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ABSTRACT-----This research aims to know: 1) the planning of learning 
management to realize study quality at madrasah, 2) the implementation of 
learning management to realize study quality at madrasah, and 3) the evaluation 
of learning management to realize study quality at madrasah 

The approach employed was qualitative research. The research informants 
were the Principal and teachers of MAN 1 Surakarta. Method of collecting data 
employed was participatory observation, in-depth interview, and document 
recording. The interview and observation were done for obtaining the valid and 
reliable data, while document recording was done for obtaining the supporting 
data. The research analysis data employed was an interactive analysis model. 

The conclusions of research result include: 1) the planning of learning 
management to realize study quality at MAN 1 Surakarta have characteristic: 
syllabus availability, study program plan arrangement that done by teacher 
threatens in syllabus; study management planning threatens in point of view and 
school mission; teacher mobile involvement existence in course of instruction 
program arrangement; mobile study, creative, effective, innovative and fun; 
source maker learns according to interactive and contextual by using study media 
or boaster tool that modified; time allocation deliberation existence with 
evaluation technique based on class. (2) the implementation of learning 
management to realize study quality at MAN 1 Surakarta pass routine activity, 
spontaneous activity, model activity also program activity enforceable with study 
strategy. Teacher uses to approach a wrought and contextual to give direct 
experience so that student behavior change can be perceived well. study execution 
outside room is done with hold visit to field, interacted with another person 
obvious can help to increase student competence, because with activity student is 
aimed directly in condition truthfully. (3) the evaluation of learning management 
to realize study quality at MAN 1 Surakarta include cognate evaluation, attitude 
and behavior passes test, observation, ' with skill technique, also with assignment 
pass evaluation activity shows student ability in absorb matter, student daily 
behavior and etc. 
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PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu dari sekian banyak persoalan pendidikan yang dihadapi bangsa 
Indonesia adalah rendahnya mutu pendidikan pada setiap jenjang dan satuan 
pendidikan, khususnya pendidikan dasar dan menengah, bila dibandingkan 
dengan negara lain. Dari hasil survey PERC (The political and economic risk 
consultancy) yang bermarkas di Hongkong dan dipublikasikan oleh the Jakarta 
post, edisi 3 September 2005, menunjukkan bahwa betapa rendahnya kualitas 
pendidikan kita bila dibandingkan dengan negara-negara lain ( Mastuki, 2003: 
25). 

Di samping itu, menurut data hasil survey dari 174 negara yang 
dipubliklasikan oleh UNDP (United National Development Programme), bahwa 
angka indeks kualitas SDM atau Human Developmen Indeks (HDI) sangat 
mengejutkan dan memprihatinkan, Indonesia berada pada tingkat 102 (1992), 105 
(1999) dan 109 ( 2000) lebih rendah satu tingkat di bawah vietnam, dan 
berdasarkan data dalam Education for All (EFA) Global Monitroring Report  
2011 yang dikeluarkan UNESCO dan diluncurkan di New York pada Senin, 1 
Maret 2011, indeks pembangunan pendidikan Indonesia berada pada urutan 69 
dari 127 negara yang disurvei. 

Pada dasarnya peningkatan mutu pendidikan sudah sejak lama dibicarakan 
oleh pelaksana pembangunan di bidang pendidikan, tetapi realitas dan bukti 
empirik yang kita lihat di lapangan telah menunjukkan bahwa mutu pendidikan di 
Indonesia masih dikatakan rendah. Karena itu dapat dikatakan sampai saat ini titik 
berat pembangunan pendidikan masih ditekankan dalam upaya untuk 
meningkatkan mutu. 

Konsekuensi logis dari upaya peningkatan mutu pendidikan adalah 
perlunya peningkatan kualitas secara keseluruhan komponen sitem pendidikan, 
baik yang berupa Human Resources (Sumber Daya Manusia) maupun yang 
berupa Material Resources. Dalam upaya peningkatan mutu pendidikan, 
komponen pendidikan yang berupa Human Resources (Sumber Daya Manusia) 
mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian tujuan yang 
diinginkan. Oleh karena itu, pimpinan lembaga pendidikan perlu memberikan 
perhatian yang serius terhadap pengelolaan Sumber Daya Manusia yang terlibat di 
dalamnya, bukan hanya guru, kepala sekolah dan karyawan tetapi juga siswa-
siswa, wali siswa dan masyarakat. Karena hanya dengan kesiapan SDM-lah yang 
akan mampu membawa lembaga pendidikan tetap survive dan bisa 
meningkatkatkan mutu pendidikan. 

Kelemahan pendidikan di Indonesia bukan pada desain, melainkan pada 
tingkat implementasi. Hal ini mengisyaratkan bahwa, mutu proses pembelajaran 
pendidikan formal perlu ditingkatkan. Proses pembelajaran akan bermakna serta 
memberikan andil yang penting bagi tujuan pendidikan secara umum, yaitu 
melalui pembentukan manusia yang mampu berfikir logis, sistematik, dan cermat 



serta bersifat objektif dan terbuka serta berlandaskan moral agama yang baik 
dalam menghadapi berbagai permasalahan. 

Peningkatan mutu pembelajaran merupakan salah satu upaya peningkatan 
mutu pendidikan sebagai bagian terpadu dari upaya peningkatan kualitas manusia. 
Baik aspek kemampuan, kepribadian, maupun tanggung jawab sebagai warga 
Negara. Mutu pembelajaran sangat bergantung kepada kualitas guru dan praktek 
pembelajaraanya, Sehingga peningkatan kualitas pembelajaran merupakan ide 
mendasar bagi peningkatan mutu pendidikan secara nasional. 

Kembali pada persoalan tentang rendahnya mutu pendidikan yang melanda 
negeri ini secara makro bila dibandingkan dengan negara-negara lain, ternyata hal 
tersebut melanda di semua jenjang pendidikan, mulai dari Pendidikan Dasar, 
Menengah dan Perguruan Tinggi, baik yang dikelola Depdiknas maupun 
departemen Agama, dan lebih parah lagi isu yang berkembang di masyarakat 
bahwa mutu lembaga-lembaga pendidikan yang dikelola oleh Departemen Agama 
nilainya berada jauh di bawah mutu lembaga pendidikan  di bawah naungan 
Depdiknas. Dengan kata lain madrasah dipandang sebagai lembaga pendidikan 
kelas ke dua. 

Apabila kita mencermati perkembangan dan prestasi madrasah, khususnya 
Madrasah Aliyah, ternyata isu semacam itu tidak selamanya benar. Terbukti 
masih ada segelintir madrasah yang mempunyai prestasi dan keunggulan 
kompetitif serta mampu bersaing dengan lembaga pendidikan sejenis yang berada 
di bawah naungan Depdiknas. 

Sebagai contoh MAN 1 Surakarta, Madrasah Aliyah ini mempunyai 
segudang prestasi baik di tingkat Kota, Propinsi bahkan Nasional. Dan tidak kalah 
dengan  SMAN. Diantara prestasi tersebut adalah: 

1. Juara I lomba Pidato Bahasa Inggris, Pospenas 2010 di Surabaya Tingkat 
Nasional. 

2. Juara II lomba Bahasa Arab, Pospenas 2010 di Surabaya Tingkat Nasional. 
3. Juara I lomba Olimpiade Kimia XI Tingkat Jawa Tengah di Tehnik Kimia 

UMS 
4. Juara I Pidato Bahasa Arab, Porseni MA 2011 Tingkat Jawa Tengah. 
5. Juara I lomba bidang Hadits Marhalah Wustha puteri, dalam MQK 2011 

Tingkat Jawa Tengah. 
6. Juara II bidang Fiqh Marhalah Wustha Putera, dalam MQK 2011 Tingkat 

Jawa Tengah. 
7. Juara II lomba Kaligrafi, Porseni MA Tingkat Jawa Tengah 
8. Juara II lomba Short Story Writing Contest Tingkat Jawa Tengah di UMS 
9. Juara III lomba Debat Bahasa Arab dalam Musabaqah Qiroatul Kutub (MQK) 

2011 Tingkat Surakarta. 
10. Juara I lomba Mading se-Eks karesidenan Surakarta di Ta’mirul Islam 2011 

Tingkat Kota 
11. Juara II lomba Karya Tulis Al-Qur’an, pada Festival Pelajar Muslim 

Berprestasi se-Eks Karesidenan Surakarta, 2011 



12. Juara II Lomba Band Religi Pelajar se-Eks  karesidenan Surakarta, Solo 
Muslim Fair 2011 

13. Juara III Olimpiade Geografi di UNS 2010 se-Eks  karesidenan Surakarta, 
dan lain-lain. 

Berdasarkan gejala-gejala di atas maka peneliti merasa tertarik untuk 
mengkaji tentang pengelolaan kualitas pembelajaran dengan mengambil judul 
penelitian: Pengelolaan Mutu Pembelajaran di Madrasah (Studi Situs di 
MAN 1 Surakarta). 

B. Landasan Teori 
 

a. Belajar dan Pembelajaran 
Beberapa definisi tentang belajar diuraikan sebagai berikut : Cronbach 

dikutip Angkowo dan Kosasih (2007:47) memberikan definisi: “Learning is 
shown by a change in behavior as a result of experience” (Belajar adalah 
memperlihatkan perubahan dalam bentuk perilaku sebagai hasil dari pengalaman). 
Harold Spears dikutip Sardiman (2006: 20) memberikan batasan: “Learning is to 
observe, to read, to imitate, to try something them selves, to listen, to follow 
direction” (Belajar adalah mengamati, membaca, berinisiasi, mencoba sesuatu 
sendiri, mendengarkan, mengikuti petunjuk atau arahan). Geoch dikutip Sardiman 
(2006:20) mengatakan :“Learning is a change in performance as a result of 
practice” (Belajar adalah perubahan dalam penampilan sebagai hasil praktek).  

Berdasarkan  ketiga definisi di atas, maka dapat diterangkan bahwa belajar 
itu senantiasa merupakan perubahan tingkah laku atau penampilan, dengan 
serangkaian kegiatan misalnya dengan membaca, mengamati, mendengarkan, 
meniru dan lain sebagainya. Belajar itu akan lebih baik, kalau si subjek belajar itu 
mengalami atau melakukannya, jadi tidak bersifat verbalistik. 

Ada beberapa teori yang berpendapat bahwa proses belajar itu pada 
prinsipnya bertumpu pada struktur kognitif, yakni penataan fakta, konsep serta 
prinsip-prinsip, sehingga membentuk satu kesatuan yang memiliki makna bagi 
subjek didik (Sardiman, 2006: 23). Teori tersebut bertumpu pada struktur kognitif 
dapat mempengaruhi perkembangan afeksi ataupun penampilan seseorang. 
Berdasarkan  konsep ini, melahirkan teori  belajar yang bertumpu pada konsep 
pembentukan super ego, yakni suatu proses belajar melalui suatu peniruan, proses 
interaksi antara pribadi seseorang dengan fihak lain. 

Secara umum, belajar merupakan suatu proses interaksi antara diri 
manusia (id - ego - super ego) dengan lingkungannya, yang mungkin berwujud 
pribadi, fakta, konsep ataupun teori. Dalam hal ini terkandung suatu maksud 
bahwa proses interaksi itu adalah : (a) Proses internalisasi dari sesuatu ke dalam 
diri yang belajar, dan (b) Dilakukan secara aktif, dengan segenap panca indera 
ikut berperan (Sardiman, 2004: 24). Proses internalisasi dan dilakukan secara aktif 
dengan segenap panca indera perlu ada follow upnya yakni proses sosialisasi. 
Proses sosialisasi dalam hal ini dimaksudkan mensosialisasikan atau 
menginteraksikan atau menularkan kepada fihak lain. 

Proses sosialisasi melahirkan suatu pengalaman karena berinteraksi. 
Mengenai perubahan status abilitas tersebut, menurut Bloom (dalam Joni, 2000: 



24) meliputi tiga ranah atau matra, yaitu : matra kognitif, afektif dan 
psikomotorik. Masing-masing matra atau domain ini dirinci lagi menjadi beberapa 
jangkauan kemampuan (level of competence). Rincian ini dapat disebutkan 
sebagai berikut : 1) Domain kognitif, meliputi : knowledge (pengetahuan, 
ingatan), Comprehension (pemamahan, menjelaskan, meringkas, contoh), 
Analysis (menguraikan, menentukan hubungan), Synthesis (mengorganisasikan, 
merencanakan, membentuk bangunan baru),  Evaluation (menilai), dan  
Application (menerapkan); 2) Domain afektif, meliputi : recieving (sikap 
menerima), responding (memberikan respon),  valuing (nilai), organization 
(organisasi), characterization (karakterisasi); dan 3) Domain psikomotor, meliputi 
: perseption (persepsi) initiatory level, set (kesiapan),  guided respon (respon 
terpimpin), mechanism (mekanisme), complex overt  response ( respon tampak 
yang komplek), dan origination (penciptaan) (Sudjana, 2006: 26-27). Target 
jangkauan mengenai pencapaian level sebagaimana diajarkan di tiap-tiap 
domain/matra, sudah barang tentu sesuai dengan tujuan belajarnya, tidak mesti 
harus mencapai yang tertinggi. 
 Berdasarkan  di atas, belajar merupakan proses yang dilakukan individu 
untuk mendapatkan aneka ragaman , ketrampilan dan sikap. Guna memfasilitasi 
dan meningkatkan intensitas dan kualitas belajar, maka dilakukan kegiatan 
pembelaran. Pengertian pembelajaran menurut Gagne dan Briggs dikutip Annie 
(2004:25) adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu proses belajar 
siswa, yang berisi serangkaian peristiwa yang dirancang, disusun sedemikian rupa 
untuk mempengaruhi dan mendukung terjadinya proses belajar siswa yang 
bersifat internal.  
 Menurut Duffy dan Roehler dikutip Arianto (2008) bahwa pembelajaran 
adalah suatu usaha yang sengaja melibatkan dan menggunakan pengetahuan 
profesional yang dimiliki guru untuk mencapai tujuan kurikulum. Menurut 
Winkel (2005:68) pembelajaran adalah seperangkat tindakan yang dirancang 
untuk mendukung proses belajar siswa, dengan memperhitungkan kejadian-
kejadian ekstrim yang berperan terhadap rangkaian kejadian-kejadian intern yang 
langsung dialami siswa. 
 Terkait dengan pembelajaran di madrasah, bahwa konsep dasar dari 
madrasah adalah untuk memberi kesempatan kepada peserta didik mempelajari, 
mengamalkan, memahami, dan mendalami agama sebagai kewajiban dari setiap 
individu. Selanjutnya mengajarkan ilmu yang didapatnya kepada orang lain 
walaupun hanya sedikit (Rahim, 2007:2). Hal inilah yang menyebabkan madrasah 
tidak dapat dipisahkan dari tugas dakwah dan selalu dihadapkan pada pendekatan 
kuantitatif maupun pendekatan kualitatif. Pada satu pihak sebagai sekolah 
madrasah harus mengutamakan kualitas dan sebagai lembaga agama harus juga 
melakukan penekatan kuantitas. 
 Pengembangan pendidikan madrasah, di antaranya diimplementasikan 
dalam pengembangan pembelajaran keagamaan sebagai karakteristik khusus 
madrasah. Oleh karena itu, salah satu dari bidang studi yang ada dalam struktur 
kurikulum madrasah dalam KTSP adalah Pendidikan Agama yang dikembangkan 
menjadi empat mata pelajaran, yakni Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqh dan 
Sejarah Kebudayaan Islam. Pendidikan Agama sebagai suatu bidang studi 



memiliki kedudukan yang sama pentingnya dengan mata pelajaran lain untuk 
diajarkan di setiap jenjang pendidikan terutama pada sekolah yang bercirikhas 
Islami. 
 Pendidikan di madrasah dilaksanakan sebagai salah satu upaya 
meningkatkan penguasaan pengetahuan tentang pengetahuan ajaran islam. Dalam 
Undang-undang Sisdiknas tahun 2003 menyebutkan bahwa “ pendidikan 
keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik untuk menjadi anggota 
masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan 
atau menjadi ahli ilmu agama”. Implementasi terhadap amanat Undang-undang 
Sisdiknas ini mendorong pelaksanaan pendidikan keagamaan di madrasah 
dilakukan secara sistematis-metodologis dan sistematik-integral dengan 
melibatkan semua asppek pendukungnya, termasuk di dalam pelaksanaan 
kegiatan pembelajarannya. 

 
b. Pengelolaan Pembelajaran 

Teori pendidikan modern mensyaratkan bahwa kegiatan pembelajaran 
yang baik yang mampu menghasilkan produk yang yang baik, perlu mendapatkan 
dukungan maksimal dari banyak aspek yakni menyangkut aspek ketersediaan 
dana, sarana dan prasarana, laboratorium, media dan alat peraga, tenaga pendidik 
atau guru, kurikulum yang dilaksanakan dan aspek lainnya seperti input yang 
berkualitas dan lingkungan yang kondunsif. 

Menurut Usman (2001: 44) pembelajaran  adalah interaksi atau hubungan 
timbal balik antara siswa dengan guru dan antar sesama siswa dalam 
pembelajaran. Dalam interaksi belajar mengajar ditandai dengan adanya sejumlah 
unsur sebagai berikut : bentuk silabus dan materi, strategi belajar mengajar dan 
metode, sistem evaluasi, sarana dan prasarana, iklim akademis, budaya organisasi, 
kualitas atau kualifikasi tenaga pengajar / guru serta siswa. Guru mempunyai lima 
tugas pokok yang harus dilaksanakan dalam proses pembelajaran yaitu (1) 
menyusun program pengajaran, (2) menyajikan program pengajaran, (3) 
melaksanakan evaluasi hasil belajar, (4) melaksanakan analisis hasil evaluasi (5) 
melaksanakan program perbaikan dan pengayaan. 

Menurut Dimyati dan Mudjiono (1999: 297), pembelajaran adalah 
kegiatan guru secara terprogram dalam desain instruksional, untuk membuat 
peserta didik belajar secara aktif yang menekankan pada penyediaan sumber 
belajar. Pembelajaran sebagai proses belajar yang dibangun oleh guru untuk 
mengembangkan kreativitas berfikir yang dapat meningkatkan kemampuan 
berfikir peserta didik, serta dapat meningkatkan dalam mengkonstruksi 
pengetahuan baru sebagai upaya meningkatkan penguasaan yang baik terhadap 
materi pelajaran (Sagala, 2006: 62). 

Model pengelolaan mutu pembelajaran tidak terlepas dari kurikulum yang 
berlaku. Sebagai kurikulum yang menekankan kepada pencapaian kompetensi, 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) juga memiliki implikasi terhadap 
proses pembelajaran yang mesti dilakukan oleh guru dan siswa. Dalam konteks 
KTSP, mengajar tidak diartikan sebagai proses penyampaian ilmu pengetahuan 
kepada siswa, yang menempatkan siswa sebagai objek belajar dan guru sebagai 
subjek, akan tetapi mengajar harus dipandang sebagai proses pengaturan 



lingkungan agar siswa belajar (Sanjaya, 2006: 29). Yang dimaksud dengan belajar 
itu sendiri bukanlah hanya sekadar menumpuk pengetahuan akan tetapi 
merupakan proses perubahan tingkah laku melalui pengalaman belajar. Melalui 
pengalaman itulah diharapkan terjadinya pengembangan berbagai aspek yang 
terdapat dalam individu, seperti aspek minat, bakat, kemampuan, potensi, dan lain 
sebagainya. 

Implikasi ini sangat penting artinya, sebab akan memengaruhi berbagai 
tindakan guru dalam pengelolaan pembelajaran, baik dalam pengembangan 
strategi pembelajaran termasuk dalam menggunakan metode pembelajaran 
maupun dalam penggunaan berbagai sumber belajar (Sanjaya, 2006: 30). Dalam 
pengembangan strategi pembelajaran misalnya, guru harus menguasai berbagai 
pendekatan dan metode dalam mengajar, sehingga dalam setiap proses 
pembelajaran, akan diwarnai oleh penggunaan strategi pembelajaran yang relevan 
dengan kebutuhan belajar siswa. Demikian juga dalam penggunaan sumber 
belajar, guru dituntut untuk terampil menggunakan dan memanfaatkan berbagai 
sumber belajar sesuai dengan pengembangan kompetensi yang diharapkan, baik 
sumber belajar yang didesain untuk kepentingan pembelajaran maupun sumber 
belajar yang tidak didesain akan tetapi dapat dimanfaatkan. Dengan demikian 
proses pembelajaran tidak semata-mata diarahkan agar siswa mampu menguasai 
sejumlah bahan atau materi pembelajaran melalui metode penuturan, akan tetapi 
pembelajaran sungguh-sungguh diarahkan agar siswa belajar secara aktif untuk 
menguasai kompetensi tertentu sesuai dengan kurikulum. 

 
c. Pembelajaran Madrasah Aliyah 

Menurut Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 
2003, madrasah memiliki kedudukan dan peran yang sama dengan lembaga 
pendidikan lainnya (persekolahan). Berdasarkan data yang dikeluarkan Center for 
Informatics Data and Islamic Studies (CIDIES) Departemen Agama dan data base 
EMIS (Education Management Syatem) Dirjen Pendidikan Islam Departemen 
Agama, jumlah madrasah (Madrasah Ibtidaiyah/MI (SD), Madrasah 
Tsanawiyah/MTs (SMP) dan madrasah Aliyah/MA (SMA)) sebanyak 36.105 
madrasah (tidak termasuk madrasah diniyah dan pesantren). Dari jumlah itu 
90,08% berstatus swasta dan hanya 9,92 % yang berstatus negeri. 

Kondisi status kelembagaan madrasah ini dapat digunakan untuk membaca 
kualitas madrasah secara keseluruhan, seperti keadaan guru, siswa, fisik dan 
fasilitas, dan sarana pendukung lainnya, karena keberadaan lembaga pendidikan 
dasar dan menengah di Indonesia pada umumnya sangat tergantung kepada 
pemerintah. Namun demikian, madrasah bagi masyarakat Indonesia tetap 
memiliki daya tarik. Hal ini dibuktikan dari adanya peningkatan jumlah siswa 
madrasah dari tahun ke tahun rata-rata sebesar 4,3 %, sehingga berdasarkan data 
CIDIES, pada tahun 2005/2006 diperkirakan jumlah siswanya mencapai 5, 5 juta 
orang dari sekitar 57 juta jumlah penduduk usia sekolah di Indonesia (Tobroni, 
2007). 

Pendidikan Islam adalah suatu pendidikan yang melatih perasaan murid-
murid dengan cara begitu rupa sehingga dalam sikap hidup, tindakan, keputusan, 
dan pendekatan mereka terhadap segala jenis pengetahuan, mereka dipengaruhi 



sekali oleh nilai spritual dan sangat sadar akan nilai etis Islam (Husain dan Ashraf, 
2006: 2). Menurut Nahlawi (2005: 26) bahwa pendidikan Islam mengantarkan 
manusia pada perilaku dan perbuatan manusia yang berpedoman pada syariat 
Allah. Menurut Abrasyi (2000), tujuan umum pendidikan Islam yang asasi ialah : 
membentuk akhlak mulia, persiapan untuk kehidupan dunia dan akhirat, persiapan 
untuk mencari rezeki dan memelihara kemanfaatan,menumbuhkan sifat ilmiah 
kepada pelajar, menyiapkan pelajar kearah profesionalisme. Pendidikan madrasah 
memiliki karakteristik sebagai berikut (Abrasi, 2000): 
1. Memiliki muatan kurikulum agama lebih banyak 
Pada awalnya madrasah memiliki kurikulum pendidikan agama yang lebih banyak 
dibandingkan pendidikan umum dengan perbandingan 60 % dibanding 40%. 
Perbandingan tersebut, menjadikan madrasah lebih kental dengan karakter ke-
Islamannya. Namun demikian dengan adanya penyamaan antara madrasah dengan 
sekolah umum, menjadikan kurikulum madrasah berubah menyesuaikan sekolah 
umum dengan perbandingan pendidikan agama 30% dan pendidikan umum 70%. 
Hal ini berarti telah menghilangkan karakteristik madrasah yang selama ini 
dipertahankan. Apalagi dengan adanya ujian akhir nasional (UAN) yang tidak 
menggunakan standar tunggal untuk semua jenis sekolah, menjadikan madrasah 
ikut-ikutan sekolah umum untuk lebih berkonsentrasi pada bidang studi yang 
diikutkan dalam UAN. 
2. Berbasis masyarakat 
Madrasah sejak awal sejarah berdirinya, umumnya menjadi bagian dari pesantren 
atau didirikan oleh masyarakat muslim. Dengan demikian sumber daya yang 
dibutuhkan madrasah juga berasal dari masyarakat. Bahkan sejak awal munculnya 
madrasah sampai dengan tahun 90-an, madrasah seakan-akan lembaga swadaya 
masyarakat yang tidak pernah mendapatkan bantuan dari pemerintah. Kebijakan 
pemerintah dengan menerapkan MBS (manajemen berbasis sekolah) atau 
community based school sebenarnya telah dimiliki dan diterapkan oleh madrasah 
sejak lama. Namun demikian pada saat ini nampaknya peran serta masyarakat 
dalam menopang penyelenggaraan madrasah sudah mulai berkurang. Munculnya 
kebijakan pemerintah untuk melarang sekolah menarik pungutan dan 
menggantinya dengan BOS (bantuan operasional sekolah) atau BOM (bantuan 
operasional madrasah) telah turut melunturkan karakteristik madrasah sebagai 
sekolah berbasis masyarakat. 
3. Mengembangkan kurikulum berdasarkan kekhasan lembaga 
Madrasah biasanya didirikan dengan kekhasan masing-masing. Ada yang 
memiliki kekhasan sesuai dengan organisasi keagamaan atau yayasan yang 
mendirikan, ada pula yang memiliki kekhasan sesuai dengan pondok 
pesantrennya. Dengan kekhasan masing-masing tersebut, sudah barang tentu 
berimbas pada penyusunan kurikulum yang dikembangkan. Masing-masing 
mengembangkan kurikulum sesuai dengan visi-misi lembaganya masingmasing. 
Pola inilah yang pada saat ini dikembangkan menjadi Kurikulum Tingkat Satuan 
Pendidikan (KTSP). 
4. Penguasaan bahasa Arab (asing) sangat ditekankan 
Ciri khas dari pesantren salaf (klasik) adalah adanya pembelajaran kitab kuning. 
Hal ini juga mewarnai sistem pembelajaran di madrasah. Hanya saja untuk 



pembelajaran di madrasah tidak mesti menggunakan kitab kuning. Meskipun 
demikian pembelajaran bahasa asing khususnya Arab sangat ditekankan. Di 
samping itu, karena madrasah juga mengikuti kurikulum yang dikembangkan di 
sekolah umum, maka juga diajarkan bahasa Inggris di madrasah. Dengan 
demikian, maka madrasah sebenarnya memiliki kelebihan dari sekolah umum di 
bidang penguasaan bahasa asing. Dalam konteks sekolah umum pada saat ini, 
penekanan pada penguasaan bahasa asing tersebut juga dilakukan. 
 
d. Mutu Pembelajaran 

Kata mutu atau kualitas masuk ke dalam bahasa Indonesia dari bahasa 
Inggris yaitu Quality dan kata ini sesungguhnya berasal dari bahasa latin yakni 
qualitas yang masuk ke dalam bahasa Inggris melalui bahasa Perancis kuno yaitu 
quality dalam kamus-kamus yang lengkap baru ada 2 bahasa (kamus 
komprehensip) bahasa Inggris, kata itu mempunyai banyak arti. Tiga diantaranya 
yaitu : mutu sifat (atribut) yang khas dan membuat berbeda, standar tertinggi sifat 
kebaikan, memiliki sifat kebaikan tertinggi. 

Dikemukakan oleh Salis (2003) yang dikutip oleh Furqon (2000 : 1) 
menjelaskan bahwa mutu harus dipandang sebagai konsep yang relatif, tidak 
absolut. Konsep mutu dalam dimensi yang relatif dapat dipahami dalam dua 
perspektif  yaitu : memenuhi spesifikasi yang ditemukan dan memenuhi 
persyaratan yang dituntut oleh konsumen. Konsep mutu menurut persepektif yang 
pertama lebih berorientasi kepada standar yang ditentukan oleh produsen. 
Sedangkan dalam persepektif yang kedua menekankan kesesuaian antara produk 
dengan kebutuhan dan persyaratan konsumen. Bila dilihat dari segi pendidikan 
bahwa mutu mempakan keterkaitan antara yang diajarkan dengan dunia kerja, 
dalam konsep lain mutu pendidikan yaitu berkenaan dengan apa yang dihasilkan 
dan siapa pemakai pendidikan. Pengertian tersebut merujuk kepada nilai tambah 
yang diberikan oleh pendidikan dan pihak-pihak yang memproses serta menikmati 
hasil-hasil pendidikan khususnya pasar kerja. 

Crosby (2004: 34) menegaskan bahwa dalam pengertian mutu terkandung 
makna kesesuaian dengan kebutuhan . Philip Coombs (2005 : 106) menjelaskan 
konsep mutu pendidikan sebagai berikut: “Konsep mutu pendidikan tidak hanya 
dilakukan dari Learning Achievement seperti yang dikaitkan dengan kurikulum 
dan standarnya saja, tetapi mutu harus dilihat dari relevansi antara apa yang 
diajarkan dengan yang dipelajari itu sesuai dengan learning needs saat ini dan 
untuk masa yang akan datang”. 

Coombs (dalam Emung Faky, 2002 : 28) mengungkapkan bahwa masalah 
mutu pendidikan harus dikaitkan dengan keseluruhan dimensi mutu secara 
sistematik yang berubah dari masa ke masa, sesuai dengan goals dan pondasi yang 
berkembang. Hal senada dikemukakan Tampubolon (2008:108) bahwa mutu 
adalah paduan sifat produk yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi 
kebutuhan pelanggan, baik kebutuhan yang dinyatakan atau kebutuhan yang 
tersirat, masa kini dan masa depan. 

Achmad Sanusi (2003:6) mengungkapkan bahwa "Isu sentral dalam dunia 
pendidikan adalah mutu, namun dari sudut manajemen dan sudut produktivitas 
yang lebih sentral, lebih instrumental atau setidak-tidaknya mengandung 



pemikiran". Mengenai mutu pendidikan Michael Fulan seperti dikutip E. Mulyasa 
(2003 : 39) mengidentifikasi mutu pendidikan dapat diukur dari : 

a. Kurikulum yang bersifat inklusif. 
b. Proses belajar mengajar yang efektif. 
c. Lingkungan sekolah yang mendukung 
d. Sumber daya yang berasas pemerataan 
e. Standarisasi dalam bidang monitoring, evaluasi dan tes. 
  

Secara subtantif, mutu mengandung sifat dan sifat-sifat adalah sesuatu 
yang menerangkan keadaan, sedangkan taraf menunjukkan kedudukan dalam 
skala (Sanusi, 2005: 23). Adanya keragaman pandangan dalam memahami pola 
pendekatan apa yang digunakan dalam mendefinisikan konsep mutu pendidikan 
tersebut. Untuk memahami konsep mutu pendidikan digunakan dua pendekatan 
sebagai berikut: 

a.Pendekatan pertama, mendasarkan diri padadeskripsi mengenai relevansi 
pendidikan dengan dunia kerja. Pendekatan ini seringkali disebut sebagai 
pendekatan ekonomi. 
b.Pendekatan kedua, disebut pendekatan mlai instrinsik pendidikan yang 
diekspresikan dalam ukuran-ukuran sikap, kepribadian dan kemampuan 
intelektual yang sesuai dengan harapan dan tujuan pendidikan nasional 
(Sanusi, 2005: 23). 

 
Proses pada dasarnya merupakan pengolahan input untuk menghasilkan 

output yang direncanakan. Jadi pada aspek proses inilah seharusnya input diproses 
secara selaras dan sinergis, sehingga menghasilkan output yang diharapkan. 
Proses pendidikan di sekolah mencakup: a) aspek kurikulum dan bahan ajar, b) 
aspek PBM dan penilaian, c) aspek manajemen, dan d) aspek kepemimpinan. 
Proses pendidikan dikatakan baik, jika mampu menciptakan kondisi pembelajaran 
yang kondusif dan mampu membantu siswa belajar, sehingga mencapai hasil 
belajar yang diharapkan. Tentu saja untuk maksud itu harus dapat menggunakan 
input-input secara selaras dan harmonis, sehingga input-input tersebut dapat 
bersinergi secara maksimal dan proses berjalan secara efektif dan efisien. 

 
C. Kajian Penetian Terdahulu 
1. Changing the pace of school: Slowing down the day to improve the quality of 
learning (2002) oleh Chip Wood. 
Artikel mendeskripsikan betapa pentingnya peran administrator dalam 
membentuk iklim pembelajaran. Pada wal tahun pelajaran, siswa umumnya 
terpaku pada materi dalam buku, namun pada tahap berikutnya siswa mulai 
menyesuaikan diri dengan model pembelajaran yang dikembangkan di sekolah. 
Apabila kepala sekolah mampu membantu dan mendorong guru untuk 
mengenalkan siswa tentang kegiatan rutin akademik, kegunaan materi dan 
peralatan, tujuan digunakannya buku pegangan dan LKS serta komputer, dan 
standar sosial dalam kelas, maka nilai-nilai lain akan tersampaikan. 
2. The Role of Indian Madrasahs in providing Access to Mainstream Education 
for muslim minority students: A West Bengal Experience (2010) oleh Akhtar 



Artikel ini mendiskusikan sumbangan pendidikan untuk kelompok minoritas di 
India, khususnya untuk orang muslim. Penelitian ini juga menggambarkan 
pengembangan dan kontribusi madrasah, khususnya Bengal Barat, yaitu usaha 
yang membawa anak-anak muslim dalam sistem pendidikan nasional. 
Berdasarkan survey yang dilakukan pada beberapa madrasah, diketahui beberapa 
aspek yang menunjang berlangsungnya proses pembelajaran di madrasah sama 
halnya dengan hambatan yang mereka hadapi. Peneliti beranggapan bahwa 
beberapa inisiatif dapat memberikan inspirasi negara selain India untuk 
memberikan akses yang lebih pendidikan formal yang lebih bagi kelompok 
marjinal. 
3. Evaluating Effective School Improvement: Case studies of programmes in eight 
European countries and their contribution to the Effective School Improvement 
Model (2005) oleh wikeleya. 
Artikel menguraikan riset empiris ini yang mendukung pengembangan model 
‘‘peningkatan sekolah efektif’’. Fokus sebagian besar didasarkan pada riset yang 
meragukan rancangan suatu metodologi yang adalah bisa diterapkan pada delapan 
sistem pendidikan yang berbeda. Yang empat faktor pokok yang muncul dari hasil 
riset yaitu pentingnya konteks, peran agen perubahan eksternal (eksternal 
stakeholder), pentingnya agen perubahan internal Iinternal stakeholder), dan 
kompleksitas hubungan antara semua faktor dan mempengaruhi. 
4. The Theoretical Basis of the Effective School Improvement Model (ESI)(2005) 
oleh Scheerensa. 
Artikel ini menguraikan proses dari pengembangan dan verifikasi suatu model 
empiris ‘‘ peningkatan sekolah efektif’’. Fokus adalah didasarkan pada 
mekanisme yang bisa dilihat sekaligus yang mendasari perubahan sistem 
pendidikan. Empat mekanisme yang dimaksud adalah perencanaan sinoptik, 
mekanisme pasar, cibernetik, dan autopoiesis. Prinsip relevan untuk peningkatan 
sekolah yang efektif didasarkan pada sistem basis adalah penentuan sasaran untuk 
peningkatan, proses peningkatan, dan otonomi sekolah. Artikel ini juga 
menguraikan singkat model empiris efektivitas sekolah dan peningkatan sekolah 
yang dihubungkan dengan peningkatan sekolah efektif melalui proyek ESI. 
6. Tesis. Karya Lintal Muna, UMS, 2008 dengan judul Strategi Pengembangan 
Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Pati Dalam Menghadapi Kompetensi Dengan 
Sekolah Umum. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa strategi yang dipilih di sekolah ini adalah 
diprioritaskan pada upaya peningkatan sumber daya manusia dan karakteristik 
strategi dalam mengembangkan MAN 1 Pati ini menggunakan skala prioritas. 
8. Tesis, Karya Siti Asiyah, UMS, 2008 dengan judul Manajemen Strategik 
Kepala Sekolah Dalam Meningkatkan Kinerja Guru Di SD Islam Az Zahra 
Sragen. 
Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah manajemen stategik yang 
diterapkan oleh kepala sekolah  SD Islam Az Zahra Sragen adalah cenderung pada 
pengamatan dan evaluasi yang dicantumkan dalam analisis SWOT dengan 
menggunakan tiga tahapan, yaitu: tahap formulasi, implementasi dan evaluasi 

 
 



D. Fokus Penelian 

Berdasarkan  latar belakang penelitian di atas, maka dirumuskan fokus penelitian 
yaitu “ Bagaimana pengelolaan pembelajaran di madrasah”. Fokus penelitian 
tersebut dijabarkan menjadi 3 sub fokus sebagai berikut: 

1. Bagaimana perencanaan pengelolaan pembelajaran dalam mewujudkan       
mutu pembelajaran di madrasah? 

2. Bagaimana pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dalam mewujudkan mutu 
pembelajaran di madrasah? 

3. Bagaimana evaluasi pengelolaan pembelajaran dalam mewujudkan mutu 
pembelajaran di madrasah? 

 
E. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini mempunyai tujuan: 
1. Untuk  mendeskripsikan perencanaan pengelolaan pembelajaran dalam 

mewujudkan  mutu pembelajaran di madrasah? 
2. Untuk  mendeskripsikan pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dalam 

mewujudkan mutu pembelajaran di madrasah? 
3. Untuk mendeskripsikan evaluasi pengelolaan pembelajaran dalam mewujudkan 

mutu pembelajaran di madrasah? 
 

F. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan memiliki signifikansi teoritis  dan praktis sebagai 
berikut: 
1. Manfaat Teoritis 
Hasil penelitian ini  diharapkan memiliki sumbangan teoritis dalam khasanah 
pengetahuan bidang manajemen pendidikan khususnya tentang pengelolaan mutu 
pembelajaran di madrasah. 
2. Manfaat Praktis 
a. Sebagai masukan informasi bagi pihak pengelola pendidikan mengenai 

pentingnya pengelolaan pembelajaran dalam meningkatkan mutu pendidikan. 
b. Bagi stakeholders pendidikan, sebagai bahan kaji untuk rujukan pengambilan 

keputusan, terutama yang terkait langsung dengan persoalan kegiatan belajar 
mengajar. 

 

METODE PENELITIAN 

Dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural 
setting (kondisi alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih 
banyak pada observasi berperan serta (partisipan observation), wawancara 
mendalam (in depth interview) dan dokumentasi (Sugiono 2007:63)  Dalam 
melakukan penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik. 

 
 
 



1. Observasi 
Observasi dilakukan dengan tujuan untuk melihat sejauh mana kebenaran data 

dari wawancara maupun data dari studi dokumentasi. Selain itu observasi 
dilakukan dengan harapan dapat mengungkap kegiatan-kegiatan yang sedang 
terjadi di lapangan secara langsung dan mendalam. 
2. Wawancara Mendalam 

Wawancara dilakukan dengan pertanyaan terstruktur yang materinya telah 
disiapkan secara garis besar. Pertanyaan terstruktur digunakan untuk mengungkap 
permasalahan yang terkait dengan pengelolaan mutu pembelajaran di MAN 1 
Surakarta. Data ini digali peneliti langsung kepada pimpinan sekolah maupun 
ketua unit kerja yang membidangi kegiatan terkait. Selain itu wawancara 
mendalam dilakukan untuk mengambil data dari sebagian personal yang dianggap 
memahami permasalahan dan data yang peneliti kehendaki. Pengambilan data 
melalui wawancara ini diharapkan dapat mengungkap secara lebih detail. 
3. Dokumentasi 

Studi dokumentasi dilakukan peneliti dalam rangka memperoleh data 
pendukung mengenai kegiatan yang telah terlaksana beberapa waktu sebelumnya 
dan terdokumentasi. Hal ini bertujuan untuk membuktikan pengelolaan mutu 
pembelajaran di MAN 1 Surakarta. 
 

HASIL PENELITIAN 

1. Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran dalam Mewujudkan Mutu 
Pembelajaran di Madrasah Aliyah 

Perencanaan pengelolaan pembelajaran melibatkan keaktifan semua dalam 
proses penyusunan program pengajaran sehingga masing-masing guru sudah 
mengkondisikan pembelajaran sesuai dengan kondisi nyata siswa pada masing-
masing kelas. Pembelajaran yang direncanakan guru utamanya adalah 
pembelajaran aktif, kreatif, efektif, inovatif dan menyenangkan sehingga dapat 
memotivasi siswa untuk berpartisipasi aktif, memberikan ruang yang cukup bagi 
prakarsa, kreativitas dan kemandirian siswa. Sumber belajar yang ada dibuat 
secara interaktif dan kontektual dengan menggunakan media pembelajaran atau 
alas peraga yang dimodifikasi, sehingga pembelajaran menarik dan 
menyenangkan. Dalam perencanaan pengelolaan pembelajaran guru juga, perlu 
mempertimbangkan alokasi waktu dengan teknik penilaian bervariasi. Semua 
guru mampu memperhatikan perbedaan individu siswa sebagai acuan dalam 
perbaikan basil belajar serta memahami karakteristik siswa usia dan prinsip-
prinsip pembelajaran di sekolah. 

Kegiatan pembelajaran memerlukan perencanaan sehingga tercipta 
interaksi atau hubungan timbal batik antara siswa dengan guru dan antar sesama 
siswa dalam pembelajaran. Perencanaan pengelolaan pembelajaran dikatakan 
berjalan baik jika minimal semua indikator tercapai, tersedia silabus, penyusunan 
rencana program pembelajaran yang dilakukan oleh guru mengacu pada silabus, 
penyusunan program semester maupun program harian dengan pendekatan 
pembelajaran terpadu dan kontekstual. Dalam menjabarkan indikator-indikator 



menjadi bentuk kegiatan yang atraktif melibatkan semua guru dan Kepala 
Sekolah, dan pengelolaan kegiatan pembelajaran juga mengacu pada visi dan misi 
sekolah. 
2. Pelaksanaan Pengelolaan pembelajaran dalam Mewujudkan Mutu 

pembelajaran di Madrasah Aliyah 
Proses, pengelolaan pembelajaran yang baik mampu memberikan 

kebebasan kepada tenaga pengajar untuk mengkreasi kelas serta mengembangkan 
kurikulum sekolah. Adapun sistem yang baik adalah adanya roling mengajar kelas 
yang dilakukan setiap pergantian tahun. pelajaran. Jadi, tidak ada spesialisasi 
siapa yang harus mengajar kelas berapa, tetapi semua guru nantinya akan 
merasakan mengajar kelas yang berbeda sesuai dengan mata pelajaran yang 
menjadi spesialisasinya. Hal itu dilakukan untuk mencegah rasa bosan sekaligus 
mengurangi stressing kerja khususnya bagi guru. Proses kegiatan pembelajaran 
yang dilakukan juga mengacu pada sistem pembelajaran yang berorientasi pada 
prinsip perkembangan siswa maupun kebutuhan siswa. 

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran berjalan efektif melalui kegiatan 
kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan teladan dan terprogram, sehingga dapat 
mengembangkan aspek afektif, kognitif dan psikomotorik menjadi baik. Melalui 
kegiatan yang dilaksanakan maka akan terjadi pengembangan berbagai aspek 
yang terdapat dalam individu. Hal tersebut menjadi faktor yang sangat penting 
sebab berpengaruh terhadap berbagai tindakan guru dalam pengelolaan 
pembelajaran, baik dalam pengembangan strategi pembelajaran termasuk dalam 
menggunakan metode maupun dalam penggunaan berbagai sumber belajar. 

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran sudah baik dengan ketercapaian 
semua indikator melalui kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan teladan dan 
kegiatan terprogram karena menggunakan strategi pembelajaran yang bervariasi. 
Terkait dengan proses pembelajaran bahwa keunikan secara agamis dalam suatu 
sekolah perlu diciptakan. Keunikan dapat berupa pembiasaan kegiatan keagamaan 
bagi siswaKegiatan religi bagi siswa merupakan bentuk kegiatan pembiasaan. Hal 
itu didasarkan pada pertimbangan bahwa pada umumnya siswa yang memiliki 
dasar agama kuat memiliki akhlak yang baik sehingga mereka mudah diarahkan 
dalam kegiatan pembelajaran. 
3. Evaluasi Pengelolaan pembelajaran dalam Mewujudkan Mutu 

Pembelajaran di Madrasah Aliyah 
Evaluasi pengelolaan pembelajaran mencakup evaluasi proses 

pembelajaran dan evaluasi aktivitas siswa dalam pembelajaran. Evaluasi proses 
pembelajaran mencakup keefektifan stratategi pembelajaran yang dilaksanakan, 
keefektifan media pembelajaran, cara mengajar yang dilaksanakan dan minat, 
sikap, serta cara belajar peserta didik. Evaluasi aktivitas siswa dalam 
pembelajaran baik terhadap aspek afektif (sikap), kognitif (pengetahuan) maupun 
psikomotorik (perbuatan). 

Evaluasi proses pembelajaran merupakan evaluasi terhadap proses yang 
sedang berlangsung selama kegiatan pembelajaran yang sedang berlangsung yang 
meliputi proses penemuan, pengembangan konsep, serta proses berkembangnya 



sikap dan nilai. Penilaian hasil dapat berupa konsep yang telah dikuasai, sikap dan 
nilai yang telah berkembang pada diri siswa, dan keterampilan proses yang 
terbina. Evaluasi pengelolaan pembelajaran melibatkan proses dan hasil yang 
dicapai baik oleh guru maupun siswa sebagai komponen yang terlibat secara 
langsung dalam proses pembelajaran. 
 

PEMBAHASAN 

Berdasarkan pengamatan langsung maupun informasi dari para sumber 
aslinya ada beberapa hal yang penulis sampaikan dalam pembahasan ini. 
1. Perencanaan Pengelolaan Pembelajaran, dalam Mewujudkan Mutu 

Pembelajaran di Madrasah Aliyah 
Temuan penelitian bahwa perencanaan pengelolaan pembelajaran di MAN 

1 Surakarta mencakup pemahaman tentang standar kompetensi (SK) dan 
kompetensi dasar (KD). Berdasarkan KD, guru melakukan kegiatan penjabaran 
indikator pencapaian kompetensi dasar. Sesuai dengan indikator masing-masing 
KD selanjutnya guru merumuskan tujuan pembelajaran. Berdasarkan tujuan 
pembelajaran yang akan dicapai, guru mengembangkan bahan pembelajaran 
didukung dengan pemilihan dan pemanfaatan alai bantu atau sumber belajar, dan 
perencanaan pengembangan instrumen asesmen untuk mengukur hasil belajar. 

Hasil penelitian ini relevan dengan penelitian yang dilakukan Jones dan de 
Saram (2005) bahwa dalam proses pembelajaran secara akademik tidak lepas dari 
berbagai komponen seperti tujuan (goal), ruang belajar, model interaksi yang 
dikembangkan maupun sumber mater yang dikembangkan. 

Secara empirik, kegiatan pembelajaran di MAN 1 Surakarta sebagai 
kegiatan yang melibatkan banyak komponen telah dipersiapkan dengan baik. 
Tradisi akademik di sekolah membuktikan bahwa perencanaan yang dilakukan 
guru selama ini dapat mengkondisikan terlaksananya kegiatan pembelajaran 
dengan baik. Hasil tersebut relevan dengan penelitian yang dilakukan Wood 
(2002) bahwa untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, perlu dilakukan 
langkah untuk merubah cara pandang siswa dalam proses pembelajaran. Hal itu 
berarti, guru harus memahami bagaimana siswanya sehingga dapat merancang 
suatu kondisi pembelajaran yang menyenangkan. 

Hal itu juga relevan dengan penelitian yang dikemukakan oleh Okebukola 
(dalam Fajar Hardoyono, 2007: 2) yang menyatakan bahwa latar belakang budaya 
siswa mempunyai efek yang lebih besar di dalam proses pendidikan daripada efek 
yang disumbangkan oleh pemberian materi pelajaran. Dengan kata lain, efek dari 
proses KBM yang dilakukan di kelas oleh guru dan siswa 'kalah' oleh efek budaya 
masyarakat yang telah diserap oleh siswa dan dibawa ke dalam proses KBM di 
kelas. Latar belakang budaya siswa mempunyai pengaruh yang kuat pada cara 
seseorang (siswa) belajar. Okebukola memberikan alasannya bahwa siswa telah 
menghabiskan waktunya, terutama enam tahun pertama sebelum masuk ke 
sekolah dasar, di tengah-tengah lingkungan yang secara total lebih 
dibentuk/dipengaruhi oleh budaya masyarakatnya daripada, oleh teori-teori 



pendidikan formal. Berdasarkan hal tersebut, dalam perencanaan pembelajaran 
guru perlu mempertimbangkan latar belakang yang dimiliki siswa. 
2. Pelaksanaan Pengelolaan Pembelajaran dalam Mewujudkan Mutu 

Pembelajaran di Madrasah Aliyah 
Temuan penelitian bahwa dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran guru 

melakukan kegiatan yang berbeda yaitu kegiatan rutin, kegiatan spontan, kegiatan 
teladan, dan kegiatan terprogram yang divariasi dengan strategi pelaksanaan 
pembelajaran yang sesuai dengan perkembangan siswa. Tahap pelaksanaan 
pembelajaran, adalah kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru dan murid 
mengenai pokok bahasan yang harus di sampaikan. Dalam tahap ini terbagi 
menjadi tiga bagian yaitu pendahuluan, pelajaran inti, dan evaluasi. Kegiatan 
pelaksanaan pengelolaan pembelajaran diciptakan untuk memberikan pengalaman 
belajar yang bermakna bagi siswa sehingga terbentuk pribadi yang rnantap. 

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dalam upaya mewujudkan 
pembelajaran berkualitas ditentukan oleh faktor guru. Hal tersebut relevan dengan 
penelitian terdahulu yang dilakukan Wikeleya, Stoll, Murillo dan Jong (2005) 
bahwa kualitas pembelajaran akan terwujud apabila guru mampu menjabarkan 
visi sekolah ke dalam tujuan pembelajaran yang lebih luas, sehingga guru mampu 
berperanan lebih luas dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. 

Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran yang baik dapat mewujudkan 
tujuan pembelajaran telah direncanakan. Hasil ini sesuai dengan penelitian 
Scheerensa dan Demeuseb (2005) bahwa untuk mewujudkan sekolah yang efektif 
maka perlu dilakukan tahap : penentuan sasaran untuk perbaikan, penentuan 
langkah-langkah pencapaian sasaran, serta perbaikan proses pembelajaran secara 
berkesinambungan berdasarkan capaian hasil pada tahap sebelumnya. 

Berdasarkan hat tersebut, dalam pelaksanaan proses pembelajaran 
ditentukan oleh desain kegiatan yang dikembangkan didukung oleh upaya untuk 
mencapai tujuan pembelajaran secara optimal. Peran guru sebagai pengelola 
kegiatan pembelajaran sebagai penentu tujuan, penentu langkah-langkah 
mencapai tujuan, serta melakukan proses perbaikan berdasarkan hasil yang 
dicapai, yang artinya selalu melakukan kontrol kualitas pembelajaran yang telah 
terlaksana. 
3. Evaluasi Pengelolaan Pembelajaran dalam Mewujudkan Mutu 

Pembelajaran di Madrasah Aliyah 
Temuan penelitian bahwa evaluasi pengelolaan pembelajaran yang 

dilaksanakan oleh guru meliputi evaluasi proses dan evaluasi hasil. Evaluasi 
proses mencakup keefektifan strategi pembelajaran yang dilaksanakan, media 
pembelajaran, serta cara mengajar yang dilaksanakan. Evaluasi hasil mengacu 
pada hasil yang dicapai peserta didik dari proses pembelajaran baik secara afektif, 
kognitif maupun psikomotorik. Evaluasi bertujuan untuk menilai ketercapaian 
tujuan. Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu yang dilaksanakan oleh 
Akhtar dan Nanda (2010) bahwa evaluasi seharusnya membantu guru 
meningkatkan kapasitasnya. Scat guru diikutsertakan dalam kegiatan evaluasi, 
guru belajar dengan mengamati guru di kelas lain dan mereka menjadi tahu 



tentang aktivitas pembelajaran yang lebih inovatif. 
Evaluasi pengelolaan pembelajaran di MAN 1 Surakarta juga mencakup 

evaluasi hasil yang mengacu pada capaian hasil yang diraih siswa baik dalam 
ranah afektif, kognitif maupun psikomotorik. Hasil penelitian ini sesuai dengan 
penelitian Wikeleya, Stolla, Murillo dan Jong (2005) bahwa kapasitas sekolah 
dapat diukur, dari peningkatan outcome siswa yang berarti guru tidak hanya 
memberdayakan program pembelajaran dengan mengadaptasi berbagai perubahan 
yang ada namun juga pada prakteknya melakukan penilaian terhadap kemampuan 
siswa. 

Berdasarkan uraian di atas bahwa evaluasi pengelolaan pembelajaran tidak 
cukup hanya berdasarkan pada penilaian hasil belajar peserta didik, namun perlu 
menjangkau terhadap desain pembelajaran dan implementasi evaluasi 
pembelajaran. Penilaian terhadap, desain pembelajaran, meliputi aspek 
kompetensi yang dikembangkan, strategi pembelajaran yang dipilih, dan isi 
program. Penilaian terhadap implementasi evaluasi pembelajaran berusaha untuk 
menilai seberapa tinggi tingkat kualitas pembelajaran yang dilaksanakan oleh 
guru. Penilaian terhadap basil pembelajaran tidak cukup terbatas, pada basil 
jangka pendek atau output tetapi outcome dari evaluasi pembelajaran. 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 
Berdasarkan uraian di atas baik secara teoritis maupun pengamatan, maka 

dapat disimpulkan: 
1. Perencanaan pengelolaan pembelajaran dalam mewujudkan mutu pembelajaran 
di MAN 1 Surakarta bercirikan: ketersediaan silabus, penyusunan rencana 
program pembelajaran yang dilakukan oleh guru mengacu pada silabus; 
perencanaan pengelolaan pembelajaran mengacu pada visi dan misi sekolah; 
adanya keterlibatan aktif guru dalam proses penyusunan program pengajaran; 
pembelajaran yang direncanakan adalah pembelajaran aktif, kreatif, efektif, 
inovatif dan menyenangkan; pembuatan sumber belajar secara interaktif dan 
kontektual dengan menggunakan media pembelajaran atau alat peraga yang 
dimodifikasi; adanya pertimbangan alokasi waktu dengan teknik penilaian 
berbasis kelas. 
2. Pelaksanaan pengelolaan pembelajaran dalam mewujudkan kualitas 
pembelajaran di MAN 1 Surakarta melalui kegiatan-kegiatan (rutin, kegiatan 
spontan, kegiatan teladan maupun kegiatan terprogram) dapat dilaksanakan 
dengan strategi pembelajaran yang bervariasi. Pada pelaksanaan pembelajaran, 
guru menggunakan pendekatan terpadu dan kontekstual untuk memberikan 
pengalaman langsung sehingga perubahan perilaku siswa dapat teramati dengan 
baik. Pelaksanaan pembelajaran di luar ruangan dilakukan dengan mengadakan 
kunjungan ke lapangan, berinteraksi dengan orang lain ternyata dapat membantu 
meningkatkan kompetensi siswa, karena dengan aktivitas tersebut siswa 
diharapkan secara langsung pada kondisi yang sesungguhnya. 
 



3. Evaluasi pengelolaan pembelajaran dalam mewujudkan kualitas pembelajaran 
di MAN 1 Surakarta mencakup kemampuan guru dalam mengelola proses 
pembelajaran maupun penilaian aktivitas siswa. Proses pembelajaran mencakup 
seluruh kegiatan pembelajaran yang mampu mengantarkan siswa mencapai tujuan 
belajarnya. Penilaian terhadap aktivitas siswa mencakup afektif, kognitif dan 
psikomotorik dengan teknik unjuk kerja, maupun dengan penugasan. 
B. Saran-saran 
1. Penentu Kebijakan 

Para Penentu kebijakan hendaknya secara sadar dan terbuka mengelola 
kegiatan pembelajaran tersebut mulai dari tahap perencanaan hingga tahap akhir 
berupa evaluasi karena dengan tahapan tersebut akan dapat diketahui apakah 
pergelolaan yang telah dilakukan telah mencapai basil yang diharapkan. 
2. Pengguna 

Menjadi bahan referensi bagi penelitian sejenis sekaligus dasar untuk 
mengkaji secara lebih mendalam mengenai kegiatan pembelajaran yang efektif 
dengan karakteristik unik pada musing-masing sekolah tersebut. 
3. Peneliti Berikutnya 

Pada tataran empirik, keterlibatan stakeholder dalam perencanaan, proses 
maupun evaluasi kegiatan pembelajaran memang belum dapat terlaksana 
sebagaimana teoretisnya sehingga perlu upaya untuk meneliti tentang keterlibatan 
stakeholder utamanya orang tua/wali dalam proses kegiatan pembelajaran. 
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