pelajaran dan Alokasi Waktu Per Minggu Kelas XII IPS

Komponen
Alokasi Waktu

Kurikulum
Nasional

Kurikulum
SMA Al-
Kautsar

A. Mata Pelajaran

1. Pendidikan Agama 2 2
2. Pendidikan Kewarganegaraan 2 2
3. Bahasa Indonesia 4 6
4. Bahasa Inggris 4 4
5. Matematika 4 6
6. Sejarah
7. Geografi
8. Ekonomi
9. Sosiologi

3
3
4
3

3
5
7
3

10. Seni Budaya 2 2
11. Penjasorkes 2 2
12. Teknologi Informasi dan Komunikasi 2 2
13. Bahasa Arab 2 2
B.  Muatan Lokal (Tahfizul Qur’an) 2 2
C. Pengembangan Diri 2*) 2

Jumlah 39 50
Sumber: Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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Lampiran 18

Daftar Nilai Kriteria Ketuntasan (KKM) SMA Al-Kautsar Bandar Lampung
Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2015/2016

NO
MATA

PELAJARAN

NILAI KKM/KELAS

X.1

X.2-

X.8

XI

IPA

1

XI

IPA

2-4

XI

IPS

XII

IPA

1

XII

IPA

2-4

XII

IPS

1 PAI 75 75 77 77 75 75 75 75

2 PKn 76 75 75 75 75 75 75 75

3 Bahasa Indonesia 78 77 79 76 76 78 75 75

4 Bahasa Inggris 80 76 82 76 76 85 76 76

5 Matematika 77 75 77 75 75 78 75 75

6 Fisika 78 76 78 77 78 76

7 Kimia 76 75 76 75 77 76

8 Biologi 78 75 77 75 78 76

9 Ekonomi 77 75 75 75

10 Geografi 77 75 75 75

11 Sejarah 75 75 75 75 75 75 75 75

12 Sosiologi 79 75 76 77

13 Penjaskes 70 70 73 73 73 75 75 75

14 Kesenian 75 75 75 75 75 75 75 75

15 TIK 77 75 77 75 75 77 75 75

16 Bahasa Arab 80 77 80 77 77 80 77 77

17 Tahfiz Qur'an 77 75 77 75 75 77 75 75

Sumber: Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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Lampiran 19

Daftar Nilai Kriteria Ketuntasan (KKM) SMA Al-Kautsar Bandar Lampung
Semester Genap Tahun Pelajaran 2015/2016

NO
MATA

PELAJARAN

NILAI KKM/KELAS

X.1
X.2-
X.8

XI
IPA

1

XI
IPA
2-4

XI
IPS

XII
IPA

1

XII
IPA
2-4

XII
IPS

1 PAI 77 75 77 75 75 75 75 75

2 PKn 76 75 76 75 75 75 75 75

3 Bahasa Indonesia 76 75 78 75 75 79 77 77

4 Bahasa Inggris 78 75 80 75 75 80 78 75

5 Matematika 77 75 77 75 75 78 75 75

6 Fisika 76 75 75 75 75 75

7 Kimia 76 75 76 75 76 75

8 Biologi 77 75 77 75 77 75

9 Ekonomi 77 75 75 75

10 Geografi 77 75 75 75

11 Sejarah 75 75 75 75 75 75 75 75

12 Sosiologi 76 75 75 76

13 Penjaskes 70 70 73 73 73 75 75 75

14 Kesenian 75 75 75 75 75 75 75 75

15 TIK 77 75 77 75 75 77 75 75

16 Bahasa Arab 78 75 78 75 75 78 75 75

17 Tahfiz Qur'an 77 75 77 75 75 77 75 75

Sumber: Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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Lampiran 20

Cakupan Kelompok Mata Pelajaran

No
Kelompok

Mata
Pelajaran

Cakupan

1. Agama dan
Akhlak
Mulia

Kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia dimaksudkan
untuk membentuk peserta didik menjadi manusia yang beriman
dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta berakhlak
mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral
sebagai perwujudan dari pendidikan agama.

2. Kewarganeg
araan dan
Kepribadian

Kelompok mata pelajaran kewarganegaraan dan kepribadian
dimaksudkan untuk peningkatan kesadaran dan wawasan peserta
didik akan status, hak, dan kewajibannya dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta peningkatan
kualitas dirinya sebagai manusia.
Kesadaran dan wawasan termasuk wawasan kebangsaan, jiwa
dan patriotisme bela negara, penghargaan terhadap hak-hak asasi
manusia, kemajemukan bangsa, pelestarian lingkungan hidup,
kesetaraan gender, demokrasi, tanggung jawab sosial, ketaatan
pada hukum, ketaatan membayar pajak, dan sikap serta perilaku
anti korupsi, kolusi, dan nepotisme.

3. Ilmu
Pengetahuan
dan
Teknologi

Kelompok mata pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada
MA dimaksudkan untuk memperoleh kompetensi lanjut ilmu
pengetahuan dan teknologi serta membudayakan berpikir ilmiah
secara kritis, kreatif dan mandiri.

4. Estetika Kelompok mata pelajaran estetika dimaksudkan untuk
meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan
kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.
Kemampuan mengapresiasi dan mengekspresikan keindahan
serta harmoni mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam
kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan
mensyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan
sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

5. Jasmani,
Olahraga dan
Kesehatan

Kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada
MA dimaksudkan untuk meningkatkan potensi fisik serta
membudayakan sikap sportif, disiplin, kerja sama, dan hidup
sehat.
Budaya hidup sehat termasuk kesadaran, sikap, dan perilaku
hidup sehat yang bersifat individual ataupun yang bersifat
kolektif kemasyarakatan seperti keterbebasan dari perilaku
seksual bebas, kecanduan narkoba, HIV/AIDS, demam berdarah,
muntaber, dan penyakit lain yang potensial untuk mewabah.

Sumber: Dokumen Kurikulum SMA Al-Kautsar Bandar Lampung TP. 2015/2016.
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