
HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Drs. M. Hariyadi Purwanto, M.Ag.  (Kepala MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 18 Januari 2012 

Tempat : Ruang Kepala MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana perencanaan yang dilakukan sekolah menghadapi tahun 

pelajaran baru? 

Jawab : Sebelum dimulai tahun pelajaran baru, sekolah selalu 

menyelenggarakan kegiatan penyusunan kurikulum tingkat sekolah. 

Hal tersebut dapat menjadi sarana bagi guru dalam memahami SK dan 

KD yang sifatnya masih global. Sebagai kompetensi minimal, SK dan 

KD masih perlu ditambah, diperluas, dirinci, dan diperalam untuk 

menuju kompetensi maksimal. Pencapaian sejumlah KD akan 

menentukan keberhasilan pencapaian SK. Sekali lagi, SK dan KD 

dalam standar isi dalam Permen 22/2006 terbuka untuk ditambah dan 

dijabarkan sehingga menjadi lebih lengkap, rinci, dan mendalam 

menuju kompetensi maksimal.  

Pertanyaan : Bagaimana halnya dengan perencanaan bidang pengembangan yang 

diajarkan di sekolah? 

Jawab : Untuk semua bidang pengembangan yang diajarkan di sekolah kami, 

semuanya sudah tersedia silabus yang memuat kompetensi dasar, hasil 

belajar dan indikator. Mengingat dalam pelaksanaan kurikulum 

sepenuhnya diserahkan kepada sekolah dalam konteks KTSP, maka 

penjabaran silabus dalam bentuk rencana pembelajaran sepenuhnya 

saya serahkan kepada guru pada masing-masing mata pelajaran.  

Pertanyaan : Bagaimana validasi perangkat yang telah disusun oleh pihak sekolah? 



Jawab : Sebelum dipergunakan, semua perangkat pembelajaran sebagai bagian 

dari perencanaan pengelolaan pembelajaran terlebih dahulu dikoreksi 

oleh Kantor Departemen Agama. Apabila jabaran SK dan KD sudah 

sesuai maka akan disahkan oleh Kepala Depag Kabupaten dan apabila 

belum sesuai akan dikembalikan lagi untuk direvisi… 

Pertanyaan : Bagaimana penjabaran indikator pembelajaran?  

Jawab : Penjabaran indikator dan memilih indikator sepenuhnya diserahkan 

pihak sekolah. Melalui kebijakan ini diharapkan guru benar-benar 

dapapt memilih secara tepat dan dapat mengolah menjadi kegiatan 

menarik.  

Pertanyaan : Bagaimana pengembangan kegiatan pembiasaan berbasis religi? 

Jawab : Semua kegiatan pembiasaan yang sifatnya religi tersebut kami 

laksanakan atas persetujuan seluruh guru, komite sekolah dan orang 

tua/wali. Jadi, hal ini merupakan kesepakatan bersama serta tidak 

bertentangan dengan kebijakan institusi. Saya kira sudah saatnya 

sekolah memberikan life skill yang nyata utamanya melalui kegiatan 

keagamaan tersebut 

Pertanyaan : Bagaimana mendidik dalam konsep madrasah? 

Jawab : Dalam mendidik seseorang kita hendaknya mampu menerima diri 

sebagaimana adanya dan kemudian mengungkapkan secara jujur. 

Mendidik tidak sekedar mentransfer ilmu pengetahuan, melatih 

keterampilan verbal kepada para siswa, namun merupakan bantuan 

agar siswa dapat menumbuh kembangkan dirinya secara optimal.  

Pertanyaan : Selain mata pelajaran pokok, apakah sekolah juga menyelenggarakan 

kegiatan pengembangan diri? 

Jawab : Selain mata pelajaran pokok, di sekolah kami juga melaksanakan 

kegiatan pengembangan diri khususnya pengembangan ilmiah dalam 



rangka lomba keagamaan. Terbukti dalam setiap tahun sekolah kami 

mewakili Karisidenan dalam event lomba tersebut.  

Pertanyaan : Bagaimana langkah untuk mengembangkan madrasah ini lebih maju? 

Jawab : Kami bersepakat akan membuat sekolah kami lebih berkembang lagi, 

kami telah menyusun rencana pengembangan sekolah yang mana 

program kami sesuai dengan keadaan dan kenyataan yang telah ada. 

Kalau sekarang anak didik kami dapat berprestasi ditingkat kota, kami 

berencana dan bertekat untuk dapat berprestasi di tingkat propinsi 

bahkan kalau bisa nasional. Oleh sebab itu daya dukung dibidang 

fasilitas belajar siswa menjadi sangat penting..  

Pertanyaan : Bagaimana penilaian yang dilaksanakan dalam rangka pengelolaan 

pembelajaran di madrasah ini? 

Jawab : Penilaian yang dilakukan mencakup penilaian proses belajar yang 

sedang berlangsung dan penilaian hasil belajar. Penilaian proses 

meliputi proses penemuan, pengembangan konsep, serta proses 

berkembangnya sikap dan nilai. Penilaian hasil belajar dapat berupa 

konsep yang telah disukai, sikap dan nilai yang telah berkembang 

pada diri siswa, dan keterampilan proses yang terbina. Saya selaku 

kepala sekolah selalu menekankan pada guru agar dalam melakukan 

peniliaian pengetahuan dan konsep menggunakan alat yang 

mengungkapkan penalaran dan kreativitas siswa. Oleh karena itu, 

dianjurkan agar tes uraian atau esay lebih sering digunakan.  

Pertanyaan : Bagaimana kesiapan guru dalam rangka pelaksanaan KTSP 

madrasah? 

Jawab : Dalam pelaksanaan KTSP guru memang dituntut untuk terampil 

mengembangkan keterampilan hidup yang tepat agar kelak siswa 

menjadi manusia yang berkualitas yang mandiri dan bermoral baik. 

Pada usia remaja awal perlu mulai diarahkan pada dasar-dasar 



kecakapan hidup awal seperti rasa percaya diri, berani 

mengungkapkan ide/gagasan, rasa estetika, bekerja dalam kelompok 

dan lain-lain  

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  :  Drs. Tri Romo Dewo, M.Pd. (Waka Kurikulum MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 14 Januari 2012 

Tempat : Ruang Waka MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana kemampuan guru dalam pengembangan silabus madrasah?

Jawab : Silabus yang memuat standar kompetensi, kompetensi dasar serta 

indikator idealnya dipahami guru. Sebagai contoh guru Mapel Fiqih 

harus tahu SK dan KD mata pelajaran fiqih, agar kegiatan dan 

pengalaman belajar yang diberikan kepada siswa lebih tepat. Bahkan, 

sangat baik bila guru dengan suka rela mau membuat perjenjangan 

jabaran isi SK dan KD untuk setiap mata pelajaran.  

Pertanyaan : Bagaimana perangkat pembelajaran yang telah disusun guru? 

Jawab : Perangkat pembelajaran yang disusun guru kami sudah sesuai dengan 

pedoman. Buktinya perangkat yang kami ajukan belum pernah 

dikembalikan oleh Kandepak Karanganyar untuk dikoreksi… 

Pengawas memang telah memberikan bimbingan untuk 

mengantisipasi hal tersebut. 

Pertanyaan : Bagaimana susunan silabus yang baik? 

Jawab : Dalam silabus baik program semester maupun SKM (Satuan Kegiatan 

Mingguan) tidak perlu dicantumkan komponen tujuan pembelajaran, 

tetapi cukup indikator dan hasil belajar. Sementara itu, dalam RPP, 

wajib dicantumkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran 

dirumuskan dengan menggunakan kata-kata operasional yang 

menggambarkan perilaku spesifik. Penggunaan kata-kata operasional 

itu akan memudahkan guru mengukur ketercapaian tujuan 



pembelajaran, dalam bentuk kegiatan pembelajaran yang jelas.  

Pertanyaan : Bagaimana penjabaran SK dan KD yang dilakukan guru? 

Jawab : Mengingat dalam penjabaran KTSP disesuaikan dengan kondisi 

sekolah, maka saya menekankan pada guru agar dalam menjabarkan 

SK dan KD menjadi indikator maupun tujuan pembelajaran dibuat 

secara realistis sesuai dengan kondisi sekolah … 

Pertanyaan : Bagaimana teknik mengembangkan materi pembelajaran?  

Jawab : Materi pembelajaran adalah fakta, konsep, prinsip, model, prosedur 

atau gabungan dari dua atau lebih jenis materi tersebut yang 

dihadirkan guru dalam pembelajaran untuk membantu siswa 

mempelajari dan menguasai kompetensi tertentu yang ditetapkan. Bila 

ada KD: Mendeskripsikan proses-proses khusus yang terjadi di 

lapisan lithosfer dan atmosfer yang terkait dengan perubahan zat dan 

kalor, apa materi pembelajaran yang tepat untuk dihadirkan? 

Tampilan pengenalan diri apa yang baik? 

Pertanyaan : Bagaimana penjabaran indikator yang dilakukan oleh guru? 

Jawab : Pastikan jabaran indikator benar-benar tepat, sesuai dengan jiwa dan 

arah KD. Setelah itu, pilihlah kegiatan pembelajaran yang kaya dan 

bervariasi sehingga memungkinkan pencapaian (sejumlah) indikator 

secara lebih cepat dan tepat. Pilihlah kegiatan pembelajaran yang 

dapat menumbuhkan dan meningkatkan kemampuan afektif, kognitif 

maupun psikomotorik siswa.  

Pertanyaan : Bagaimana kedudukan pendidik dalam proses pembelajaran? 

Jawab : Pendidik tidak bertindak sebagai guru melainkan fasilitator dan 

partner dialog; pendekatan reflektif mengajak siswa untuk berdialog 

dengan dirinya sendiri; sedangkan pendekatan ekspresif mengajak 

siswa untuk mengekspresikan diri dengan segala potensinya.  



Pertanyaan : Bagaimana strategi pembelajaran dyang diterapkan guru? 

Jawab : Strategi pembelajaran yang diterapkan guru sudah bervariasi, dimana 

guru sudah menggunakan strategi dan metode pembelajaran secara 

variatif dalam rangka mengembangkan kemampuan siswa melalui 

pendidikan yang berorientasi kecakapan hidup atau life skill. Dalam 

mendidik siswa kami mengacu pada kurikulum yang kami 

kembangkan secara interaktif dan kontektual.  

Pertanyaan : Bagaimana metode pembelajaran yang diterapkan oleh guru? 

Jawab : Metode pembelajaran yang digunakan adalah student active learning, 

dimana siswa dilibatkan aktif dalam diskusi maupun dalam aktivitas. 

Guru lebih ditekankan untuk bertanya kepada siswa, dan siswa lebih 

aktif untuk memberikan jawaban dan komentar. Filosofi dari cara ini 

adalah bahwa fungsi pendidikan adalah mengaktualkan dari dalam diri 

siswa. Dengan cara ini potensi dalam diri siswa dapat diaktualisasikan 

secara optimal. Hal ini berbeda dengan sistem pendidikan klasikal 

dimana siswa dianggap bejana kosong yang perlu diisi. Anak bersikap 

pasif, dan guru hanya memberi, yang akhirnya dapat membuat siswa 

tidak dapat berpikir kreatif.  

Pertanyaan : Saya pernah mendengar tentang portofolio. Bagaimana dengan hal 

itu? 

Jawab : Penilaian portofolio merupakan perluasan dari penilaian model skor 

dengan memasukkan substansi deskripsi dari apa yang dapat 

dilakukan siswa dan apa yang dialami siswa. Dasarnya adalah siswa 

dapat menyelesaikan tugas atau kegiatan, mendemontrasikan apa yang 

dapat mereka lakukan dan apa yang mereka ketahui.  

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Dra. Churun Maslachah, (Staf kurikulum MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 20 Januari 2012 

Tempat : Ruang Waka MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana kegiatan perencanaan pembelajaran yang dilaksanakan di 

madrasah ini? 

Jawab : Perencanaan proses pembelajaran dilaksanakan dengan penyusunan 

silabus serta penyusunan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) 

berikut dengan program semester. Semua guru berperan dalam 

penyusunan rencana pembelajaran berdasarkan silabus dengan arahan 

kepala sekolah serta waka kurikulum sebagai supervisor secara secara 

berkala dilakukan supervise oleh pengawas sekolah.  

Pertanyaan : Bagaimana perumusan tujuan pembelajaran yang dilakukan guru? 

Jawab : Tujuan pembelajaran harus dirumuskan jelas karena akan menentukan 

arah kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan… Semakin jelas 

tujuannya maka semakin terarah pula kegiatannya… Acuannya adalah 

indikator yang telah dibuat… 

Pertanyaan : Bagaimana kebiasaan yang dilakukan di madrasah ini dalam 

pembelajaran? 

Jawab : Masuk ruang dengan cara berjabat tangan dengan guru kemudian 

dilanjutkan dengan berdoa dimaksudkan membiasakan siswa untuk 

hormat pada guru, tertib dan patuh pada peraturan, mengembangkan 

sikap tawaduk serta berprasah diri kepada Allah SWT agar diberi 

kemudahan dalam menyerap ilmu. 



Pertanyaan : Apa nilai moral dari kegiatan pembiasaan yang dilakukan tersebut? 

Jawab : Pada waktu mengucapkan salam ditanamkan pembiasaan, antara lain: 

sopan santun, menunjukkan reaksi dan emosio yang wajar, berani dan 

mempunyai rasa ingin tahu yang besar, sikap saling hormat 

menghormati, menciptakan suasana keakraban, melatih keberanian 

dan mengembangkan sosialisasi siswa.  

Pertanyaan : Mengapa perlu dikembangkan rasa tanggung jawab dalam proses 

pembelajaran? 

Jawab : Tanggung jawab akan menumbuhkan iniatiatif. Apabila mereka 

merasa mampu untuk berinisiatif untuk melakukan kegiatan sesuai 

dengan yang diinginkannya, maka akan membumbuhkan rasa 

kemampuan diri atau kreativitas, dan berani mencetuskan ide-idenya, 

serta menjalankan ide-idenya.   

Pertanyaan : Bagaimana kesiapan guru yang semestinya sebelum mengajar dalam 

kelas? 

Jawab : Guru sudah mengetahui kondisi dan kekhususan kelasnya, baik yang 

menyangkut siswa maupun lingkungan fisik kelas. Guru telah 

memfokuskan diri pada pembelajaran yang berupa apersepsi, umpan 

balik, atau kegiatan ringan yang menarik, tujuan pembelajaran yang 

jelas dan kongkrit, dan keterampilan, kemampuan serta pengetahuan 

yang disajikan cukup bermakna. Dalam pengelolaan pembelajaran, 

guru mampu memperhatikan perbedaan individual siswa sehingga 

dapat menerapkan strategi yang dipergunakan untuk menanamkan 

karakter pada siswa.  

Pertanyaan : Mengapa siswa tidak boleh diperlakukan kasar seperti menghukum? 

Jawab : Sering terjadi guru mempermalukan siswa di depan kelas, memarahi 

atau bahkan menghukumnya. Kita semua pasti pernah melihat atau 



mempunyai pengalaman tentang sikap guru yang seperti itu. Sekali 

siswa dipermalukan, ia akan takut gemetaran ketika harus menjawab 

pertanyaan gurunya, sehingga ia menjadi tidak percaya diri untuk 

mengungkapkan pendapatnya di depan kelas.  

 

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Dra. Ratna Hidayati, ( guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 20 Januari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Pernahkah anda di supervise terkait dengan administrasi 

pembelajaran? 

Jawab : Kami setiap awal, tengah dan akhir semester mendapat kunjungan dari 

pengawas dengan maksud untuk supervise baik yang sifatnya 

administrative maupun teknis pembelajaran. Termasuk yang 

disupervisi adalah perangkat pembelajaran yang telah kami susun 

dalam setiap semesternya. Dari situ biasanya pengawas akan 

memberikan masukan-masukan pada kami.  

Pertanyaan : Apa pentingnya pujian yang diberikan guru? 

Jawab : Kata-kata atau kalimat yang diucapkan guru setelah melihat sikap atau 

perilaku siswa yang baik, misalnya dengan pujian. Secara non verbal 

bisa dalam bentuk ekspresi wajah atau gerakan anggota badan yang 

memberikan kesan kepada siswa seperti anggukan kepala, 

memberikan acunagan jempol dan lain-lain  

Pertanyaan : Mengapa dalam proses pembelajaran sangat penting bagi guru untuk 

melakukan perencanaan matang? 

Jawab : Ketika berada dalam kelas, kami sering menjumpai hal-hal tak terduga 

seperti adanya siswa yang selalu mengajukan pertanyaan tentang 

peristiwa di sekitarnya, serta ingin memahami sikap, nilai-nilai dan 

kebiasaan yang dilakukanoleh orang dewasa. Kadang-kadang mereka 

peka terhadap tanggapan-tanggapan negatif. Berdasar pengalaman 



tersebut kami melakukan perencanaan pembelajaran  lebih matang 

lagi  

Pertanyaan : Bagaimana strategi untuk menangani siswa bermasalah dan siswa 

berprestasi? 

Jawab : Disediakan kelas khusus bagi anak yang mengalami kesulitan belajar 

yang pelaksanaannya dilakukan bersamaan dengan kegiatan privat. 

Demikian pula siswa yang memiliki kemampuan belajar lebih maju 

juga mendapatkan bimbingan khusus dari guru sehingga potensinya 

dapat diberdayakan untuk mendukung prestasi akademik maupun non 

akademik.  

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Syarif Hidayatullah, S.Pd. ( guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 24 Januari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Pernahkan perangkat pembelajaran yang anda susun direvisi? 

Jawab : Perangkat pembelajaran yang saya susun memang ada pembenahan 

pembenahan dari pengawas terutama dalam penjabaran SK dan KD. 

Memang ada hal-hal yang kurang terperinci sehingga perlu diperjelas. 

Melalui wawancara dengan pengawas juga saya dapat belajar untuk 

memahami keterkaitan SK dan KD serta proses penjabarannya… 

Pertanyaan : Bagaimana mengintegrasikan aspek yang hendak dicapai siswa? 

Jawab : Aspek-aspek yang diharapkan dicapai siswa dalam pembelajaran, 

diintegrasikan dalam silabus. Hal ini telah dilakukan guru ketika 

menyusun silabus, program semester, dan rencana pelaksanaan 

pembelajaran. Memahami standar kompetensi lulusan juga telah 

dilakukan ketika menyusun silabus. Walaupun demikian, ketika 

penyusunan bahan ajar dilakukan, dokumen-dokumen tersebut perlu 

dihadirkan dan dibaca kembali. Hal itu akan membantu penyusun 

bahan ajar dalam mengaplikasikan prinsip relevansi, konsistensi, dan 

kecukupan.  

Pertanyaan : Bagaimana kondisi siswa yang pernah anda hadapi? 

Jawab : Sering membanding-bandingkan dan meminta perlakuan adil. 

Mempunyai potensi untuk bertindak kasar yang bermuara pada 

semakin turunnya otoritas orang dewasa di mata mereka, dan bisa 

bersikap sensitif terhadap perasaan orang lain.  

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Heru Siswanto, S.Pd. ( guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 28 Januari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana menjabarkan silabus? 

Jawab : Indikator dapat dijabarkan dan dirumuskan dengan baik bila guru 

menguasai secara mendalam perilaku utama yang terkandung dalam 

KD. Perilaku utama dalam KD bisa ditangkap dengan baik bila guru 

menguasai secara mendalam teori yang terkait dengan perilaku utama 

dalam KD tersebut 

Pertanyaan : Bagaimana menjabarkan indikator pembelajaran? 

Jawab : Misalnya ditetapkan indikator: Memaparkan teori kemagnetan bumi” 

dapat diturunkan tujuan pembelajaran (khusus): (1) siswa dapat 

menjelaskan teori magnet bumi, (2) siswa dapat menjelaskan 

karakteristik sifat kutub magnet, dan (3) siswa dapat menjelaskan sifat 

medan magnet.  

Pertanyaan : Apakah manfaat kegiatan pembiasaan yang dilakukan terhadap siswa? 

Jawab : Siswa dibiasakan agar patuh terhadap peraturan dan tata tertib di 

sekolah, memakai pakaian seragam secara pantas, datang tepat pada 

waktunya atau datang  tidak terlambat, mengikuti apel pagi sebelum 

masuk sekolah, membiasakan diri berdoa sebelum maupun setelah 

selesai melaksanakan aktivitas.  

Pertanyaan : Bagaimana kerjasama sekolah dan orang tua dalam mengembangkan 

pendidikan kemadrasahan? 



Jawab : Orang tua murid harus menjadi partner dalam membentuk karakter 

siswa, bahkan mempunyai peran utama. Sekolah madrasah sebagai 

sekolah berbasis agama harus mempunyai rencana yang jelas tentang 

kegiatan yang dapat dilakukan bersama orang tua murid agar 

penanaman nilai religi dalam diri siswa dapat terwujud.  

Pertanyaan : Mengingat basis madrasah adalah pendidikan afektif, bagaimana 

teknik evaluasi yang dilakukan guru? 

Jawab : Penilaian unjuk kerja ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian 

kompetensi yang menuntut siswa melakukan tugas tertentu seperti: 

hafalan surat dalam Qur’an atau hadits, melaksanakan ibadah atau 

praktek sholat, BTA dan sebagainya. Cara penilaian ini lebih otentik 

daripada tes tertulis karena apa yang dinilai mencerminkan 

kemampuan siswa yang sebenarnya.  

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Agus Dwi Prasetyo, S.Pd. (Guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 14, dan 24 Januari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Berapa banyak jumlah indikator yang pergunakan dan dikembangkan 

hasil jabaran dari suatu KD? 

Jawab : Berapa banyak jumlah indikator yang pergunakand an dikembangkan 

hasil jabaran dari suatu KD? Tidak ada ketentuan pasti. Rambu-

rambunya relevan dengan jenjang sekolah dan kebutuhan siswa dalam 

mempersiapkan diri melanjutkan sekolah, dan belajar sepanjang hayat 

di tengah masyarakat. Indikator wajib ada dalam program tahunan, 

tetapi tidak wajib ada dalam RPP. Yang wajib ada dalam RPP adalah 

tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, 

materi pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, alat/ 

bahan/sumber belajar, dan penilaian  

Pertanyaan : Apa dasar dihadirkannya sebuah sumber belajar? 

Jawab : Penghadiran sumber belajar yang berupa film, misalnya, bukan 

sekedar untuk dinikmati begitu saja, tetapi lebih dari itu, film 

dimanfaatkan untuk belajar melakukan apresiasi film atau bahkan 

siswa mungkin dapat belajar bagaimana seorang sutradara bekerja 

dengan baik untuk menghasilkan film yang baik.  

Pertanyaan : Mengapa perlu dilakukan pengelolaan kelas oleh guru? 

Jawab : Bagi seorang guru, pengelolaan kelas merupakan usaha sadar untuk 

mengatur kegiatan pembelajaran secara sistematis. Usaha sadar itu 

mengarah pada penyiapan bahan belajar, penyiapan sarana dan alat 



peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi dan kondisi 

proses pembelajaran dan pengaturan waktu, sehingga kegiatan 

pembelajaran berjalan dengan baik dan tujuan pengajaran dapat 

tercapai. 

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Siti Nurjannah, M.Pd.I. (guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 24 Januari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Apa pentingnya indikator dalam penjabaran perangkat pembelajaran? 

Jawab : Indikator juga dapat dimanfaatkan untuk mengukur atau mengetahui 

ketercapaian KD sekaligus sebagai acuan dalam pengembangan 

instrumen asesmen, acuan dalam pemilihan atau pengembangan bahan 

ajar, acuan dalam penentuan kegiatan atau pengalaman pembelajaran, 

dan acuan dalam penentuan alat/bahan/media/sumber belajar. 

Pertanyaan : Seberapa pentingkah pemilihan dan penggunaan pendekatan 

pembelajaran? 

Jawab : Memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran dengan tepat, 

yakni dapat mengembangkan seluruh potensi siswa secara optimal. 

Memilih pendekatan pembelajaran yang benar-benar dipahami dan 

fungsional serta dihindari penggunaan pendekatan yang hanya untuk 

adu gengsi karena sedang popular. Melakukan pula kegiatan 

pembelajaran yang memungkinkan siswa mengembangkan segenap 

potensinya, sehingga memungkinkan siswa berinteraksi dalam 

aktivitas pembelajaran secara optimal.  

Pertanyaan : Apa urgensi pendidikan sekolah madrasah? 

Jawab : Banyaknya orang tua yang gagal dalam mendidik siswa-anaknya. 

Namun kematangan emosi-sosial siswa dapat dikoreksi dengan 

memberikan latihan kepada siswa di sekolah. Sehingga pendidikan di 

sekolah adalah solusi yang tepat, apalagi kalau siswa tidak 



mendapatkan pendidikan di rumahnya.  

Pertanyaan : Bagaimana karakteristik siswa yang pernah Anda jumpai dalam 

proses pembelajaran? 

Jawab : Anak siswa mengalami perkembangan fisik, sosial, emosional dan 

intelektual. Anak siswa cenderung senang berkawan, walau sering 

pula menunjukkan akunya (egonya). Mereka ingin bekerja mandiri. 

Kami sebagai guru, dalam perencanaan pembelajaran telah 

mempertimbangkan hal tersebut.  

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Agus Nugroho, S.Pd. (guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 24 Januari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana membuat pembelajaran menjadi lebih bermakna? 

Jawab : Untuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar agar lebih bermakna 

dilakukan materi per sub bab. Tujuannya adalah yang pertama, untuk 

menyatukan isi program kegiatan belajar dalam satu kesatuan yang 

lebih berarti. Kedua, untuk memudahkan siswa dalam memahami 

materi. Dan yang terakhir, untuk menambah pengetahuan siswa 

terhadap hal-hal tertentu. 

Pertanyaan : Bagaimana seharusnya sikap seorang guru terhadap siswa? 

Jawab : Memberikan cinta dan kasih sayang saja tidak cukup, tetapi siswa 

perlu diajarkan disiplin dan diarahkan kepada hal-hal yang baik 

terutama ketika siswa semakin besar. Arahan ini dapat berupa contoh-

contoh yang baik, diskusi, misalnya dengan menimbulkan rasa 

sensitifitas siswa.  

Pertanyaan : Apakah urgensi seorang pendidik? 

Jawab : Pendidikan yang efektif adalah yang berpusat pada siswa atau 

pendidikan bagi siswa. Pendidik membantu siswa untuk menemukan, 

mengembangkan dan mencoba mempraktikkan kemampuan-

kemampuan yang mereka miliki. Guru menghormati, menghargai dan 

menerima siswa sebagaimana adanya.  

Pertanyaan : Bagaimana budaya sekolah yang membantu penciptaan karakter 



siswa? 

Jawab : Sudah menjadi budaya di sekolah ini, lima menit sebelum bel 

berbunyi guru akan masuk kelas. Tujuannya adalah untuk 

memberikan teladan pada siswa tentang disiplin, menyambut siswa 

yang akan masuk kelas maupun untuk meneliti kesiapan kelas secara 

keseluruhan termasuk kebersihan.  

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Drs. Qomaruddin, M.Pd.I. (guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 6 Februari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Mengapa perlu adanya pembelajaran bermakna? 

Jawab : Kegiatan pembelajaran yang bermakna akan berdampak luas kepada 

pemahaman siswa, antara lain mereka bukan hanya hafal dan paham 

terhadap sesuatu yang dipelajari tetapi juga dapat menerapkan dan 

mentransfer untuk kepentingan lain dalam kehidupannya.  

Pertanyaan : Seorang guru perlu melakukan refleksi. Menurut anda mengapa hal itu 

penting dilakukan? 

Jawab : Dalam perenungan itu, dalam pikiran saya timbul beberapa 

pertanyaan, misalnya: saya sudah berusaha keras, mengapa sebagian 

besar siswanya hanya memperoleh nilai akhir rata-rata pada batas 

KKM. Padahal saya tidak pernah absen, saya juga bersungguh-

sungguh dalam mengajar dan semua hasil penugasan juga saya 

koreksi, semua itu terjadi? Untuk waktu yang akan datang, langkah 

apa yang sebaiknya saya lakukan? Perlukah saya mengubah cara 

penyajian pembelajaran? Kegiatan perenungan itu semua termasuk 

contoh kegiatan evaluasi pembelajaran.  

Pertanyaan : Bagaimana seharusnya seorang guru mendidik siswa? 

Jawab : Dalam mendidik, seorang guru harus memperlakukan murid-muridnya 

dengan kasih sayang, adil, dan hormat. Anak siswa memerlukan 

pelekatan psikologis dengan orang tua dan pendidiknya. Apabila 

murid merasa sayang dan percaya dengan gurunya, maka mudah bagi 



mereka menuruti nasehat-nasehat moral yang diberikan. Selain itu 

guru juga memberikan perhatian khusus secara individual, dimana 

guru mengerti permasalahan setiap muridnya. Tumbuhkan rasa 

percaya diri setiap jiwa siswa, dengan dorongan atau pujian yang 

mempunyai sentuhan personal.  

 

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Drs. Sujino. (Waka Sarana dan Prasarana) 

Tanggal : 11 Februari 2012 

Tempat : Ruang Waka MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Mengapa guru perlu memanfaatkan sumber belajar? 

Jawab : Alat bantu atau sumber belajar perlu dimanfaatkan secara sinergis 

untuk mengoptimalkan pembelajaran. Sekalipun saat ini telah banyak 

media yang canggih, alat bantu mengajar seperti papan tulis, 

penghapus, spidol tetap diperlukan dalam pelaksanaan pembelajaran. 

Memang, media pembelajaran seperti LCD dan sejenisnya semakin 

memudahkan guru dalam pelaksanaan pembelajaran. Akan tetapi 

media itu juga bukan segalanya. Penciptaan kondisi yang dapat 

mendorong siswa untuk aktif dan berpikir kreatif tetap lebih utama.  

Pertanyaan : Apakah keteladanan yang biasa anda tunjukkan kepada siswa? 

Jawab : Teladan yang biasa saya tunjukkan adalah berpakaian yang rapi dan 

sopan, bertutur kata yang baik, mengucapkan salam bila bertemu 

dengan orang lain atau hadir di sekolah tepat waktu, dan lain-lain 

Pertanyaan : Mengapa paradigma pembelajaran klasikal perlu dirubah? 

Jawab : Sistem pengajaran klasikal menganggap siswa sebagai individu pasif 

dan gelas kosong yang perlu diisi sehingga tidak dapat merangsang 

siswa untuk cinta belajar. Siswa akan bersikap pasif, tidak kritis, dan 

tidak kreatif. Kecintaan siswa untuk belajar hanya dapat ditumbuhkan 

dengan sistem belajar yang menyenangkan dan melibatkan siswa 

secara aktif. Oleh karena itu, sekolah mengembangkan kurikulum 

pembelajaran terpadu agar siswa dapat menjadi manusia yang ingin 



belajar seumur hidup, sehingga dapat berpikir secara kritis, imajinatif, 

dapat mengungkapkan pertanyaan-pertanyaan kritis, dapat memberi 

alternatif solusi, menghargai perbedaan, dapat bekerjasama, dan dapat 

menjadi insane yang peduli.  

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Dra.Liliek Suparmi (Guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 13 Februari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana strategi anda memanfaatkan sumber belajar yang ada di 

sekitar sekolah? 

Jawab : Pada kesempatan yang lain, untuk menulis wacana deskripsi, misalnya 

siswa dapat diajak mengamati objek di sekitar kelas atau sekolah. 

Objek di sekitar kelas atau sekolah itu merupakan sumber belajar, 

yakni memungkinkan terjadi proses belajar mengenal aktivitas di 

lingkungan, sekitar misalnya melalui kegiatan mengamati objek, siswa 

dapat mengenal bermacam-macam aktivitas sosial yang berlangsung 

dalam masyarakat.  

Pertanyaan : Bagaimana cara anda memberikan perhatian terhadap siswa? 

Jawab : Memberikan perhatian atau pujian yang adil sesuai dengan kebutuhan 

masing-masing siswa, agar tidak menimbulkan rasa iri atau cemburu 

atau menghindari respon yang negatif.  

Pertanyaan : Apa pentingnya dilaksanakan sistem pembelajaran terpadu? 

Jawab : Diharapkan dengan sistem pembelajaran terpadu, dapat menciptakan 

siswa yang aktif dan kreatif. Dengan diterapkannya sistem ini 

diharapkan siswa dapat mengerti bahwa di dalam setiap kegiatan atau 

materi yang sedang dipelajari, pasti ada implikasinya bagi kehidupan 

sehari-harinya. Hal ini dapat mendorong siswa untuk senantiasa 

menyadari bahwa segala aspek pembelajaran merupakan sesuatu yang 



aplikatif dan diterapkan dalam seluruh kegiatan sehari-hari 

Pertanyaan : Bagaimana peran seorang guru dalam menumbuhkan kepercayaan diri 

siswa? 

Jawab : Guru sangat berperan dalam menumbuhkan sikap percaya diri. Guru 

harus secara halus tetapi mendorong kuat siswa untuk bereksplorasi 

agar mereka menyadari bahwa mereka dapat belajar menguasai 

sesuatu yang sebelumnya mereka tidak pernah berpikir akan bisa. 

Bayangkan kalau siswa diajarkan oleh guru yang galak, jarang 

memberikan pujian kepada siswa, tetapi lebih banyak mengkritik dan 

memarahi siswa. Salah satu faktor yang sering menjadi penyebab 

seorang siswa menjadi tidak percaya diri.  

 

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Dra. Siti Maimunah (Guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 14 Februari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana pengaturan ruang belajar dalam mendukung proses 

pembelajaran? 

Jawab : Pengaturan ruangan belajar perlu disesuaikan dengan kondisi siswa 

yang memerlukan keleluasaan bergerak. Keleluasaan bergerak ini 

diperlukanuntuk mempertinggi interaksi guru dengan siswa. Berbagai 

alat peraga maupun hasil karya siswa ditata dan dipajang sehingga 

nampak rapi. Selain untuk memperindah ruang kelas, juga 

dimaksudkan untuk menunjang efektivitas belajar dan motivasi siswa. 

Pertanyaan : Mengapa guru perlu mengembangkan materi pembelajaran? 

Jawab : Sebagai pelaksanaan dari KTSP, setiap guru memang dituntut agar 

mampu mengembangkan materi pembelajaran berikut alt peraga. 

Selanjutnya guru juga mampu mengembangkan kemampuan siswa 

khususnya yang terkait dengan perilaku dalam keseharian. Bahkan 

guru juga dituntut agar mampu menjadi model bagi siswa dengan 

selalu menunjukkan keteladanan.  

Pertanyaan : Bagaimana strategi untuk mengevaluasi proses pembelajaran? 

Jawab : Kumpulan hasil selama satu periode dianalisis untuk mengetahui 

tingkat perkembangan kemampuan siswa berdasarkan kompetensi/ 

indikator yang telah ditetapkan. Data berupa hasil karya siswa, untuk 

memperoleh kesimpulan tentang gambaran akhir perkembangan 

siswa. 

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Sri Hartatik, S.Pd (Guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 14 Februari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Apa saja instrumen evaluasi yang dipergunakan guru? 

Jawab : Lembar jawaban siswa atau hasil karya siswa, catatan pengamatan, 

rekaman hasil wawancara, yang dihasilkan siswa atau bentuk tulisan 

lain yang dihasilkan siswa akan dibaca dan dicermati guru dan pada 

akhirnya diberi skor. Proses memberi skor terhadap hasil penugasan, 

hasil karya atau kegiatan lainnya, atau proses memberi skor terhadap 

hasil pengamatan atau wawancara semua itu termasuk kegiatan 

pengukuran. Untuk melakukan pengukuran, guru perlu menyiapkan 

pengukuran atau instrumen pembantu lainnya. 

Pertanyaan : Bagaimana teknik menghadapi perkembangan siswa? 

Jawab : Cara terbaik untuk menghadapi siswa usia ini adalah dengan 

memberikan beberapa pilihan, sehingga mereka dapat 

mengembangkan rasa percaya diri dan kemandiriannya, yaitu dalam 

menentukan sendiri apa yang diinginkan. Misalnya, pada waktu-waktu 

tertentu sekolah memberikan beberapa alternatif pembelajaran di 

kelas, dan membolehkan siswa memilih sendiri sesuai dengan 

keinginannya.  

 

  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Drs. Munawar, M.Pd.I. (Waka Kesiswaan) 

Tanggal : 17 Februari  2012 

Tempat : Ruang Waka MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana pembiasaan kedisiplinan proses pembelajaran di madrasah 

ini? 

Jawab : Penanaman dedikasi kami maksudkan agar mempunyai jiwa disiplin 

yang tinggi sehingga bertanggung jawab atas tugas dan tanggung 

jawabnya masing-masing. Seperti yang berlangsung di madrasah ini, 

setiap pukul 06.30 guru yang bertugas piket sudah datang. Berdiri di 

depan gapura masuk untuk menyambut dan menerima salam dari 

siswa yang datang ke sekolah. Pukul 06.50 bel berbunyi sebagai tanda 

semua siswa masuk kelas dan pada pukul 07.00 tepat pembelajaran 

sudah dimulai … 

Pertanyaan : Apakah sejah awal siswa sudah ditanamkan pengenalan budaya 

madrasah? 

Jawab : Pada saat awal siswa masuk sekolah, sudah dikenalkan pada 

lingkungan sekolah melalui kegiatan MOS, yaitu mengenal siswa 

dengan guru, teman dan tenaga kependidikan lainnya beserta fasilitas-

fasilitas lainnya dan cara penggunaannya 

Pertanyaan : Bagaimana evaluasi pembelajaran yang dilaksanakan dimadrasah ini? 

Jawab : Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain melalui 

ulangan harian dan observasi. Pengamatan dilakukan untuk 

mengetahui perkembangan dan sikap siswa yang dilakukan dengan 

mengamati perkembangan kognitif siswa serta tingkah laku siswa 

dalam kehidupan sehari-hari secara terus menerus.  



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Suparyati, MM,  (guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 20 Februari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana pelaksanaan kegiatan pembiasaan berbasis karakter 

madrasah di sekolah ini? 

Jawab : Kegiatan pembiasaan di madrsah ini dilaksanakan dengan rutinitas 

kegiatan sehari-hari, misalnya berdoa bersama sebelum belajar, 

bertadarus bersama sebelum jam pertama dimulai,mengucapkan salam 

kepada sesama dan guru. 

Pertanyaan : Sesuai dengan karakter madrasah, biasanya identik dengan kegiatan 

religi. Bagaimana dengan hal tersebbut? 

Jawab : Kegiatan religi bagi siswa merupakan bentuk kegiatan pembiasaan. 

Hal itu di dasarkan pada pertimbangan bahwa pada umumnya siswa 

yang memiliki dasar agama yang kuat memiliki akhlak yang baik 

sehingga mereka mudah diarahkan dalam kegiatan pembelajaran.  

Pertanyaan : Sebarapa pentingkah dukungan portopolio bagi guru? 

Jawab : Bagi guru, portopolio menyajikan wawasan tentang banyak segi 

perkembangan siswa dalam cara belajarnya, cara berpikirnya, 

pemahamannya atas kegiatan yang dilakukan, kemampuannya 

mengungkapkan gagasan-gagasannya, sikapnya terhadap suatu 

kondisi, dan sebagainya.  

 

 

 



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Dra. Anna Fibbiawati  (guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 20 Februari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Mengapa terkadang di sekolah siswa justru menunjukkan sifat 

buuruk? 

Jawab : Sebenarnya sifat-sifat buruk yang timbul dari siswa bukanlah lahir 

dari fitrah mereka. Sifat tersebut timbul disebabkan kurangnya 

peringatan sejak dini dari guru maupun orang tuanya. Semakin 

dewasa maka semakin sulit untuk meninggalkan sifat tersebut. 

Pertanyaan : Bagaimana strategi agar anak memiliki karakter yang baik? 

Jawab : Anak dapat dilibatkan dalam kegiatan sosial. Hal ini untuk mendidik 

siswa belajar tanpa paksaan dan kekerasan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Agus Nugroho  (guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 20 Februari 2012 

Tempat : Ruang Guru Piket 

 

Pertanyaan : Bagaimana upaya yang anda lakukan agar siswa betah mengikuti 

proses pembelajaran di dalam kelas? 

Jawab : Menciptakan suasana belajar mengajar yang aman dan menyenangkan 

yaitu dengan mengadakan hubungan baik antara guru dengan siswa, 

sehingga siswa tidak ada perasaan tertekan atau rasa takut siswa 

kepada guru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Dra. Emi Sarwingsih, (guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 22 Februari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana penanaman nilai moral dalam pembelajaran di madrasah ? 

Jawab : Pelaksanaan pembelajaran dapat diberikan dengan kontrol eksternal 

dimana guru dapat secara otoritatif mengajarkan moral. Penekanan 

pentingnya perilaku baik dan sopan akan sangat efektif dilakukan.  

Pertanyaan : Bagaimana tingkat ketercapaian siswa dalam pembelajaran? 

Jawab : Ada tiga kelompok siswa yang perlu dicatat, kelompok pertama, siswa 

yang belum mencapai KKm, siswa yang kedua kelompok siswa yang 

sudah mencapai KKM, dan kelompok ketiga siswa yang sudah 

melampui nilai KKM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Jamilah, S.Si. (guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 20 Februari 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana metode guru menciptakan pembelajaran yang 

menyenangkan ? 

Jawab : Guru perlu menciptakan pembelajaran yang menarik perhatian 

mereka. Rasa ingin tahu siswa perlu disalurkan pada perbuatan yang 

sesuai. Rasa aman perlu diberikan, dan kemampuan berkosentrasi 

perlu ditingkatkan. Dalam pelaksanaan pembelajaran kami sebagi 

guru banyak melakukan kegiatan yang sifatnya memberikan 

pengalaman kepada siswa baik melalui kegiatan pembiasaan, 

keteladanan, maupun bermain peran.  

Pertanyaan : Bagaimana langkah sekolah dalam memeprtinggi mutu pemebelajaran 

bagi siswa? 

Jawab : Diadakan tambahan belajar wajib bagi kelas XII setiap hari dalam 

rangka menghadapi ujian nasional, serta kelas XI seminggu tiga kali. 

Pemberian jam tambahan sejak dini bagi kelas XI dilakukan sebagi 

langkah pemantapan sekaligus pengayaan materi yang diterima bagi 

siswa. Hal ini dilakukan untuk mempertinggi prestasi bagi siswa. 

Pertanyaan : Bagaimana penyampaian evaluasi pengelolaan pembelajaranyang 

dilaksanakan oleh guru? 

Jawab : Sebelum uraian atau deskripsi, terlebih dahulu dahulu dilaporkan 

perkembangan bidang pengembangan siswa secara umum untuk tiap-

tiap bidang pengembangan. Untuk laporan secara lisan dapat 

dilaksanakan dengan bertatap muka dengan wali murid. 



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Drs. Muhammad Hasanuddin, (guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 12 Maret 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Hal apa saja yang perlu dipertimbangakan dalam pembuatan 

instrumen evaluasi ? 

Jawab : Instrumen yang digunakan untuk evaluasi dengan memperhatikan sifat 

dan karakteristiknya adalah hasil kerja siswa yang meliputi hasil 

karya, hasil penugasan, unjuk karya, dan format observasi. Alat 

evaluasi yang digunakan untuk menilai bidang pengembangan 

kemampuan siswa adalah sebai berikut: tes formatif, pengamatan 

penugasan melalui tes perbuatan, pertanyaan lisan, dan menceritakan 

kembali.  

Pertanyaan : Mengapa perlu dilaksanakan evaluasi? 

Jawab : Evaluasi dilakukan sebagi bsuatu usaha mengumpulkan dan 

menafsirkan baerbagi informasi secara sistematis, berkala dan 

berkelanjutan, menyeluruh btentang proses dan hasil dari 

pertumbuhan dan perkembangan yang telah dicapai oleh siswa 

melalui kegiatan pembelajaran tersebut. 

 

 

 

 

 

 



HASIL WAWANCARA  

 

Responden  : Ali Muhson, M.Ag., (guru MAN 1 Surakarta) 

Tanggal : 29 Maret 2012 

Tempat : Ruang Guru MAN 1 Surakarta 

 

Pertanyaan : Bagaimana cara penyampaian hasil evaluasi ? 

Jawab : Laporan secara tertulis berupa nilai hasil belajar setiap mapel dalam 

bentuk nilai ulangan harian, nilai tugas, nilai mid semester maupun 

nilai semester. Khususnya laporan semester diberikan dengan bertatap 

muka dan mengadakan hubungan informasi timabal balik antara pihak 

sekolah dan orang tua  

Pertanyaan : Bagaimana cara melaukan evaluuasi? 

Jawab : Evaluasi dilakukan seiring dengan kegiatan pembelajaran. Acuan 

yang digunakan dalam melaksanakan evaluasi sehari-hari kompetensi 

yang tertuang dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rencana Pelaksanaan Pembelajaran  
(RPP) 

 
Satuan Pendidikan  : MAN 1 Surakarta 
Mata Pelajaran  : Fikih 
Kelas/Semester  : X/Genap 
Pertemuan Ke-  : Satu 
Tema/Topik  : Prinsip-prinsip ibadah dan syariah 
Standar Kompetensi : 1. Memahami prinsip-prinsip ibadah dan   
       syariat dalam  Islam 
Kompetensi Dasar      : 1.2 Menjelaskan tujuan (maqoshid) syari’at    
           Islam 

1.2.1 Menjelaskan Hidz ad-din 
1.2.2 Menjelaskan Hidz a-nafs 
1.2.3 Menjelaskan Hidz aql 
1.2.4 Menjelaskan Hidz an-nasl 
1.2.5 Menjelaskan Hidz al-mal 

Nilai yang akan dikembangkan: Religius, jujur, toleransi, disiplin, 
kerja keras, kreatif, mandiri, rasa ingin tahu, kerja sama. 
 
A.  Tujuan Pembelajaran 

1. Menjelaskan Hidz ad-din 
2. Menjelaskan Hidz a-nafs 
3. Menjelaskan Hidz aql 
4. Menjelaskan Hidz an-nasl 
5. Menjelaskan Hidz al-mal 

 

B. Materi Ajar 

Maqoshid syariat Islam berarti tujuan syariat hukum Islam. 
Diantara tujuannya adalah menjaga kemaslahatan (kebaikan) dan 
menghindarkan kemafsadatan (kerusakan), para ahli ushul fikih 
berpendapat bahwa maqoshid syariat islam ada lima dasar yang 
harus dipelihara oleh manusia yaitu: 
1.  Hidz ad-din 

Yaitu kewajiban memelihara tetap tegaknya agama di muka 
bumi. Diantara cara menjaga dan melestarikan agama dengan 
melaksanakan ajaran-ajaran agama secara baik dan benar, baik 
dalam ibadah mahdhoh maupun ibadah ghoiru mahdhoh. 

2. Hifdz an-nafs 
Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara jiwa dan nyawa. 
Islam mengharamkan segala bentuk penganiayaan fisik dan 
segala bentuk perbuatan yang bisa mengakibatkan hilangnya 
nyawa manusia, kecuali dengan cara yang haq. Oleh karena itu, 



menganiaya fisik atau membunuh hukumnya haram (Qs. Al-
isra’:33) 

3.  Hifdz al-aql 
Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara akal. Diantara 
perbuatan buruk yang bisa merusak akal harus dihindari dan 
diperintahkan oleh agama untuk memperkuat potensi akal, 
seperti menuntut ilmu, berpikir jernih, sehimngga akan 
membimbing mereka menuju jalan yang benar. 

4.  Hifdz an-ansl 
Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara keturunan yang baik. 
Oleh karena itu, menjaga keturunan yang baik itu hukumnya 
wajib sedang merusak keturunan hukumnya haram. Untuk 
mewujudkan prinsip-prinsip ini islam menganjurkan manusia 
untuk melakukan ibadah dan melarang zina. (Qs. Al-isra’: 32) 

5. Hifdz al-amal 
Yaitu kewajiban menjaga dan memelihara harta benda. Oleh 
karena itu islam mewajibkan manusia untuk menjaga, 
memelihara dan memanfaatkan harta dengan sebaik-baiknya, 
Isalm juga melarang mengambil harta orang lain dengan cara 
yang tidak dibenarkan oleh agama, seperti mencuri, merampok, 
mencopet, dan lain-lain. 

 
C. Metode Pembelajaran 

1. Model  Pembelajaran  : Cooperatif Learning 
2. Metode Pembelajaran  :  Diskusi, tanya jawab 

 
D. Sumber Belajar 

1. Media cetak: 
a. DR. H. Mundzir Suparta, MA, Fikih Madrasah   Aliyah kelas   

X, PT Karya Thoha Putra, Semarang. 
b. Wawan Djunaidi, MA, Fikih untuk madrasah aliyah kelas X, 

PT Listafariska Putra, Jakarta, 2008. 
c. Latihan Kerja Siswa (LKS) 

2. Media elektronik: Laptop, Internet,tv 
3. Alat peraga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



E. Langkah Pembelajaran 

Pertemuan 1 : 4 X 45 MENIT 

NO KEGIATAN 
GURU 

KEGIATAN 
PESERTA DIDIK 

KARAKTER 

1 Pendahuluan 
• Memberi salam  
• Absensi siswa 

 
• Menjawab salam 
• Memberikan 

keterangan 
kehadiran siswa 
secara jujur  

 
• Religius 
• Jujur dan 

disiplin 

 Apersepsi: 
• Siswa 

diingatkan 
kembali tentang 
materi prinsip- 
prinsip ibadah 
dan syariat islam 
dan memberika 
pertanyaan 
 

 
• Pesertta didik 

menjawab 
pertanyaan guru 
dengan penuh 
toleransi dan 
jujur 

 
• Toleransi 
• Jujur 

 Motivasi: 
• Memberi 

motivasi agar 
siswa  ibadah 
dengan giat 

 
Peserta didik 
memperhatikan 
penjelasan guru 
dengan rasa ingin 
tahu 

 
• Rasa ingin 

tahu 

 
2 

 
Kegiatan Inti: 
Eksplorasi 
• Meminta siswa 

membaca materi 
maqoshid syariat 
islam 

• Bertanya kepada 
siswa hal-hal 
yang belum 
difahami siswa 

• Membagi siswa 
mnjadi lima 
kelompok 

 
 
 
• Membaca materi 

maqhosid syariat 
islam 

• Menjawab 
pertanyaan dan 
minta penjelasan 
pada guru 

• Mengikuti arahan 
guru 

• Menerima materi 
diskusi dan 

 
 
 
• Rasa ingin 

tahu 
 
• Disiplin 
• Disiplin 
• Tanggung 

jawab 



• Memberikan 
materi bahasan 
kepada masing-
masing 
kelompok untuk 
didiskusikan 

mencermati 
materi 

 Elaborasi 
• Membimbing 

peserta didik 
untuk berdiskusi 

• Masing-masing 
kelompok 
diminta untuk 
menganalisa 

 
• Berdiskusi secara 

demokratis 
• Menganalisa hasil 

diskusi secara 
toleransi dan 
bersahabat 

 

 
• Demokratis 

dan 
bersahabat 

• Toleransi 
• Bersahabat 

 Konfirmasi 
• Guru meminta 

masing-masing 
kelompok untuk 
mencatat hasil 
analisa diskusi 

• Guru meminta 
untuk 
mempresentasik
an hasil diiskusi 
dengan 
bergantian 

• Guru meminta 
kelompok lain 
menanggapinya. 

• Guru meminta 
kelompok lain 
menanggapinya 

 
 
 

 
• Mencatat hasil 

diskusi secara 
disiplin 
 

• Mempresentasika
n hasil diskusi 
secara bergantian 
dengan toleransi, 
jujur, tanggung 
jawab 
 

• Menanggapi 
kelompok lain 
secara 
menghargai 
pendapat orang 
lain 

 

 
• Disiplin 
 
 
 
• Tanggung 

jawab 
 
 
 
 

 
• Menghargai 

pendappat 
orang lain 

3. Kegiatan akhir 
• Bersama peserta 

didik guru 
membuat 
kesimpulan 

• Guru 
memberikan 
peneilaian hasil 
kerja kelompok 
 

 
• Menyimpulkan 

hasil diskusi 
secara mandiri 
 

• Mendapatkan 
nilai secara jujur 

 

 

 
• Jujur 

 
• Mandiri 

 
• Disiplin 

 

 
 



• Guru 
memeberikan 
tugas sebagai 
tindak lanjut 

• Mengerjakan 
tugas penuh 
disiplin dan 
tanggung jawab 

 

• Tanggung 
jawab 

 

F. PENILAIAN 

1. TES TERTULIS 

 
NO 

PENILAIAN 
Tehnik 

penilaian Bentuk soal 
Bentuk 

instrumen Kunci 
1 tertulis uraian Jelaskan 

maqoshid 
syariat islam! 

Maqoshid syariat 
islam adalah tujuan 
syariat hukum islam 

2 tertulis uraian Jelaskan arti 
hifdz ad-diin! 

Kewajiban menjaga 
dan memelihara 
agama 

3 tertulis uraian Bagaimana cara 
menjaga dan 
memelihara 
jiwa? 
 

Diharamkannya segala 
perbuatan 
pembunuhan 

4 tertulis uraian Sebutkan dalil 
yang 
berhubungan 
dengan hifdz an-
ansl! 

Qs. Al-isro’:32 
 
 

5 tertulis uraian Jelaskan maksud 
hifdz al-amal! 

Kewajiban menjaga 
dan memelihara harta. 

 

 

 

 

 

 

 



2. PENILAIAN AFEKTIF 

NO NAMA 

AKTIFITAS 

Kemampuan 
Bertanya 

Kemampuan 
mengeluarkan 
pendapat 

Aktifitas 
diskusi 

Kerja 
sama 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

 

Mengetahui  

Kepala Sekolah    Guru Mapel 

 

 

Drs. M. Hariyadi Purwanto, Mag.  Dra. Ratna Hidayati  
NIP.19570708 198403 1 001   NIP.19581221 198803 2 001  

 
 
 
 

 

 



     

 

         



     

 

     

 



      

 

      

 



      

 

           



      

 

        



          

 

      



      

 

      



     

 

         



 

     

 

     


