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BAB II
LANDASAN TEORI

A. Kerangka Teori

1. Konsep Madrasah Aliyah

a. Sejarah dan landasan madrasah

Madrasah secara harfiah berasal dari Bahasa Arab yang artinya sama

atau setara dengan kata Indonesia "sekolah" (school).1 Secara harfiyah

madrasah bisa diartikan dengan sekolah, karena secara teknis keduanya

memiliki kesamaan, yaitu sebagai tempat berlangsungnya proses belajar-

mengajar secara formal. Namun demikian Karel Steenbrink membedakan

madrasah dan sekolah karena keduanya mempunyai ciri khas yang berbeda.

Madrasah memilki kurikulum, metode dan cara mengajar sendiri yang berbeda

dengan sekolah. Madrasah sangat menonjol nilai religiulitas masyarakatnya.

Sementara sekolah merupakan lembaga pendidikan umum dengan pelajaran

universal dan terpengaruh iklim pencerahan Barat.2

Madrasah dalam bentuk yang kita kenal saat ini memiliki konotasi

spesifik, di mana anak memperoleh pembelajaran agama. Madrasah inilah yang

tadinya disebut pendidikan keagamaan dalam bentuk belajar mengaji Al-

Qur'an, kemudian ditambah dengan pelajaran ibadah praktis,  terus ke

pengajaran tauhid, hadis, tafsir, tarik Islam dan Bahasa Arab. Kemudian masuk

1 Depag RI, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, Paradigma Baru (Jakarta, Dirjen
Agama Islam, 2005) hlm. 62

2 Karel A. Steenbrink, Pesantren, Madrasah, sekolah (Jakarta : LP3ES, 1991)Karel A.
Steenbrink, Op.Cit., hlm. 46
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pula pelajaran umum dan keterampilan.3 Dari segi jenjang pendidikan,

mulanya madrasah identik dengan belajar mengaji Qur'an, jenjang pengajian

tingkat dasar dan pengajian kitab tingkat lanjut, kemudian  berubah ke jenjang

Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah, dan Madrasah Aliyah.4

Namun, meskipun pesantren berperan lebih dahulu dalam membendung

pengaruh pendidikan colonial (Belanda), dibandingkan dengan madrasah, para

pembaharu pendidikan Islam di Indonesia tampaknya mengakui bahwa dalam

banyak hal, lembaga pendidikan Islam tradisional ini mengandung banyak

kelemahan, sementara disisi lain lembaga pendidikan yang didirikan

pemerintah colonial Belanda harus diakui memiliki banyak kelebihan.

Madrasah yang didirikan di Indonesia tidak hanya untuk mengajarkan

ilmu pengetahuan dan nilai-nilai Islam, tetapi juga memasukkan pelajaran yang

diajarkan di sekolah-sekolah yang diselenggarakan pemerintah Hindia Belanda,

seperti madrasah Adabiyah di Sumatera Barat, dan madrasah yang

diselenggarakan oleh Muhammadiyah, Persatuan Islam, dan PUI di

Majalengka.5

Misi penjajahan Belanda tidak hanya dilakukan lewat ekonomi tetapi

juga dilakukan lewat pendekatan pendidikan. Lembaga pendidikan dianggap

sebagai sarana yang paling efektif baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Madrasah yang seperti kebanyakan lembaga pendidikan modern lainnya,

masuk pada sistem pendidikan di Indonesia pada awal abad ke 20-an, ini

3 Maksum Mukhtar, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm.
66

4 Ibid., hlm. 47
5 Samsul Nizar (Editor), Sejarah Pendidikan Islam: Menelusuri Jejak Sejarah Pendidikan

Era Rasulullah Sampai Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2008) hlm. 201
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dimaksudkan sebagai upaya menggabungkan hal-hal yang fositif dari

pendidikan pesantren dan sekolah.6

Setelah Belanda angkat kaki dari bumi Indonesia, maka muncul

pergerakana Jepang. Jepang tidak begitu ketatnya terhadap pendidikan

madrasah, kesetaraan pendidikan penduduk pribumi, sama dengan penduduk

atau anak penguasa, bahkan Jepang banyak mengajarkan ilmu-ilmu bela diri

kepada pemuda Indonesia. Pada masa penjajahan Jepang banyak berdirinya

lembaga-lembaga pendidikan Islam termasuk madrasah tempat anak-anak

belajar agama dan mengaji.7

Masa Jepang, pendidikan agama Islam ditangani secara khusus.

Pemerintah Jepang membaut relasi-positif dengan kiai dan ustadz, yang

kemudian membuat kantor urusan agama (shumubu). Setelah tahun 1945-

tepatnya tanggal 3 Januari 1946- kantor ini menjadi kementrian agama. Dalam

tahun-tahun pertama, kementrian agama membuat divisi khusus yang

menangani pendidikan agama di sekolah umum dan pendidikan agama di

sekolah agama (madrasah dan pesantren).8

Lembaga pendidikan madrasah ini secara berangsur-angsur diterima

sebagai salah satu institusi pendidikan Islam yang juga berperan dalam

perkembangan peningkatan mutu pendidikan di Indonesia.9

Dari keterangan di atas menarik untuk dicatat bahwa salah satu

6 Abuddin Nata, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), hlm.
31

7 Ibid.
8 Zuhairini, dkk, Sejarah Pendidikan Islam, (Jakarta:Bumi Aksara, 1997) hlm. 45
9 Depag RI, Desain Pengembangan Madrasah (Jakarta: Dirjen Binbaga, 2004) hlm. 6
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karakteristik madrasah yang cukup penting di Indonesia pada awal

pertumbuhannya ialah bahwa di dalamnya tidak ada komplik atau upaya

mempertentangkan ilmu-ilmu agama dengan ilmu-ilmu umum. Komplik hanya

biasa terjadi antara satu organisasi keagamaan dengan organisasi keagamaan

lain yang memiliki faham keagamaan yang berbeda, dan mereka sama-sama

mendirikan madrasah, misalnya NU, Muhammadiyah, Persis dan lain-lain,

memiliki madrasahnya sendiri-sendiri untuk mensosialisasikan dan

mengembangkan faham keagamaan mereka masing-masing.

Madrasah di Indonesia secara historis memiliki karakter yang sangat

merakyat. Sesui dengan historis bahwa kebanyakan madrasah di Indonesia

pada mulanya tumbuh dan berkembang atas inisiatif tokoh masyarakat yang

peduli, terutama para ulama yang membawa gagasan pembaharuan pendidikan,

setelah mereka kembali dari menuntut ilmu di Timur Tengah. Dana

pembangunan dan pendidikannya pun berasal dari swadaya masyarakat.

Karena inisiatif dan dananya didukung oleh masyarakat, maka masyarakat

sendiri diuntungkan secara ekonomis, artinya mereka dapat memasukkan anak-

anak mereka ke madrasah dengan biaya ringan.10

Menurut A. Malik Fadjar, sebagai lembaga pendidikan swadaya,

madrasah menampung aspirasi sosial-budaya-agama masyarakat yang tinggal

diwilayah pedesaan. Tumbuh dan berkembangnya madrasah di pedesaan itu

menjadi petunjuk bahwa masyarakat Indonesia ternyata memiliki komitmen

10 Karel A. Steenbrink, Op.Cit., hlm. 163
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yang sangat tinggi terhadap pendidikan putra-putri mereka.11

Kini madrasah dipahami sebagai lembaga pendidikan Islam yang

berada di bawah sistem pendidikan nasional dan di bawah pembinaan

Kementerian Agama. Lembaga pendidikan madrasah ini telah tumbuh dan

berkembang sehingga merupakan bagian dari budaya Indonesia, karena ia

tumbuh dan berproses bersama dengan seluruh proses perubahan dan

perkembangan yang terjadi di dalam masyarakat. Dalam kurun waktu yang

cukup panjang, yakni kurang lebih satu abad, lembaga pendidikan madrasah

telah mampu bertahan dengan karakternya sendiri, yakni sebagai lembaga

pendidikan untuk membina jiwa agama dan akhlak anak didik.

Sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang

sangat pesat, sehingga mengakibatkan terjadinya berbagai perubahan di

masyarakat, baik menyangkut ekonomi, sosial maupun budaya. Tuntutan dan

kebutuhan masyarakat akan pendidikan, sebenarnya merupakan tantangan bagi

institusi pendidikan untuk memberikan jawaban atau solusi terhadap

perubahan-perubahan  yang terjadi di masyarakat.

Pendidikan madrasah lahir sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan

peserta didik sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menurut undang-undang nomor  20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan

nasional serta peraturan pemerintah sebagai pelaksanaanya, dijelaskan bahwa

pendidikan madrasah khususnya Aliyah (MA) merupakan bagian dari sistem

pendidikan nasional yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama yaitu;

11 Malik Fadjar, Madrasah dan Tantangan Modernitas (Bandung: Mizan, 1998) hlm. 112
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dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan tujuan

pendidikan nasional dengan memperhatikan tahap perkembangan siswa dan

kesesuainnya dengan lingkungan, kebutuhan pembangunan nasional,

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kesenian.

Jenjang-jenjang madrasah yang dikelola oleh Kementerian Agama

(Kemenag) sangat mirip dengan sekolah-sekolah yang dikelola oleh

Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas). Walaupun madrasah

memiliki karakteristik dan struktur seperti karakteristik sekolah pada

umumnya, madrasah tidak disupervisi oleh Kemendiknas tetapi disupervisi

oleh Depag sebagaimana ditegaskan oleh Keppres No. 34 (1972). Selanjutnya,

Keppres tersebut bersama dengan Peraturan Pelaksanaannya "Instruksi

Presiden" No 15 (1974)12 memberikan seluruh kewenangan kepada

Kemendiknas untuk penyelenggaraan pendidikan serta pelatihan di sekolah

negeri maupun swasta termasuk pengembangan program-program

pendidikannya. 13Akan tetapi pada kenyataannya, Kemendiknas hanya

memiliki kontrol yang terbatas terhadap sekolah dan bahkan sangat sedikit

(kalau dikatakan tidak ada) terhadap madrasah.

Seperti halnya pengelolaan sekolah di Kemendiknas, pada dasarnya

pertanggungjawaban manajemen dan kontrol madrasah juga dapat

dikategorikan menjadi dua, yaitu madrasah negeri dan madrasah swasta. Jenis

12 Dengan Keputusan Presiden No. 34 Tahun 1972 dan Inpres No. 15 Tahun 1974,
penyelenggaraan pendidikan umum dan kejuruan sepenuhnya berada dibawah Mendikbud. Secara
implisit ketentuan ini mengharuskan diserahkannya penyelenggaraan pendidikan madrasah yang
sudah menggunakan kurikulum nasional kepada Depdikbud. Lihat, Haidar Nawawi, Perundang-
undangan Pendidikan, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983), hlm. 78

13 Depag RI, 2005, Op.Cit., hlm. 137
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pertama, madrasah negeri, adalah sekolah yang sepenuhnya dikelola dan

dikontrol oleh pemerintah (dalam hal ini Kementerian Agama); sebaliknya

jenis kedua, madrasah swasta adalah madrasah yang hanya dalam hal-hal

tertentu saja mendapat bantuan dari pemerintah (misalnya guru yang

diperbantukan atau gaji guru, dsb) sehingga madrasah swasta ini tidak

sepenuhnya ada dalam pengelolaan serta kontrol pemerintah. Secara

kuantitatif, serta berdasarkan jenjang pendidikan, kontribusi madrasah swasta

pada pembangunan pendidikan di Indonesia juga cukup bervariasi. Pada

jenjang pendidikan prasekolah, kontribusi madrasah swasta sangat besar.14

Setelah reformasi ini sangat dituntut perlunya pengelolaan madrasah

secara baik, sebab madrasah merupakan salah satu pranata pendidikan yang

sangat penting untuk diperhatikan. Pada madrasah banyak putra-putri

Indonesia ini terbentuk dan terbina prilakunya dengan baik. Mereka bukan

memiliki ilmu kehidupan tetapi juga ada kecenderungan untuk akhirat.

b. Perkembangan Madrasah Menjadi Sub-Sistem Pendidikan  Nasional

Sejak awal diterapkannya sistem madrasah di Indonesia pada awal

abad ke-20, madrasah telah menampilkan identitasnya sebagai lembaga

pendidikan Islam. Identitas itu tetap dipertahankan kendatipun harus

menghadapi berbagai tantangan dan kendala yang tidak kecil, terutama pada

masa penjajahan. Sebagaimana diketahui , pada masa itu banyak sekali

peraturan-peraturan yang ditarapkan oleh pemerintah Hindia Belanda, yang

pada intinya tidak lain adalah untuk mengontrol atau mengawasi madrasah.

14 Ibid.
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Karena pemerintah takut dari kebijakan tersebut akan muncul gerakan atau

ideologi perlawanan yang akan mengancam kelestarian penjajahan mereka di

bumi Indonesia ini. Ekses dari ketakutan yang berlebihan itu mencapai

puncaknya ketika banyak madrasah yang ditutup karena dianggap melanggar

ketentuan yang digariskan oleh pemerintah Hindia Belanda saat itu.15

Ketika Indonesia diproklamasikan sebagai negara merdeka pada 1945,
madrasah kembali bermunculan dengan tetap menyandang indentitas
sebagai lembaga pendidikan Islam. Dibentuknya Departemen Agama
(Depag) pada tahun 1946 telah ikut membuka akses madrasah ke
pentas nasional, karena memang salah satu tujuan dari pembentukan
Depatemen Agama adalah untuk memperjuangkan politik pendidikan
Islam.16

Terlepas apakah tujuan itu tercapai atau tidak, yang jelas Departemen

Agama telah banyak berbuat untuk memajukan madrasah. Salah satu

kebijakan Departemen Agama terhadap madrasah yang cukup mendasar dan

dampaknya (baik positif maupun negatif) cukup panjang adalah dibuatnya

Surat Kesepakatan Bersama (SKB) 3 Menteri, yaitu Menteri Pendidikan dan

Kebudayaan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Agama Sendiri tentang

"Peningkatan Mutu Pendidikan pada Madrasah".17 SKB 3 Menteri itu

dirasakan cukup mendasar karena melalui SKB ini madrasah telah mulai

sejajar kedudukannya dengan sekolah umum. Secara lebih rinci uraian ini

15 Maksum, Madrasah Sejarah & Perkembangannya (Jakarta :  Logos Wacana Ilmu,
1999) hlm. 76

16 Ibid.
17 SKB Tiga Menteri itu dikeluarkan pada tanggal 24 Maret 1975 di Jakarta oleh Menteri

Agama Nomor 6 Tahun 1975, Menteri P&K Nomor 037/u/1975, dan Menteri Dalam Negeri
Nomor 36 Tahun 1975, lihat Alamsyah, Pembinaan Pendidikan Agama, (Jakarta: Depag RI,
1982), hlm. 138
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bisa dilihat pada bab berikut.18

c. Perhatian Pemerintah terhadap Madrasah

Bersamaan dengan perkembangan pendidikan agama di sekolah

umum, perhatian terhadap madrasah umumnya terjadi sejak Badan Komite

Nasional Indonesia Pusat (BPKIP) di masa setelah kemerdekaan

mengeluarkan maklumatnya  pada taggal 22 Desember 1945. Isinya

menganjurkan, bahwa dalam memajukan pendidikan dan pengajaran agar

pengajaran di langgar, surau, masjid, dan madrasah berjalan terus dan

ditingkatkan.19

Perhatian pemerintah yang begitu besar di awal kemerdekaan yang

ditandai dengan tugas Departemen agama tampaknya tidak berlanjut. Hal ini

tampak ketika Undang-Undang Pendidikan Nasional pertama (UU No.4

Tahun 1950 dan UU No. 12 Tahun1954) diundangkan,  masalah madrasah

tidak dimasukkan sama sekali,  yang ada hanya masalah pendidikan agama di

sekolah (umum). Dampaknya, madrasah dianggap berada diluar sistem. Oleh

karena itu mulai muncul sikap diskriminatif pemerintah terhadap madrasah.

Pada tahap ini madrasah belum dipandang sebagai bagian dari sistem

18 sejumlah keputusan yang memperkuat posisi madrasah telah ditegas dalam SKB 3
Menteri ini, sihingga menunjukan seketaraan madrasah dengan sekolah. Di antara beberapa pasal
yang cukup strategis antara lain pertama, dalam Bab I pasal I ayat 2 berbunyi : madrasah itu
meliputi tiga tingkatan, a) Madrasah Ibtidaiyah setingkat dengan Sekolah Dasar; b) Madrasah
Tsanawiyah setingkat dengan Sekolah Menengah Pertama; dan c). Madrasah Aliyah setingkat
dengan Sekolah Atas. Kemudian dalam peningkatan mutu pendidikan, pada madrasah diupayakan
tingkat mata pelajaran umumnya mencapai tingkat yang sama dengan mata pelajaran umum di
sekolah. Kedua, dalam Bab II pasal 2 disebutkan bahwa: a) ijazah madrasah dapat mempunyai
nilai yang sama dengan ijazah sekolah umum yang setingkat; b) lulusan madrasah dapat
melanjutkan ke sekolah umum setingkat lebih atas; dan c) siswa madrasah dapat pindah ke sekolah
umum yang setingkat. Lihat, Alamsyah, Pembinaan Pendidikan Islam, (Jakarta: Dirjen Binbaga
Islam Depag ), hlm. 32

19 Depag RI, 2004, Op.Cit., hlm. 42
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pendidikan nasional, tetapi merupakan lembaga  pendidikan dibawah Mentri

Agama.20

Reaksi terhadap sikap pemerintah yang diskriminatif  ini menjadi

lebih keras dengan keluarnya Keputusan Presiden No. 34 tahun 1972,  yang

kemudian diperkuat dengan intruksi Presiden No. 15 tahun  1974. Kepres dan

Inpres ini isinya dianggap melemahkan dan mengasingkan madrasah dari

pendidikan nasional. Bahkan sebagian umat Islam memandang Kepres dan

Inpres itu sebagai manuver untuk mengabaikan peran dan  manfaat madrasah

yang sejak zaman penjajahan telah diselenggarakan umat Islam.21

Munculnya reaksi keras umat Islam  ini disadari oleh pemerintah

yang kemudian mengambil kebijakan untuk melakukan pembinaan mutu

pendidikan madrasah. Dan untuk mengatasi kekhawatiran dan kecemasan

umat Islam akan dihapuskannya sistem pendidikan madrasah sebagai

kongkurensi Kepres dan Inpres di atas, maka pada tanggal 24 Maret 1975

dikeluarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tiga menteri (Mentri Agama,

Mentri Pendidikan, dan Kebudayaan, dan Mentri Dalam Negeri).22

SKB Tiga Menteri merupakan model solusi yang di satu sisi

memberikan pengakuan eksistensi madrasah, dan di sisi lain memberikan

kepastian akan  berlanjutnya usaha yang mengarah pada penbentukan sistem

pendidikan nasional yang integratif. Dalam SKB tersebut diakui ada tiga

tingkatan madrasah, yakni Ibtidaiyah, Tsanawiyah dan Aliyah,  yang

20 Maksum, Op.Cit., hlm. 78
21 Ibid.
22 Depag RI, 2004, Op.Cit., hlm. 44
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ijazahnya diakui sama dan setingkat dengan SD, SMP dan SMA. Kemudian

lulusannya dapat melanjutkan  ke sekolah umum yang setingkat lebih tinngi,

serta siswanya dapat berpindah ke sekolah umum yang setingkat. Makna SKB

Tiga Menteri ini bagi umat Islam adalah pertama, terjadinya mobilitas sosial

dan vertikal siswa-siswa madrasah yang selama ini terbatas di lembaga-

lembaga pendidikan tradisional (madrasah dan pesantren), dan kedua,

membuka peluang kemungkinam anak anak santri memasuki wilayah

pekerjaan pada sektor modern.23

Meski demikian, bukan berarti SKB Tiga Menteri ini tanpa masalah.

Melalui SKB ini memang status madrasah disamakan dengan sekolah berikut

jenjangnya. Dengan SKB ini pula ulumni MA dapat melanjutkan  ke

universitas umum, dan vice versa, alumni SMA dapat melanjutkan  sudinya

ke IAIN. Karena madrasah diakui sejajar dengan sekolah umum, dimana

komposisi kurikulum madrasah 70% mata pelajaran umum dan 30 %

pelajaran agama.24

Efek penyamaan kurikulum ini adalah bertambahnya beban yang

harus dipikul oleh madrasah. Di situ pihak ia harus memperbaiki mutu

pendidikan umumnya setaraf dengan standar yang berlaku di sekolah. Di lain

pihak, bagaimanapun juga madrasah  sebagai lembaga pendidikan Islam

hurus menjaga agar mutu pendidikan agamanya tetap baik. Namun, dengan

penguasaan ilmu ilmu agama hanya 30% termasuk Bahasa Arab, tidak cukup

23 Depag RI, 2005, Op.Cit., hlm. 66
24 Depag RI, Op., Cit., hlm. 138
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memadai bagi  alumni MA untuk memasuki IAIN, apalagi untuk melanjutkan

studi di Timur Tengah dan juga menjadi calon-calon ulama.

Demikian juga masih sering lulusan madrasah mendapat perlakuan

diskriminatif karena dianggap kemampuan umumnya belum setara dengan

sekolah umum. Perlakuan diskriminatif sangat dirasakan ketika mareka akan

masuk ke perguruan tinggi ataupun kedunia kerja.

Perjuangan agar mandapat perlakuan yang sama (integrasi madrasah

dalam sisdiknas secara penuh), baru dicapai dalam UUSPN  No. 2 Tahun

1989., dimana madrasah dianggap sebagai sekolah umum yang berciri khas

Islam dan kurikulum madrasah sama persis dengan sekolah, plus pelajaran

agama Islam (7 mata pelajaran).25

Kenyataannya beban kurikulum bagi madrasah yang menerapkan

kurikulum sekolah 100% ditambah dengan kurikulum agama sebagai ciri

khas telah berakibat beban belajar siswa madrasah menjadi lebih banyak

dibanding dengan beban belajar anak sekolah. Padahal kondisi fasilitas dan

latar belakang anak cukup berbeda. Oleh karena itu wajar saja bila kwalitas

anak madrasah masih kalah dibandingkan dengan anak sekolah. Jadi yang

membedakan madrasah dengan sekolah umum sekarang bukan lagi pada

bobot pengetahuan umumnya tapi pada kwalitas dan ciri khas madrasah itu

sendiri.

Sampai di sini persoalan madrasah sebagai sekolah umum yang berciri

khas Islam sudah terselesaikan sebagai bagian dari sistem pendidikan

25 Ibid., hlm.66
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nasional yang diakui sama dengan sekolah. Namun Madrasah sebagai sekolah

agama yang memberikan pengetahuan umum sebagai ciri ke Indionesia dan

kemodernan belum mendapat tempat dalam sistem pendidikan nasional versi

UU No.2 Tahun1989. Hal ini masih mengundang perasaan yang "kurang

puas" di kalangan ummat Islam,  karena masih ada perasaan pemerintah

masih memojokkan madrasah yang porsi pengajaran agama lebih besar di

banding pelajaran umum. Juga masih terdengar pendapat yang menyatakan

bahwa madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas Islam itu sebagai

upaya "mengandalkan agama"26

Tentu prasangka di atas tidak beralasan, karena peminat untuk

memasukkan anak ke madrasah sebagai sekolah umum yang berciri khas

Islam jauh lebih besar dibanding dengan yang ingin memasukkan anaknya  ke

sekolah agama yang pengetahuan agamanya lebih besar dari pengetuhuan

umum.

d. Pengembangan Pembinaan Madrasah

Tatanan masyarakat baru menuntut adanya keterbukaan dalam politik,

pembagian kekuasaan serta sumber daya alam, menghargai hukum dan hak

asasi manusia serta transparansi dalam kebijakan pemerintah. Atas dasar

inilah, maka memasuki era baru masyarakat menghendaki adanya

desentralisasi serta otonomi dalam mengambil kebijakan pembangunan.

Keinginan ini telah dituangkan melalui Undang-Undang No. 22 Tahun 1999

26 Ibid.
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tentang Pemerintah dan Daerah27 serta Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun

2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai

Daerah Otonomi.

Perubahan yang terjadi pada gilirannya akan memengaruhi tata nilai

kehidupan masyarakat yang mungkin sama sekali baru dan berbeda dengan

gaya nilai yang sekarang dianut masyarakat. Para proses perubahan ini,

kesiapan lembaga pendidikan dan institusi sosial lainnya menjadi sangat

penting. Sebab masyarakat yang berbeda pada proses transisi kultural sangat

labil pada berbagai benturan  nilai.

Salah satu insititusi sosial dan kultural yang sentral dapat berperan

besar dalam mengatur irama perubahan tersebut adalah lembaga pendidikan.28

Kedudukannya yang sentral dan direncanakan secara sistematik.

Kedudukannya yang sentral diharapkan dapat menjadi perisai bagi

perkembangan budaya serta menjadi motor untuk mempercepat perubahan

masyarakat. Peran ini akan berjalan positif bila institusi pendidikan

ditempatkan pada posisi searah pada cita-cita sosial yang diinginkan

masyarakat. Bila tidak demikian, maka institusi pendidikan akan hidup

terasing dari  masyarakat yang mendukungnya.29

Dalam konteks di atas, maka institusi pendidikan Islam diharapkan

dapat menjadi salah satu kekuatan yang dapat memberikan kontribusinya

untuk pembentukan kultural Indonesia Baru yang berdasarkan pada nilai-nilai

27 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintah Daerah, (Jakarta: CV.
Novindo Pustaka Mandiri, 2001) hlm 10

28 Marwan Saridjo, Bunga Rampai Pendidikan Agama Islam, (Jakarta: CV. Amisco,
1996) hlm. 32

29 Samsul Nizar (Editor), op., cit. hlm. 360
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transendental. Tanpa ada rujukan nilai yang bersifat membimbing masyarakat

baru pada era mendatang akan mengalami distori nilai dan rusaknya fondasi

sosio-kultural masyarakat yang menjadi ciri dari bangsa Indonesia.30

Pembinaan pendidikan yang dilakukan oleh Departemen Agama

selama ini masih perlu langkah-langkah penyesuaian yang strategis, utamanya

dalam rangka mencari bentuk dan pemecahan masalah sehubungan dengan

kemungkinan diberlakukannya Desentralisasi di bidang pendidikan secara

keseluruhan.

Sementera itu madrasah telah tumbuh dan berkembang menjadi

bagian dari kebudayaan Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, madrasah

merupakan milik Bangsa Indonesia. Oleh karena itu, madrasah  merupakan

milik Bangsa Indonesia dan telah ikut serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan demikian madrasah yang telah menyatu dalam tata nilai budaya

merupaka bangsa merupakan modal dasar bagi pembangunan agama yang

pengembangannya menuntut pola pembinaan yang berorientasi ke masa

depan yang lebih baik.31

Usaha ke arah pengembangan pembinaan madrasah adalah sebagai

kerangka dasar strategis pengembangan  madrasah pada umumnya secara

bertahap perlu dikembangkan sejalan dengan tuntutan dan perkembangan

masyarakat yang penjabarannya lebih lanjut dituangkan dalam berbagai

30 Ibid.
31 Depag, RI. Sejarah Madrasah : Pertumbuhan, Dinamika, dan Perkembangannya di

Indonesia, (Jakarta, Dirjen Agama Islam, 2004) hlm.127
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peraturan dan pedoman pelaksanaannya yang operasional.32

Pengembangan pembinaan madrasah dimaksudkan di dalamnya

mencakup satu pilihan sistem, pendekatan, sumber dana dan sarana yang

betul-betul diperlukan untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan.

Dalam perkembangan sistem pendidikan pada madrasah telah terjadi

penyesuain-penyesuaian melalui pembaharuan dan inovasi pada fase awalnya

dengan pola pondok pesanten kemudian menjadi madrasah seperti yang kita

kenal saat ini. Posisi stretagis usaha pengembangan di bidang pendidikan

pada madrasah sedikitnya dapat dilihat dari dua segi, yang pertama, dari segi

kedudukannya sebagai bagian integral dari kesatuan  Pendidikan Nasional.

Dalam hal ini madrasah dituntut untuk mampu memenuhi tuntutan dan

kebutuhan masyarakat, di samping harus memilki hubungan yang akrab

dengan sistem Pendidikan Nasional itu sendiri. Kedua, dari segi

kedudukannya sebagai bagian tepenting dari pembangunan sektor agama

yang merupakan bagian integral dari pembangunan nasional. Dalam hal ini,

setiap upaya pengembagan madrasah harus mengacu agar madrasah dapat

menunjang pembangunan sektor agama secara keseluruhan dengan tetap

memelihara identitas dan kerakteristiknya sendiri sebagai sektor agama dan

lembaga keagamaan.33

Dengan demikian pengembangan pembinaan madrasah pada masa

mendatang diorientasikan untuk menciptakan situasi yang kondusif agar

dapat melakukan adaptasi dan akomodasi terhadap tuntutan program

32 Abdul Rachman Shaleh, Madrasah dan Pendidikan Anak Bangsa Visi, Misi dan Aksi ,
(Jakarta: RajaGrafindo, 2005) hlm. 78

33 Depag, RI. Op.,Cit., hlm. 128
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pendidikan dan tetap memelihara bobot dan identitas ciri khususnya sebagai

lembaga pendidikan keagamaan.

Selain posisi madrasah yang berada antara dua kutub tersebut, juga

posisi eksternal masih banyak yang belum menunjang pembinaan madrasah

secara optimal. Kondisi tersebut antara lain tidak memadainya dana yang

diperlukan, kurangnya tenaga guru dan tenaga kependidikan lainnya yang

memenuhi persyaratan, kurangnya tenaga administratif dan perencana

pendidikan yang memiliki kemampuan serta kendala-kendala lain yang

kurang menunjang. Dalam posisi yang demikian para pemegang

kebijakansanaan, perencana dan pengelola madrasah dituntut untuk mampu

memiliki strategi pembinaan madrasah yang tepat dan operasional

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya pada era

desentralisasi yang secara formal telah diberlakukan tanggal 1 Januari 2001.34

e. Tujuan Penyelenggraan Madrasah Aliyah

Penyelenggraan pendidikan madrasah Aliyah (MA) setingkat dengan

pendidikan umum bertujuan untuk menghasilkan lulusan yang beriman dan

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia; mengembangkan

potensi peserta didik agar menjadi anggota masyarakat yang bertanggung

jawab dan demokratis; menguasai dasar-dasar ilmu pengetahuan dan

teknologi; memiliki dan etos budaya kerja; dan dapat memasuki dunia kerja

atau dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut. Dengan kata lain tujuan

34 Abdul Rachman Shaleh, Op.,Cit., hlm. 79



26

pendidikan Madrasah Aliyah (MA) adalah memproduk lulusan yang bisa

masuk ke perguruan tinggi umum dan Agama serta dapat diterima bekerja

sesuai dengan kebutuhan pasar.

f. Karakteristik  Madrasah  Aliyah

Madrasah Aliyah memiliki ciri khas dan karakteristik tersendiri,

sehingga dalam kontek kurikulum perlu menampakan karakteritik tersebut.

Oleh karena itu perumusan dan pengembangan kurikulum madrasah Aliyah

menjadi suatu hal yang sangat penting. Di satu sisi kurikulum madrasah

Aliyah tersebut harus memiliki relevansi dengan kebutuhan dan

perkembangan masyarakat untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional, sisi

lain madrasah Aliyah harus mencerminkan jati dirinya sebagai satuan

pendidikan yang merupakan bagian integral dari sistem pendidikan nasional.

Kerakteristik tersebut dapat dilihat pada aspek peserta didik (seperti apa

inputnya)

g. materi pelajaran

Mata pelajaran yang diprogramkan di madrasah Aliyah ini meliputi

aspek spiritual (keagamaan), kemasyarakatan, budaya, seni dan teknologi.

mengajarkan ilmu-ilmu Agama, termasuk di dalamnya bahasa Arab sebagai

alat mutlak untuk membaca kitab-kitab pelajarannya. Karena itu, semua

pelajaran Agama dan bahasa Arab menjadi pelajaran pokok..  Pendidikan
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madarsah Aliyah termasuk lembaga pendidikan yang sangat erat kaitannya

dengan pendidikan Islam atau pendidikan pesantren.

h. Aspek struktur kurikulum Pendidikan Madrasah Aliyah

Dilihat dari segi struktur kurikulum, madrasah Aliyah yang diterbitkan

oleh Departemen Agama dalam kerangka dasar dan struktur kurikulum

berbeda dengan sekolah umum lainnya. Perbedaanya nampak pada

pengembangan pendidikan agama Islam yang terkait dengan mata pelajaran ;

al-Qur’an Hadits, Aqidah Akhlak, Fiqih dan sejarah Islam. Pada setiap

program baik program bersama, program studi ilmu alam, program studi ilmu

social, program studi ilmu agama Islam, program studi bahasa maupun

program keahlian kejurun  mata pelajaran tersebut diberikan. Dengan

demikian jumlah jampun di madrasah aliyah ini ada perbedaan dengan tingkat

sekolah menengah umum lainnya.

i. Aspek tuntutan pendidikan Madrasah Aliyah

Kurikulum pendidikan madrasah Aliyah ke depan harus lebih menitik

beratkan pada pencapaian ilmu keagamaan, pengetahuan dan teknologi yang

dijiwai dengan semangat iman dan taqwa. Bentuk kurikulum yang integrirtid

antara agama (iman dan takwa), pengetuhuan dan teknologi merupakan

tuntutan kebutuhan masyarakat dari lulusan pendidikan madarsah aliyah. Oleh

karena itu,  pendidikan  agama yang sesuai dengan perkembangan peserta

didik dan tuntutan masyarakat, dalam konteks kita sekarang, yang diajarkan
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tidak hanya sekadar dogma-dogma ritual yang katakanlah fiqh-oriented, tapi

juga wawasan-wawasan keislaman yang lain, termasuk misalnya wawasan

Islam mengenai kemoderenan, kemajuan ilmu pengetahuan dan kebangsaan.

Oleh karena itu pendidikan Islam atau madrasah adalah integrasi keislaman,

keindonesiaan dan kemanusiaan.

Untuk menjawab tuntutan kebutuhan akan pendidikan madarasah

Aliyah ke depan diperlukan perencanaan program kurikulum yang didasarkan

atas prinsip-prinsip sebagai berikut :

 Meningkatkan kualitas hidup anak didik pada tiap jenjang sekolah

 Menjadikan kehidupan actual anak kea rah perkembangan dalam

suatu kehidupan yang bulat dan menyeluruh. Ia dapat berkembang

kea rah kehidupan masyarakat yang paling baik

 Mengembangkan aspek kreatif kehidupan sebagai suatu uji coba

atas keberhasilan sekolah, sehingga anak didik mampu

berkembang dalam kemampuannya yang actual untuk aktif

memikirkan hal-hal baru yang baik untuk diamalkan

j. Payung hukum madrasah

Dengan mengacu pada Peraturan Menteri Agama No. 7 tahun 1952

yang berlaku untuk seluruh wilayah RI, pemerintah menetapkan peraturan

yang menyatakan bahwa jenjang pendidikan Madrasah Lanjutan Atas

(sekarang Madrasah Aliyah), lama belajar 3 tahun setelah tamat Madrasah
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Tsanawiyah.35 Madrasah Aliyah (MA) ini berada di bawah naungan kemenag

setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) yang berada di bawah Diknas.

Dari kebijakan pengelolaan walaupun masih ada sedikit ketimpangan, namun

mulai disamakan.

Dengan lahirnya Uu No. 20/2003 Sisdiknas, diperkuat oleh PP

No.19/2005 SNP kemudian dijabarkan oleh beberapa Permendinas, maka

upaya menjadikan madrasah sebagai "Center of excellence" atau pusat

keunggulan sudah saatnya digeirahkan jangan ditunda-tunda lagi; karena

madrasah memiliki keunggulan komperatif, yaitu penekanan yang signifikan

pada pendidikan agama dan akhlak (moralitas), disamping penekanan pada

pendidikan umum berupa pemberian mata pelajaran umum.

2. Standar Pendidikan Madrasah

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan

Nasional mengistilahkan penyeragaman terhadap hal tertentu tersebut sebagai

Standarisasi Nasional Pendidikan (SNP). Tujuannya untuk menghasilkan

pendidikan yang bermutu dan berdaya saing. SNP dapat digunakan untuk

mempertemukan tradisi pendidikan yang berkembang di masyarakat dengan

kebijakan negara melalui deal-deal yang bisa disepakati. SNP diperlukan agar

negara dapat melestarikan keragaman yang menjamin suatu lembaga

35 Depag R1, Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional, Paradignia Baru (Jakarta,
Dirjen  Binbaga, 2005), hlm. 45
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pendidikan dengan lainnya agar saling bersinergi dan saling melengkapi.36

Pada pasal 35 ayat 1 UU No 20/2003 Sisdiknas disebutkan standar nasional

pendidikan terdiri atas standar isi, proses, kompetensi lulusan, tenaga

kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan, dan penilaian

pendidikan yang harus ditingkatkan secara berencana dan berkala. Pada ayat 2

dijelaskan lagi bahwa standar nasional pendidikan digunakan sebagai acuan

pengembangan kurikulum, tenaga kependidikan, sarana dan prasarana,

pengelolaan, dan pembiayaan. Ayat 3 ditambahkan bahwa pengembangan

standar nasional pendidikan serta pemantauan dan pelaporan pencapaiannya

secara nasional dilaksanakan oleh suatu badan standardisasi, penjaminan, dan

pengendalian mutu pendidikan.37

Dalam PP No 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan

disebutkan dalam pasal 19 sampai dengan 22 tentang standar proses

pendidikan, bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Adanya

36 Dimuat di Majalah Edukasi, Jurnal Penelitian Pendidikan Agama dan Keagamaan,
terbitan PusLitbang Pendidikan Agama Dan Keagamaan Balitbang dan Diklat Depag RI, Edisi
Juli-September 2008

37Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan, Nasional (Bandung
: Fokusmedia, 2006) hlm. 19
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keteladanan pendidik, adanya perencanaan, pelaksanaan, penilaian, dan

pengawasan yang efektif dan efisien dalam proses pembelajaran.38

Kemudian standar Pendidikan Nasional yang diamanatkan Undang-

Undang 20 Tahun 2003 akhirnya melahirkan sebuah badan baru yang relatif

independent bernama Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Aturan

standarisasi pendidikan kemudian dituangkan secara lebih rinci dalam

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005.39 Dengan aturan baru ini, semua

jenis pendidikan yang selama ini tidak diakui persamaannya dengan

pendidikan umum formal, dapat diakui sepanjang persyaratan standar minimal

dipenuhi. Satu persatu pendidikan tradisional pun kini mulai gembira karena

akan memiliki hak yang tidak jauh beda dari sekolah biasa yang dianak

emaskan pemerintah.

a. Fungsi dan Tujuan Standar Pendidikan Madrasah

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional

Pendidikan telah menetapkan kebijakan tentang pengkategorian

madrasah/sekolah berdasarkan tingkat keterlaksanaan standar nasional

pendidikan ke dalam kategori standar, mandiri dan bertaraf internasional.

Penjelasan Pasal 11, Ayat 2 dan Ayat 3 Peraturan Pemerintah tersebut

menyebutkan bahwa dengan diberlakukannya Standar Nasional Pendidikan,

maka Pemerintah memiliki kepentingan untuk memetakan Madrasah Aliyah

menjadi yang sudah atau hampir memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan

38 Depag RI, Desain Pengembangan Madrasah. (Jakarta: Direktorat Jendral Kelembagaan
Agama Islam, 2005), hlm. 14-15

39 Maftuh Basyuni, dalam: http://www.member.tripod.com/urantia-Indonesia.
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MA yang belum memenuhi Standar Nasional Pendidikan.40 Berikut Fungsi

dan tujuan Standar Nasional Pendidikan :

1. Berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan

pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan

nasional yang bermutu

2. Bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka

mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta

peradaban bangsa yang bermartabat.

3. Disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai

dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. 41

3. Standar Proses Pembelajaran

Salah satu prinsip penyelenggaraan pendidikan adalah pendidikan

diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik

yang berlangsung sepanjang hayat.42 Dalam proses tersebut diperlukan guru

yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan

potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini adalah

pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran ke

paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik

dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses

pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar

40. Depag RI, Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional,
(Jakarta: Dirjen Binbaga, 2005), hlm. 10

41 . Depag RI, Peraturan ....hlm. 10
42 . Dedi Supriawan dan A. Benyamin Surasega, Strategi Belajar Mengajar (Diktat

Kuliah). Bandung: FPTK-IKIP Bandung, 1990), hlm 34
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terlaksana secara efektif dan efisien. Mengingat kebehinekaan budaya,

keragaman latar belakang dan karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk

menghasilkan lulusan yang bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata

pelajaran harus fleksibel, bervariasi, dan memenuhi standar. Proses

pembelajaran pada setiap satuan pendidikan dasar dan menengah harus

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan

fisik serta psikologis peserta didik.43 Sesuai dengan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan salah

satu standar yang harus dikembangkan adalah standar proses.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 pasal 19 ayat (1)

menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang,

memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang

yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat,

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selain itu, dalam

proses pembelajaran pendidik memberikan keteladanan.44

Kemudian standar proses ini diperjelas oleh Peraturan Menteri

Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 Tentang

Standar Proses yang pada pasal 1 (1) menyebutkan bahwa standar proses

untuk satuan pendidikan dasar dan menengah (Madrasah Aliyah) mencakup

43Wina Senjaya, Senjaya, Strategi Pembelajaran; Berorientasi Standar Proses
Pendidikan, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 45

44 Depag RI, Peraturan Pemerintah....hlm. 14
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perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian

hasil pembelajaran, dan pengawasan proses pembelajaran untuk terlaksananya

proses pembelajaran yang efektif dan efisien.45 Dan untuk lebih jelas

mengenai standar proses ini, berikut penjelasannya:

a. Pengertian

Standar proses proses pendidikan Madrasah Aliyah (MA) adalah

standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran

pada Madrasah Aliyah untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses

berisi kriteria minimal proses pembelajaran pada Madrasah Aliyah di seluruh

wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

b. Perencanaan proses pembelajaran

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran,

standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode

pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber

belajar.

1. Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata

pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan

45 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007
Tentang Standar Proses Untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, hlm. 257
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sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh Madrasah Aliyah berdasarkan

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan

penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam

pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara

mandiri atau berkelompok dalam sebuah madrasah atau beberapa sekolah,

kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan

Guru (PKG). Pengembangan silabus Madrasah Aliyah disusun di bawah

supervisi Kementerian Agama (Kemenag).

b. Proses Pelaksanaan Pembelajaran

Guru yang baik akan selalu membuat perencanaan untuk kegiatan

pembelajarannya. Merancang pelajaran akan membantu memastikan

penggunaan sumber materi yang berharga dan waktu pembelajaran di kelas

yang terbatas secara efisien. Rencana pelajaran tertulis akan membantu

mengingatkan guru untuk memasukkan semua elemen kegiatan pembelajaran

yang telah dipelajari dalam modul. Pada saat guru menyusun Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran, mereka sebenarnya dapat memvisualisasikan diri

mereka di kelas sedang mengajar siswanya. Dengan begitu akan membantu

guru mengantisipasi masalah yang mungkin terjadi, memikirkan solusinya

dan mengatasi kendala-kendala dalam pembelajaran. Rencana pelajaran

tertulis membantu guru menjadi lebih cermat dan reflektif. Tanpa adanya

rencana akan sulit atau tidak mungkin untuk menganalisa bagaimana sesuatu

semestinya direncanakan atau dilakukan setelah pembelajaran telah
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dilaksanakan. Rencana pelajaran tertulis berguna sebagai sumber untuk

pembelajaran unit materi yang sama di waktu yang akan datang. Sebenarnya,

tidak ada alasan untuk mengajar di kelas tanpa rencana pelajaran. Di banyak

negara, termasuk Indonesia, kinerja guru sebagian dinilai dari kemampuan

mereka mengembangkan rencana pengajaran.46

 RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar

peserta didik dalam upaya mencapai KD.47 Setiap guru pada Madrasah

Aliyah berkewajiban menyusun  RPP secara lengkap dan sistematis

agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. RPP disusun untuk

setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau

lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang

disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

c. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP

Di dalam lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik

Indonesia No 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses itu disebutkan ada enam

prinsip dalam penyusunan RPP yaitu:

46 Peraturan Menteri .....hlm. 33
47. Udin S. Winataputra, Strategi Belajar Mengajar. (Jakarta: Pusat Penerbitan

Universitas Terbuka, 2003), hlm. 45
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1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik  RPP disusun

dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan

awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi,

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus,

kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau

lingkungan peserta didik.

2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik Proses pembelajaran

dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mendorong

motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, dan

semangat belajar.

3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis Proses

pembelajaran dirancang untuk mengembangkan kegemaran

membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam

berbagai bentuk tulisan.

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat

rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan,

pengayaan, dan remedi.

5. Keterkaitan dan keterpaduan RPP disusun dengan memperhatikan

keterkaitan dan keterpaduan antara SK, KD, materi pembelajaran,

kegiatan pernlielajaran, indikator pencapaian kompetensi,

penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman

belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran
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tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek belajar, dan

keragaman budaya.

6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi RPP disusun

dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan

komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai

dengan situasi dan kondisi.48

Dari uraian di atas sangat jelas prinsip-prinsip  yang harus dipahami.

RPP harus dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi, maka tidak sepantasnya

bagi guru hanya menggunakan RPP tahun yang lalu digunakan untuk tahun

berikutnya tanpa ada perubahan sama sekali.

d. Pelaksanaan proses pembelajaran

1. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

a. Rombongan belajar. Jumlah maksimal peserta didik setiap

rombongan belajar pada Madrasah Aliyah adalah 32 peserta didik

b. Beban kerja minimal guru; a). beban kerja guru mencakup kegiatan

pokok yaitu merencanakan pembelajaran, melaksanakan

pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, membimbing dan

melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas tambahan; b).

beban kerja guru sebagaimana dimaksud adalah se kurang-kurang

nya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu) minggu.

48. Permendiknas......hlm. 258
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c. Buku teks pelajaran; a). buku teks pelajaran yang akan digunakan

oleh Madrasah Aliyah dipilih melalui rapat guru dengan

pertimbangan komite madrasah dari buku-buku teks pelajaran yang

ditetapkan oleh Depag; b). rasio buku teks pelajaran untuk peserta

didik adalah 1 : 1 per mata pelajaran;  c). selain buku teks

pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru, buku

pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya; d. guru

membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber

belajar lain yang ada di perpustakaan madrasah.

d. Pengelolaan kelas; a). guru mengatur tempat duduk sesuai dengan

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, sertaaktivitas

pembelajaran yang akan dilakukan; b). volume dan intonasi suara

guru dalam proses pembelajaran harus dapat didengar dengan baik

oleh peserta didik; c). tutur kata guru santun dan dapat dimengerti

oleh peserta didik; d). guru menyesuaikan materi pelajaran dengan

kecepatan dan kemampuan belajar peserta didik; e). guru

menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan,

dankeputusan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses

pembelajaran; f). guru memberikan penguatan dan umpan balik

terhadap respons dan hasil belajar peserta didik selama proses

pembelajaran berlangsung; g). guru menghargai pendapat peserta

didik; h).   guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi; i).

pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata
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pelajaran yang diampunya; dan j). guru memulai dan mengakhiri

proses pembelajaran sesuai dengan waktu yang dijadwalkan. 49

Dengan demikian, sebelum proses pembelajaran dilakukan, guru

memperhatikan kelengkapan persyaratan tersebut di atas, agar terlaksana

proses pembelajaran itu dengan baik, sehingga dalam PBM tidak menemui

kendala dan hambatan

2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP.

Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan

kegiatan penutup.

a. Kegiatan Pendahuluan  Dalam kegiatan pendahuluan, guru: a).

menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti

proses pembelajaran; b).  mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan

dipelajari; c).  menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi

dasar yang akan dicapai;  d). menyampaikan cakupan materi dan

penjelasanuraian kegiatan sesuai  silabus.

b. Kegiatan Inti. Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses

pembelajaran untuk mencapai KD yang dilakukan secara interaktif,

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik

untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi

prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat

49. Permendiknas......hlm. 258
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dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Kegiatan

inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik

peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.50

a. Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru: 1)  melibatkan peserta didik

mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi

yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang

jadi guru dan belajar dari aneka sumber; 2)  menggunakan beragam

pendekatan pembelajaran, media pembelajaran, dan sumber belajar

lain; 3)  memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta

antara peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar

lainnya; 4)  melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap

kegiatan pembelajaran; dan 5)  memfasilitasi peserta didik

melakukan percobaan di laboratorium, studio, atau lapangan.

b. Elaborasi

Dalarn kegiatan elaborasi, guru: 1)  membiasakan peserta didik

membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu

yang bermakna; 2)  memfasilitasi peserta didik melalui pemberian

tugas, diskusi, dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik

secara lisan maupun tertulis; 3) memberi kesempatan untuk

berpikir, menganalisis, menyelesaikan masalah, dan bertindak

50. Permendiknas......159
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tanpa rasa takut; 4)  memfasilitasi peserta didik dalam

pembelajaran kooperatif dan kolaboratif; 5)  memfasilitasi peserta

didik berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi

belajar; 6)  rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi

yang dilakukan baik lisan maupun tertulis, secara individual

maupun kelompok; 7)  memfasilitasi peserta didik untuk

menyajikan variasi; kerja individual maupun kelompok; 8)

memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival,

serta produk yang dihasilkan; 9)  memfasilitasi peserta didik

melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa

percaya diri peserta didik.

c. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru: 1)  memberikan umpan balik

positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan,  isyarat, maupun

hadiah terhadap keberhasilan peserta didik, 2) memberikan

konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi peserta didik

melalui berbagai sumber, 3)  memfasilitasi peserta didik

melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang

telah dilakukan, 4)  memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh

pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar: a)

berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan

menggunakan bahasa yang baku dan benar; b)  membantu
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menyelesaikan masalah; c)  memberi acuan agar peserta didik

dapatmelakukan pengecekan hasil eksplorasi; d)  memberi

informasi untuk bereksplorasi Iebih jauh; e)  memberikan motivasi

kepada peserta didik yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.

c. Kegiatan Penutup Dalam kegiatan penutup, guru: a).  bersama-

sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat

rangkuman/simpulan pelajaran; b). melakukan penilaian dan/atau

refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara

konsisten dan terprogram; c).  memberikan umpan balik terhadap

proses dan hasil pembelajaran; d).  merencanakan kegiatan tindak

lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan,

layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas

individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta

didik; e). menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan

berikutnya. 51

e. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan

sebagai bahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki

proses pembelajaran. Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan

terprogram dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau

lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa

51. Permendiknas......hlm. 259
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tugas, proyek dan/atau produk, portofoiio, dan penilaian diri. Penilaian hasil

pembelajaran menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan

Penilaian Kelompok Mata Pelajaran.

f. Pengawasan Proses Pembelajaran

1. Pemantauan

Di dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

41tahun 2007 Tanggal 23 November 2007 Standar Proses untuk Satuan

Pendidikan Dasar dan menengah itu disebutkan ada tiga sisi pemantauan yang

dilakukan, yaitu : pertama, pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada

tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Kedua,

pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan,

pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi. Ketiga, kegiatan

pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas Madrasah Aliyah.52

2. Supervisi

Dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

41tahun 2007 itu juga disebutkan ada tiga tahapan supervisi, yaitu: pertama,

supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran. Kedua, supervisi pembelajaran

diselenggarakan dengan cara pemberian contoh, diskusi, pelatihan, dan

konsultasi. Ketiga, kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas

satuan pendidikan.53 Supervisi yang dilakukan sifatnya pembinaan dan

pengembangan ke arah yang lebih maju dan sempurna bukan hanya

52 Permendiknas......hlm.300
53 Permendiknas......hlm. 300
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menyalahkan tanpa bimbingan seperti pengertian supervisi pada masa tiga

dasawarsa dulu.

3. Evaluasi

Evaluasi proses pembelajaran yang disebutkan dalam lampiran

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor  41tahun 2007 tersebut

terfokus pada tiga fokusan. Petama, evaluasi proses pembelajaran dilakukan

untuk menentukan kualitas pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap

perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan

penilaian hasil pembelajaran. Kedua, evaluasi proses pembelajaran

diselenggarakan dengan cara: a). membandingkan proses pembelajaran yang

dilaksanakan guru dengan standar proses, b).  mengidentifikasi kinerja guru

dalam proses pembelajaran sesuai dengan kompetensi guru. Ketiga, evaluasi

proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja guru dalam proses

pembelajaran.54 Dengan adanya evaluasi ini akan terlihat kekurangan serta

memperbaiki kekurangan itu.

4. Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses

pembelajaran dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

54 Permendiknas......hlm. 301
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5. Tindak lanjut

Adapun mengenai tindak lanjut, juga ada tiga hal yang harus

dilakukan. Pertama, penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang

telah memenuhi standar. Kedua, teguran yang bersifat mendidik diberikan

kepada guru yang belum memenuhi standar. Ketiga, guru diberi kesempatan

untuk mengikuti pelatihan/penataran Iebih lanjut.55 Tindak lanjut dilakukan

agar apa yang diprogramkan bukan hanya sekedar perencanaan tetapi harus

terlihat aplikasinya dalam pelaksanaan.

4. Standar Proses dalam Permendiknas Nomor 41 Tahun 2007

Dalam rangka pembaharuan sistem pendidikan nasional telah

ditetapkan visi, misi dan strategi pembangunan pendidikan nasional. Visi

pendidikan nasional adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata

sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga

negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga

mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Terkait dengan visi tersebut telah ditetapkan serangkaian prinsip

penyelenggaraan pendidikan untuk dijadikan landasan dalam pelaksanaan

reformasi pendidikan. Salah satu prinsip tersebut adalah pendidikan

diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta

didik yang berlangsung sepanjang hayat. Dalam proses tersebut diperlukan guru

yang memberikan keteladanan, membangun kemauan, dan

mengembangkan potensi dan kreativitas peserta didik. Implikasi dari prinsip ini

55 Permendiknas op., cit., hlm. 302
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adalah pergeseran paradigma proses pendidikan, yaitu dari paradigma pengajaran

ke paradigma pembelajaran. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik

dengan guru dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Proses

pembelajaran perlu direncanakan, dilaksanakan, dinilai, dan diawasi agar

terlaksana secara efektif dan efisien.

Mengingat kebhinekaan budaya, keragaman latar belakang dan

karakteristik peserta didik, serta tuntutan untuk menghasilkan lulusan yang

bermutu, proses pembelajaran untuk setiap mata pelajaran harus fleksibel,

bervariasi, dan memenuhi standar. Proses pembelajaran pada setiap satuan

pendidikan dasar dan menengah harus interaktif, inspiratif, menyenangkan,

menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian

sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta

didik.

Sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005

tentang Standar Nasional Pendidikan salah satu standar yang harus

dikembangkan adalah standar proses. Standar proses adalah standar nasional

pendidikan yang berkaitan dengan pelaksanaan pembelajaran pada satuan

pendidikan untuk mencapai kompetensi lulusan. Standar proses berisi

kriteria minimal proses pembelajaran pada satuan pendidikan dasar dan

menengah di seluruh wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Standar proses ini berlaku untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah pada

jalur formal, balk pada sistem paket maupun pada sistem kredit semester.
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Standar proses meliputi perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan

proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan

efisien.

Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana

pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran,

standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian

kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembela-

jaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

a. Silabus

Silabus sebagai acuan pengembangan RPP memuat identitas mata

pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan

pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan

sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan

Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan

penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam

pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru

secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/ madrasah atau

beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau

Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus di-

susun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di

bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan divas provinsi yang bertanggung
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jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang me-

nangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk MI, MTs, MA, dan

MAK.

b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta

didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan

berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi

peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup

bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali

pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan

yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

Komponen RPP adalah

1.  Identitas mata pelajaran

Identitas mata pelajaran, meliputi: satuan pendidikan,kelas, semester,

program/program keahlian, mata pelajaran atau tema pelajaran, jumlah

pertemuan.

2. Standar kompetensi

Standar kompetensi merupakan kualifikasi kemampuan minimal peserta didik
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yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, dan keterampilan

yang diharapkan dicapai pada setiap kelas dan/atau semester pada suatu

mata pelajaran.

3. Kompetensi dasar

Kompetensi dasar adalah sejumlah kemampuan yang harus dikuasai peserta

didik•dalam mata pelajaran tertentu sebagai rujukan penyusunan indikator

kompetensi dalam suatu pelajaran.

4. Indikator pencapaian kompetensi

Indikator kompetensi adalah perilaku yang dapat diukur dan/atau diobservasi untuk

menunjukkan ketercapaian kompetensi dasar tertentu yang menjadi acuan penilai-

an mata pelajaran. Indikator pencapaian kompetensi dirumuskan dengan

menggunakan kata kerja operasional yang dapat diamati dan diukur, yang

mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.

5. Tujuan pembelajaran

Tujuan pembelajaran menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan

dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensi dasar.

6. Materi ajar

Materi ajar memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan

ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai dengan rumusan indikator pencapaian

kompetensi.

7. Alokasi waktu

Alokasi waktu ditentukan sesuai dengan keperluan untuk pencapaian KD dan

beban belajar.
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8. Metode pembelajaran

Metode pembelajaran digunakan oleh guru untuk mewujudkan suasana

belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik mencapai kompetensi

dasar atau seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Pemilihan metode

pembelajaran disesuaikan dengan situasi dan kondisi peserta didik, serta

karakteristik dari setiap indikator dan kompetensi yang hendak dicapai pada

setiap mata pelajaran. Pendekatan pembelajaran tematik digunakan untuk peserta

didik kelas 1 sampai kelas 3 SD/M I.

9. Kegiatan pembelajaran

a. Pendahuluan

Pendahuluan merupakan kegiatan awal dalam suatu pertemuan

pembelajaran yang ditujukan untuk membangkitkan motivasi dan

memfokuskan perhatian peserta didik untuk berpartisipasi aktif dalam

proses pembelajaran.

b. Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai KD.

Kegiatan pembelajaran dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenang-

kan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan

kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta

psikologis peserta didik. Kegiatan ini dilakukan secara sistematis dan

sistemik melalui proses.eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

c. Penutup
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Penutup merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengakhiri

aktivitas pembelajaran yang dapat dilakukan dalam bentuk rangkuman

atau kesimpulan, penilaian dan refleksi, umpan balik, dan tindaklanjut.

10. Penilaian hasil belajar

Prosedur dan instrumen penilaian proses dan hasil belajar disesuaikan

dengan indikator pencapaian kompetensi dan mengacu kepada Standar

Penilaian.

11. Sumber belajar

Penentuan sumber belajar didasarkan pada standar kompetensi dan

kompetensi dasar, serta materi ajar, kegiatan pembelajaran, dan indikator

pencapaian kompetensi.

c. Prinsip-prinsip Penyusunan RPP

1. Memperhatikan perbedaan individu peserta didik

RPP disusun dengan memperhatikan perbedaan jenis kelamin, kemampuan

awal, tingkat intelektual, minat, motivasi belajar, bakat, potensi,

kemampuan sosial, emosi, gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan

belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta

didik.

2. Mendorong partisipasi aktif peserta didik

Proses pembelajaran dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk

mendorong motivasi, minat, kreativitas, inisiatif, inspirasi,
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kemandirian, dan semangat belajar.

3. Mengembangkan budaya membaca dan menulis Proses pembelajaran

dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman

beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.

4. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut

RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif,

penguatan, pengayaan, dan remedi.

5. Keterkaitan dan keterpaduan

RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan

antara SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pernlielajaran, indikator

pencapaian kompetensi, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan

pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan

pembelajaran tematik, keterpaduan lintas mata pelajaran, lintas aspek

belajar, dan keragaman budaya.

6. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi

RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi

dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan

situasi dan kondisi.

a. Persyaratan Pelaksanaan Proses Pembelajaran

1. Rombongan belajar

Jumlah maksimal peserta didik setiap rombongan belajar adalah:

a. SD/MI : 28 peserta didik

b. SMP/MT : 32 peserta didik
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c. SMA/MA : 32 peserta did 1k

d. SMK/MAK : 32 peserta didik

2. Beban kerja minimal guru

a. beban kerja guru mencakup kegiatan pokok yaitu merencanakan

pembelajaran, melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran,

membimbing dan melatih peserta didik, serta melaksanakan tugas

tambahan;

b. beban kerja guru sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas adalah se

kurang-kurang nya 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dalam 1 (satu)

minggu.

3. Buku teks pelajaran

a. buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh sekolah/madrasah dipilih

melalui rapat guru dengan pertimbangan komite sekolah/madrasah dari

bukubuku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri;

b.  rasio buku teks pelajaran untuk peserta didik adalah 1 : 1 per mata

pelajaran;

c. selain buku teks pelajaran, guru menggunakan buku panduan guru,

buku pengayaan, buku referensi dan sumber belajar lainnya;

d. guru membiasakan peserta didik menggunakan buku-buku dan sumber

belajar lain yang ada di perpustakaan sekolah/madrasah.

4. Pengelolaan kelas

a. guru mengatur tempat duduk sesuai dengan karakteristik peserta didik

dan mata pelajaran, sertaaktivitas pembelajaran yang akan dilakukan;
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b. volume dan intonasi suara guru dalam proses pembelajaran harus

dapat didengar dengan baik oleh peserta didik;

c. tutur kata guru santun dan dapat dimengerti oleh peserta didik;

d. guru menyesuaikan materi pelajaran dengan kecepatan dan kemampuan

belajar peserta didik;

e. guru menciptakan ketertiban, kedisiplinan, kenyamanan, keselamatan,

dankeputusan pada peraturan dalam menyelenggarakan proses

pembelajaran;

f. guru memberikan penguatan dan umpan balik terhadap respons dan hasil

belajar peserta didik selama proses pembelajaran berlangsung;

h. guru menghargai pendapat peserta didik;

i. guru memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi;

j. pada tiap awal semester, guru menyampaikan silabus mata pelajaran

yang diampunya; dan

k . guru memulai dan mengakhiri proses pembelajaran sesuai dengan waktu

yang dijadwalkan.

b. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan implementasi dari RPP.

Pelaksanaan pembelajaran meliputi kegiatan pendahuluan, ::ayiatan inti dan

kegiatan penutup.

1.  Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses
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pembelajaran;

b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan

sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari;

c. menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan

dicapai;

d. menyampaikan cakupan materi dan penjelasanuraian kegiatan sesuai

silabus.

2. Kegiatan Inti

Pelaksanaan kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk

mencapai KD yang dilakukan secara interaktif, inspiratif,

menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa,

kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan

perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan

karakteristik peserta didik dan mata pelajaran, yang dapat meliputi proses

eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi.

a. Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

1) melibatkan peserta didik mencari informasi yang luas dan dalam

tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan

prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber;

2) menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran,
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dan sumber belajar lain;

3) memfasilitasi terjadinya interaksi antarpeserta didik serta antara peserta

didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya;

4) melibatkan peserta didik secara aktif dalam setiap kegiatan

pembelajaran; dan

5) memfasilitasi peserta didik melakukan percobaan di laboratorium,

studio, atau lapangan.

b. Elaborasi

Dalarn kegiatan elaborasi, guru:

1) membiasakan peserta didik membaca dan menulis yang beragam

melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna;

2) memfasilitasi peserta didik melalui pemberian tugas, diskusi, dan lain-

lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun

tertulis;

3) memberi kesempatan untuk berpikir, menganalisis, menyelesaikan

masalah, dan bertindak tanpa rasa takut;

4) memfasilitasi peserta didik dalam pembelajaran kooperatif can

kolaboratif;

5) memfasilitasi peserta didik berkompetisi secara sehat untuk

meningkatkan prestasi belajar;

6) rnenfasilitasi peserta didik membuat laporan eksplorasi yang dilakukan

balk lisan maupun tertulis, secara individual maupun kelompok;
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7) memfasilitasi peserta didik untuk menyajikan r iasi; kerja individual

maupun kelompok;

8) memfasilitasi peserta didik melakukan pameran, turnamen, festival,

serta produk yang dihasilkan;

9) memfasilitasi peserta didik melakukan kegiatan yang

menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri peserta didik.

c. Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

1)  memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan,

tulisan,  isyarat, maupunhadiah terhadap keberhasilan peserta didik,

2) memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi

peserta didik melalui berbagai sumber,

3) memfasilitasi peserta didik melakukan refleksi untuk memperoleh

pengalaman belajar yang telah dilakukan,

4) memfasilitasi peserta didik untuk memperoleh pengalaman yang

bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:

a) berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab

pertanyaan peserta didik yang menghadapi kesulitan, dengan

menggunakan bahasa yang baku dan benar;

b) membantu menyelesaikan masalah;

c) memberi acuan agar peserta didik dapatmelakukan pengecekan

hasil eksplorasi;

d) memberi informasi untuk bereksplorasi Iebih jauh;
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e) memberikan motivasi kepada peserta didik yang kurang atau

belum berpartisipasi aktif.

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

a. bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat

rangkuman/simpulan pelajaran;

b. melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang

sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram;

c. memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil

pembelajaran;

d. merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran

remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau

memberikan tugas balk tugas individual maupun kelompok sesuai

dengan hasil belajar peserta didik;

e. menyampaikan iencana pembelajaran pada pertemuan

berikutnya.

2. Penilaian Hasil Pembelajaran

Penilaian dilakukan oleh guru terhadap hasil pembelajaran untuk

mengukur tingkat pencapaian kompetensi peserta didik, serta digunakan sebagai

hahan penyusunan laporan kemajuan hasil belajar, dan memperbaiki proses

pembelajaran.

Penilaian dilakukan secara konsisten, sistematik, dan terprogram dengan
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menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis atau lisan, pengamatan

kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau

produk, portofoiio, dan penilaian diri. Penilaian hasil pembelajaran

menggunakan Standar Penilaian Pendidikan dan Panduan Penilaian Kelompok

Mata Pelajaran.

3. Pengawasan Proses Pembelajaran

a. Pemantauan

1. Pemantauan proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.

2. Pemantauan dilakukan dengan cara diskusi kelompok terfokus, pengamatan,

pencatatan, perekaman, wawancara, dan dokumentasi.

3. Kegiatan pemantauan dilaksanakan oleh kepala dan pengawas satuan

pendidikan.

b. Supervisi

1. Supervisi proses pembelajaran dilakukan pada tahap perencanaan,

pelaksanaan, dan penilaian hasil pembelajaran.

2. Supervisi pembelajaran diselenggarakan dengan cara pemberian

contoh, diskusi, pelatihan, dan konsultasi.

3. Kegiatan supervisi dilakukan oleh kepala dan pengawas satuan

pendidikan.

c. Evaluasi

1. Evaluasi proses pembelajaran dilakukan untuk menentukan kualitas

pembelajaran secara keseluruhan, mencakup tahap perencanaan proses
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pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran, dan penilaian hasil

pembelajaran.

2. Evaluasi proses pembelajaran diselenggarakan dengan cara:

a. membandingkan proses pembelajaran yang dilaksanakan guru

dengan standar proses,

b. mengidentifikasi kinerja guru dalam proses pembelajaran sesuai

dengan kompetensi guru.

3. Evaluasi proses pembelajaran memusatkan pada keseluruhan kinerja

guru dalam proses pembelajaran.

d. Pelaporan

Hasil kegiatan pemantauan, supervisi, dan evaluasi proses pembelajaran

dilaporkan kepada pemangku kepentingan.

e. Tindak lanjut

1. Penguatan dan penghargaan diberikan kepada guru yang telah memenuhi

standar.

2. Teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum

memenuhi standar.

3. Guru diberi kesempatan untuk mengikuti pelatihan/penataran Iebih lanjut.

5. Konsep Guru

a. Pengertian Guru
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Guru adalah orang yang memiliki kemampuan merancang program

pembelajaran serta mampu menata dan mengelola kelas agar peserta didik

dapat belajar dan pada akhirnya dapat mencapai tingkat kedewasaan sebagai

tujuan akhir dari proses pendidikan56.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua 1991, guru

diartikan sebagai “orang yang pekerjaannya (mata pencahariannya)

mengajar.”57 Kata guru dalam bahasa Arab disebut mu’allim dan dalam

bahasa Inggris teacher memiliki arti sederhana, yakni “a person whose

occupation is teaching others”.58 Artinya, guru adalah seseorang yang

pekerjaannya mengajar orang lain.

Dalam hal ini berarti bukan hanya dia (seseorang) yang

sehari-harinya mengajar di sekolah yang dapat disebut guru, melainkan juga

“dia-dia” lainnya yang berposisi sebagai; kiai di pesantren, pendeta di gereja,

instruktur di balai pendidikan dan pelatihan, bahkan juga sebagai pesilat di

padepokan. Kedua, kata mengajar dapat pula ditafsirkan bermacam-macam,

misalnya:

a. Menularkan pengetahuan dan kebudayaan kepada orang lain

(bersifat kognitif),

b. Melatih ketrampilan jasmani kepada oang lain (bersifat

psikomotor),

56 Mulyasa, Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan
Menyenangkan. (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 96

57 Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, Kamus Besar
Bahasa Indonesia. Edisi ketiga (Jakarta: Balai Pustaka, 2001).

58 McLoad, William T(ed), The New Collins Dictionary and Thesaurus. Glasgow (Willian
Collins Sons and Co Ltd., 1989).
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c. Menanamkan nilai dan keyakinan kepada orang lain (bersifat

afektif).

Terlepas dari aneka ragam interprestasi tadi, guru yang dimaksud

dalam pembahasan ini adalah “pendidik profesional yang wajib memiliki

komitmen untuk meningkatkan mutu pendidikan”59

Selanjutnya, kegiatan mengajar yang dilakukan guru tidak hanya

berorientasi pada kecakapan-kecakapan berdimensi ranah cipta saja, tetapi

kecakapan yang berdimensi ranah rasa dan karsa. Sebab, dalam perspektif

psikologi pendidikan, mengajar pada prinsipnya berarti proses perbuatan

seseorang (guru) yang membuat orang lain (siswa) belajar, dalam arti

mengubah seluruh dimensi prilakunya.

Prilaku tersebut meliputi tingkah laku yang bersifat terbuka, seperti

ketrampilan membaca (ranah karsa), juga yang bersifat tertutup seperti

berfikir (ranah cipta) dan berperasaan (ranah rasa).60 Jadi, mengajar pada

hakikatnya sama dengan mendidik. Karena itu, apabila seorang guru yang

sehari-harinya sebagai pengajar, lazim juga disebut pendidik. Guru sebagai

pendidik ataupun pengajar, merupakan faktor penentu kesuksesan setiap

usaha pendidikan.

Itulah sebabnya setiap perbincangan mengenai kurikulum, pengadaan

alat-alat belajar sampai pada kriteria Sumber Daya Manusia (SDM) yang

dihasilkan oleh usaha pendidikan, selalu bermuara pada guru. Hal ini

menunjukkan betapa signifikan (berarti penting) posisi guru dalam dunia

59 UU Sisdiknas 2003 Bab XI Pasal 40 ayat 2b.
60 Muhibbin Syah, Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru (Bandung:

PT. Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 223.
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pendidikan.

b. Hubungan Guru dengan Proses Belajar Mengajar

Mengajar adalah upaya yang disengaja dalam rangka memberi

kemungkinan bagi siswa untuk terjadinya proses belajar sesuai dengan tujuan

yang telah dirumuskan. 61

Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung

jawab moral, maka berhasilnya pendidikan siswa secara formal terletak pada

tanggung jawab guru dalam melaksanakan tugas mengajar. Mengajar

merupakan suatu perbuatan atau pekerjaan yang bersifat unik, tetapi

sederhana. Dikatakan unik karena berkenaan dengan manusia yang belajar,

yakni siswa dan guru yang mengajar serta bertalian erat dengan manusia di

dalam masyarakat. Dikatakan sederhana karena mengajar dilaksanakan secara

praktis dalam kehidupan sehari-hari dan mudah dihayati oleh siapa saja.62

Mengajar merupakan sebuah seruan kepada perubahan, intinya

perubahan itu merupakan perubahan yang baik. Saking pentingnya mengajar

di dalam Al-Qur’an pun dijelaskan bahwa orang yang menyeru/mengajak

kepada kebaikan maka akan diberi pahala yang besar.63

Pada umumnya para ahli sependapat bahwa yang disebut PBM (proses

belajar mengajar) ialah “sebuah kegiatan yang integral (utuh terpadu) antara

siswa sebagai pelajar yang sedang belajar, dengan guru sebagai pengajar yang

61 M. Ali, Guru dan Proses Belajar Mengajar,(Bandung: Sinar Baru, 1987), hlm. 12
62 Yundri Akhyar, Metodologi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam, (Pekanabru,

Pustaka Mafatih, 2012), hlm. 22
63 Ibid.



65

sedang mengajar” 64 dalam interaksi timbal balik yang terjadi antara yang

belajar dalam hal ini siswa dengan penngajar yaitu guru, ini yang dinamakan

pembelajaan.

Ditinjau dari kontek pendidikan Islam terdapat beragam

pemaknaan, Athiah al-Abrasy, menyatakan at-Ta`alim sebagai upaya

mempersiapkan individu untuk kehidupan yang lebih sempurna, kebahagiaan

hidup, cinta tanah air, kekuatan raga, kesempurnaan etika, sistematika dalam

berpikir, tajam perasaan, giat dalam berkreasi, toleransi pada yang lain,

berkompetensi dalam mengungkapkan rasa bahasa tulis dalam bahasa lisan

dan terampil berkreatifitas. 65 Sedangkan Ali Ashraf mengatakan bahwa

pembelajaran adalah aktivitas yang sengaja dilakukan untuk mengembangkan

individu secara penuh.66

Dalam pengertian pembelajaran yang lebih luar, Tafsir

berpendapat, adalah pengembangan pribadi dalam semua aspek.67 Dengan

penjelasan bahwa yang dimaksud pengembangan pribadi ialah pembelajaran

oleh diri sendiri, lingkungan dan orang lain (guru).  Seluruh aspek mencakup

jasmani, hati dan akal. Senada dengan ini, Ahmad D. Marimba, mengatakan

pembelajaran adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik

64 Muhibbin Syah. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru, (Bandung: PT.
Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 237

65 Athiah Al Abrasy, Ruhuttarbiyah Wata’lim, (Saudi Arabia,Darul Ahya’tt) hlm. 7
66 Ali Ashraf, Horison Baru Pendidikan Islam, (Jakarta : Pustaka Firdaus, 1993), hlm. 23
67 Ahmad Tafsir, Ilmu Pendidikan Dalam Perspektif Islam, ( Bandung : PT. Remaja

Rosdakarya, 1994), hlm. 26
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terhadap perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya

kepribadian yang utama. 68

Dalam kesatuan kegiatan ini, terjadi interaksi resiprokal yakni

hubungan antara guru dengan para siswa dalam situasi intruksional, dalam

suasana yang bersifat pengajaran. Para siswa dalam situasi instruksional itu

menjalani tahapan kegiatan belajar melalui interaksi dengan kegiatan tahapan

mengajar yang dilakukan guru. Namun, dalam proses belajar mengajar masa

kini, di samping guru menggunakan interaksi resiprokal, dia juga dianjurkan

memanfaatkan konsep komunikasi banyak arah untuk menciptakan suasana

pendidikan yang kreatif, dinamis dan dialogis.69

Untuk memperjelas konsep komunikasi banyak arah tersebut, berikut

ini peneliti sajikan tabel tentang hubungan “multiarah” yang bersifat

instruksional tersebut.

Jadi, di samping para siswa melakukan proses pembelajaran dalam

suasana komunikasi dua arah, maka sebaiknya mereka juga dapat

melakukannya dalam suasana komunikasi multiarah.

Hasil yang diharapkan dari PBM tersebut adalah output berupa para

siswa yang telah mengalami perubahan positif, baik dimensi ranah cipta, rasa,

maupun karsanya, sehingga cita-cita mencetak sumber daya manusia (SDM)

yang berkualitas pun dapat tercapai.

68 Ahmad D. Marimmba, Pengantar Filsafat Pendidikan Islam, ( Bandung : Al Ma’arif,
1989), hlm. 19

69 UU Sisdiknas  Pasal 40 ayat 2a, 2003.
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Selain itu setiap guru juga diharapkan ikut memikul tanggungjawab

bersama dalam mencapai tujuan yang lebih jauh, seperti tujuan Institusional

(jenjang lembaga pendidikan tempatnya bertugas) dan tujuan Nasional.

Karena menyadari adanya keterkaitan antara pelaksanaan PBM bidang studi

seorang guru dengan pelaksanaan PBM bidang studi lainnya, dan juga

keterkaitan antara seluruh kegiatan PBM dengan tujuan yang bersifat

Konstitusional, maka setiap guru harus ikut memikil tangung jawab mencapai

tujuan bersama yan berskala nasional bahkan universal.

Alhasil, tanggungjawab para guru tidak terbatas pada pencapaian

kecakapan-kecakapan tertentu yang dikuasai para siswa, tetapi lebih jauh lagi

yakni mencapai tujuan-tujuan ideal, yang meliputi; 1) tujuan pengembangan

pribadi para siswa sebagai individu mandiri, 2) tujuan pengembangan pribadi

siswa sebagai warga dunia dan makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

c. Peranan  Guru dalam  Mendidik

Mendidik merupakan hal yang sangat penting dan mendasar, tetap

banyak orang menganggap enteng dan mudah terhadap hal mendidik itu.

Kebanyakan orang tua mendidik anak-anaknya hanya berdasarkan

pengalaman-pengalaman praktisnya saja. Mereka banyak meniru perbuatan

nenek moyangnya yang belum tentu benar dan baik. Mereka menganggap

bahwa kepandaian mendidik itu sudah dengan sendirinya akan dipunyai oleh

setiap orang dan pergaulannya dengan anak-anak. Mereka percaya bahwa

pada setiap situasi, intuitif, akan mendapat sikap dan tindakan yang tepat.
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Jadi, merka berkehendak bekerja secara intuitif belaka, tidak atau kurang

mampu mempelajari dan menyelidiki hal mendidik secara ilmiah. Dalam hal

ini, bukan berarti bahwa tidak menghargai pengalaman-pengalamn dalam

praktik dan mementingkan teori belaka, seperti dikatakan Ngalim Purwanto

“Mendidik berdasarkan hasil-hasil penyelidikan (teori) dan berdasarkan

pengalaman-pengalaman (praktik) lebih banyak dan baik hasilnya daripada

hanya berdasarkan pengalaman dan intuisi belaka”. 70

Di samping pendidikan dari lingkungan atau pengalaman, yang lebih

penting adalah pendidikan yang di dalamnya terjadi proses belajar mengajar

antara guru dan peserta didik. Proses belajar mengajar adalah suatu proses

yang mengandung serangkaian perbuatan guru dan siswa atas dasar hubungan

timbal  balik yang berlangsung atas dasar kebutuhan akan pendidikan bagi

seorang siswa, dan atas dasar kesadaran suatu tugas mulia. Artinya antara

siswa dan guru masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus

dijalankan dengan baik.

Sesungguhnya guru mempunyai peran utama dalam proses belajar

mengajar. Mengajar merupakan suatu perbuatan yang memerlukan tanggung

jawab moral yang cukup berat. Berhasil tidaknya proses pendidikan pada

siswa sangat tergantung pada guru dalam melaksanakan tugasnya. Karena

pekerjaan seorang guru adalah pekerjaan professional yang tidak dapat

dikerjakan oleh sembarang orang di luar kependidikan.

70 Ngalim Purwanto, Ilmu Pendidikan Teoritis dan Praktis, (Bandung: Remaja Rosda
Karya, 1995), hlm. 4
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Tugas guru sebagai profesi meliputi mendidik, mengajar, dan

melatih. Mendidik berarti meneruskan dan mengembangkan nilai-nilai hidup.

Mengajar berarti meneruskan dan mengembangkan pengetahuan dan

teknologi, Sedangkan melatih berarti mengambangkan keterampilan-

keterampilan pada siswa. 71

Guru sebagai pelaksana pengajaran harus bisa melaksanankan

tugasnya dengan sebaik-baiknya agar tujuan yang telah ditetapkan dalam

kurikulum dapat tercapai. Oleh karena itu, dalam melaksanankan tugas

hendaknya seorang guru termasuk guru agama harus mengacu kepada

perangkat pengajaran yang telah ditetapkan dan dipersiapkan sebelumnya.

Kemampuan merencanakan pengajaran atau disebut juga dengan

kemampuan membuat rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) harus

dimiliki oleh setiap guru. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur

dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar

yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus. Dengan

demikian, Perencanaan proses pembelajaran, meliputi :Silabus dan Rencana

Pelaksanaan Pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya; tujuan

pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian

hasil belajar. 72

Pada dasarnya peranan guru itu sama, yaitu sama-sama berusaha

untuk memindahkan ilmu pengetahuan yang ia miliki kepada anak didiknya,

71 Arifin. Ilmu Pendidikan Islam, (Jakarta: Bumi Aksara, 1989), hlm.41
72 Ibrahim dan Nana Syaodih S, Perencanaan Pengajaran, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003),

hlm. 61
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agar mereka lebih banyak memahami dan mengetahui ilmu pengetahuan yang

lebih luas lagi.

Akan tetapi peranan guru agama Islam selain berusaha memindahkan

ilmu (transfer of knowledge), ia juga harus menanamkan nilai-nilai agama

Islam kepada anak didiknya agar mereka bisa mengaitkan antara ajaran

agama dan ilmu pengetahuan.

Menurut Syaiful Bahri Djamarah mengatakan bahwa sehubungan

dengan peranan guru sebagai “Pengajar”, “Pendidik” dan “Pembimbing”,

juga masih ada berbagai peranan guru lainnya. Dan peranan guru ini

senantiasa akan menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam

berbagai interaksinya, baik dengan siswa, guru maupun dengan staf yang lain.

Dari berbagai kegiatan interaksi belajar mengajar, dapat dipandang guru

sebagai sentral bagi peranannya. Sebab baik disadari atau tidak bahwa

sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak di curahkan untuk menggarap

proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan siswanya.73

Menurut Syaiful Bahri Djamarah dalam bukunya “Guru Dan Anak

Didik dalam Interaksi Edukatif, menyebutkan peranan guru agama Islam

adalah seperti diuraikan di bawah ini: 74

a) Korektor.

Sebagai korektor, guru harus bisa membedakan mana nilai yang baik

dan mana nilai yang buruk. Kedua nilai yang berbeda itu harus betul-betul

dipahami dalam kehidupan di masyarakat. Kedua nilai ini mungkin telah anak

73 Syaiful Bahri Djamarah, op., cit., hlm. 37
74 Ibid. hlm. 43-48
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didik miliki dan mungkin pula telah mempengaruhinya sebelum anak didik

masuk sekolah. Latar belakang kehidupan anak didik yang berbeda-beda

sesuai dengan sosio-kultural masyarakat dimana anak didik tinggal akan

mewarnai kehidupannya.

Semua nilai yang baik harus guru pertahankan dan semua nilai yang

buruk harus disingkirkan dari jiwa dan watak anak didik. Bila guru

membiarkannya, berarti guru telah mengabaikan peranannya sebagai seorang

korektor, yang menilai dan mengoreksi semua sikap, tingkah laku, dan

perbuatan anak didik. Koreksi yang harus guru lakukan terhadap sikap dan

sifat anak didik tidak hanya disekolah, tetapi diluar sekolah pun harus

dilakukan.

b) Inspirator.

Sebagai inspirator, guru harus dapat memberikan ilham yang baik

bagi kemajuan belajar anak didik. Persoalan belajar adalah masalah utama

anak didik. Guru harus dapat memberikan petunjuk bagaimana cara belajar

yang baik. Petunjuk itu tidak mesti harus bertolak dari sejumlah teori-teori

belajar, dari pengalaman pun bisa dijadikan petunjuk bagaimana cara belajar

yang baik. Yang penting bukan teorinya, tetapi bagaimana  melepaskan

masalah yang dihadapi anak didik.

c) Informator

Sebagai informator, guru harus bisa memberikan informasi

perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selain sejumlah bahan

pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang telah diprogramkan dalam
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kurikulum. Informasi yang baik dan efektif diperlukan dari guru. Kesalahan

informasi adalah racun bagi anak didik. Untuk menjadi informator yang baik

dan efektif, penguasaan bahasalah sebagai kuncin, ditopang dengan

penguasaan bahan yang akan diberikan kepada anak didik. Informator yang

baik adalah guru yang mengerti apa kebutuhan anak didik dan mengabdi

untuk anak didik.

d) Organisator

Sebagai organisator, adalah sisi lain dari peranan yang diperlukan dari

guru. Dalam bidang ini guru memiliki kegiatan pengelolaan kegiatan

akademik, menyusun tata tertib sekolah, menyusun kalender akademik, dan

sebagainya. Semua diorganisasikan sehingga dapat mencapai efektivitas dan

efisiensi dalam belajar pada diri anak didik.

e) Motivator

Sebagai motivator guru hendaklah dapat mendorong anak didik agar

bergairah dan aktif belajar. Dalam upaya memberikan motivasi, guru dapat

menganalisis motiv-motiv yang melatarbelakangi anak didik  malas belajar

dan menurun prestasinya di sekolah. Setiap saat guru harus bertindak sebagai

motivator, karena dalam interaksi edukatif tidak mustahil ada diantara anak

didik yang  malas belajar dan sebagainya.

Motivasi dapat efektif bila dilakukan dengan memperhatikan

kebutuhan anak didik. Penganekaragaman cara belajar memberikan

penguatan dan sebagainya, juga dapat memberikan motivasi pada anak didik

untuk lebih bergairah dalam belajar. Peranan guru sebagai motivator sangat
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penting dalam interaksi edukatif, karena menyangkut esensi pekerjaan

mendidik yang membutuhkan kemahiran sosial, menyangkut performance

dalam personalisasi dan sosialisasi diri.

Guru sebagai motivator hendaknya dapat mendorong agar siswa mau

melakukan kegiatan belajar, guru harus menciptakan kondisi kelas yang

merangsang siswa melakukan kegiatan belajar, baik kegiatan individual

maupun kelompok. Stimulasi atau rangsangan belajar para siswa bisa

ditumbuhkan dari dalam diri siswa dan bisa ditumbuhkan dari luar diri siswa.

f) Inisiator

Dalam peranannya sebagai inisiator guru harus dapat menjadi

pencetus ide-ide kemajuan dalam pendidikan dan pengajaran. Proses interaksi

edukatif yang ada sekarang harus diperbaiki sesuai perkembangan ilmu

pengetahuan dan teknologi di bidang pendidikan. Kompetensi guru harus

diperbaiki, keterampilan penggunaan media pendidikan dan pengajaran harus

diperbaharui sesuai kemajuan media komunikasi dan informasi abad ini. Guru

harus menjadikan dunia pendidikan, khususnya interaksi edukatif agar lebih

baik dari dulu. Bukan mengikuti terus tanpa mencetuskan ide-ide inovasi bagi

kemajuan pendidikan dan pengajaran.

g) Fasilitator

Sebagai fasilitator guru hendaknya dapat menyediakan fasilitas yang

memungkinkan kemudahan kegiatan belajar anak didik. Lingkungan belajar

yang tidak menyenangkan, suasana ruang kelas yang pengap, meja dan kursi

yang berantakan, fasilitas belajar yang kurang tersedia, menyebabkan anak



74

didik malas belajar. Oleh karena itu menjadi tugas guru bagaimana

menyediakan fasilitas, sehingga akan tercipta lingkungan belajar yang

menyenangkan anak didik.

h) Pembimbing

Peranan guru yang tidak kalah pentingnya dari semua peran yang telah

disebutkan di atas, adalah sebagai pembimbing. Peranan yang harus lebih di

pentingkan, karena kehadiran guru di sekolah adalah untuk membimbing

anak didik menjadi manusia dewasa susila yang cakap. Tanpa bimbingan,

anak didik akan mengalami kesulitan dalam menghadapi perkembangan

dirinya. Kekurang mampuan anak didik menyebabkan lebih banyak

tergantung pada bantuan guru. Tetapi semakin dewasa, ketergantungan anak

didik semakin berkurang. Jadi, bagaimanapun juga bimbingan dari guru

sangat diperlukan pada saat anak didik belum mampu berdiri sendiri

(mandiri).

i) Pengelola Kelas

Sebagai pengelola kelas, guru hendaknya dapat mengelola kelas

dengan baik, karena kelas adalah tempat berhimpun semua anak didik dan

guru dalam rangka menerima bahan pelajaran dari guru. Kelas yang dikelola

dengan baik akan menunjang jalannya interaksi edukatif. Sebaliknya, kelas

yang tidak dikelola dengan baik akan menghambat kegiatan pengajaran. Anak

didik tidak mustahil akan merasa bosan untuk tinggal lebih lama di kelas. Hal

ini akan berakibat mengganggu jalannya proses interaksi edukatif. Kelas yang

terlalu padat dengan anak didik, pertukaran udara kurang, penuh kegaduhan,
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lebih banyak tidak menguntungkan bagi terlaksananya unteraksi edukatif

yang optimal.

Hal ini tidak sejalan dengan tujuan umum dari pengelolaan kelas,

yaitu menyediakan dan menggunakan fasilitas kelas bagi bermacam-macam

kegiatan belajar mengajar agar mencapai hasil yang baik dan optimal. Jadi

maksud dari pengelolaan  kelas adalah agar anak didik betah tinggal di kelas

dengan motivasi yang tinggi untuk senantiasa belajar di dalamnya.

j) Evaluator

Sebagai evaluator, guru dituntut untuk menjadi seorang evaluator

yang baik dan jujur, dengan memberikan penilaian yang menyentuh aspek

ekstrinsik dan intrinsik. Penilaian terhadap aspek intrinsik lebih menyentuh

pada aspek kepribadian anak didik. Berdasarkan hal ini guru harus bisa

memberikan penilaian dalam dimensi yang luas. Jadi penilaian itu pada

hakikatnya diarahkan pada perubahan kepribadian anak didik agar menjadi

manusia susila dan cakap.

Sebagai evaluator, guru tidak hanya menilai produk (hasil

pengajaran), tetapi juga menilai proses (jalannya pengajaran). Dari kedua

kegiatan ini akan mendapatkan umpan balik (feedback) tentang pelaksanaan

interaksi edukatif yang telah dilakukan.

Sedangkan Mulyasa menyatakan bahwa untuk kepentingan pengajaran

dapat diidentifikasikan sedikitnya ada 19 peran guru, yakni: (1) Guru sebagai

pendidik, (2) Guru sebagai pengajar, (3) Guru sebagai pembimbing (4) Guru

sebagai pelatih, (5) Guru sebagai penasehat, (6) Guru sebagai pembaharu, (7)
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Guru sebagai model dan teladan, (8) Guru sebagai pribadi, (9) Guru sebagai

peneliti (10) Guru sebagai pendorong kreatifitas, (11) Guru sebagai

pembangkit pandangan, (12) Guru sebagai pekerja rutin, (13) Guru sebagai

pemindah kemah, (14) Guru sebagai pembawa cerita, (15) Guru sebagai aktor,

(16) Guru sebagai emansipator, (17) Guru sebagai evaluator, (18) Guru

sebagai pengawet, dan (19) guru sebagai kulminator75.

d. Tugas dan Tanggung jawab Guru

Syaiful Bahri Djamarah, mengemukakan bahwa guru adalah figur

manusia sumber yang menempati posisi dan memegang penting dalam

pendidikan. Di sekolah, guru hadir untuk mengabdikan diri kepada umat

manusia dalam hal ini anak didik. Negara menuntut generasinya yang

memerlukan pembinaan dan bimbingan dari guru. Guru dengan sejumlah

buku yang terselip dipinggang datang ke sekolah di waktu pagi hingga

petang, sampai waktu mengajar di hadir di kelas untuk bersama-sama  belajar

dengan sejumlah anak didik yang sudah menantinya untuk diberikan

pelajaran.76

Surya mengemukakan bahwa guru memegang peranan yang amat

penting dan strategis dalam proses pembelajaran, maka seorang guru harus

kreatif dalam menemukan hal-hal baru untuk mencapai hasil pembelajaran

yang optimal.77

75 Mulyasa, op., cit., hlm. 37
76 Syaiful Bahri Djamarah, op.,cit., hlm. 1
77 Surya, Kapita Selekta Kependidikan SD, (Jakarta .UT, 2002), hlm. 25
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Jabatan guru dikenal sebagai suatu pekerjaan profesional, artinya

jabatan ini memerlukan suatu keahlian khusus. Sebagaimana orang menilai

bahwa dokter, insinyur, ahli hukum, dan sebagai profesi tersendiri maka guru

pun adalah suatu profesi tersendiri. Pekerjaan ini tidak bisa dikerjakan oleh

sembarang orang tanpa memiliki keahlian sebagai guru. Ada perbedaan yang

prinsipil antara guru yang profesional dengan guru yang bukan profesional.78

Karena pekerjaan guru adalah pekerjaan profesional, maka untuk menjadi

guru harus pula memenuhi persyaratan yang berat, beberapa diantaranya

adalah:

1) Harus memiliki bakat sebagai guru

2) Harus memiliki keahlian sebagai guru

3) Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi

4) Memiliki mental yang sehat

5) Berbadan sehat

6) Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas

7) Guru adalah manusia berjiwa pancasila dan

8) Guru adalah seorang warga negara ‘yang baik79

Oemar Hamalik mengemukakan bahwa kemampuan-kemampuan

yang selama ini harus dikuasai guru juga akan lebih dituntut aktualisasinya.

misalnya kemampuannya dalam: 1) merencanakan pembelajaran dan

merumuskan tujuan, 2) mengelola kegiatan individu, 3) menggunakan multi

78 Oemar Hamalik, Proses Belajar Mengajar, (Jakarta: Bumi aksara, 2004), hlm.
117
79 Ibid.
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metoda, dan memanfaatkan media, 4) berkomunikasi interaktif dengan baik,

5) memotivasi dan memberikan respons, 6) melibatkan siswa dalam aktivitas,

7) mengadakan penyesuaian dengan kondisi siswa, 8) melaksanakan dan

mengelola pembelajaran, 9) menguasai materi pelajaran, 10) memperbaiki

dan mengevaluasi pembelajaran, 11) memberikan bimbingan, berinteraksi

dengan sejawat dan bertanggungjawab kepada konstituen serta, 12) mampu

melaksanakan penelitian.80

Oemar Hamalik mengemukakan bahwa tanggung jawab guru yang

terpenting ialah merencanakan dan menuntut murid-murid melakukan

kegiatan-kegiatan belajar guna mencapai pertumbuhan dan perkembangan

yang diinginkan.81 Guru harus membimbing murid agar mereka memperoleh

keterampilan-keterampilan, pemahaman, perkembangan sebagai kemampuan,

kebiasaan-kebiasaan  yang baik, dan perkembangan sikap yang serasi, oleh

karena itu ia harus melakukan banyak hal agar pengajarannya berhasil.

Hal-hal yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab guru di

sebut dengan administrasi kurikulum. Ary H. Gunawan mengemukakan

bahwa administrasi kurikulum merupakan seluruh proses kegiatan yang

direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan bersungguh-sungguh serta

pembinaan secara kontiniu terhadap situasi belajar mengajar secara efektif

dan efisien demi membantu tercapainya tujuan pendidikan yang telah

ditetapkan.82 Tugas guru dalam kegiatan PBM merupakan serangkaian

80 Ibid.
81 Ibid., hlm. 127
82 Ary. H. Gunawan, Administrasi Sekolah, (Jakarta. Rineka cipta, 2002), hlm. 80
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kegiatan pengajaran atau instruksional untuk mencapai hasil pengajaran yang

optimal, yaitu:

1) Membuat Desain Intruksional

2) Melaksanakan pengajaran, termasuk strategi pengelolaan kelas,

3) Mengevaluasi hasil pengajaran83

Berdasarkan kajian teori di atas, dapat disimpulkan bahwa guru

memegang peranan yang amat penting dan strategis dalam proses

pembelajaran, maka seorang guru harus kreatif dalam menemukan hal-hal

baru untuk mencapai hasil pembelajaran yang optimal..keberhasilan

pendidikan sangat ditentukan oleh guru. Oleh karena itu sangat dibutuhkan

guru yang memiliki skill atau keterampilan mengajar yang baik agar dapat

menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik pula.

e. Guru yang baik

Menurut N.A Ametembun guru adalah semua orang yang berwenang

dan bertanggung jawab terhadap pendidikan murid-murid, baik secara

individual  maupun klasikal, baik di sekolah maupun di luar sekolah. Namun

berikut ini ada ciri-ciri guru yang baik sebagaimana dikemukan oleh S.

Nasution:

1. Guru yang baik memahami dan menghormati murid

2. Guru yang baik harus menghormati bahan pelajaran yang

diberikannya

83 Ibid.
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3. Guru yang baik menyesuaikan metode mengajar dengan bahan

pelajaran

4. Guru yang baik menyesuaikan bahan pelajaran dengan

kesanggupan individu.

5. Guru yang baik mengaktifkan murid dalam hal belajar

6. Guru yang baik memberikan pengertian dan bukan hanya kata-kata

belaka

7. Guru menghubungkan pelajaran – pelajaran dengan kebutuhan

murid

8. Guru mempunyai tujuan dengan tiap pelajaran yang diberikan

9. Guru jangan terikat oleh satu buku pelajaran (teksbook)

10. Guru yang baik tidak hanya mengajar dalam arti menyampaikan

pengetahuan saja kepada murid melainkan senantiasa

mengembangkan pribadi anak84.

Penjelasan di atas memberikan pengertian bahwa guru yang baik

adalah guru yang ideal atau guru yang profisional dalam mendidik, melatih

dan membimbing anak didik dengan sepenuh hati.

B. Konsep Operasioanl

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam maksud penelitian ini, maka

teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini dioperasionalkan. Indikator-

indikatornya adalah sebagai berikut :

84 S. Nasution, Didaktif Asas-Asas Mengajar, (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), hlm. l8-13.
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1. Pedidik memeriksa kesiapan siswa

2. Pedidik melakukan kegiatan apersepsi

3. Pedidik menunjukkan penguasaan materi pelajaran

4. Pedidik mengaitkan materi dengan pengetahuan lain yang relevan

5. Pedidik menyampaikan materi dengan jelas sesuai dengan hirarki

belajar

6. Pedidik mengaitkan materi dengan realitas kehidupan

7. Pedidik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan kompetensi

8. Pedidik melaksanakan pembelajaran secara runtut

9. Pedidik menguasai kelas

10. Pedidik melaksanakan pembelajaran yang bersifat kontekstual

11. Pedidik melaksanakan pembelajaran yang memungkinkan tumbuhnya

kebiasaan positif

12. Pedidik melaksanakan pembelajaran sesuai dengan alokasi waktu yang

direncanakan

13. Pedidik menggunakan media secara efektif dan efisien

14. Pedidik menghasilkan pesan yang menarik

15. Pedidik melibatkan siswa dalam pemamfaatan media

16. Pedidik menumbuhkan partisipasi aktif siswa dalam pembelajaran

17. Pedidik menunjukkan sikap terbuka terhadap respon siswa

18. Pedidik menumbuhkan keceriaan dan antusiasme siswa dalam belajar

19. Pedidik memantau kemajuan belajar selama proses

20. Pedidik melakukan penilian akhir sesuai dengan kompetensi (tujuan)
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21. Pedidik menggunakan bahasa lisan dan tulis secara jelas, baik, dan

benar

22. Pedidik menyampaikan pesan dengan gaya yang sesuai

23. Pedidik melakukan refleksi atau membuat rangkuman dengan

melibatkan siswa

24. Pedidik melaksanakan tindak lanjut dengan memberikan arahan atau

kegiatan.

C. Penelitian yang Relevan

1. Berdasarkan Penelitian yang pernah dilakukan Bpk Rusdi (2008) dengan

judul Meningkatkan Proses Pembelajaran di MTs Jam’iyatul Husna Desa.

Sekijang. Hasil Dari Penelitian ini dikategorikan Sedang yang berada pada

Rentang 76 %.

2. Erniwati (2007) dalam Penelitian Yang berjudul Upaya Meningkatkan

keaktifan Pedidik dalam melaksanakan Pembelajaran Pendidikan Agama

Islam di MTs desa kampung panjang Air Tiris. Hasil Penelitian ini

dikategorikan Aktif dengan Presentase yang diperoleh Sebesar 80 %.

Dari Penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka terlihat bahwa

penelitian yang penulis teliti tidak sama dengan penelitian tersebut sebab

fokus penelitian peneliti adalah: Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran

oleh Guru di  Madrasah Aliyah 1 Rambah Kebupaten Rokan Hulu.

Sepengetahuan peneliti judul ini belum pernah diteliti oleh peneliti

sebelumnya baik berbentuk tesis maupun skripsi.
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