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ABSTRACT 

Hidayati. Q 100 110 140, Management of students larning English at MTsN level 
VII Sumberlawang. Graduate Program, Muhammadiyah University of Surakarta. Tesis. 
2013.This research is quantitative, the research design is ethnography, the research 
was conducted in MTsN Sumberlawang, data was collected through interviews, 
observation, document analysis, data analysis was performed through a three-stage 
intergrated process, data reduction, data presentation, and drawing conclusions.This 
research is to describe English language learning at MTsN students level VII 
Sumberlawang Sragen. Subfocus, management of learning, the characteristics of 
learning material, learning activities, evaluation of learning. The management aims to 
achieve the learning objectives effectively and efficiently through several activities, 
planning as the whole course of events, organizing as mapping and division of tasks, 
actuating to ensure all personnel performing the task, supervising to ensure all 
activities according to plan, establishment of internal MGMPs to improve 
achievement, teachers schedule derived from internal MGMPs. The characteristics of 
the learning material, formal material sourced from the official books, informal 
material comes from outside of the official book, material contains elements of 
cognitive, affective, psychomotor, contains material aspects of language skills. Learning 
activities, allocation of teaching hours for stages, upperception, presentation 
materials, evaluation and follow-up phases, aproaches, strategies, methods of child-
oriented, meaning that it can be developed according to the potential, motivation, and 
learning styles of children, learning activities applying aspect of languge skills, electric 
technology as a learning medium. Evaluation of learning, formative evaluation to a 
single subject, summative implemented in the form of UTS, UAS and UKK, internal 
procedures for formative, and external procedures for summative. Improvement and 
enrichment after summative, assessment result as document for students and for 
schools. 

 

Keywords: learning management, learning materials, learning activities, evaluation of 
learning.      

 



4 
 

Pendahuluan 

Pada era globalisasi kemajuan teknologi komunikasi sangat pesat, sirkulasi 

informasi dari dalam negeri maupun mancanegara semakin deras, baik melalui media 

cetak maupun media elektronik (TV, HP, Internet). Informasi yang datangnya dari 

mancanegara umumnya dikemas dengan menggunakan bahasa internasional (Inggris).  

Pada sisi lain, kemampuan masyarakat kita untuk menyerap informasi dan 

menterjemahkan dengan benar informasi tersebut, umumnya masih sangat lemah 

karena kemampuan berbahasa Inggris yang dimilikinya masih lemah pula.   

Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal memiliki peranan penting dalam 

mengemban amanat Undang-Undang Dasar 1945. Sekolah sebagai tulang punggung 

untuk mencerdaskan kehidupan bangsa, sudah selayaknya sekolah harus mampu 

menyiapkan generasi bangsa yang berkualitas. Menjadi bangsa yang sejajar dengan 

bangsa lain, dapat berbicara dalam kumunitas internasional dengan berbahasa 

internasional (Inggris). Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar 

Nasional Pendidikan, untuk komponen mata pelajaran pemerintah menetapkan pada 

lembaga pendidikan formal di SLTP dan yang sederajat, pembelajaran bahasa Inggris 

sebagai mata pelajaran pokok. 

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti pembelajaran bahasa Inggris pada 

siswa tingkat VII MTsN Sumberlawang, pada objek pengelolaan pembelajaran, materi 

pembelajaran, aktivitas pembelajaran, dan model evaluasi pembelajaran.      

Usman (2013:5) menjelaskan, pengelolaan merupakan padan kata dari 

manajemen, dan manajemen merupakan  terjemahan  dari  kata manajement  berasal  

dari  bahasa Inggris. Pengelolaan pembelajaran adalah pemberdayaan sumberdaya 

pendidikan atau memfungsikan sumberdaya pendidikan melalui kegiatan-kegiatan 

perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan.  
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Guru, siswa dan materi pembelajaran merupakan unsur sangat penting dalan 

pendidikan formal. Iskandarwassid dan Sunendar (2011:28), materi pelajaran dapat  

dibedakan antara materi formal dan materi informal. Materi formal adalah isi 

pelajaran yang ada dalam buku teks  resmi yang dipakai di sekolah, materi informal 

bahan pelajaran yang bersumber dari lingkungan sekolah. Materi pembelajaran  

adalah  bahan yang  disajikan oleh guru dan dipelajari oleh siswa dalam pembelajaran. 

Sanjaya (2012:142) menjelaskan, materi juga termasuk sasaran tujuan pendidikan 

formal, yang mengantar peserta didik menguasai ilmu pengetahuan maka materi harus 

mencakup ranah kognitif. Materi juga harus mencakup ranah sikap (afektif) karena 

sikap  kecenderungan seseorang bertindak sesuai nilai dan norma yang diyakini. Materi 

juga harus mencakup ranah psikomotorik (keterampilan), yang merujuk pada tindakan 

tindakan fisik maupun non fisik misalnya keterampilan berfikir.    

Dalam pembelajaran bahasa, aspek kemampuan  berbahasa tidak dapat 

ditinggalkan. Iskandarwassid dan Sunendar (2011:256) menyebutkan, aspek 

kemampuan berbahasa meliputi, menyimak (listening), berbicara (speaking), membaca  

(reading),  menulis  (writing).    Menyimak   merupakan  aspek  yang   paling  

dominan, dimana perubahan wujud bunyi menjadi makna dari proses mendengar, 

mengerti, mengevaluasi,  menangggapi. Dalam proses pembelajaran menyimak, 

berbicara,  membaca  dan  menulis dapat dapat disajikan secara terpadu.  

Di sekolah pada umumnya pelaksanaan proses pembelajaran berada di ruang 

kelas. Aunurrahman (2012:79), kelas menjadi sentral dari upaya pengembangan 

potensi peserta didik secara komprehensif. Pembelajaran kelas berarti  melaksanakan  

dua  kegiatan sekaligus,  pengelolaan   kelas  dan  pengelolaan pembelajaran. 

Pengelolaan kelas berarti usaha guru untuk menciptakan iklim sejuk didalam kelas, 

suasana damai hubungan harmonis  antar siswa  maupun siswa dan guru. Pengelolaan  
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pembelajaran, guru dalam proses pembelajaran harus mampu memilih strategi dan 

metode yang tepat, sehingga  dalam proses pembelajaran tercipta  suasana yang 

edukatif, dalam situasi yang aman dan nyaman,  sehingga proses pembelajaran 

menjadi bermakna. Suryosubroto (2009:16) menjelaskan, kemampuan mengelola 

pembelajaran  adalah   kecakapan  guru   dalam   menciptakan    suasana   komunikasi  

yang   edukatif  antara guru dan murid, mencakup segi kognitif, afektif dan psikomtor.  

Sanjaya (2012:174) menjelaskan tentang tahap-tahap dalam kegiatan 

pembelajaran dalam kelas, tahap permulaan (prainstruksional), sebagai tahap 

pembuka komunikasi antara guru dengan siswa. Tahap pengajaran (instruksional), 

tahap penyampaian materi guru menerapkan strategi, metode, peraga dan media.  

Tahap evaluasi (penilaian) dan tindak lanjut, untuk mengetahui keberhasilan dari 

proses pembelajaran yang sudah dilaksanakan.  

Evaluasi menurut Dimyati  dan Mudjiono (2009:189),   evaluasi  mencakup  

evaluasi hasil dan evaluasi proses. Evaluasi hasil untuk mengetahui baik buruknya hasil 

yang dicapai. Evaluasi proses untuk mengetahui keefektifan pendekatan, strategi, 

metode dan media yang diterapkan guru dalam kegiatan  pembelajaran. Prosedur 

evaluasi melalui tahapan-tahapan, penyususnan rancangan, penyusunan instrument, 

tahap pengumpulan data, tahap analisis data, tahap penyusunan laporan.   

Model evaluasi menurut Aunurrahman (2012:221) menyebutkan formatif, untuk 

mengetahui siapa yang sudah dan siapa yang belum berhasil dari satu pokok bahasan. 

Sumatif yang didalamnya tercakup beberapa pokok bahasan, untuk mengetahui 

sejauhmana siswa telah dapat pindah ke unit berikutnya. Evaluasi formatif dilakukan 

setelah  pembahasan  satu pokok bahasan. Secara umum instrument evaluasi formatif 

melekat atau dicantumkan dalam RPP.  Sedangkan  model evaluasi  sumatif  dilakukan 
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pada  satuan waktu tertentu  mencakup  beberapa pokok bahasan. Evaluasi sumatif 

secara umum digunakan pada ulangan tengah semester, ulangan akhir semester 

maupun ulangan kenaikan kelas. 

Fokus penelitian ini, “Apa ciri-ciri pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris pada 

siswa tingkat VII MTsN Sumberlawang Kabupaten Sragen?”. Fokus tersebut dirinci 

menjadi  empat subfokus. (1)   Bagaimana pengelolaan  pembelajaran bahasa Inggris? 

(2)   Bagaimana  materi  pelajaran  bahasa Inggris?  (3) Bagaimana aktivitas  

pembelajaran bahasa  Inggris? (4)   Bagaimana model evaluasi pembelajaran bahasa 

Inggris?   

Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan, (1)    pengelolaan  

pembelajaran bahasa Inggris. (2) materi pembelajaran bahasa Inggris. (3)   aktivitas 

pembelajaran bahasa Inggris. (4)    model evaluasi pembelajaran bahasa Inggris. 

 Metode Penelitian 

Jenis penelitian kualitatif Sutama (2012:32) menyatakan, penelitian kualitatif 

menggunakan strategi dan prosedur penelitian yang fleksibel.  Desain  penelitian  

etnografi, etnografi merupakan salah satu strategi penelitian kualitatif yang di 

dalamnya peneliti menyelidiki suatu kelompok kebudayaan di lingkungan yang alamiah 

dalam pereode waktu yang cukup lama dalam pengumpulan data utama, data 

observasi, dan data wawancara  (Creswell, 2012: 20). Subjek penelitian ini adalah 

kepala sekolah, wakil kepala sekolah bidang kurikulum, guru bahasa Inggris, wali kelas, 

dan siswa di MTs Negeri Sumberlawang Kabupaten Sragen.  

Analisis data pada penelitian ini, analisis kasus tunggal dengan tiga komponen 

analisis, reduksi data, sajian data, dan verifikasi atau  simpulan.  Proses reduksi data, 

untuk mempertegas, dan mengatur data sehingga simpulan dapat dilakukan. Proses 

sajian data,   merupakan   rangkaian kalimat  yang disusun  secara  logis dan sistematis,  
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mudah difahami, sajian data merupakan hasil dari reduksi data. Proses penarikan 

simpulan atau verivikasi, dari simpulan sementara diadakan penelusuran data kembali, 

verifikasi dilakukan dengan berdiskusi terhadap  narasumber.  

Hasil Penelitian dan Pembahasan 

Dari hasil  observasi, analisis  dokumen  dan  wawancara dengan kepala sekolah, 

wakil kepala bidang kurikulum, wali kelas, guru dan siswa di MTsN Sumberlawang, 

dapat diketahui pengelolaan pembelajaran melalui kegiatan-kegiatan, perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan, pembentukan MGMP internal dan 

guru piket dari MGMP internal.  

Perencanaan merupakan haluan untuk seluruh kegiatan. Gaffar (1987) 

menegaskan, perencanaan sebagai proses penyususnan keputusan yang dilaksanakan 

masa akan datang. Sagala (2012:141) menjelaskan, melibatkan seluruh personal dapat 

menumbuhkan perasaan ikut memiliki (sense 0f beloning) yang dapat mendorong 

berhasilnya rencana tersebut dengan baik. Pengorganisasian sebagai pemetaan area 

atau ruang lingkup kegiatan beserta pelaksananya, pembagian tugas secara adil dan 

merata dimaksudkan agar seluruh kegiatan dapat berjalan serempak dan serasi. 

Pengarahan dimaksudkan untuk memastikan seluruh personal melaksanakan tugas dan 

seluruh rencana dapat dilaksanakan, pengarahan yang dilandasi kekeluargaan dan 

ukhuwah berdampak positif terhadap lingkungan kerja. Pengawasan intensif untuk 

memastikan seluruh kegiatan tidak menyimpang dari perencanaan. Usman (2013:534) 

menjelaskan, terjadinya penyimpangan antara pelaksanaan dengan yang direncanakan 

karena lemahnya  pengawasan. Pembentukan MGMP internal madrasah ditujukan 

untuk menumbuhkembangkan   prestasi   para guru  maupun   siswa   dalam  bidang   

akademik   maupun  non akademik. Disusun  guru  piket dari MGMP internal madrasah  
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dimaksudkan untuk menggantikan guru petugas yang berhalangan hadir. 

Dari hasil analisis dokumen dan hasil wawancara dengan kepala sekolah, kepala  

bidang kurikulum,  guru bahasa Inggris, dapat diketahui materi pembelajaran 

bersumber dari buku resmi "Scaffolding", Joko Priyana, Riandi, Anita P. Mumpuni, 

Depdiknas 2008. dan luar buku resmi bersumber dari LKS, materi mengandung unsur 

kognitif, afektif dan psikomotorik, materi memuat aspek kemampuan berbahasa. 

Materi dari buku resmi ditujukan untuk memenuhi tuntutan dari muatan 

kurikulum KTSP 2006 Kementrian Agama RI yang merupakan induk sumber materi, 

materi  dari luar buku resmi yang bersumber dari LKS, ditujukan untuk menambah 

perbendaharaan kosa kata dan mengembangkan wawasan siswa. Akinwamide, Kolade 

(2012)  buku teks yang digunakan  guru dalam pembelajaran  essay   menulis tidak 

cukup   memenuhi pernyataan obyektif,  guru hanya  bergantung  pada  teks,  tidak 

memberi  kesempatan siswa  menulis bebas, dan juga  Geoffrey Sockett (2013)   

tentang materi dari luar buku teks resmi, pembelajaran  bahasa  Inggris informal online 

telah menarik perhatian pada fakta bahwa pertama siswa mengarahkan bahasa Inggris 

ke dalam keadaan kelas secara terus menerus dan menjadi terlibat dalam sasaran 

informal praktek bahasa seperti chatting atau social networking online.   

Unsur kognitif dimaksudkan untuk melatih kemampuan berfikir siswa, unsur 

afektif ditujukan untuk melatih kemampuan merespon dan mengembangkan sikap, 

psikomotor untuk melatih keterampilan fisik maupun non fisik seperti keterampilan 

berfikir.   Geoffrey  Sockett  (2013)   menyatakan,  materi  pembelajaran  mengandung 

general kognitif yang meliputi tingkatan psikolinguistik.    Aspek kemampuan berbahsa 

sebagai   tolok    ukur    keberhasilan   pembelajaran   bahasa.   Youming  Wang  (2013)  
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menyatakan, pembelajaran bahasa Inggris secara lisan dapat membuat  siswa  memiliki   

banyak kesempatan untuk mendengar,  membaca dan  menghafal.  Hafalan 

merupakan input bahasa, ketika input bahasa telah mencapai jumlah tertentu,  

berangsur beralih ke speaking disebut output bahasa.   

Dari hasil observasi di MTsN Sumberlawang pada aktivitas pembelajaran dapat 

ditemukan,  guru menyiapkan perangkat pembelajaran, melaksanakan pembelajaran 

melalui  tahap, awal (prainstruksional), penyajian materi (instruksional), evaluasi dan 

tindak lanjut. Guru menerapkan pendekatan kontekstual (Contextual Teaching and 

Learning) yang disingkat CTL. Metode tematik,  peraga berupa gambar-gambar, media 

pembelajaran LCD. Guru mengimplementasikan aspek kemampuan berbahasa.  

Perangkat pembelajaran yang dipersiapkan, Daftar Hadir Siswa sebagai alat 

kontrol kehadiran siswa, Silabus dan RPP sebagai panduan kegiatan, buku teks sebagai 

acuan. Tahap awal sebagai pembuka komunikasi, agar tercipta suasana yang 

komunikatif edukatif dalam situasi yang aman nyaman dan menyenangkan, tahap 

penyajian materi yang sudah tertuang dalam RPP, tahap evaluasi untuk mengetahui 

keberhasilan siswa menyerap materi yang sudah disajikan. Suzana Vlasic, Smiljana 

Vale, Danijela Krizman Puhar (2012) menyatakan, evaluasi internal menyiratkan peran 

penting dari siswa sebagai peserta aktif dalam proses pembelajaran.  

Pendekatan CTL, Johnson (2007:18) menjelaskan tiga prinsip dasar CTL, (1) Belajar 

menghasilkan perubahan tingkah laku anak didik. (2) Anak didik memiliki potensi 

benih kodrati untuk ditumbuhkembangkan. (3) Proses belajar-mengajar merupakan 

bagian dari kehidupan. Tanirejo, Faridli, Harmianto (2012:52) CTL guru mengaitkan   

materi  yang   diajarkan  dengan  dunia nyata  anak didik.  Metode untuk  
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mempermudah bagi siswa dalam menyerap dan mencerna materi yang disajikan 

guru,Iskandarwassid dan Sunendar (2011:61)  metode tematik sering digunakan 

dalam pengajaran bericara dan menulis dengan mengangkat tema budaya yang 

relevan dengan usia anak didik.  Media LCD untuk membantu dalam proses 

pembelajaran, Razaq, 2002:9 (dalam Sukiman, 2012:213) menjelaskan, dengan 

microsoft power point dapat merancang dan membuat presentasi yang lebih menarik 

dan profesional. Wen-Kai Yu, Yu-Chih Sun and Yu-Jung Chang  (2010) menjelaskan, 

teknologi  komputer,  Course  Management  Systems   (CMSs) dalam  dunia  

pendidikan  memiliki  fungsi sangat luas.  CMSs  sebagai  media instruksi banyak 

membantu guru mendesain ulang, mempresentasikan, memgevaluasi pembelajaran. 

  Aspek kemampuan berbahasa mendengarkan untuk melatih kemampuan siswa 

dapat menangkap dan mencerna bunyi menjadi suatu makna atau pengertian, aspek 

berbicara melatih siswa untuk mewujudkan suatu makna atau pengertian menjadi 

suara atau bunyi yang bermakna  melalui lisan, aspek membaca melatih anak untuk 

mengubah huruf atau angka menjadi bentuk suara atau bunyi yang bermakna  melalui 

lisan, aspek menulis untuk melatih kemampuan atau keterampilan fisik siswa untuk 

mewujudkan suatu makna, pengertian, suara atau bunyi ke dalam bentuk rangkaian 

huruf atau angka. Akinwamide, Timoty Kolade (2012) pembelajaran essay menulis 

dalam bahasa Inggris, diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, pemahaman dan 

kesimpulan, kosakata dan susunan bahasa (obyektif), dan menulis lanjutan, dan juga 

Youming Wang (2013) dalam pembelajaran bahasa Inggris secara lisan dapat dibuat 

rancangan aktivitas lisan yang  berpusat pada hafalan, membuat siswa  memiliki  

banyak  kesempatan  mendengar, membaca  dan menghafal. Hafalan   



12 
 

merupakan  input bahasa, ketika input bahasa telah mencapai jumlah tertentu,  

berangsur beralih ke speaking disebut output bahasa. 

Dari hasil observasi, analisis dokumen dan wawancara dengan kepala madrasah, 

bidang kurikulum, wali kelas, guru dan siswa di MTsN Sumberlawang dapat diketahui 

model evaluasi formatif dan sumatif, prosedur internal dan eksternal, perbaikan dan 

pengayaan setelah sumatif, hasil penilaian sebagai dokumen bagi siswa dan sekolah. 

Evaluasi formatif ditujukan untuk menilai tingkat keberhasilan siswa setelah 

pembahasan dari satu pokok bahasan yang dilaksanakan oleh guru mapel, Suzana 

Vlasic,  Smiljana Vale,  Danijela Krizman  Puhar (2012)  menyatakan,  evaluasi  internal 

menyiratkan peran penting dari  siswa sebagai peserta aktif dalam proses 

pembelajaran. Evaluasi sumatif yang diberikan dalam bentuk UTS. UAS dan UKK, 

dimaksudkan untuk mengetahui tingkat keberhasilan siswa setelah  pembahasan dari 

beberapa pokok bahasan. Constant Leung and Catriona Scott (2009) menjelaskan, 

penilaian (assessment) harus menyeluruh terhadap  proses belajar mengajar, tujuan 

utama penilaian harus mendukung pembelajaran. Bagi siswa yang nilainya di bawah 

KKM diberi kesempatan sekali untuk mengulang, bagi siswa yang nilai sudah sama 

atau melebihi KKM diberikan pengayaan. Nilai formatif dan  nilai  sumatif  diolah  

menjadi  nilai  akhir  yang dicatat pada buku raport anak sebagai dokumen bagi siswa 

dan sebagai dokumen bagi sekolah. Prosedur evaluasi formatif mulai dari rancangan, 

instrument, pelaksanaan dan analisis data digarap  guru mapel (internal). Untuk 

sumatif rancangan, instrument disusun oleh team, sekolah sebagai pelaksana, analisis 

data dan pelaporan dikerjakan oleh guru mapel (eksternal). Suzana Vlasic, Smiljana 

Vale, Danijela Krizman Puhar (2012)  syarat yang mendasar bagi peningkatan kualitas 

adalah pembentukan sistem  evaluasi internal dan evaluasi eksternal yang aktif.  
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Kesimpulan dan Saran 

Pengelolaan pembelajaran bahasa Inggris pada siswa tingkat VII MTs Negeri 

Sumberlawang melalui kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan 

pengawasan.  Pengarahan dan pengawasan dilandasi semangat kekeluargaan dan 

ukhuwah. Pembentukan MGMP internal. Guru piket dari MGMP internal. 

Materi pembelajaran bahasa Inggris disusun berdasar sumber, materi formal 

dan materi informal. Materi berdasarkan isi, mengandung unsur kognitif, afektif dan 

psikomotorik. Materi memuat aspek kemampuan berbahasa.  

Aktivitas pembelajaran bahasa Inggris guru melakukan beberapa kegiatan, Guru 

menyiapkan perangkat pembelajaran daftar hadir, silabus, RPP, buku acuan, media 

dan alat peraga.  Alokasi waktu untuk kegiatan appersepsi, penyajian materi dan 

evaluasi. Guru menerapakan pendekatan CTL,  metode tematik, dan media LCD. Guru 

mengimplementasikan aspek kemampuan berbahasa dalam pembelajaran. 

Model evaluasi pembelajaran bahasa Inggris, evaluasi formatif dan sumatif, 

prosedurnya internal dan eksternal. Perbaikan dan pengayaan setelah sumatif, hasil 

penilaian sebagai dokumen bagi siswa dan sekolah. 

Mengelola  pembelajaran dengan  bertumpu  pada prinsip-prinsip  disiplin ilmu, 

dapat meningkatkan kualitas proses maupun kualitas hasil proses pembelajaran. 

Dalam pengelolaan pembelajaran pemimpin (leader) sudah selayaknya berwawasan 

bahwa seluruh personal adalah mitra kerja. Dalam  pembelajaran guru  hendaknya  

lebih   memahami  keberadaan  dan keragaman siswanya. Melaksanakan  aktivitas 

pembelajaran bahasa Inggris, guru  tidak melupakan aspek kemampuan berbahasa. 
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