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SARI 
 

Fariqah, 2007. Manajemen Peningkatan Kualitas Pembelajaran Pada Madrasah 
Tsanawiyah (Studi Kasus Mata Pelajaran Matematika). Tesis. Program Studi 
Manajemen Pendidikan Program Pascasarjana, Universitas Negeri Semarang. 
Pembimbing : I. Prof. Ahmad Sonhadji, K.H, M.A, Ph.D; II. Prof. Dr. H. 
Mungin Eddy Wibowo, M.Pd. 

 
Kata Kunci : Manajemen, Kualitas pembelajaran Matematika. 
 

Pembelajaran merupakan bagian integral dari proses pendidikan. Proses 
pembelajaran yang baik atau berkualitas sangat menentukan terwujudnya tujuan 
pendidikan. Demikian juga pembelajaran matematika yang berkualitas sedikit 
banyak menjadi faktor penentu bagi keberhasilan pembelajaran matematika. Masalah 
atau fokus dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) bagaimanakah tahap 
perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran matematika agar kualitasnya 
meningkat di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati ? (2) Usaha atau strategi 
apakah yang ditempuh oleh guru matematika untuk meningkatkan kualitas 
pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati ? (3) Faktor-
faktor apakah yang dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan manajemen 
peningkatan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Winong Pati ? (4) Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan 
manajemen peningkatan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Winong Pati ? 

Tujuan tesis ini adalah menyelidiki pelaksanaan manajemen peningkatan 
kualitas pembelajaran matematika yang memusatkan pada empat fokus :        
(1) Bagaimanakah tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran 
matematika agar kualitasnya meningkat ?, (2) Usaha atau strategi apakah yang 
ditempuh oleh guru matematika untuk meningkatkan kualitas pembelajaran 
matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati ?, (3) Faktor-faktor apakah 
yang dapat memberikan dukungan terhadap pelaksanaan manajemen peningkatan 
kualitas pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati ?   
(4) Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan manajemen 
peningkatan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Winong Pati ? 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif atau penelitian kualitatif, 
dengan rancangan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara 
mendalam. Nara sumber (sumber data) diambil dengan teknik snowball. Keabsahan 
data diperoleh dengan teknik triangulasi. Analisis dan pengolahan data digunakan 
model analisis interaktif. Model analisis ini meliputi empat komponen, yaitu :          
(1) pengumpulan data, (2) reduksi data, (3) penyajian data, (4) penarikan kesimpulan 
atau verifikasi. 

Hasil penelitian menunjukkan : (1) Manajemen peningkatan kualitas 
pembelajaran matematika dilaksanakan melalui tiga tahap; yaitu, tahap perencanaan, 
tahap pelaksanaan dan tahap penilaian. Dalam setiap tahap, utamanya tahap 
pelaksanaan berorientasi pada kualitas pembelajaran matematika yang berlangsung 
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secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 
untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 
kreativitas, dan kemandirian, (2) Usaha yang dilakukan oleh guru untuk 
meningkatkan kualitas pembelajaran matematika, antara lain dengan cara 
memberikan tugas secara terstruktur, (3) Ada tiga faktor pendukung bagi manajemen 
peningkatan kualitas pembelajaran, yaitu : dukungan orang tua, sarana pembelajaran, 
dan model kepemimpinan kepala sekolah, (4) Adapun yang menjadi kendalanya, 
antara lain masih berlakunya anggapan bahwa belajar matematika itu sulit, dan 
motivasi siswa kurang. 

Saran atau rekomendasi yang diajukan adalah; (1) mensosialisasikan bahwa 
belajar matematika itu tidak sulit cara yang ditempuh misalnya dengan lomba 
matematika, permainan matematika, dan pekan matematika, (2) memotivasi belajar 
siswa dengan cara belajar tekun dan pemberian pujian atau hadiah. 
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ABSTRACT 
 
Fariqah, 2007. Management for the Development of Quality Educating Process at 

Madrasah Tsanawiyah (Case Study: Math Education at MTs Negeri Winong 
Pati). Thesis. Educational Management Postgraduate Studies of Semarang 
State University. Supervisors: I. Prof. Ahmad Sonhadji, K.H, M.A, Ph.D; II. 
Prof. Dr. H. Mungin Eddy Wibowo, M.Pd. 

 
Keywords  :  Management, Math educational quality. 
 

Educating is an integral part of the education process. A good or quality 
educating process is instrumental for the realization of education goals. Therefore the 
quality of math educating is a decisive factor for the success of math education. The 
focus of this study is as follows: (1) What are the stages of planning, implementation 
dan evalutaion of math education necessary for its development at Madrasah 
Tsanawiyah Negeri Winong Pati? (2) What are the strategies taken by math teachers 
to develop the quaity of math education at Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong 
Pati? (3) What sort of factors that might support the implementation of management 
for the development of the quality of math education at Madrasah Tsanawiyah 
Negeri Winong Pati? (4) What sort of factors that might constraint the 
implementation of management for the development of the quality of math education 
at Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati? 

This thesis aimed at investigating the implementation of the management for 
the development of the quality of math education that focuses on four factors:          
(1) What are the stages of planning, implementation dan evaluation of math 
education necessary for its development at Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong 
Pati? (2) What are the strategies taken by math teachers to develop the quaity of math 
education at Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati? (3) What sort of factors that 
might support the implementation of the management for the development of the 
quality of math education at Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati? (4) What 
sort of factors that might constraint the implementation of management for the 
development of the quality of math education at Madrasah Tsanawiyah Negeri 
Winong Pati? 

This study uses a qualitative approach with a designed case study. The data 
was collected via thorough interviews. Respondents were selected with the snowball 
tecnique. Data validity was tested with the triangulation methode. While an 
interactive analysis model was used to process and analyse the data. This analysis 
model consisted of four components, they are: (1) data collection, (2) data reduction, 
(3) data presentation, dan (4) the deduction of conclusions or verifications. 

Result indicates that: (1) Management for the development of the quality of 
math education is implemented in three stages;  planning, implementation and 
evaluation. Each stage, especially the implementation stage, is oriented on a quality 
math education that is carried out in an atmosphere that is interactive, inspirative, fun, 
challenging, and motivate active participation of students, while giving room for 
adequate initiative, creativity, and autonomy. (2) The measures taken by teacher for 
the development of the quality of math education among other things is handing out 
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structured assignments, (3) Three factors might proved to be supportive for the 
management of the development of the quality of education: parental support, 
education facilities, and the leadership model of headmasters, (4) While the 
constraints are the prevailing attitude that studying math is an arduous task and 
students’ lack of motivation. 

The proposed recommendations are: (1) Socialize the awereness that to study 
math is not difficult at all with math competitions, games and math weeks events for 
example, (2) Motivate students to study hard by giving praise and prizes. 
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BAB  I 

PENDAHULUAN 

 

I.1      Latar Belakang 
Tanpa mengabaikan pembelajaran mata pelajaran yang lain, pembelajaran 

matematika mempunyai peran yang amat penting dalam upaya pencerdasan 

kehidupan bangsa. Pembelajaran matematika menjadi salah satu sarana yang urgen 

untuk mengembangkan kemampuan akademik peserta didik. Pengembangan 

kemampuan akademik adalah salah satu hal yang hendak diwujudkan melalui proses 

pendidikan. 

Melalui dan dalam pembelajaran matematika kemampuan akademik peserta 

didik terus diasah. Pengembangan atau pengasahan kemampuan akademik ini, antara 

lain melalui keterampilan penataran. Melalui keterampilan ini peserta didik diajak 

untuk memahami pengertian, berpikir logis, memahami contoh negatif, berpikir 

deduksi, berpikir induksi, berpikir sistematis dan konsisten, menarik kesimpulan, 

menentukan metode dan membuat alasan, dan menentukan strategi (BSNP dan 

Direktorat Pembinaan SMP, 2006). 

Sudah layak dan sepantasnya setiap satuan pendidikan terus memberikan 

perhatian yang lebih terhadap pembelajaran matematika. Bukan hanya sekedar nilai 

rata-rata ujian nasional matematika yang tinggi, melainkan diletakkan dalam 

kerangka yang lebih luas, yaitu sebagai bagian yang integral dari proses pendidikan 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dengan demikian peningkatan 

kualitas pembelajaran matematika merupakan suatu keniscayaan dalam proyek 

nasional. 
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Sebagaimana diketahui salah satu tujuan yang hendak diwujudkan dari negara 

Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Rumusan tujuan ini boleh 

dikatakan sangat mulia, karena bangsa yang cerdas menjadi hal yang utama dalam 

berbangsa dan bernegara. Dasar pemikirannya adalah dengan bangsa yang cerdas, 

kemajuan, kesejahteraan, dan peradaban yang tinggi bangsa akan mudah dicapai. 

Kehidupan bangsa yang cerdas adalah salah satu pilar kemajuan sebuah bangsa. 

Sudah layak dan sepantasnya apabila mewujudkan kehidupan bangsa yang cerdas 

menjadi komitmen dari seluruh komponen bangsa. 

Membicarakan upaya pencerdasan kehidupan bangsa, tidak dapat dilepaskan 

dari pendidikan. Pendidikan jalan yang niscaya dilalui untuk mewujudkan kehidupan 

bangsa yang cerdas. Pencerdasan kehidupan bangsa hanya bisa dicapai oleh dan 

melalui penyelenggaraan pendidikan yang baik. Oleh karena itu praksis pendidikan 

menjadi sangat penting artinya bagi perjalanan suatu bangsa. Dalam konteks ini 

penyelenggaraan pendidikan yang baik, pendidikan yang bermutu menjadi tuntutan 

yang harus dipenuhi. Pengabaian terhadap penyelenggaraan pendidikan yang 

bermutu, menjadi hal yang tidak menguntungkan bagi perjalanan suatu bangsa. 

Setiap satuan pendidikan atau sekolah untuk turut serta ambil bagian dalam 

“proyek” besar pencerdasan kehidupan bangsa. Melalui pendidikan yang 

diselenggarakan, diharapkan setiap sekolah menjadi ujung tombak mewujudkan 

tujuan yang mulia itu. Setiap sekolah diharapkan dapat memberikan layanan 

pendidikan yang sebaik-baiknya kepada peserta didiknya. Melalui penyelenggaraan 

proses pendidikan yang baik, sekolah diharapkan dapat mengantarkan peserta 

didiknya menjadi manusia-manusia yang memiliki kecerdasan multi aspek, yaitu 

cerdas secara intelektual, emosional, sosial, spiritual, dan memiliki kecerdasan daya 
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juang. Inilah peran utama yang dimainkan atau dijalankan oleh setiap satuan/lembaga 

pendidikan. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati merupakan lembaga pendidikan 

Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah, mempunyai peran dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa.  Peran tersebut dicoba untuk dijalani sesuai dengan 

keadaan obyektif yang ada pada lembaga ini.  Para warga sekolah memahami peran 

itu hanya dapat dilaksanakan dengan menyelenggarakan proses pendidikan yang baik 

bagi siswa yang bersekolah di lembaga ini. 

Dalam rangka menyelenggarakan pendidikan yang baik, Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati, ditopang oleh 48 tenaga pengajar yang terdiri dari 

30 orang PNS, 18 tenaga  pengajar honorer, serta dibantu 11 orang tenaga non 

kependidikan yang terdiri dari 2 orang PNS dan 9 orang tenaga honorer. Menyadari 

bahwa pendidikan yang diselenggarakan akan berjalan dengan baik jika didukung 

oleh guru-guru dan tenaga administratif yang berkualitas. Oleh karena itu Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati, berusaha untuk meningkatkan kualitas guru-guru 

dan tenaga administrasi. Hal ini dilakukan dengan usaha-usaha  sebagai berikut: 

(Memori Pelaksanaan Tugas-Tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati, 

Periode       24 Mei 2002 – 28 Juli 2006)  

1. Mengadakan supervisi secara rutin dengan diikuti konverensi kasus. 
2. Mendorong dan memfasilitasi guru dan tenaga administrasi untuk 

mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 
3. Pembinaan profesi secara rutin melalui kegiatan Forum Kajian 

Kependudukan setiap satu bulan sekali. 
4. Pembinaan keagamaan secara kontemporer. 
5. Mengadakan dialog kependidikan secara non formal. 
6. Mengikutsertakan guru-guru dalam kegiatan MGMP bersama guru 

Sekolah Menengah Pertama di tingkat kabupaten. 
7. Mengadakan penyegaran metodologi pengajaran. 
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8. Mengirimkan tenaga guru dan administrasi untuk mengikuti pelatihan 
penataran, workshop dan sejenisnya. 

 
Kesemuanya itu dilakukan agar proses pembelajaran yang 

dilaksanakan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan menyelenggarakan 

proses pembelajaran yang bermutu, Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong 

Pati memposisikan diri untuk turut ambil bagian dalam upaya pencerdasan 

kehidupan bangsa. Lembaga ini berusaha turut serta dalam usaha memenuhi 

akan kebutuhan pendidikan yang baik bagi bangsa Indonesia.  Hal ini berarti 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati sudah, sedang, dan terus ikut 

mengambil tanggung jawab bagi terlaksananya dunia pendidikan yang baik 

bagi bangsa Indonesia, menuju sebagai bangsa yang maju.  

Bangsa yang maju adalah bangsa yang baik pendidikannya, bangsa 

yang jelek pendidikannya tidak pernah menjadi bangsa yang maju. 

Inilah pernyataan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam pidato 

memperingati Hari Anak Nasional 2006 (Kompas, 24 Juli 2007). 

Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pendidikan yang baik, 

pendidikan yang berkualitas menjadi prasyarat mutlak bagi suatu 

bangsa jika bangsa itu ingin menggapai atau mewujudkan kemajuan 

dan kesejahteraan. Tanpa pendidikan yang berkualitas, kiranya sulit 

bagi suatu bangsa untuk menggapai kemajuan dan kesejahteraan. 

Tanpa pendidikan yang berkualitas, niscaya kemajuan dan 

kesejahteraan hanyalah impian kosong belaka. 

Tidak dapat dipungkiri bangsa-bangsa maju yang telah dapat 

mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakatnya, bangsa tersebut bertumpu 

pada pendidikan. Pendidikan yang berkualitas menjadi basis untuk 

menggapai kemajuan dan kesejahteraan. Oleh karena itu mereka sangat 

memperhatikan kualitas pendidikan. Kendati pendidikannya sudah 

berkualitas, namun terus didorong, ditingkatkan dan dijaga agar kualitas itu 

terus meningkat dan berkembang. Mereka terus memperhatikan, menjaga dan 
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merawat secara sistemik dan konsisten, sehingga kualitas pendidikannya terus 

dapat meningkat dan tetap terjaga. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa 

pendidikan yang baik adalah basis utama bagi kemajuan dan kesejahteraan. 

Modernisasi yang membawa kemajuan yang sudah, sedang, dan yang 

akan terus berlangsung juga bertumpu kepada pendidikan. Menurut Anderson 

(1980), modernisasi hanya dapat dicapai dengan memperbaharui dan 

meluaskan pendidikan. Ada 3 macam alasan mengapa pendidikan itu 

diperlukan untuk modernisasi. 

Pertama-tama, orang harus berpendidikan untuk dapat mencapai 
kemajuan teknologi dan ekonomi. Untuk memperbesar produksi bahan 
makanan, untuk menjalankan pabrik-pabrik, untuk mentrapkan ilmu 
pengetahuan guna peningkatan taraf hidup, atau untuk berdagang di pasaran 
dunia, suatu negara haruslah memiliki sejumlah orang yang dilatih baik. 

Kedua, pendidikan diperlukan pula untuk menyatakan sejumlah orang 
dan sejumlah suku menjadi satu bangsa. Manusia tidak mungkin mengerti 
sesama warganegaranya dan meluaskan ikatan kesetiaannya melampaui 
lingkungan desa bila mereka tidak dapat saling mengerti. Mereka tidak dapat 
berbicara dengan pendidikan desa tetangga bila tetangga itu tidak mempunyai 
pengertian sedikitpun mengenai apa artinya hidup sebagai suatu bangsa. 
Mereka tidak dapat berpengaruh dalam persoalan masyarakat bila mereka 
tetap buta huruf. 

Ketiga, berlangsungnya suatu negara modern hanya tergantung pada 
kemampuan pegawai-pegawainya untuk mengkoordinasikan administrasi 
yang melingkupi wilayah yang luas. Kebijaksanaan-kebijaksanaan seorang 
perdana menteri harus dapat mencapai jarak yang lebih jauh dari suaranya. 
Sungguh menarik, bahwa di zaman ini tidak banyak bangsa yang dapat 
membayangkan dirinya dapat berfungsi tanpa adanya apa yang disebut 
perdana menteri atau presiden; dan asumsi tersebut adalah suatu commitment 
dengan suatu dunia gagasan serta aktivitas yang hanya dapat timbul melalui 
kerja pegawai-pegawai yang berpendidikan. 

 
Pendek kata, pendidikan yang berkualitas adalah pilar utama bagi 

kemajuan bangsa. Dunia pendidikan Indonesia melalui satuan pendidikan 

dipanggil untuk ikut serta dalam “proyek” terselenggaranya pendidikan yang 

berkualitas. Berbicara tentang pendidikan yang berkualitas tidak bisa 
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dilepaskan dari proses pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan 

operasionalisasi dari pendidikan. Di sini boleh dikatakan bahwa proses 

pembelajaran merupakan bagian integral dari pendidikan. 

Dari paparan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap bangsa, baik 

yang sedang berkembang dan bangsa yang maju sangat membutuhkan 

pendidikan yang baik untuk menjalankan modernisasi di semua arus 

kehidupan guna kemajuan dan kesejahteraan. Melalui pendidikan yang luas 

dan berkualitas, bangsa menyiapkan setiap warganegara menjalankan 

modernisasi itu. 

Berkait dengan pembelajaran, sekolah dituntut untuk mengelola 

pembelajaran yang baik, sehingga proses pendidikan dapat berlangsung 

secara efektif dan efisien menuju terwujudnya tujuan pembelajaran secara 

optimal. Sekolah dituntut untuk selalu meningkatkan kualitas pembelajaran 

dengan berbagai upaya. Dengan pembelajaran yang berkualitas, maka 

pencapaian tujuan pendidikan akan terlaksana secara optimal. Melalui 

pembelajaran yang berkualitas, maka salah satu tugas sekolah untuk 

mengembangkan potensi peserta didik akan mudah dilaksanakan. 

Persoalannya, sudahkah setiap sekolah pembelajarannya sudah berkualitas ? 

Sudahkah setiap sekolah telah berupaya untuk mengelola agar 

pembelajarannya berkualitas ? Selanjutnya mengelola agar kualitas 

pembelajaran terus meningkat ? 

Setiap satuan pendidikan atau sekolah dituntut untuk terus 

meningkatkan kualitas pembelajaran. Pembelajaran yang berkualitas adalah 

pintu masuk utama agar siswa atau peserta didik dapat berkembang secara 
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optimal dan dapat mencapai tujuan pendidikan sesuai dengan yang 

diharapkan. Melalui pembelajaran yang berkualitas, sekolah diharapkan 

mampu mempersiapkan siswa atau peserta didik mampu menghadapi 

perubahan dan perkembangan yang terjadi. Melalui pembelajaran yang 

berkualitas itu pula, sekolah dapat mempersiapkan siswa untuk dapat 

menjalankan kehidupan dalam era globalisasi. 

Agar kualitas pembelajaran terus dapat meningkat, maka proses 

pembelajaran itu harus dikelola dengan baik. Dengan perkataan lain 

diperlukan manajemen untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu. 

Melalui manajemen peningkatan kualitas pembelajaran dicari metode, cara 

atau strategi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Diperlukan upaya-

upaya dan kondisi tertentu, untuk meningkatkan kualitas pembelajaran itu. 

Tanpa mengabaikan faktor lain, dapat dikatakan pembelajaran yang 

berkualitas adalah ujung tombak untuk mewujudkan tujuan pembelajaran. 

Berdasarkan uraian di atas, kiranya perlu dilakukan penelitian tentang 

kualitas pembelajaran di sekolah. Bagaimana kualitas pembelajaran di 

sekolah ? Sudahkah setiap satuan pendidikan selalu berupaya untuk 

meningkatkan kualitas pembelajarannya ? Upaya-upaya apakah yang perlu 

dilakukan oleh sekolah agar kualitas pembelajarannya senantiasa meningkat ? 

Sudahkah sekolah-sekolah telah melaksanakan manajemen peningkatan 

kualitas pembelajaran ? Berbagai temuan studi masalah tersebut minimal 

dapat dirujuk sebagai dasar pengembangan yang bersifat kasusistis dalam 

rangka peningkatan kualitas pembelajaran. 



8 
 

 

I.2      Identifikasi Masalah 

Pendidikan Islam sebagai sub sistem dari pendidikan nasional, 

bersama-sama dengan sub sistem pendidikan lain mempunyai tugas 

turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. Tugas itu dilaksanakan 

dengan melaksanakan pendidikan yang dituntun oleh visi dan misi 

yang telah ditetapkannya dalam tingkat visi pendidikan nasional 

pencerdasan kehidupan bangsa. Berkait dengan hal itu, maka 

pendidikan Islam ditantang agar mampu menghasilkan lulusan yang 

dapat menghadapi tantangan globalisasi dan merubahnya menjadi 

peluang. Untuk itu, berbagai komponen yang terdapat dalam 

pendidikan Islam harus dipersiapkan. Tujuan pendidikan, kurikulum, 

sarana prasarana, siswa, pendidikan, dan tentunya pembelajaran yang 

berkualitas semuanya harus dipersiapkan. 

Berkaitan dengan tujuan pendidikan Islam tersebut, maka kurikulum 

dan bahan ajar pun harus ditinjau ulang. Mochtar Buchori mengusulkan 

adanya bahan ajar yang terdiri dari pelajaran-pelajaran tentang kehidupan 

fisik, sosial dan budaya, serta pelajaran-pelajaran yang membawa anak 

kepada pemahaman terhadap diri sendiri. Logika yang mendasari strategi ini 

ialah bahwa hanya mereka yang dapat mengarungi kehidupan ini dengan baik, 

dalam arti mampu hidup dan mampu menyumbangkan sesuatu kepada 

kehidupan. Selain itu, perlu ditambahkan bahwa sebelum anak didik memilih 

bidang spesialisasi atau keahlian tertentu yang sesuai dengan bakat dan 

minatnya, perlu juga diberikan dasar-dasar yang utuh dan kuat tentang 

Dirasah Islamiyah, Ilmu Alamiah Dasar, Ilmu Sosial Budaya Dasar, Seni dan 

Matematika Dasar (Mastuhu, 2004). 
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Seiring dengan adanya perubahan pada bidang tujuan dan kurikulum 

pendidikan tersebut di atas, maka bentuk proses belajar-mengajar harus pula 

ditinjau ulang. Model tantangan globalisasi tersebut dan merubahnya menjadi 

peluang. Berkaitan dengan ini, maka berbagai komponen yang terdapat dalam 

pendidikan Islam seperti tujuan pendidikan, kurikulum, proses belajar-

mengajar, guru, sarana dan prasarana, lingkungan evaluasi, dan sebagainya 

harus direvitalisasi, direvisi, dan ditinjau ulang agar sesuai dengan tantangan 

zaman. 

Dalam era globalisasi ini pendidikan Islam harus mampu melahirkan 

lulusan yang mampu menjalani kehidupan (preparing children for life), 

bukan sekedar mempersiapkan anak didik untuk bekerja. Pendidikan Islam 

juga harus mampu menghasilkan manusia yang berorientasi ke masa depan, 

bersikap progresif, mampu memilah dan memilih secara bijak, dan membuat 

perencanaan dengan baik. Ia juga harus menghasilkan anak didik yang 

memiliki keseimbangan antara penggunaan otak kiri dan otak kanan, manusia 

yang memiliki kecerdasan intelektual, emosional, sosial, dan spiritual. 

Pendidikan juga harus memberikan keseimbangan antara pendidikan jasmani 

dan rohani, keseimbangan antara pengetahuan alam dan pengetahuan sosial 

dan budaya, serta keseimbangan antara pengetahuan masa kini dan 

pengetahuan masa lampau. 

Anak didik yang dihasilkan oleh pendidikan Islam bukan hanya anak 

yang mengetahui sesuatu secara benar (to know), melainkan juga harus 

disertai dengan mengamalkannya secara benar (to do), mempengaruhi dirinya 

(to be), dan membangun kebersamaan hidup dengan orang lain (to live 
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together). Pendidikan Islam harus menghasilkan manusia yang memiliki ciri-

ciri : (1) Terbuka dan bersedia menerima hal-hal baru hasil inovasi dan 

perubahan,              (2) Berorientasi demokratis dan mampu memiliki 

pendapat yang tidak selalu sama dengan pendapat orang lain, (3) Berpijak 

pada kenyataan, menghargai waktu, konsisten dan sistematik dalam 

menyelesaikan masalah, (4) Selalu terlibat dalam perencanaan dan 

pengorganisasian, (5) Memiliki keyakinan bahwa segalanya dapat 

diperhitungkan,         (6) Menyadari dan menghargai pendapat orang lain, (7) 

Rasional dan percaya pada kemampuan iptek, (8) Menjunjung tinggi keadilan 

berdasarkan prestasi, kontribusi, dan kebutuhan, (9) Berorientasi kepada 

produktivitas, efektivitas, dan efisiensi. Manusia yang mempunyai ciri-ciri 

seperti itulah yang harus dihasilkan oleh pendidikan Islam, yaitu manusia 

yang penuh percaya diri (self confident) serta mampu melakukan pilihan-

pilihan secara arif serta bersaing dalam era globalisasi yang kompetitif. 

Untuk menghasilkan produk atau keluaran sebagaimana tergambar 

secara ideal di atas, maka pendidikan Islam harus memiliki kurikulum yang 

sesuai dengan tuntutan perkembangan dan perubahan zaman. Tanpa 

mengabaikan komponen-komponen yang lain dalam pendidikan, dapat 

dikatakan komponen kurikulum merupakan komponen yang amat sentral 

dalam pendidikan pada umumnya, termasuk di dalamnya pendidikan Islam. 

Melalui kurikulum proses pendidikan arahnya menjadi jelas, orientasinya 

pasti dan sasaran/target menjadi terukur. Selanjutnya apa yang terdapat dalam 

kurikulum itu dijabarkan melalui proses pembelajaran. Tentu saja proses 
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pembelajaran itu harus berkualitas. Lembaga pendidikan Islam harus 

berupaya setiap pembelajaran yang dilaksanakan harus berkualitas. Upaya 

untuk peningkatan itu terus harus diupayakan. 

Madrasah merupakan lembaga pendidikan Islam yang memberikan 

kontribusi yang tidak kecil dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, 

kedudukan sama dengan sekolah umum.  Kurikulum Madrasah Tsanawiyah  

sama dengan kurikulum Sekolah Menengah Pertama. Untuk pendidikan 

agama di SMP 2 jam pelajaran. Sedangkan di Madrasah Tsanawiyah 

pendidikan agama dijabarkan menjadi lima: (1) Quran dan Hadits, (2) 

Aqaidah Akhlak, (3) Fiqih, (4) Sejarah Kebudayaan Islam, dan (5) Bahasa 

Arab. Dalam praktiknya, alokasi untuk mata pelajaran umum dikurangi untuk 

diberikan kepada lima hal tersebut. Hal ini ditempuh sebagai upaya untuk 

mempertahankan ciri khas Madrasah Tsanawiyah. 

Menurut Rahim (2001) untuk mengantisipasi perubahan tersebut, 

pihak madrasah melakukan peningkatan kualitasnya dengan memberikan ciri 

khas Islam pada madrasah. Realisasinya madrasah mengembangkan empat 

program. Pertama, memberikan “nuansa Islam” atau disebut “spiritualisasi 

bidang studi umum” atau program Mafikibb dengan nuansa agama. Kedua, 

pengajaran bidang agama diupayakan dengan “nuansa iptek”. Ketiga, 

penciptaan suasana keagamaan di madrasah, baik dalam Mafikibb yang 

agamis dalam perilaku siswa sehingga dapat menghayati keagungan Allah 

SWT. Keempat, mensosialisasikan secara intensif bidang Mafikibb di 

kalangan madrasah. 
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Keberadaan madrasah tidak bisa dipisahkan dari perkembangan dan 

perubahan yang terjadi di sekitarnya, baik lokal, nasional maupun global. 

Sebagai institusi pendidikan, madrasah terikat dengan hukum perkembangan 

masyarakat, bahwa perubahan di satu sektor masyarakat akan berdampak dan 

berpengaruh pada sektor lainnya. Madrasah yang akrab dengan masyarakat 

yang kurang beruntung, dihadapkan dengan dana, sarana dan prasarana yang 

seadanya. Ruang kelas yang tidak memadai, laboratorium dan perpustakaan 

yang tidak tersedia, kesejahteraaan guru yang minimal merupakan problem 

besar yang melengkapi kondisi madrasah. Upaya mengatasi kendala-kendala 

tersebut merupakan tugas berat yang harus dilakukan. Untuk itu perlu disusun 

program yang sistematis dan terencana berdasarkan kendala-kendala tersebut. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati sebagai salah satu 

lembaga pendidikan Islam mencoba dan berusaha untuk menghadapi 

dan beradaptasi dengan tuntutan perubahan dan perkembangan pada 

era sekarang ini. Hal tersebut dilakukan agar nantinya para siswa atau 

peserta didik siap “hidup” sesuai dengan tuntutan dan peluang yang 

ada, dengan menyiapkan peserta didik belajar untuk mengetahui, 

belajar berbuat, dan belajar untuk mewujudkan dirinya sendiri di 

tengah-tengah kehidupan bersama. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati sebagai lembaga 

pendidikan Islam yang diselenggarakan oleh pemerintah, merasa terpanggil 

dan mempunyai tanggung jawab untuk turut serta mencerdaskan kehidupan 

bangsa. Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati sebagai bagian dari 

sistem pendidikan nasional mempunyai komitmen untuk turut mewujudkan 

tujuan pendidikan nasional sekaligus dalam rangka mengemban amanat 

konstitusi. Visi, misi, dan program yang dicanangkan sejauh mungkin 
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dilaksanakan secara konsisten untuk mengembangkan anak didik seoptimal 

mungkin dalam bingkai ke-Indonesia-an dan Islami. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati berusaha untuk 

memberdayakan seluruh warga sekolah : Kepala Sekolah, para pendidik, 

siswa, tenaga administrasi, pustakawan dan tenaga yang lain, agar madrasah 

ini mampu menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan visi, 

misi, dan program yang telah ditetapkan.  Untuk itu usaha yang dilakukan 

adalah sebagai berikut. 

1. Setiap proses pembelajaran guru diwajibkan merancang pembelajran 

sejauh mungkin siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran. 

2. Dari waktu ke waktu terus ditingkatkan disiplin belajar siswa, hal ini 

dilakukan dengan cara setiap tugas yang diberikan kepada siswa diperiksa, 

dievaluasi, dan hasilnya dikembalikan kepada siswa.  Ketertiban dalam 

mengikuti proses pembelajaran sangat ditekankan.  Setiap kegiatan 

pembelajaran dan tahap-tahapnya diusahakan tepat waktu. 

3. Dalam setiap pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru diusahakan dapat 

memberikan motivasi kepada siswa, agar motivasi belajar siswa dapat 

meningkat sehingga tujuan pembelajaran dapat diwujudkan secara 

optimal. 

4. Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati terus meningkatkan 

kesesuaian tugas mengajar dengan pendidikan guru, sehingga dari tahun 

ke tahun prosentase missmacth semakin berkurang.  Tahun 2003–2004 

angka missmacth mencapai 39,90%, tahun 2004–2005 26,30%, tahun 

2005–2006 23,08%, dan tahun 2006–2007 21,85%.  Dengan demikian 
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guru-guru mengajar sesuai dengan bidangnya.  Hal yang mau dicapai 

dengan usaha ini adalah agar guru-gurunya semakin berkualitas.  Dan 

guru yang berkualitas diharapkan dapat mewujudkan pembelajaran yang 

berkualitas.  

Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati selalu berusaha untuk 

menyesuaikan dengan tuntutan perubahan peradaban dan perkembangan ilmu 

teknologi. Model pembelajaran yang kontekstual dan berkualitas terus 

diupayakan dengan dukungan seluruh warga sekolah. Sarana dan prasarana 

terus dibenahi, kualitas dan kuantitas terus ditingkatkan agar mewadahi. 

Terus mengembangkan anak didik sesuai dengan tujuan belajar universal dan 

nasional, adalah merupakan komitmen yang dipegang teguh. 

Untuk mewujudkan atau mencapai tujuan belajar universal tersebut, 

salah satu usaha yang dilaksanakan Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong 

Pati adalah membenahi cara atau sistem pembelajaran. Sistem pembelajaran 

dikelola sedemikian rupa sehingga pembelajaran yang dilaksanakan itu 

berkualitas. Dengan kata lain Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati 

melaksanakan manajemen peningkatan kualitas pembelajaran. Pembelajaran 

yang diselenggarakan diusahakan selalu meningkat dari waktu ke waktu. 

Melalui pembelajaran yang berkualitas diharapkan peserta didik dapat 

mewujudkan tujuan pendidikan/belajar secara optimal. 

Dalam kerangka untuk melaksanakan pembelajaran yang 

berkualitas, Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati, terus mendorong 

para guru untuk memahami aspek-aspek, strategi, dan kendala-kendala yang 
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dihadapi dalam pelaksanaan pembelajaran yang berkualitas. Guru-guru 

didorong untuk merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pembelajaran 

sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang mesti dipenuhi dalam 

model pembelajaran yang berkualitas.  Untuk memenuhi hal tersebut maka 

usaha yang dilakukan oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati 

sebagaimana telah disebutkan di atas adalah sebagai berikut. 

1. Mengadakan supervisi secara rutin dengan diikuti konverensi kasus. 

2. Mendorong dan memfasilitasi guru dan pegawai untuk mengikuti 

jenjang pendidikan yang lebih tinggi.  

3. Pembinaan profesi secara rutin melalui Forum Kajian Kependidikan 

setiap bulan sekali. 

4. Mengikutsertakan guru-guru dalam kegiatan MGMP Kabupaten 

(bersama guru Sekolah Menengah Pertama). 

5. Mengadakan penyegaran metodologi pengajaran. 

6. Mengirimkan guru untuk mengikuti pelatihan, penataran, workshop, 

retraining dan sejenisnya (Memori Pelaksana Tugas, Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong, Periode 24 Mei 2002 – 28 Juli 2006).  

Hal ini perlu dilakukan agar pembelajaran yang berkualitas dapat 

terwujud dalam kenyataan. Di samping guru, siswa juga disiapkan, karena 

siswalah yang merupakan aktor utama dalam proses pembelajaran. siswa 

terus didorong, didampingi agar dapat melakukan dan mengikuti proses 

pembelajaran dengan baik. Keterlibatan siswa dalam proses pembelajaran 
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selalu menjadi prioritas dalam setiap proses pembelajaran yang disajikan 

oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati. 

Dalam manajemen peningkatan kualitas pembelajaran diusahakan 

memenuhi prinsip pembelajaran Islami. Mengikuti pandangan Mastuhu 

(2004), pembelajaran Islami mengandung beberapa prinsip. Prinsip-prinsip 

itu adalah (1) siswa merupakan subyek yang mandiri, (2) guru merupakan 

pendamping, (3) guru maupun siswa memiliki tanggung jawab sendiri-sendiri, 

(4) guru adalah profesi panggilan agama dan kemanusiaan, (5) guru terus 

mau belajar, (6) guru merupakan tenaga profesional, dan (7) guru dalam 

Islam wajib berpegang teguh pada konsep fitrah yang baik. Pada hakikatnya 

prinsip tersebut tidak jauh berbeda dengan pandangan Ki Hadjar Dewantara: 

“Ing ngarsa sung tuladha, Ing madya mangun karsa, Tut wuri handayani”. 

Dilihat dari segi siswa, pembelajaran yang berkualitas itu ditandai 

oleh 3 hal. Ketiga hal itu adalah aktivitas dan kreativitas peserta didik, 

disiplin peserta didik dan moivasi belajar peserta didik (Mulyasa, 2006). 

Dengan demikian pembelajaran yang berkualitas ditandai oleh semakin 

meningkatnya aktivitas dan kreativitas peserta didik, peningkatan disiplin 

belajar peserta didik, dan peningkatan motivasi belajar peserta didik. 

Selanjutnya penelitian ini akan diarahkan pada mata pelajaran 

matematika.  Dasar pertimbangannya adalah sebagai berikut: 

1. Pada umumnya mata pelajaran matematika kurang diminati oleh siswa.  

Mata pelajaran matematika sering menjadi “momok” siswa hampir di 

semua jenjang pendidikan, lebih-lebih di madrasah kurikulumnya berupa 
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kurikulum Sekolah Menengah Pertama yang ditambah mata pelajaran 

agama yang diperluas, yang meliputi Qur’an Hadits, Aqaidah Akhlak, 

Fiqih, Sejarah Kebudayaan Islam, dan Bahasa Arab. Sehingga muncul 

anggapan merupakan mata pelajaran yang sangat sulit, dan kalau coba 

“dihindari” oleh banyak siswa.  Akibatnya pembelajaran matematika yang 

menekankan pada tiga hal penting: (1) pengenalan fakta, pemahaman 

konsep, dan pembuktian teorema atau rumus, (2) contoh soal dan 

penyelesaiannya yang disajikan secara bervariasi, sebagai contoh dalam 

penerapan konsep dan penggunaan teorema, dan (3) soal-soal latihan yang 

disajikan secara terstruktur, dimulai dari yang mudah sampai dengan soal 

pemecahan masalah; kurang bisa berjalan optimal.  Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Winong Pati terus berusaha untuk menghilangkan anggapan di 

atas dan terus berusaha mengoptimalkan pembelajaran matematika 

dengan berbagai cara, seperti peningkatan profesionalisme guru, lomba 

matematika antar kelas dan tambahan pelajaran matematika. 

2. Dalam lima tahun terakhir, dari tahun ke tahun ada peningkatan terus-

menerus nilai rata-rata ujian nasional untuk mata pelajaran matematika.  

Peningkatan itu dapat dilihat pada tabel. 

Tabel 1.1 
DAFTAR NILAI-NILAI RATA-RATA 

UJIAN NASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI WINONG 

No. TAHUN 
PELAJARAN 

NILAI RATA-RATA 
B. INGGRIS B. INDONESIA MATEMATIKA 

1. 2001 – 2002 5,73 5,00 4,94 
2 2002 – 2003 6,95 6,27 5,19 
3 2003 – 2004 6,16 5,22 5,84 
4 2004 – 2005 6,85 6,31 6,84 
5 2005 – 2006 7,84 7,19 8,33 

Sumber:  Laporan Kelulusan Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong. 
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Peningkatan nilai rata-rata ujian nasional matematika tersebut, 

memberikan dorongan kepada sekolah, dan utamanya guru-guru untuk terus 

meningkatkan proses pembelajaran matematika. Tidak dapat disangkal bahwa 

tingginya nilai rata-rata ujian nasional dianggap oleh masyarakat sebagai 

salah satu ukuran kualitas suatu sekolah.  Peningkatan nilai rata-rata 

matematika tersebut justru menjadi pendorong sekaligus tantangan bagi guru 

matematika untuk mencari dan mengembangkan model pembelajaran 

matematika secara terus-menerus.  Berdasarkan latar belakang dan 

identifikasi masalah di atas, maka masalah utama yang akan diteliti dapat 

dirumuskan sebagai berikut :  

1. Bagaimanakah tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi 

pembelajaran matematika agar kualitasnya meningkat di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati ? 

2. Usaha atau strategi apakah yang ditempuh oleh guru matematika untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati ? 

3. Faktor-faktor apakah yang dapat memberi dukungan terhadap 

pelaksanaan manajemen peningkatan kualitas pembelajaran matematika 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati ? 

4. Faktor-faktor apakah yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan 

manajemen peningkatan kualitas pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Winong Pati ?  
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1.3 Fokus Penelitian  

Fokus dalam penelitian ini adalah pelaksanaan manajemen 

peningkatan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Winong Pati. Pelaksanaan manajemen peningkatan kualitas 

pembelajaran merupakan suatu keniscayaan yang mesti dilakukan oleh 

sekolah agar mampu menjawab tantangan perubahan dan perkembangan yang 

terjadi. Melalui penerapan manajemen peningkatan kualitas pembelajaran, 

diharapkan sekolah dapat melaksanakan pendidikan agar peserta didik dapat 

mengembangkan minat, bakat dan potensinya dapat berkembang secara 

optimal. 

Melalui pelaksanaan atau penerapan manajemen peningkatan 

pembelajaran yang berkualitas, diharapkan kualitas proses pembelajaran 

tercipta dan semakin meningkat. Kualitas pembelajaran yang semakin 

meningkat itu diwarnai oleh semakin meningkatnya aktivitas dan kreativitas 

peserta didik, semakin meningkatnya disiplin belajar peserta didik, dan 

semakin meningkatnya motivasi belajar peserta didik. 

Melalui manajemen peningkatan kualitas pembelajaran itu pula, 

sekolah menyelenggarakan proses pembelajaran yang berorientasi kepada 

belajar untuk mengetahui, belajar untuk berbuat, belajar untuk menjadi 

dirinya sendiri, dan belajar untuk hidup bersama-sama dengan orang lain. 

Dengan demikian sebenarnya banyak sekali kontribusi  yang diharapkan dari 

pelaksanaan manajemen peningkatan kualitas pembelajaran yang muaranya 
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adalah peserta didik dapat berkembang seoptimal mungkin sehingga mampu 

hidup dengan tantangan dan peluang yang dihadapinya. 

Selanjutnya lingkup penelitian difokuskan pada hal-hal berikut: 

1. Tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran matematika 

agar kualitasnya meningkat di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati. 

2. Usaha atau strategi yang ditempuh oleh guru matematika untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati. 

3. Faktor-faktor yang dapat memberi dukungan terhadap pelaksanaan 

manajemen peningkatan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati. 

4. Faktor-faktor yang menjadi kendala terhadap pelaksanaan manajemen 

peningkatan kualitas pembelajaran di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong Pati. 

 

1.4 Tujuan Penelitian 

Penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk mencapai hal-hal 

sebagai berikut :  

1. Mengetahui tahap perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran 

matematika agar kualitasnya meningkat. 

2. Mengungkapkan usaha atau strategi yang ditempuh guru untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati. 
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3. Mengungkapkan faktor-faktor yang memberi dukungan terhadap 

pelaksanaan manajemen peningkatan kualitas pembelajaran matematika 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati. 

4. Mengungkapkan faktor-faktor kendala terhadap pelaksanaan manajemen 

peningkatan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Winong Pati. 

 

1.5     Manfaat  Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan 

sebagai berikut :  

1. Sebagai sarana untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya 

yang berhubungan dengan proses pembelajaran dan kualitasnya. 

2. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai masukan atau 

rekomendasi bagi penyelenggaraan pendidikan, utamanya penyelenggara 

pendidikan Islam Madrasah Tsanawiyah dalam melaksanakan proses 

pembelajaran yang berkualitas. 

3. Sebagai rekomendasi bagi para akademisi dan para peneliti guna 

memberikan rujukan yang bermakna, khususnya untuk pengembangan 

proses pembelajaran matematika yang merupakan bagian integral dari 

penyelenggaraan pendidikan. 
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BAB  II 

KAJIAN PUSTAKA 

 

2.1  Pembelajaran Matematika 

2.1.1 Pengertian Matematika 

Tidak mudah untuk memberikan pengertian tentang matematika. 

Banyak muncul pengertian tentang matematika, dipandang dari pengetahuan 

dan pengalaman masing-masing yang berbeda. Dalam Common Texbook 

Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer yang diterbitkan oleh 

Jurusan Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia (2001) 

disebutkan beberapa pengertian matematika. Ada yang mengatakan bahwa 

matematika itu adalah bahasa numerik; matematika adalah bahasa yang dapat 

menghilangkan sifat kabur, majemuk dan emosional; matematika adalah 

metode berpikir logis; matematika adalah ratunya ilmu dan sekaligus menjadi 

pelayanya; matematika adalah sains mengenai kuantitas dan besaran; 

matematika adalah sains yang bekerja menarik kesimpulan-kesimpulan yang 

perlu; matematika suatu sains yang murni; matematika adalah sains yang 

memanipulasi simbol; matematika adalah ilmu tentang bilangan dan ruang; 

matematika adalah ilmu yang mempelajari hubungan bentuk, dan struktur; 

matematika adalah ilmu yang abstrak dan deduktif; matematika adalah 

aktivitas manusia. 

James dan James seperti yang dikutip dalam Common Texbook 

Strategi Pembelajaran Matematika Kontemporer mengingatkan matematika 



 

 

adalah ilmu tentang logika mengenai bentuk, susunan, besaran, dan konsep-

konsep yang berhubungan satu sama lainnya dengan jumlah yang banyak 

terbagi ke dalam tiga bidang, yaitu aljabar, analisis dan geometri. Sementara 

itu Johnson dan Rising mengatakan bahwa matematika adalah pola berpikir, 

pola pengorganisasian, pembuktian yang logik, matematika itu adalah bahasa 

yang menggunakan istilah yang didefinisikan dengan cermat, jelas, dan akurat, 

representasinya dengan simbol dan padak, lebih berupa bahasa simbol, 

mengenai ide daripada mengenai bunyi. Sedangkan Reys, dkk mengatakan 

bahwa matematika adalah telaah tentang pola dan hubungan, suatu jalan atau 

pola berpikir, suatu seni, suatu bahasa, dan suatu alat. 

Matematika tumbuh dan berkembang karena proses berpikir, oleh 

karena itu logika adalah dasar untuk terbentuknya matematika. Logika adalah 

masa bayi dari matematika, sebaliknya matematika dalam masa dewasa dari 

logika. Pada permulaannya cabang-cabang matematika yang ditemukan 

adalah Aritmatika dan berhitung, Aljabar dan Geometri. Setelah itu 

ditemukan kalkulus yang berfungsi sebagai tonggak penopang cabang 

matematika baru yang lebih kompleks, antara lain Statistika, Topologi, 

Aljabar (Linier, Abstrak, Himpunan), Analisis Vektor, dan lain-lain. Melalui 

berbagai definisi di atas, dapat dimengerti apa yang dimaksud dengan 

matematika. Matematika bisa memasuki seluruh segi kehidupan manusia, dari 

yang paling sederhana sampai kepada yang paling kompleks. 

Matematika dikenal sebagai ilmu deduktif. Ini berarti proses 

pengerjaan matematika harus bersifat deduktif. Matematika tidak menerima 



 

 

generalisasi berdasarkan pengamatan (induktif), tetapi harus berdasarkan 

pembuktian deduktif. Meskipun demikian untuk membantu pemikiran, pada 

tahap-tahap permulaan sering kali kita memerlukan bantuan contoh-contoh 

khusus atau ilustrasi geometris. Dalam matematika, suatu generalisasi, sifat, 

teori atau dalil itu belum dapat diterima kebenarannya sebelum dapat 

dibuktikan secara deduktif. 

Matematika juga sebagai ilmu terstruktur. Matematika mempelajari 

tentang pola keteraturan, tentang struktur yang terorganisasikan. Hal itu 

dimulai dari unsur-unsur yang tidak terdefinisikan, kemudian pada unsur 

yang didefinisikan, ke aksioma/ postulat, dan akhirnya pada teorema. 

Konsep-konsep matematika tersusun secara hierarkis, terstruktur, logis, dan 

sistematis mulai dari konsep paling sederhana sampai pada konsep yang 

paling kompleks. Dalam matematika terdapat topik atau konsep prasyarat 

sebagai dasar untuk memahami topik atau konsep selanjutnya. Ibarat 

membangun seluruh gedung bertingkat, lantai kedua dan selanjutnya tidak 

akan terwujud apabila fondasi dan lantai sebelumnya yang menjadi prasyarat 

benar-benar dikuasai, agar dapat memahami konsep-konsep selanjutnya. 

Sebagai contoh dapat dilihat susunan topik-topik dalam matematika 

yang harus dipelajari terlebih dahulu (dan berikutnya) untuk sampai pada 

topik persamaan. Untuk sampai pada topik persamaan haruslah melalui jalur-

jalur pasti yang telah tersusun. Sebaliknya apabila jalur-jalur itu dilanggar, 

maka konsep persamaan tidak akan tertanam dengan baik. 

Gambar 2.1 
TOPIK PERSAMAAN DALAM MATEMATIKA 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber  :  Common Texbook Strategi Pembelajaran Matematika 
Kontemporer (2001) 

 

2.1.2 Matematika Sekolah, Fungsi dan Tujuannya. 

Matematika sekolah adalah matematika yang diajarkan di sekolah, 

yaitu Matematika yang diajarkan di Pendidikan Dasar dan Pendidikan 

Menengah. Matematika sekolah terdiri atas bagian-bagian matematika yang 

dipilih guna menumbuhkembangkan kemampuan-kemampuan dan 

membentuk pribadi serta berpadu dengan perkembangan ilmu pengetahuan 

dan teknologi. Hal ini menunjukkan bahwa matematika sekolah tetap 

PERSAMAAN

KALIMAT MATEMATIKA

OPERASI AKAR OPERASI LOGARITMA

OPERASI PANGKAT 

OPERASI BAGI 

OPERASI KALI

OPERASI KURANG 

OPERASI TAMBAH

BILANGAN



 

 

memiliki ciri-ciri yang dimiliki oleh matematika yaitu memiliki obyek 

kejadian yang abstrak serta berpola pikir deduktif konsisten. 

Fungsi mata pelajaran matematika adalah sebagai alat, pola pikir, dan 

ilmu. Ketiga fungsi matematika tersebut menjadi acuan dalam pembelajaran 

matematika sekolah. Dalam hal fungsi sebagai alat, siswa diberi pengalaman 

menggunakan matematika sebagai alat untuk memahami atau menyampaikan 

suatu informasi misalnya melalui persamaan-persamaan, atau tabel-tabel 

dalam model-model matematika yang merupakan penyederhanaan dari soal-

soal cerita atau soal-soal uraian matematika lainnya. Bila seorang siswa dapat 

melakukan perhitungan, tetapi tidak tahu alasannya, maka tentunya ada yang 

salah dalam pembelajarannya atau ada sesuatu yang belum dipahaminya. 

Belajar matematika bagi siswa, juga merupakan pembentukan pola 

pikir dalam pemahaman suatu pengertian maupun dalam penalaran suatu 

hubungan di antara pengertian-pengertian itu. Dalam pembelajaran 

matematika, para siswa dibiasakan untuk memperoleh pemahaman melalui 

pengalaman tentang sifat-sifat yang dimiliki dan yang tidak dimiliki dari 

sekumpulan obyek. Dengan pengamatan terhadap contoh-contoh dan bukan 

contoh diharapkan siswa mampu menangkap pengertian suatu konsep. 

Selanjutnya dengan abstraksi ini, siswa dilatih untuk membuat perkiraan, 

terkaan, atau kecenderungan berdasarkan kepada pengalaman atas 

pengetahuan yang dikembangkan melalui contoh-contoh khusus. Di dalam 

proses penalarannya dikembangkan pola pikir induktif maupun deduktif. 



 

 

Fungsi matematika yang ketiga adalah sebagai ilmu atau pengetahuan, 

dan tentunya pengajaran matematika di sekolah harus diwarnai oleh fungsi 

yang ketiga ini. Guru harus mampu menunjukkan betapa matematika itu 

selalu mencari kebenaran, dan bersedia meralat kebenaran yang telah 

diterima, bila ditemukan kesempatan untuk mencoba mengembangkan 

penemuan-penemuan sepanjang mengikuti pola pikir yang sah. 

Tujuan umum pembelajaran matematika pada jenjang pendidikan 

dasar dan menengah meliputi dua hal. Pertama, mempersiapkan siswa agar 

sanggup menghadapi perubahan keadaan di dalam kehidupan dan di dunia 

yang selalu berkembang, melalui latihan bertindak atas dasar pemikiran 

secara logis, rasional, kritis, cermat, jujur, efektif dan efisien. Kedua, 

mempersiapkan siswa agar dapat menggunakan matematika dan pola pikir 

matematika dalam kehidupan sehari-hari, dan dalam mempelajari berbagai 

ilmu pengetahuan. 

Secara rinci tujuan pengajaran matematika di SMP/MTS adalah 

sebagai berikut :  

(1) Siswa memiliki kemampuan yang dapat dialihgunakan melalui kegiatan 

matematika. 

(2) Siswa memiliki pengetahuan matematika sebagai bekal untuk 

melanjutkan ke pendidikan menengah. 

(3) Siswa memiliki keterampilan matematika sebagai peningkatan dan 

perluasan dari matematika sekolah dasar untuk dapat digunakan dalam 

kehidupan sehari-hari. 



 

 

(4) Siswa memiliki pandangan yang cukup luas dan memiliki sikap logis, 

kritis, cermat, dan disiplin serta menghargai kegunaan matematika. 

Pembelajaran matematika sekolah memiliki peranan yang sangat 

penting. Para pelajar memerlukan matematika untuk memenuhi kebutuhan 

praktis memecahkan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam 

berhitung, dapat menghitung isi dan berat, dapat mengumpulkan, mengolah, 

menyajikan dan menafsirkan data, dapat menggunakan kalkulator dan 

komputer. Selain itu agar mampu mengikuti pelajaran matematika lebih 

lanjut, untuk membantu memahami  bidang studi lain seperti fisika, kimia, 

arsitektur, farmasi, geografi, ekonomi dan sebagainya, dan agar para siswa 

dapat berpikir logis, kritis, dan praktis serta bersikap positif dan berjiwa 

kreatif. 

 

2.1.3 Strategi Pembelajaran Matematika 

Dua hal penting yang merupakan bagian dari tujuan pembelajaran 

matematika adalah pembentukan sifat dengan berpikir kritis dan kreatif. 

Untuk pembinaan hal tersebut, kita perlu memperhatikan daya imajinasi dan 

rasa ingin tahu dari anak didik kita. Dua hal tersebut harus dipupuk dan 

ditumbuhkembangkan. Siswa harus dibiasakan untuk diberi kesempatan 

bertanya dan berpendapat, sehingga diharapkan proses pembelajaran 

matematika lebih bermakna. 

Dalam pembelajaran matematika di sekolah, guru hendaknya memilih 

dan menggunakan strategi, pendekatan, metode, dan teknik yang banyak 



 

 

melibatkan siswa aktif dalam belajar, baik secara mental, fisik maupun sosial. 

Dalam matematika belajar aktif tidak harus selalu dibentuk kelompok, belajar 

aktif dalam kelas yang cukup besarpun bisa terjadi. Dalam pembelajaran 

matematika siswa dibawa ke arah mengamati, menebak, berbuat, mencoba, 

mampu menjawab pertanyaan mengapa, dan kalau mungkin mendebat. 

Prinsip belajar aktif inilah yang diharapkan dapat menumbuhkan sasaran 

pembelajaran matematika yang kreatif dan kritis. 

Menurut petunjuk pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di sekolah, 

bahwa penerapan strategi yang dipilih dalam pengajaran matematika haruslah 

bertumpu pada dua hal, yaitu optimalisasi interaksi semua unsur 

pembelajaran, serta optimalisasi keterlibatan seluruh indra siswa. Dengan 

demikian memberi petunjuk kepada kita sebagai guru agar bahan ajar diolah 

sedemikian rupa hingga melibatkan semua indra siswa secara optimal. 

Pengajaran bahan ajar perlu beragam, bahkan mumgkin tidak harus 

terus-menerus dilaksanakan di dalam kelas, tetapi sekali-sekali kita 

melaksanakan pembelajaran matematika di luar kelas. Kreatifitas guru amat 

penting untuk mengembangkan model-model pembelajaran yang secara 

khusus cocok dengan kelas yang dibinanya termasuk sarana dan prasarananya. 

Demi peningkatan optimalisasi interaksi dalam pembelajaran 

matematika, untuk pokok bahasan/sub pokok bahasan tertentu yang 

memungkinkan dapat kita capai dengan pendekatan penemuan, pemecahan 

masalah, atau penyelidikan. Demikian pula dengan soal-soal untuk balikan 

atau tugas dapat berupa soal yang mengarah pada jawaban lebih dari satu cara 



 

 

untuk menyelesaikannya, dan memungkinkan siswa untuk mencoba dengan 

berbagai cara sepanjang cara tersebut benar, atau permasalahan open-ended. 

Penekanan pembelajaran matematika tidak hanya pada melatih 

keterampilan dan hafal fakta, tetapi pada pemahaman konsep. Tidak hanya 

kepada “bagaimana” suatu soal harus diselesaikan, tetapi juga pada 

“mengapa” soal tersebut diselesaikan dengan cara tertentu. Dalam 

pelaksanaannya tentu saja disesuaikan dengan tingkat berpikir siswa. 

 

 

2.2 Manajemen Pembelajaran Matematika 

Berdasarkan Ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan. Sebagaimana telah dikutip di depan, 

setiap sekolah diseyogiakan untuk menyelenggarakan proses pembelajaran 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta 

didik untuk berpartisipasi secara aktif, serta memberikan ruang yang cukup 

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

perkembangan fisik serta psikologis siswa. Hal inilah kiranya yang 

merupakan esensi dari proses pembelajaran. Ke arah esensi inilah muara dari 

setiap proses pembelajaran yang diselenggarakan. 

Tidak mudah untuk mewujudkan proses pembelajaran yang sangat 

esensial tersebut. Namun demikian setiap satuan pendidikan berikut seluruh 

warga sekolah harus berusaha untuk mewujudkan setiap proses pembelajaran 

yang diselenggarakan paling tidak mendekati esensi di atas. Memang 



 

 

diperlukan komitmen yang kuat dari setiap satuan pendidikan. Tanpa 

komitmen yang kuat, proses pembelajaran yang sangat ideal itu sulit untuk 

diwujudkan. Proses pembelajaran matematika harus dipersiapkan, 

dilaksanakan dan dievaluasi untuk mendekati proses pembelajaran yang ideal 

itu. 

Pembelajaran matematika sudah barang tentu pelaksanaannya harus 

berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, 

memotivasi siswa untuk berpartisipasi secara aktif serta memberikan ruang 

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

minat dan perkembangan fisik serta psikologis siswa. Pembelajaran yang 

demikian ini merupakan gambaran dari esensi pembelajaran yang berkualitas. 

Esensi pembelajaran tersebut merupakan kaidah atau pedoman bagi 

penyelenggaraan pembelajaran. Jika proses pembelajaran matematika dapat 

terselenggara secara demikian itu, maka pembelajaran matematika boleh 

dikatakan berkualitas. 

Untuk dapat melaksanakan pembelajaran yang demikian itu, maka 

pembelajaran matematika perlu dipersiapkan, dirancang, diatur atau dikelola 

dengan sebaik-baiknya. Pengelolaan ini merupakan langkah strategis 

sehingga proses pembelajaran matematika dapat mewujudkan tujuan 

pembelajaran matematika secara optimal, dan dapat menampakkan esensi, 

ciri-ciri atau karakteristik pembelajaran matematika. Dalam konteks ini, 

penting pula pemahaman terhadap karakteristik pembelajaran matematika. 

Bagi setiap satuan pendidikan utamanya guru, pemahaman terhadap 



 

 

karakteristik merupakan salah satu jalan masuk bagi keberhasilan 

pembelajaran matematika. 

Ebbutt dan Straker (BSNP dan Direktur Pembinaan SMP, 2005) 

menunjukkan mata pelajaran matematika memiliki hakekat dan karakteristik 

sebagai berikut :  

 

 

Pertama, matematika sebagai kegiatan penelusuran pola dan hubungan. 

Kedua, matematika sebagai kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi 

dan penemuan. Ketiga, matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah 

(problem solving). Keempat, matematika sebagai alat berkomunikasi. 

Jika diperhatikan secara seksama, hakekat dan karakteristik mata 

pelajaran matematika, memiliki frekuensi dengan proses pembelajaran yang 

berkualitas. Dalam hal ini hakekat dan karakteristik matematika sangat cocok 

dengan suasana pembelajaran yang interaktif, inspiratif, menyenangkan, 

menantang dan lain sebagainya. Khususnya untuk proses belajar yang 

menyenangkan, proses pembelajaran matematika harus diupayakan secara 

menyenangkan. Hal ini untuk menepis anggapan yang berlaku bahwa 

pembelajaran matematika itu menakutkan dan bahwa belajar matematika itu 

sulit. Membuat pembelajaran matematika menjadi sesuatu yang 

menyenangkan kiranya menjadi suatu prioritas. 

Selanjutnya materi-materi apa saja yang tercakup dalam pembelajaran 

matematika itu. Kembali mengutip pendapat Ebbutt dan Straker (BNSP dan 



 

 

Direktorat Pembinaan SMP, 2006), klasifikasi materi pembelajaran 

matematika meliputi hal-hal sebagai berikut :  

1. Fakta (facts), meliputi : (1) informasi, (2) nama, (3) istilah dan      (4) 
konvensi tentang lambang-lambang. 

2. Pengertian (concepts), meliputi : (1) struktur pengertian, (2) peranan 
struktur pengertian, (3) berbagai macam pola, urutan, (4) model 
matematika, (5) operasi dan algoritma. 

3. Keterampilan penalaran, meliputi : (1) memahami pengertian,       (2) 
berpikir logis, (3) memahami contoh negatif, (4) berpikir deduksi, (5) 
berpikir induksi (6) berpikir sistematis dan konsisten, (7) menarik 
kesimpulan, (8) menentukan metode dan membuat alasan, dan (9) 
menentukan strategi. 

4. Keterampilan algoritmik, meliputi : (1) keterampilan untuk memahami 
dan mengikuti langkah yang dibuat orang lain, (2) merancang dan 
membuat langkah, (3) menggunakan langkah, (4) mendefinisikan dan 
menjelaskan langkah sehingga dapat dipahami orang lain,      (5) 
membandingkan dan memilih langkah yang efektif dan efisien, serta (6) 
memperbaiki langkah. 

5. Keterampilan menyelesaikan masalah matematika (problem solving) 
meliputi : (1) memahami pokok persoalan, (2) mendiskusikan alternatif 
pemecahannya, (3) memecah persoalan utama menjadi bagian-bagian 
kecil, (4) menyederhanakan persoalan, (5) menggunakan pengalaman 
masa lampau dan menggunakan intuisi untuk menemukan alternatif 
pemecahannya, (6) mencoba berbagai cara, bekerja secara sistematis, 
mencatat apa yang terjadi, mengecek hasilnya dengan mengulang kembali 
langkah-langkahnya, dan      (7) mencoba memahami dan menyelesaikan 
persoalan yang lain. 

6. Keterampilan melakukan penyelidikan (investigation), meliputi :  (1) 
mengajukan pertanyaan dan mencari bagaimana cara memperoleh 
jawabannya, (2) membuat dan menguji hipotesis, (3) mencari dan 
menentukan informasi yang cocok dan memberi penjelasan mengapa 
suatu informasi diperlukan, (4) mengumpulkan, mengelompokkan, 
menyusun, mengurutkan dan membandingkan serta mengolah informasi 
secara sistematis, (5) mencoba metode alternatif, (6) mengenali pola dan 
hubungan dan (7) menyimpulkan. 

 
Giliran berikutnya adalah bagaimana mewujudkan kualitas 

pembelajaran matematika. Muncul pertanyaan, gambaran pembelajaran 

matematika yang berkualitas itu seperti apa ? Mengacu pada ketentuan 

Standar Nasional Pendidikan, pembelajaran matematika yang berkualitas 

adalah proses pembelajaran matematika yang berlangsung secara interaktif, 



 

 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa untuk berpartisipasi 

aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakars, kreativitas dan 

kemandirian sesuai dengan minat, bakat dan perkembangan fisik maupun 

psikologis siswa. Hal itulah yang menjadi ukuran berkualitas atau tidaknya 

pembelajaran matematika. 

Sesuai dengan hakekat dan karakteristik mata pelajaran matematika, 

maka ada implikasi terhadap proses pembelajaran matematika. Implikasi 

perlu dihadapi atau dilaksanakan sehingga kualitas pembelajaran matematika 

itu bisa terwujud. Banyak implikasi yang perlu dihadapi dari masing-masing 

hakekat dan karakteristik mata pelajaran matematika, sebagaimana 

dipaparkan oleh Ebbutt dan Straker (BNSP dan Direktorat SMP, 2006). 

1. Matematika sebagai kegiatan penelusuran pola dan hubungan 
Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran matematika adalah 
guru perlu : (1) memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan 
kegiatan penemuan dan penyelidikan pola-pola untuk menentukan 
hubungan, (2) memberi kesempatan kepada siswa untuk melakukan 
percobaan dengan berbagai cara, (3) mendorong siswa untuk menemukan 
adanya urutan, perbedaan, perbandingan, pengelompokkan, dan 
sebagainya, (4) mendorong siswa menarik kesimpulan umum, (5) 
membantu siswa memahami dan menemukan hubungan antara pengertian 
satu dengan yang lainnya. 

2. Matematika sebagai kreativitas yang memerlukan imajinasi, intuisi dan 
penemuan 
Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran matematika adalah 
guru perlu : (1) mendorong inisiatif siswa dan memberikan kesempatan 
berpikir berbeda, (2) mendorong rasa ingin tahu, keinginan bertanya, 
kemampuan menyanggah dan kemampuan memperkirakan, (3) 
menghargai penemuan yang diluar perkiraan sebagai hal bermanfaat 
daripada menganggapnya sebagai kesalahan, (4) mendorong siswa 
menemukan struktur dan desain matematika, (5) mendorong siswa 
menghargai penemuan siswa yang lainnya,   (6) mendorong siswa berfikir 
refleksif, dan (7) tidak menyarankan hanya menggunakan satu metode 
saja. 

3. Matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah (problem solving) 
Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran matematika adalah 
guru perlu : (1) menyediakan lingkungan belajar matematika yang 



 

 

merangsang timbulnya persoalan matematika, (2) membantu siswa 
memecahkan persoalan matematika menggunakan caranya sendiri, (3) 
membantu siswa mengetahui informasi yang diperlukan untuk 
memecahkan persoalan matematika, (4) mendorong siswa untuk berpikir 
logis, konsisten, sistematis dan mengembangkan sistem 
dokumentasi/catatan, (5) mengembangkan kemampuan dan keterampilan 
untuk memecahkan persoalan, (6) membantu siswa mengetahui 
bagaimana dan kapan menggunakan berbagai alat peraga/media 
pendidikan matematika seperti : jangka, penggaris, kalkulator, dan 
sebagainya. 

4. Matematika sebagai alat berkomunikasi 
Implikasi dari pandangan ini terhadap pembelajaran matematika adalah 
guru perlu : (1) mendorong siswa mengenai sifat-sifat matematika, (2) 
mendorong siswa membuat contoh sifat matematika, (3) mendorong 
siswa menjelaskan sifat matematika, (4) mendorong siswa memberikan 
alasan perlunya kegiatan matematika, (5) mendorong siswa 
membicarakan persoalan matematika, (6) mendorong siswa membaca dan 
menulis matematika, (7) menghargai bahasa ibu siswa dalam 
membicarakan matematika. 

 

2.3 Manajemen Pembelajaran 

Ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 

menyebutkan bahwa proses pembelajaran pada satuan pendidikan 

diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan 

memotivasi peserta ddidik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang 

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

minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik. Selanjutnya 

setiap satuan pendidikan melakuakan perencanaan proses pembelajaran, 

pelaksanaan proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran yang efektif 

dan efisien. 

Ketentuan tersebut menjadi pedoman bagi setiap satuan pendidikan ke 

arah mana penyelenggaraan proses pembelajaran harus dibawa.  Untuk dapat 

membawa penyelenggaraan proses pembelajaran sesuai ketentuan di atas, 

maka setiap satuan pendidikan harus mengelola, menata, dan mengarahkan 



 

 

proses pembelajarannya. Dengan kata lain, setiap sekolah harus 

melaksanakan manajemen pembelajaran.  Melalui manajemen pembelajaran, 

diharapkan dapat terlaksana proses pembelajaran yang efektif dan efisien 

serta berkualitas. 

Manajemen pembelajaran adalah mengelola, menata atau mengatur 

proses pembelajaran agar dapat berjalan secara efektif dan efisien sehingga 

tujuan pembelajaran dapat dicapai secara optimal.  Proses pembelajaran 

sebagai inti dari pendidikan hanya akan bisa berjalan dengan baik, jika proses 

itu dikelola dengan baik. Pada titik inilah perlunya kehadiran manajemen 

pembelajaran secara sederhana.  Manajemen pembelajaran ini mencakup 4 

tahap; yaitu perencanaan (planning), mengorganisasikan (organizing), 

pengerahan (actuating), dan pengawasan (controlling). 

1. Perencanaan Pembelajaran 

Perencanaan adalah suatu pemilihan yang berhubungan dengan kenyataan-

kenyataan membuat dan menggunakan asumbi-asumsi yang berhubungan 

dengan waktu yang akan datang dalam menggambarkan dan merumuskan 

kegiatan. Kegiatan yang diusulkan dengan penuh keyakinan untuk 

tercapainya hasil yang dikehendakinya. Dalam tahap perencanaan 

pembelajan, guru merencanakan kegiatan apa saja yang akan dilakukan 

untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam merencanakan 

pembelajaran ini banyak hal yang dilakukan oleh guru. Mengikuti model 

desain intruksional PPSI, tahap perencanaan pembelajaran meliputi 4 

kegiatan. 

a.  Merumuskan / mengidentifikasi tujuan atau kompetensi. 



 

 

b. Mengembangkan alat evaluasi. Dalam langkah ini guru harus 

menentukan jenis tes yang akan digunakan untuk menilai tercapai 

tidaknya tujuan. Guru harus merencanakan pertanyaan (item) untuk 

menilai masing-masing tujuan. 

c. Merencanakan kegiatan belajar, yaitu (1) merumuskan semua 

kemungkinan kegiatan belajar untuk mencapai tujuan,                (2) 

menetapkan kegiatan yang perlu ditempuh, dan (3) menetapkan 

kegiatan yang akan ditempuh. 

d. Merencanakan pengembangan program kegiatan, yaitu               (1) 

merumuskan materi pelajaran, (2) menetapkan metode yang akan 

dicapai, (30 mempersiapakan alat dan buku yang dicapai, dan (4) 

menyusun jadwal. 

2. Pengorganisasian Pembelajaran 

Pengorganisasian adalah menentukan, mengelompokkan dan pengaturan 

berbagai kegiatan yang dianggap perlu untuk pencapaian tujuan, 

penugasan orang-orang dalam kegiatan-kegiatan ini, dengan menetapkan 

factor-faktor lingkungan fisik yang sesuai, dan menunjukkan hubungan 

kewenangan yang dilimpahkan terhadap setiap individu yang ditugaskan 

untuk melaksanakan kegiatan tersebut.  Dalam pengorganisasian, setiap 

kegiatan harus jelas siapa yang mengerjakan, kapan dikerjakan, dan apa 

targetnya, semuanya harus tergambar secara jelas (Direktorat Pendidikan 

Menengaha Umum, 1998). 

Dalam konteks pengorganisasian pembelajaran, empat kegiatan yang telah 

dirumuskan kemudian diorganisasikan sebagai kesatuan yang utuh.  Dari 



 

 

empat kegiatan tersebut, jelas terlihat tugas, peran yang harus dilakukan 

baik oleh guru maupun oleh siswa. Tugas, peran, dan kegiatan 

membentang dari merumuskan tujuan hingga pelaksanaan.   

3. Pelaksanaan Pembelajaran 

Mengikuti model disain instruksional menurut PPSI, pelaksanaan 

pembelajaran itu meliputi empat hal. 

a. mengadakan pre tes. Pree tes ini dimaksudkan untuk mengetahui 

seberapa jauh siswa telah menguasai materi program. Soal pre tes 

dengan pos tes bobotnya sama. 

b. Menyampaikan materi pelajaran. Problem yang kerap dihadapi oleh 

guru adalah begitu banyaknya materi yang harus diajarkan dengan 

waktu yang terbatas. Oleh karena itu, materi pelajaran yang akan 

disamapaikan harus diorganisasikan lebih dahulu.  Pada dasarnya 

terdiri dari empat tipe: fakta, konsep, prosedur, dan prinsip. Dalam 

menyampaikan materi pelajaran ini diperlukan strategi pembelajaran 

berikut metodenya. Diperlukan juga media pembelajaran. Kesemuanya 

itu diperlukan agar proses pembelajaran pada umumnya dan 

penyampaian materi pelajaran dapat berlangsung secara efektif serta 

tujuan yang telah ditetapkan dapat diwujudkan secara optimal. 

c. Mengadakan pos tes. Dengan pos tes ini dimaksudkan untuk 

mengetahuai sejauh mana siswa telah menguasai materi pelajaran yang 

telah disampaikan. 

d. Perbaikan. Program perbaikan ini diperlukan agar semua siswa dapat 

mencapai tahapan belajar tuntas. 



 

 

4. Evaluasi Pembelajaran 

Evaluasi pembelajaran merupakan bagian integral dari proses 

pembelajaran, artinya dalam pembelajaran akan melibatkan tiga aktivitas 

yaitu perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Tanpa kegiatan penilaian 

guru tidaka akan tahu bagaimana proses belajar terjadi dan seberapa jauh 

tujuan pembelajaran itu dapat dicapai (Sugandi dan Haryanto, 2004). 

Menurut Sugandi dan Haryanto, evaluasi mencakup tiga hal, yaitu evaluasi 

program, proses, dan hasil.  Selama ini evaluasi yang dilakukan oleh guru-

guru di sekolah, umumnya baru evaluasi hasil. 

Evaluasi pembelajaran dapat diartikan sebagai suatu proses yang 

sistematis untuk menentukan sejauh mana tujuan pengajaran dicapai oleh 

para siswa. Karena pembelajaran merupakan suatu sistem, maka evaluasi 

pembelajaran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu evaluasi formatif dan 

sumatif. Evaluasi formatif bertujuan untuk mengetahui hasil belajar siswa 

dalam rangka mencari balikan untuk memperbaiki proses belajar mengajar. 

Evaluasi sumatif bertujuan mengetahui hasil belajar siswa dalam rangka 

menentukan perkembangan hasil belajar selama proses pendidikan tertentu. 

Untuk memperbaiki kualitas proses pembelajaran selain mengetahui hasil 

belajar siswa juga dapat untuk mengetahui kelemahan faktor-faktor dalam 

sistem pembelajaran. Evaluasi dengan sasaran komponen dalam sistem 

pembelajaran dan pelaksanaan sistem pembelajaran disebut evaluasi 

pembelajaran. Tujuannya mengetahui seberapa jauh suatu komponen 

secara terpisah atau terintegrasi berfungsi dalam peningkatan intensitas 



 

 

pembelajaran, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil belajar para 

siswa (Sugandi dan Haryanto, 2004). 

Mengingat betapa pentingnya evaluasi pembelajaran, maka evaluasi itu 

harus ditata, dirancang, dan dilaksanakan dengan baik. Pada prinsipnya 

evaluasi yang baik harus memenuhi tiga syarat pokok yaitu  kesahihan, 

keterandalan, dan kepraktisan. 

 

2.4 Pendidikan Madrasah Tsanawiyah 

Menurut Rahim (2001), membicarakan pendidikan di Indonesia pada 

umumnya tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan mengenai lembaga 

pendidikan Islam yang di dalamnya terdapat madrasah. Lembaga pendidikan 

Islam merupakan lembaga pendidikan yang dominan di Indonesia. 

Jumlahnya banyak dan tersebar di seluruh tanah air. Lokasi madrasah 

kebanyakan di daerah pedesaan, perkampungan, pinggiran, daerah kumuh. 

Kenyataan ini menunjukkan dunia madrasah akrab dengan kelompok yang 

kurang beruntung. Kebanyakan madrasah berstatus swasta. Selebihnya 

adalah madrasah negeri yang pengelolaannya di bawah Departemen Agama. 

Madrasah sebagai bagian dari lembaga pendidikan Islam telah, 

sedang dan terus akan memberikan kontribusi bagi upaya pencerahan dan 

pencerdasan kehidupan bangsa Indonesia. Keberadaan madrasah yang tidak 

sedikit jumlahnya telah turut membantu bangsa Indonesia dalam rangka 

pemerataan untuk memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara, 

khususnya yang tinggal di pedesaan yang tersebar hampir di semua wilayah 

Nusantara. 



 

 

Mengikuti pandangan yang dikemukakan oleh Rahim (2001), 

madrasah sebagai lembaga pendidikan Islam di Indonesia telah muncul dan 

berkembang seiring dengan masuk dan berkembangnya Islam di Indonesia. 

Madrasah tersebut telah mengalami perkembangan jenjang dan jenisnya 

seirama dengan perkembangan bangsa Indonesia sejak masa Kesultanan, 

masa penjajahan dan masa kemerdekaan. Perkembangan telah mengubah 

pendidikan dari bentuk awal seperti pengajian di rumah-rumah, musholla dan 

masjid menjadi lembaga formal sekolah seperti bentuk madrasah yang 

dikenal. 

Selanjutnya Rahim menyatakan dari segi materi pendidikan telah 

terjadi perkembangan. Kalau semula hanya belajar mengaji       Al-Qur’an 

dan ibadah praktis, melalui sistem madrasah materi pelajaran mengalami 

perluasan, seperti tauhid, hadis dan bahasa Arab. Dalam perkembangannya 

kemudian, madrasah juga mengadopsi pelajaran umum seperti sekolah-

sekolah di bawah pembinaan Diknas. Dengan begitu, selain terjadi integrasi 

ilmu agama dan umum, madrasah telah memberikan program-program 

pendidikan yang setara dengan pendidikan yang diberikan oleh Diknas. 

Perkembangan yang sama yang juga terjadi dari segi jenjang pendidikan, 

yakni jenjang Madrasah Ibtidaiyah (SD), Madrasah Tsanawiyah (SMP) dan 

Madrasah Aliyah (SMA). 

Berdasarkan hakekat pendidikan madrasah yang mencoba 

mengintegrasikan antara agama dan ilmu pengetahuan, dan kedudukannya 

yang kuat dalam sistem pendidikan nasional, maka madrasah memiliki lima 

peran sebagaimana diidentifikasikan oleh Rahim (2001). 



 

 

1. Media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama. 

2. Pemelihara tradisi keagamaan. 

3. Membentuk akhlak dan kepribadian. 

4. Benteng moralitas bangsa. 

5. Lembaga pendidikan alternatif. 

 
1. Media sosialisasi nilai-nilai ajaran agama. 

Sebagai lembaga pendidikan yang berciri khas keagamaan, melalui 

sifat dan bentuk pendidikan yang dimilikinya, madrasah mempunyai 

peluang lebih besar untuk berfungsi sebagai media sosialisasi nilai-

nilai ajaran agama kepada anak didik secara lebih efektif karena 

diberikan secara dini. Sifat keagamaan yang melekat pada 

kelembagaannya menjadikan madrasah mempunyai mandat yang 

kuat untuk melakukan peran tersebut. Sedangkan sebagai sistem 

persekolahan, madrasah dimungkinkan melakukan sosialisasi agama 

secara massif. Masalahnya sekarang adalah sejauhmana kita dapat 

menciptakan madrasah yang mempunyai pendidikan agama yang 

berkualitas. Pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan yang 

digariskan telah berupaya melakukan  berbagai pembenahan kondisi 

pendidikan madrasah, yang bersifat fisik maupun non fisik 

(kependidikan), khususnya melalui program peningkatan mutu 

madrasah, baik yang dibiayai dari dana rutin maupun dana bantuan 

luar negeri. 

2. Pemelihara tradisi keagamaan (maintenance of Islamic tradition). 



 

 

Sebagai institusi pendidikan yang berciri keagamaan, salah satu 

peran penting yang diemban oleh madrasah adalah memelihara 

tradisi-tradisi keagamaan. Pemeliharaan tradisi keagamaan ini 

dilakukan di samping secara formal melalui pengajaran ilmu-ilmu 

agama seperti Al-Qur’an, hadits, aqidah, akhlak, fiqh, bahasa Arab 

dan sejarah kebutuhan Islam; juga dilakukan secara informal melalui 

pembiasaan untuk mengerjakan dan mengamalkan syariat agama sejak 

dini. Misalnya, anak-anak sejak kecil dibiasakan untuk mengerjakan 

shalat dan puasa pada bulan Ramadhan; mengunjungi teman yang 

sakit atau kena musibah, mengucapkan salam bila bertemu kawan, 

dan sebagainya. Pemeliharaan tradisi keagamaan ini sedang 

mendapatkan tantangan dari perkembangan kehidupan yang semakin 

bersifat materialistik dan individualistik sebagai dampak dari 

pembangunan nasional, khususnya pembangunan ekonomi. 

3. Membentuk akhlak dan kepribadian. 

Peran kultural madrasah dan pondok pesantren telah diakui oleh 
banyak pihak bahkan sampai sekarang. Sistem pendidikan pondok 
pesantren masih dianggap satu-satunya lembaga yang dapat 
mencetak calon ulama (reproduction of ulama). Banyak ulama dan 
pemimpin nasional yang menjadi panutan masyarakat dan bangsa 
lahir dari sistem pendidikan Islam ini. Hal ini bisa terjadi karena 
sistem pendidikannya di samping menekankan penguasaan 
pengetahuan yang luas juga sangat memperhatikan pendidikan etika 
dan moral yang tinggi. Tujuan pendidikan madrasah atau pesantren 
tidak semata-mata untuk memperkaya pikiran murid dengan 
pengetahuan-pengetahuan, tetapi untuk meninggikan moral, melatih 
dan mempertinggi semangat, menghargai nilai-nilai spiritual dan 
kemanusiaan, mengajarkan sikap dan tingkah laku jujur dan 
bermoral, dan menyiapkan para murid untuk hidup sederhana dan 
bersih hati. 

4. Benteng moralitas bangsa. 



 

 

Pesatnya kemajuan pembangunan nasional selama tiga dekade ini 
telah membawa pengaruh positif bagi kemajuan dan peningkatan 
kualitas kehidupan masyarakat Indonesia, terutama tingkat 
kesejahteraan yang bersifat materi. Pendapatan perkapita 
masyarakat Indonesia telah meningkat pesat dengan tingkat 
pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Pada gilirannya kemajuan 
ini telah ikut meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat. 
Sekarang ini masyarakat relatif cukup mudah untuk memperoleh 
pangan dan sandang. Namun, di sisi lain kemajuan ekonomi ini pada 
gilirannya juga telah melahirkan masalah-masalah baru, seperti 
kesenjangan sosial yang semakin tinggi antara yang kaya dan miskin, 
meningkatnya tindak kriminalitas, seperti pembunuhan dan 
perampokan sadis, meningkatnya jumlah kenakalan remaja, 
berkembangnya pergaulan bebas dan praktik prostitusi, merosotnya 
kepedulian sosial masyarakat. Kondisi ini menyebabkan masyarakat 
mulai melirik kembali kepada lembaga pendidikan Islam seperti 
madrasah atau pondok pesantren. Sepuluh tahun terakhir ini muncul 
kecenderungan sebagian keluarga kelas menengah di Indonesia 
untuk menyekolahkan anaknya ke lembaga pendidikan madrasah 
dan pondok pesantren. Kecenderungan ini memberi bukti madrasah 
dan pesantren diyakini dapat menjadi benteng yang ampuh untuk 
menjaga kemerosotan moralitas masyarakat. 

5. Lembaga pendidikan alternatif. 

Modernisasi kehidupan masyarakat akibat perkembangan dan 
kemajuan ilmu dan teknologi yang diwujudkan dalam kegiatan 
pembangunan, telah melahirkan kemajuan dan peningkatan 
kesejahteraan kehidupan masyarakat. Penyelenggaraan pendidikan 
sistem persekolahan (umum) secara masal pada tahap awal telah 
melahirkan kemajuan-kemajuan yang menakjubkan, terutama dalam 
upaya untuk memberantas buta huruf dan meningkatkan kualitas 
penduduk yang berpendidikan sehingga dapat mencari penghidupan 
yang layak. Peningkatan kualitas pendidikan ini pada gilirannya telah 
mempercepat tumbuhnya tingkat kesejahteraan ekonomi sebagian 
masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat menengah ke atas. 
Namun, peningkatan kualitas kesejahteraan ekonomi ini sayangnya 
tidak diikuti dengan peningkatan kesejahteraan spiritual dan mental 
masyarakat. Kemajuan-kemajuan yang ada telah melahirkan bentuk 
kehidupan yang timpang. Di satu sisi mereka berkelebihan secara 
materi, tetapi di sisi lain merasa kosong secara mental spiritual. 
Menyadari kehidupan mereka yang kurang bahagia ini, mereka ingin 
menyiapkan anak-anaknya agar tidak mengalami keadaan yang sama. 
Mereka mulai mencari lembaga pendidikan alternatif yang mampu 
memberikan pendidikan yang seimbang antara ilmu pengetahuan dan 
agama. Membaca kecenderungan ini nampaknya madrasah dan 



 

 

pesantren memiliki kesempatan untuk berkembang sebagai alternatif 
pendidikan di masa datang. 

Dari lima peran di atas dapat dikatakan bahwa madrasah telah dan 

terus akan memberikan sumbangan yang sangat berarti bagi upaya 

pencerdasan kehidupan bangsa. Di samping itu madrasah telah turut serta 

dalam pelestarian dan pemeliharaan etika dan moralitas bangsa. Hal ini 

dimungkinkan karena sebagai institusi pendidikan, madrasah tidak hanya 

menekankan kepada penguasaan pengetahuan semata-mata, tetapi lebih jauh 

menekankan kepada pembinaan sikap dan perilaku moral yang tinggi. 

Melihat sejarah, kiprah yang dimainkan oleh madrasah, maka tidak 

berlebihan jika dikatakan madrasah merupakan bagian yang integral dari 

sistem pendidikan nasional. Sejauh ini apabila diperhatikan, ada tiga 

pandangan dan penilaian masyarakat terhadap keberadaan madrasah, 

sebagaimana ditunjukkan oleh Saridjo (1996 : 161 – 165). 

Kelompok pertama, menganggap dan mempertahankan 
madrasah sebagai lembaga tafaqqahu fiddien (murni). 
Kelompok ini berpendirian bahwa sebagai lembaga tafaqqahu 
fiddien madrasah diharapkan tetap dapat berfungsi sebagai 
tempat menyiapkan kader-kader Islam yang mampu dan 
terampil sebagai pembimbing dan “praktisi” keagamaan dalam 
masyarakat. 
Mereka berpendirian bahwa, alasan utama pihak orang tua 
untuk mengirim atau memasukkan anak-anak mereka ke 
madrasah adalah untuk belajar dan mendalami agama. Jaminan 
masa depan dan lapangan kerja bagi anak-anak mereka bagi 
kelompok ini tidak dipermasalahkan. 
Kelompok kedua, berpendapat bahwa pendidikan atau 
keberadaan madrasah telah menyebabkan terjadinya dualisme 
pendidikan dan dikotomis antara “pengetahuan umum” dan 
“agama” di Indonesia. Kelompok ini juga berpendapat 
madrasah cenderung mencetak warga negara yang eksklusif. 
Oleh karena itu keberadaan dan sistem pendidikan madrasah 
perlu dipertanyakan kembali. 



 

 

Pada dasarnya pandangan dan penilaian kelompok ini terhadap 
madrasah tidak jauh berbeda dengan pandangan kaum penjajah 
kolonial : penuh prasangka dan diskriminatif. 
Kelompok ini dengan vocal mencap madrasah sebagai faktor 
dominan dalam melestarikan dualisme pendidikan di Indonesia 
tanpa mau memahami latar-belakang dan aspek historis dari 
keberadaan madrasah. 
Kelompok ketiga, berpandangan bahwa madrasah perlu 
dipertahankan sebagai suatu lembaga alternatif bagi umat Islam. 
Dengan fungsinya sebagai lembaga li tafaqqahu fiddien atau 
suatu bentuk pendidikan yang berkarakteristik Islam, madrasah 
tetap diperlukan oleh masyarakat Indonesia. Dalam kaitan 
dengan sumber calon mahasiswa yang akan memasuki IAIN 
dan Perguruan Tinggi Agama Islam, lulusan madrasah tetap 
menjadi tumpuan harapan. Sulit dibayangkan betapa mutu 
pendidikan di IAIN dan Perguruan Tinggi Agama Islam lain, 
kalau inputnya hanya dari lulusan sekolah umum. Tetapi 
kelompok ini merasa prihatin dengan kenyataan yang dihadapi 
oleh madrasah : Ketenagaan baik kuantitas maupun kualitas di 
bawah standar. Sarana dan prasarana serta sumber belajar lain 
pada umumnya masih jauh dari memadai, terutama bagi 
madrasah-madrasah swasta. Dengan ketenagaan yang 
substandar dan dengan sarana yang kurang memadai itu, sulit 
diharapkan diperoleh mutu pendidikan pada madrasah. Selain 
itu, masalah yang lebih fundamental lagi isi pendidikan 
madrasah cenderung menjadi sekolah umum. Menghadapi 
kenyataan tersebut, kelompok ini sering dihadapkan dengan 
langkah yang serba dilematis.  

 

Menurut Rahim Madrasah Tsanawiyah kebanyakan berstatus swasta. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri baru mulai didirikan pada tahun 1967. 

Pengertian Madrasah Tsanawiyah ini semula dimaksudkan sebagai model 

bagi madrasah swasta. Sampai tahun 1970 Madrasah Tsanawiyah Negeri 

yang disingkat M.Ts. A.I.N telah berjumlah 182 buah dan tersebar di seluruh 

wilayah Indonesia. Setelah restrukturisasi dan relokasi berdasarkan 

Keputusan Menteri Agama No. 15, 16, dan 17 tahun 1978, singkatan 

Madrasah Tsanawiyah Negeri dari M.Ts A.I.N diubah menjadi Madrasah 

TsanawiyahN, yang sampai tahun 1988 jumlahnya 470 buah (Rahim, 2001). 



 

 

Struktur kurikulum madrasah memuat jenis-jenis mata pelajaran dan 

penjatahan waktu yang dialokasikan bagi setiap pelajaran sebagaimana 

terdapat dalam struktur kurikulum madrasah. Pada dasarnya struktur 

kurikulum madrasah, dalam hal ini Madrasah Tsanawiyah (Madrasah 

Tsanawiyah) sama dengan struktur kurikulum sekolah umum, dalam hal ini 

SMP (Shaleh, 2004). Perbedaannya terletak pada mata pelajaran pendidikan 

agama, baik jenisnya maupun alokasi waktunya. Pendidikan agama di 

sekolah umum diberikan waktu 2 – 3 jam, sedangkan di madrasah 7 – 12 jam 

pelajaran untuk setiap minggunya. Dengan berlakunya kurikulum tahun 2004, 

struktur kurikulum Madrasah Tsanawiyah tidak mengalami perubahan, 

karena jenis mata pelajaran itu masih didasarkan atas Keputusan Menteri 

Agama Nomor 110 Tahun 1982 Tentang Perbandingan Ilmu Keislaman 

(Shaleh, 2004). 

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditegaskan, bahwa Madrasah 
Tsanawiyah memiliki kedudukan yang sama dengan SMP. Baik 
Madrasah Tsanawiyah maupun Sekolah Menengah Pertama mempunyai 
tugas yang sama, yaitu sebagai institusi pendidikan yang turut serta 
mencerdaskan kehidupan bangsa. Hanya saja jalan yang ditempuh untuk 
melaksanakan peran itu sedikit berbeda. Dengan demikian profil 
lulusan yang dihasilkan oleh Madrasah Tsanawiyah, pada dasarnya 
sama dengan lulusan yang dihasilkan oleh Sekolah Menengah Pertama. 
Kompetensi lulusan Madrasah Tsanawiyah sama dengan kompetensi 
lulusan Sekolah Menengah Pertama. 

Untuk menghasilkan kompetensi lulusan, baik Madrasah 
Tsanawiyah maupun Sekolah Menengah Pertama mempunyai standar 
pelayanan yang sama. Standar pelayanan itu meliputi 4 hal, yaitu 
standar isi, proses, kompetensi, dan lulusan. Mengenai kompetensi, 
yang memang sangat ditekankan dalam Kurikulum 2004, lulusan 
Madrasah Tsanawiyah menggambarkan seseorang yang memiliki profil 
sebagai berikut :  
1. Meyakini, memahami dan menjalankan ajaran agama Islam dalam 

kehidupan. 



 

 

2. Memahami dan menjalankan hak dan kewajiban untuk berkarya dan 

memanfaatkan lingkungan secara bertanggung jawab. 

3. Berpikir secara logis, kritis, kreatif inovatif, memecahkan masalah serta 

berkomunikasi melalui berbagai media. 

4. Menyenangi dan menghargai seni. 

5. Menjalankan pola hidup bersih, bugas, dan sehat. 

6. Berpartisipasi dalam kehidupan sebagai cerminan rasa cinta dan bangga 

terhadap bangsa dan tanah air. 

Pengembangan Madrasah Tsanawiyah di bawah kendali Direktorat 
Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. Beberapa kebijakan 
teknis dan strategi pembinaan dan pengembangan madrasah/perguruan 
tinggi Islam, yang tentunya termasuk di dalamnya Madrasah 
Tsanawiyah adalah sebagai berikut :  
1. Peningkatan mutu serta jenis dan jenjang pendidikan pada perguruan 

agama Islam sesuai dengan pengembangan ilmu dan teknologi serta 

pembangunan. 

2. Pembinaan madrasah negeri diusahakan untuk menjadi model atau 

contoh bagi madrasah swasta dalam soal mutu. 

3. Pembinaan madrasah swasta diarahkan agar sistem pendidikannya 

selaras dengan sistem pendidikan nasional. Mutunya sama dengan 

madrasah negeri. 

Berdasarkan kebijakan di atas maka ditetapkan strategi dan 
program pembinaan sebagai berikut :  
1. Penyempurnaan kurikulum madrasah, dan perangkat-perangkatnya. 

2. Pembinaan proses belajar mengajar. 

3. Pembinaan/peningkatan mutu tenaga pimpinan, guru dan tenaga 

pendidikan lainnya melalui penataran dan pelatihan. 



 

 

4. Pengadaan guru yang masih kurang. 

5. Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan antara lain ruang 

belajar, buku bidang studi dan perpustakaan, alat-alat laboratorium, 

alat peraga keterampilan dan lain-lain. 

Berhubungan dengan strategi dan program pembinaan proses 
belajar mengajar, Madrasah Tsanawiyah diharapkan meningkatkan 
secara terus menerus kualitas pembelajarannya. Karena melalui dan 
dalam pembelajaran yang berkualitas, visi, misi, tujuan pendidikan, 
kompetensi lulusan, atau apapun namanya, dapat diwujudkan secara 
optimal. Oleh karena itulah, dalam titik inilah pelaksanaan manajemen 
peningkatan kualitas pembelajaran menemukan momentumnya. 

 

2.5 Proses Pembelajaran di Sekolah 

Untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah dirumuskan, maka 

sekolah memainkan peran yang amat strategis. Di pundak satuan 

pendidikan atau sekolah tujuan pendidikan yang ingin dicapai itu, 

dilaksanakan untuk diwujudnyatakan. Dalam kerangka yang amat 

strategis itu, maka setiap sekolah melaksanakan proses pembelajaran. 

Penyelenggaraan proses pembelajaran di sekolah merupakan bagian 

yang integral dari penyelenggaraan pendidikan, sudah layak dan 

sepantasnya, sekolah dituntut untuk menyajikan proses pembelajaran 

yang bermutu. 

Sekolah tentunya diharapkan terus mau belajar atau mencari 
model pembelajaran dengan aneka perangkatnya, sehingga dapat 
menyelenggarakan pembelajaran yang baik. Melaksanakan proses 
pembelajaran adalah tugas dan tanggung jawab dari guru atau pendidik. 
Dalam proses pembelajaran ini yang dilakukan oleh guru adalah 
sebagai berikut : (1) mengusahakan yang optimal untuk belajar,         (2) 
menyusun bahan ajar dan mengurutkannya, (3) memilih strategi 
mengajar yang optimal dan apa alasannya, (4) membedakan antara jenis 



 

 

AVA yang sifatnya pilihan dan AVA lain yang sifatnya esensial untuk 
membelajarkan siswa (Achmad Sugandi dan Haryanto, 2004). 

Pembelajaran merupakan terjemahan dari kata “intruction” yang 
berarti self intruction (dari internal) dan external intruction (dari 
eksternal). Pembelajaran yang bersifat eksternal antara lain datang dari 
guru yang disebut teaching atau pengajaran. Dalam pembelajaran yang 
bersifat eksternal prinsip-prinsip belajar dengan sendirinya akan 
menjadi prinsip-prinsip pembelajaran. Sesuatu yang ditentukan itu akan 
efektif atau sebaliknya. Prinsip pembelajaran merupakan aturan/ 
ketentuan dasar dengan sasaran utama adalah perilaku guru. 
Pembelajaran yang berorientasi bagaimana perilaku guru yang efektif, 
beberapa teori belajar mendeskripsikan pembelajaran sebagai berikut :  
(1) Usaha guru membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan 

menyediakan lingkungan, agar terjadi hubungan stimulus (lingkungan) 

dengan tingkah laku si belajar. (Behavioristik). 

(2) Cara guru memberikan kesempatan kepada si belajar untuk berfikir agar 

memahami apa yang dipelajari. (Kognitif). 

(3) Memberikan kebebasan kepada si belajar untuk memilih bahan pelajaran 

dan cara mempelajarinya sesuai dengan minat dan kemampuannya. 

(Humanistik). 

Sedangkan pembelajaran yang berorientasi bagaimana si belajar 
berperilaku, memberikan makna bahwa pembelajaran merupakan suatu 
kumpulan proses yang bersifat individual, yang merubah stimuli dari 
lingkungan seseorang ke dalam sejumlah informasi, yang selanjutnya 
dapat menyebabkan adanya hasil belajar dalam bentuk ingatan jangka 
panjang. Hasil belajar itu memberikan kemampuan kepada si belajar 
untuk melakukan berbagai penampilan. Senada dengan arti 
pembelajaran tersebut Briggs menjelaskan bahwa pembelajaran adalah 
seperangkat peristiwa yang mempengaruhi si belajar sedemikian rupa 
sehingga si belajar itu memperoleh kemudahan-kemudahan dalam 
berinteraksi berikutnya dengan lingkungan (Achmad Sugandi dan 
Haryanto, 2004). 

Menurut Achmad Sugandi dan Haryanto, bila pembelajaran itu 
ditinjau dari segi internal dan eksternal maka teori pembelajaran atau 
instruksional adalah penerapan prinsip-prinsip teori belajar, teori 
tingkah laku, dan prinsip pengajaran dalam usaha mencapai tujuan 
belajar dengan penekanan pada prosedur yang telah terbukti berhasil 
secara konsisten. Dengan demikian prinsip belajar menurut teori belajar 



 

 

tertentu, teori tingkah laku dan prinsip-prinsip pengajaran dalam 
implementasinya akan berintegrasi menjadi prinsip-prinsip 
pembelajaran. Selanjutnya, Achmad Sugandi dan Haryanto 
mengidentifikasikan setidaknya ada enam prinsip pembelajaran. 
1. Prinsip pembelajaran bersumber dari teori behavioristik 

Pembelajaran yang dapat menimbulkan proses belajar dengan baik bila (1) 

si belajar berpartisipasi secara aktif, (2) materi disusun dalam bentuk unit-

unit kecil dan diorganisir secara sistematis dan logis, dan (3) tiap respon 

si belajar diberi balikan dan disertai penguatan. 

2. Prinsip pembelajaran bersumber dari teori kognitif 

Reilley dan Lewis menjelaskan 8 prinsip pembelajaran yang digali dari 

teori kognitif Bruner dan Ausuble sebagai berikut : Pembelajaran akan 

lebih bermakna (meaningfull learning) bila     (1) menekankan akan 

makna dan pemahaman, (2) mempelajari materi tidak hanya proses 

pengulangan, tetapi perlu disertai proses transfer secara lebih luas, (3) 

menekankan adanya pola hubungan. Seperti bahan dan arti (Bruner), 

bahan yang telah diketahui dengan struktur kognitif (Ausuble) (4) 

menekankan pembelajaran prinsip dan konsep, (5) menekankan struktur 

disiplin ilmu dan struktur kognitif, (6) obyek pembelajaran seperti apa 

adanya dan tidak disederhanakan dalam bentuk eksperimen dalam situasi 

laboratoris, (7) menekankan pentingnya bahasa sebagai dasar pikiran 

dan komunikasi dan (8) perlunya memanfaatkan pengajaran perbaikan 

yang lebih bermakna. 

3. Prinsip pembelajaran dari teori humanistik 



 

 

Menurut teori humanistik, belajar adalah bertujuan memanusiakan 

manusia. Anak yang berhasil dalam belajar, jika ia dapat mengaktualisasi 

dirinya dengan lingkungan maka pengalaman dan aktivitas si belajar 

merupakan prinsip penting dalam pembelajaran humanistik. 

4. Prinsip pembelajaran dalam rangka pencapaian rahan tujuan  

Ranah tujuan pembelajaran dapat dibedakan atas ranah kognitif, afektif 

dan psikomotorik. Dalam upaya mencapai tujuan pembelajaran ranah 

tertentu, diperlukan prinsip pembelajaran yang tidak sama, terutama 

prinsip yang mengatur prosedur dan pendekatan pembelajaran itu sendiri. 

a. Prinsip pengaturan kegiatan kognitif 

Pembelajaran hendaknya memperlihatkan bagaimana mengatur 

kegiatan kognitif yang efisien. Caranya mengatur kegiatan kognitif 

dengan menggunakan sistem alur pikir dan sistematik proses belajar 

itu sendiri. Orang yang menggunakan alur pikir dalam pemecahan 

masalah, ia akan berfikir dengan sistematis dan dapat mengontrol 

kegiatan kognitifnya, sehingga pembelajaran akan lebih efisien. 

b. Prinsip pengaturan kegiatan afektif 

Pembelajaran pengaturan kegiatan afektif perlu memperhatikan dan 

mengaplikasikan 3 pengaturan kegiatan afektif, yaitu faktor 

“conditioning”,  behavior modification, dan human model. Faktor 

“conditioning” yaitu perilaku guru yang berpengaruh terhadap rasa 

senang atau rasa benci siswa terhadap guru. Faktor “behavior 

modification” pemberian penguatan seketika. Faktor “human model” 



 

 

yaitu contoh berupa orang yang dikagumi dan dipercaya para siswa. 

Dalam mengaplikasikan prinsip tersebut hendaknya dikaitkan dengan 

fase belajar sikap, yaitu, fase motivasi, konsentrasi, pengolahan dan 

balikan. 

c. Prinsip pengaturan kegiatan psikomotorik 

Pembelajaran pengaturan kegiatan psikomotorik mementingkan 

faktor latihan, penguasaan prosedur gerak-gerik, dan prosedur 

koordinasi anggota badan. Untuk itu diperlukan pembelajaran fase 

kognitif. Dalam mengaplikasikan prinsip-prinsip tersebut, hendaknya 

juga mengkaitkan fase belajar psikomotork, yaitu fase motivasi, 

konsentrasi, pengolahan, menggali dan balikan. 

5. Prinsip pembelajaran konstruktivisme (Teori kontemporer) 

Menurut kontruktivisme, belajar adalah proses aktif si belajar dalam 

mengkonstruksi arti, wacana, dialog, pengalaman fisik dalam proses 

belajar tersebut terjadi proses asimilasi dan menghubungkan pengalaman 

atau informasi yang sudah dipelajari. Dengan demikian sebenarnya 

tergolong teori kognitif, hanya saja kognitif dalam pengembangan. 

Prinsip yang nampak dalam pembelajaran konstruktivisme ialah, (1) 

Pertanyaan dan konstruksi jawaban siswa adalah penting, (2) 

berlandaskan beragam sumber informasi materi dapat dimanipulasi para 

siswa, (3) guru lebih bersikap interaktif dan berperan sebagai fasilitator 

dan mediator bagi siswa dalam proses belajar-mengajar, (4) program 

pembelajaran dibuat bersama si belajar agar mereka benar-benar terlibat 

dan bertanggung jawab (konstrak pembelajaran) dan (5) strategi 



 

 

pembelajaran, student-centered learning, dilakukan dengan belajar aktif, 

belajar mandiri, koperatif dan kolaboratif. 

6. Prinsip pembelajaran bersumber dari azas mengajar (Didaktik) 

Bertolak dari pengertian bahwa keberhasilan mengajar perlu diukur dari 

bagaimana partisipasi siswa dalam proses belajar-mengajar dan seberapa 

hasil yang dicapai. Dalam menjawab dua permasalahan tersebut ahli-ahli 

didaktik mengarahkan perhatian kepada tingkah laku guru sebagai 

organisator proses belajar-mengajar. Maka timbullah azas-azas mengajar, 

yaitu suatu kaidah bagi guru-guru dalam bertingkah laku mengajar agar 

lebih berhasil. 

Untuk dapat melaksanakan proses pembelajaran dengan baik, 

maka salah satu hal yang harus diperhatikan oleh seorang guru adalah 

komponen yang terdapat dalam proses pembelajaran itu. Komponen-

komponen itu merupakan suatu sistem. Komponen-komponen itu 

meliputi : tujuan, subyek belajar, materi pelajaran, strategi, media, 

evaluasi, dan penunjang. 

1. Tujuan 

Tujuan secara eksplisit diupayakan pencapaiannya melalui kegiatan 

pembelajaran adalah “instructional effect” biasanya itu berupa 

pengetahuan dan ketrampilan atau sikap yang dirumuskan secara eksplisit 

dalam TPK. Makin spesifik dan operasional TPK dirumuskan akan 

mempermudah dalam menentukan kegiatan pembelajaran yang tepat. 

Setelah siswa melakukan proses belajar-mengajar, selain memperoleh 

hasil belajar seperti yang dirumuskan dalam TPK, mereka akan 



 

 

memperoleh apa yang disebut dampak pengiring (nurturant effect). 

Dampak pengiring dapat berupa kesadaran akan sifat pengetahuan, 

tenggang rasa, kecermatan dalam berbahasa dan sebagainya. Dampak 

pengiring merupakan tujuan yang pencapaiannya sebagai akibat mereka 

menghayati di dalam sistem lingkungan pembelajaran yang kondusif, dan 

memerlukan waktu jangka panjang. Maka tujuan pembelajaran ranah 

afektif akan lebih memungkinkan dicapai melalui nurturant effect. 

2. Subyek belajar 

Subyek belajar dalam sistem pembelajaran merupakan komponen utama 

karena berperan sebagai subyek sekaligus obyek. Sebagai subyek karena 

siswa adalah individu yang melakukan proses belajar-mengajar. Sebagai 

obyek karena kegiatan pembelajaran diharapkan dapat mencapai 

perubahan perilaku pada diri subyek belajar. Untuk itu dari fikak siswa 

diperlukan partisipasi aktif dalam kegiatan pembelajaran. Partisipasi aktif 

subyek belajar dalam proses pembelajaran antara lain dipengaruhi faktor 

kemampuan yang telah dimiliki hubungannya dengan materi yang akan 

dipelajari. Oleh karena itu untuk kepentingan perencanaan pembelajaran 

yang efektif diperlukan pengetahuan guru tentang diagnosis kesulitan 

belajar dan analisis tugas. 

3. Materi pelajaran 

Materi pelajaran juga merupakan komponen utama dalam proses 

pembelajaran, karena materi pelajaran akan memberi warna dan bentuk 

dari kegiatan pembelajaran. Materi pelajaran yang komprehensif, 



 

 

terorganisasi secara sistematis dan dideskripsikan dengan jelas akan 

berpengaruh juga terhadap intensitas proses pembelajaran. 

Materi pelajaran dalam sistem pembelajaran berada dalam GBPP, SP, RP, 

dan buku sumber. Maka guru hendaknya dapat memilih dan 

mengorganisasikan materi pelajaran agar proses pembelajaran dapat 

berlangsung intensif. 

4. Strategi pembelajaran 

Strategi pembelajaran merupakan pola umum mewujudkan proses 

pembelajaran yang diyakini efektivitasnya untuk mencapai tujuan 

pembelajaran. dalam penerapan strategi pembelajaran guru perlu memilih, 

model-model pembelajaran yang tepat, metode mengajar yang sesuai dan 

teknik-teknik mengajar yang menunjang pelaksanaan metode mengajar. 

Untuk menentukan strategi pembelajaran yang tepat guna 

mempertimbangkan akan tujuan, karakteristik siswa, materi pelajaran dan 

sebagainya agar strategi pembelajaran tersebut dapat berfungsi maksimal. 

5. Media pembelajaran 

Media pembelajaran adalah alat/wahana yang digunakan guru dalam 

proses pembelajaran untuk membantu penyampaian pesan pembelajaran. 

Sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran berfungsi 

meningkatkan peranan strategi pembelajaran. Sebab media pembelajaran 

menjadi salah satu komponen pendukung strategi pembelajaran di 

samping komponen waktu dan metode mengajar. Media digunakan dalam 

kegiatan instruksional antara lain karena : (1) Media dapat memperbesar 

benda yang sangat kecil dan tidak tampak oleh mata menjadi dapat dilihat 



 

 

dengan jelas, (2) dapat menyajikan benda yang jauh dari subyek belajar, 

(3) menyajikan peristiwa yang komplek, rumit, dan berlangsung cepat 

menjadi sistematik dan sederhana sehingga mudah diikuti (Suparman, 

Atwi, 1995). Untuk meningkatkan fungsi media dalam pembelajaran guru 

perlu memilih media yang sesuai. Mengenai bagaimana memilih media 

dan penggunaannya akan dikaji secara khusus pada mata kuliah proses 

belajar mengajar. 

6. Penunjang 

Komponen penunjang yang dimaksud dalam sistem pembelajaran 

adalah fasilitas belajar, buku sumber, alat pelajaran, bahan pelajaran dan 

semacamnya. Komponen penunjang berfungsi memperlancar, melengkapi 

dan mempermudah terjadinya proses pembelajaran. Sehingga sebagai 

salah satu komponen pembelajaran guru perlu memperhatikan, memilih 

dan memanfaatkannya. 

Proses pembelajaran di sekolah akan semakin mantap, jika 

dibarengi oleh usaha guru untuk memahami secara terus-menerus 

terhadap model-model pembelajaran yang menggunakan pendekatan 

sistem. Ada beberapa model pembelajaran yang masing-masing disertai 

langkah-langkah atau tahapan. Beberapa model pembelajaran itu, antara 

lain, model PPSI, model Gerlach dan Ely, model Bela H. Banathy, 

model IDI, dan model Jerold E. Kemp. 

Di sini akan dikemukakan model Jerold E. Kemp, sekedar sebagai 

contoh yang bisa dijadikan menjadi semacam pedoman oleh guru dalam 



 

 

merancang proses pembelajaran. Model ini merupakan sistem pembelajaran 

yang sederhana yang terdiri dari delapan langkah (Gafur, 1989). 

Langkah pertama merumuskan tujuan pembelajaran umum, yaitu 

tujuan yang hendak dicapai dalam mengajarkan pokok bahasan. 

Langkah kedua menganalisis karakteristik siswa guna mengetahui 

latar belakang pengetahuan dan sosial budaya yang memungkinkan mereka 

dapat mengikuti program pembelajaran serta langkah-langkah apa yang perlu 

diambil. 

Langkah ketiga merumuskan tujuan pembelajaran khusus, spesifik, 

operasional, dan terukur. Dengan demikian para siswa mengetahui apa yang 

harus dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, dan apa ukurannya bahwa 

mereka telah berhasil. Di samping itu, rumusan tujuan yang spesifik 

memungkinkan disusunnya tes kemampuan, pemilihan materi pembelajaran 

yang cocok dengan tujuan pembelajaran khusus yang hendak dicapai para 

siswa. 

Langkah keempat menentukan bahan pelajaran sesuai dengan tujuan 

pembelajaran khusus yang telah dirumuskan. Masalah yang seringkali 

dihadapi guru-guru adalah begitu banyaknya materi pelajaran yang harus 

diajarkan dengan waktu yang terbatas. Demikian juga timbul kesulitan dalam 

mengorganisasi materi pelajaran yang akan disajikan kepada para siswa. 

Dalam hal itu diperlukan ketepatan memilih sumber belajar, materi, dan 

prosedur pemilihannya. 

Langkah kelima menentukan pretes untuk mengetahui sejauh mana 

para siswa telah memenuhi prasyarat belajar yang dituntut untuk mengikuti 



 

 

program. Dengan demikian dapat dihindarkan penyajian materi yang sudah 

diketahui oleh para siswa karena tidak efisien dan membosankan para siswa. 

Langkah keenam menentukan strategi belajar-mengajar dan sumber 

belajar yang sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus. Kriteria dalam 

memilih strategi pembelajaran adalah harus efisien, efektif, ekonomis, dan 

praktis, melalui analisis alternatif. 

Langkah ketujuh mengkoordinasikan sarana penunjang yang 

diperlukan meliputi biaya, fasilitas, peralatan, waktu dan tenaga. 

Langkah kedelapan mengadakan evaluasi guna mengontrol dan 

mengkaji keberhasilan program pembelajaran secara keseluruhan yang 

meliputi siswa, program pembelajaran, instrumen evaluasi, dan strategi 

pengajaran. 

 

2.6 Manajemen Mutu 

Pendidikan merupakan bagian penting dari proses pembangunan 

nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi suatu negara. 

Pendidikan juga merupakan investasi dalam pengembangan sumber daya 

manusia, di mana peningkatan kecakapan dan kemampuan diyakini sebagai 

faktor pendukung upaya manusia dalam mengarungi kehidupan yang penuh 

ketidakpastian. Dalam kerangka inilah pendidikan diperlukan dan dipandang 

sebagai kebutuhan dasar bagi masyarakat yang mendambakan kemajuan. 

Pendidikan merupakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, 

sehingga kualitas pendidikan senantiasa ditingkatkan. 



 

 

Menurut Mulyasa (2006) kualitas sumber daya manusia sebagai 

faktor penentu keberhasilan pembangunan, maka pada tempatnyalah kualitas 

sumber daya itu harus terus ditingkatkan melalui berbagai program 

pendidikan yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah berdasarkan 

kepentingan yang mengacu pada kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi 

serta dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan. Pendidikan memberikan 

kontribusi yang sangat besar terhadap kemajuan suatu bangsa, dan 

merupakan wahana dalam menerjemahkan pesan-pesan konstitusi serta 

sarana membangun watak bangsa. Masyarakat yang cerdas akan memberi 

nuansa kehidupan yang cerdas pula, dan secara progresif akan membentuk 

kemandirian. 

Mengingat peran yang amat strategis yang diemban oleh pendidikan, 

maka tidak bisa ditawar pendidikan itu harus diselenggarakan secara 

berkualitas. Pendidikan yang berkualitas atau pendidikan yang bermutu harus 

menjadi komitmen dari seluruh komponen bangsa. Pendidikan yang bermutu 

harus terus diupayakan dan ditingkatkan dengan berbagai cara dan sekuat 

tenaga. Pendidikan yang bermutu harus menjadi kebiasaan atau tradisi yang 

muncul dalam tampilan dari penyelenggaraan pendidikan. Pendidikan yang 

bermutu adalah tangga yang harus dilalui untuk mewujudkan kehidupan dan 

peradaban yang maju. 

Dalam kerangka mewujudkan, menjaga, dan terus meningkatkan 

kualitas atau mutu pendidikan, maka dalam penyelenggaraan pendidikan atau 

penyelenggaraan proses pembelajaran perlu diadopsi manajemen mutu. 



 

 

Penerapan manajemen mutu dalam proses pembelajaran kiranya bukan suatu 

yang latah. Penerapan manajemen mutu adalah suatu tuntutan atau keharusan, 

agar pendidikan yang disajikan oleh bangsa ini menjadi berkualitas dan 

kualitas itu senantiasa harus terjaga. Memang harus diakui melalui 

manajemen mutu tidak sertamerta lalu pendidikan menjadi bermutu. Namun 

paling tidak manajemen mutu merupakan salah satu upaya untuk 

meningkatkan dan menjaga agar bangsa ini memiliki pendidikan yang 

bermutu. 

Kualitas seakan menjadi suatu yang tidak terhindarkan hampir dalam 

semua segi atau bidang kehidupan, tidak terkecuali bidang pendidikan. 

Kualitas seakan menjadi ukuran kelayakan, semuanya harus berkualitas jika 

ingin memberikan kemanfaatan bagi kehidupan. Banyak para pakar dan 

organisasi mencoba kualitas berdasarkan sudut pandang masing-masing. 

Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut (Fandi Tjiptono dan Anastasia 

Diana, 2003). 

• Performance to the standard expected by the customer 
• Meeting the customer’s needs the first time and every time 
• Providing our customers with products and services that 

consistently meet their needs and expectations 
• Doing the right thing right the first time, always striving for 

improvement, and always satisfying the customer 
• A pragmatic system of continual improvement, a way to successfully 

organize man and machines 
• The meaning of excellence 
• The unyielding and continuing effort by everyone in an organization 

to understand, meetm and exceed the needs of its customers 
• The best product that you can produce with the materials that you 

have to work with 
• Continuous good product which a customer can trust 
• Not only satisfying customers, but delighting them, innovating, 

creating. 



 

 

 
Meskipun tidak ada definisi mengenai kualitas yang diterima 

secara universal, dari definisi-definisi yang ada terdapat beberapa 

kesamaan, yaitu dalam elemen-elemen sebagai berikut :  

• Kualitas meliputi usaha memenuhi atau melebihi harapan pelanggan. 

• Kualitas mencakup produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan. 

• Kualitas merupakan kondisi yang selalu berubah (misalnya apa yang 

dianggap merupakan kualitas saat ini mungkin dianggap kurang 

berkualitas pada masa mendatang. 

Dengan berdasarkan elemen-elemen tersebut, Goetsch dan Davis 

membuat definisi mengenai kualitas yang lebih luas cakupannya. 

Definisi tersebut adalah : 

Kualitas merupakan suatu kondisi dinamis yang berhubungan 

dengan produk, jasa, manusia, proses, dan lingkungan yang 

memenuhi atau melebihi harapan. 

Untuk mewujudkan kualitas itu maka dibutuhkan pengelolaan, 

cara atau strategi tertentu. Dengan kata lain untuk mewujudkan kualitas, 

maka dibutuhkan manajemen mutu. Manajemen mutu adalah cara atau 

metode mengarahkan badan usaha/organisasi/ institusi dalam hal mutu. 

Manajemen mutu memberikan kemanfaatan yang sangat besar bagi 

organisasi sebagai berikut (Rayendra L. Toruan, 2005). 

1. Mempunyai perencanaan yang bermutu baik. 

2. Mempunyai pengendalian yang bermutu baik. 

3. Mempunyai jaminan mutu terhadap program yang dikerjakan. 



 

 

4. Dapat meningkatkan kinerja. 

5. Mempunyai standar kerja yang jelas bagi personal maupun 

manajemen. 

6. Dapat meningkatkan kepercayaan pengguna jasa atas mutu 

pelayanan. 

7. Dapat memperluas lingkup pasar yang dikerjakannya. 

Manajemen mutu dalam ISO 9000 : 2000, memiliki delapan 

prinsip :  

1. Fokus pelanggan 

2. Kepemimpinan  

3. Pelibatan karyawan 

4. Pendekatan proses 

5. Pendekatan sistem pada manajemen 

6. Perbaikan berkesinambungan 

7. Pendekatan fakta untuk membuat keputusan 

8. Hubungan pemasol yang saling menguntungkan (Rayendra L. 

Toruan) 

Di samping istilah manajemen mutu, ada konsep TQM (Total 

Quality Management). Ishikawa (1990) mengartikan TQM sebagai 

perpaduan semua fungsi dari perusahaan ke dalam falsafah holistik 

yang dibangun berdasarkan konsep kualitas, team work, produktivitas, dan 

pengertian serta kepuasan pelanggan. Sedangkan Santosa mengartikan 

TQM sebagai sistem manajemen yang mengangkat kualitas sebagai 



 

 

strategi usaha dan berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan 

melibatkan seluruh anggota organisasi (Fandy Tjiptono dan Anastasia 

Diana, 2003). 

Menurut Fandy Tjiptono dan Anastasia Diana, TQM memiliki 

beberapa karakteristik, dan karakteristik itu harus diperhatikan jika 

ingin mewujudkan TQM. 

1. Fokus pada pelanggan, baik pelanggan internal maupun eksternal. 

2. Memiliki obsesi yang tinggi terhadap kualitas. 

3. Menggunakan pendekatan ilmiah dalam pengambilan keputusan dan 

pemecahan masalah. 

4. Memiliki komitmen jangka panjang. 

5. Membutuhkan kerja sama tim (teamwork). 

6. Memperbaiki proses secara berkesinambungan. 

7. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan. 

8. Memberikan kebebasan yang terkendali. 

9. Memiliki kesatuan tujuan. 

10. Adanya keterlibatan dan pemberdayaan karyawan. 

Hensler dan Brunell sebagaimana dikutip oleh Fandy Tjiptono 

dan Anastasia Diana (2003) TQM memiliki empat prinsip utama : 

kepuasan pelanggan, respek terhadap setiap orang, manajemen 

berdasarkan fakta, dan perbaikan berkesinambungan. 

1. Kepuasan Pelanggan 

Dalam TQM, konsep mengenai kualitas dan pelanggan diperluas. 

Kualitas tidak lagi hanya bermakna kesesuaian dengan spesifikasi-



 

 

spesifikasi tertentu, tetapi kualitas tersebut ditentukan oleh 

pelanggan. Pelanggan itu sendiri meliputi pelanggan internal dan 

pelanggan eksternal. Kebutuhan pelanggan diusahakan untuk 

dipuaskan dalam segala aspek, termasuk di dalamnya harga, 

keamanan, dan ketepatan waktu. Oleh karena itu segala aktivitas 

perusahaan harus dikoordinasikan untuk memuaskan para pelanggan. 

Kualitas yang dihasilkan suatu perusahaan sama dengan nilai 

(value) yang diberikan dalam rangka meningkatkan kualitas hidup 

para pelanggan. Semakin tinggi nilai yang diberikan, maka semakin 

besar pula kepuasan pelanggan. 

2. Respek Terhadap Setiap Orang 

Dalam perusahaan yang kualitasnya kelas dunia, setiap karyawan 

dipandang sebagai individu yang memiliki talenta dan kreativitas 

tersendiri yang unik. Dengan demikian karyawan merupakan sumber 

daya organisasi yang paling bernilai. Oleh karena itu setiap orang 

dalam organisasi diperlakukan dengan baik dan diberi kesempatan 

untuk terlibat dan berpartisipasi dalam tim pengambil keputusan. 

3. Manajemen Berdasarkan Fakta 

Perusahaan kelas dunia berorientasi pada fakta. Maksudnya bahwa 

setiap keputusan selalu didasarkan pada data, bukan sekedar pada 

perasaan (feeling). Ada dua konsep pokok berkaitan dengan hal ini. 

Pertama, prioritisasi (prioritization) yakni suatu konsep bahwa 

perbaikan tidak dapat dilakukan pada semua aspek pada saat yang 

bersamaan, mengingat keterbatasan sumber daya yang ada. Oleh 



 

 

karena itu dengan menggunakan data maka manajemen dan tim 

dalam organisasi dapat memfokuskan usahanya pada situasi tertentu 

yang vital. 

Konsep kedua, variasi (variation) atau variabilitas kinerja 

manusia. Data statistik dapat memberikan gambaran mengenai 

variabilitas yang merupakan bagian yang wajar dari setiap sistem 

organisasi. Dengan demikian manajemen dapat memprediksi hasil 

dari setiap keputusan dan tindakan yang dilakukan. 

4. Perbaikan Berkesinambungan  

Agar dapat sukses, setiap perusahaan perlu melakukan proses secara 

sistematis dalam melaksanakan perbaikan berkesinambungan. Konsep 

yang berlaku di sini adalah siklus PDCA (plan-do-check-act), yang 

terdiri dari langkah-langkah perencanaan, pelaksanaan rencana, 

pemeriksaan hasil pelaksanaan rencana dan tindakan korektif 

terhadap hasil yang diperoleh. 

Mencermati konsep manajemen mutu atau juga TQM termasuk 

didalamnya prinsip utama dan karakteristik yang terkandung di dalamnya, 

kiranya dunia pendidikan perlu mengadopsi konsep tersebut. Tentu saja 

dalam penerapannya harus disesuaikan dengan dunia pendidikan yang 

memiliki visi, misi, dan tujuan yang berorientasi pada pencerdasan bangsa. 

Prinsip utama dan karakteristik yang terkandung dalam TQM dapat 

diadopsi ke dalam proses pembelajaran, tentunya dengan modifikasi-

modifikasi tertentu. 



 

 

Tujuan yang ingin dicapai dengan menerapkan TQM ini, tidak 

lain tidak bukan agar pendidikan pada umumnya dan proses 

pembelajaran pada khususnya dapat bermutu atau berkualitas. Dengan 

menerapkan TQM, maka peran yang diemban oleh dunia pendidikan 

akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Dengan pendekatan TQM itu 

pula proses pembelajaran diharapkan dapat berjalan secara ideal, ruang-

ruang kelas lebih hidup, dan masyarakat dapat melihat dan memetik 

buah pendidikan dan pembelajaran yang diselenggarakan. TQM dapat 

menuntun untuk merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi proses 

pembelajaran, sehingga proses pembelajaran itu dapat terwujud secara 

bermutu. 

 

2.7 Manajemen Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Dalam pasal 3 UU Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan 

Nasional disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan 

kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 

dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya pendidikan 

nasional bertujuan untuk berkembangnya peserta didik agar menjadi manusia 

yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, 

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis 

serta bertanggung jawab. 

Ketentuan tersebut di atas mengharuskan setiap institusi pendidikan 

untuk menyesuaikan segala yang menyangkut proses pendidikannya dengan 



 

 

fungsi dan tujuan pendidikan nasional itu. Setiap institusi pendidikan dituntut 

untuk mencerdaskan peserta didik memiliki kecerdasan yang bersifat multi 

aspek, tidak hanya kecerdasan yang mono aspek. Kecerdasan multi aspek itu 

meliputi cerdas secara intelektual, cerdas secara emosional, spiritualnya, dan 

sosialnya. Dengan kecerdasan multi aspek yang dimiliki oleh peserta didik 

itulah, maka mereka diharapkan mampu hidup, eksis di era yang penuh 

tantangan, perubahan dan sekaligus mampu memanfaatkan peluang untuk 

mewujudkan kesejahteraan. Hal ini juga merupakan tantangan dan peluang 

bagi setiap institusi pendidikan. Mampukah institusi pendidikan menjawab 

tantangan ini ? 

Dalam kerangka menjawab tantangan itu, tanpa mengecilkan arti atau 

mengabaikan faktor yang lain, maka setiap institusi pendidikan harus 

memberi perhatian proses pembelajaran yang diselenggarakan. Adalah suatu 

yang dipersyaratkan, bahwa proses pembelajaran itu harus berkualitas. 

Kualitas pembelajaran itu tentu saja tidak hanya dituntut atau datang dari 

sekolah dalam hal ini guru, melainkan juga harus dinampakkan oleh peserta 

didik juga. Dengan kata lain setiap institusi pendidikan harus mewujudkan 

pembelajaran yang berkualitas. Untuk itu maka sekolah harus mengelola agar 

pembelajaran yang diselenggarakan berkualitas dan kualitas itu terus 

meningkat dari waktu ke waktu. Setiap institusi pendidikan atau sekolah 

harus melaksanakan manajemen peningkatan kualitas pembelajaran. 

Berbicara mengenai manajemen peningkatan kualitas pembelajaran, 

kiranya tidak bisa dilepaskan dari pembicaraan mengenai manajemen 

pendidikan pada umumnya. Oleh karena itu, di sini perlu disinggung 



 

 

mengenai manajemen pendidikan terlebih dahulu. Setiap organisasi, termasuk 

organisasi/institusi pendidikan, baik yang makro maupun mikro memerlukan 

manajemen dalam setiap usahanya mencapai tujuan-tujuan yang diharapkan. 

Pimpinan organisasi pendidikan baik di tingkat makro, messo, maupun mikro 

(sekolah), harus menguasai manajemen pendidikan dan dapat 

mengaplikasikannya dalam proses kegiatan sehari-hari di lapangan (AR. 

Effendi, 2004). 

Bagi para pendidik pemahaman terhadap manajemen pendidikan dan 

atau manajemen pembelajaran menjadi suatu keharusan. Dalam proses 

pendidikan, manajemen pendidikan/pembelajaran senantiasa diperlukan. 

Menurut AR. Effendi (2004), dalam dunia pendidikan manajemen dapat 

diartikan sebagai  aktifitas memadukan sumber-sumber pendidikan agar 

terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Inti dari pendapat ini adalah pengelolaan sumber-sumber 

pendidikan agar terintegrasi guna mencapai tujuan pendidikan. Mulyani A. 

Nurhadi (AR. Effendi, 2004) mengemukakan manajemen pendidikan 

merupakan rangkaian kegiatan berupa proses pengelolaan yang bergabung 

dalam organisasi pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya secara efektif 

dan efisien. Pandangan ini mau menekankan bahwa dalam manajemen 

pendidikan itu, orientasi utama adalah tercapainya tujuan pendidikan yang 

telah ditetapkan secara efektif dan efisien. 

Sementara itu pakar pendidikan S. Nasution (AR. Effendi, 2004) 

berpendapat manajemen pendidikan adalah proses keseluruhan, semua 



 

 

kegiatan bersama dalam bidang pendidikan dengan memanfaatkan semua 

fasilitas yang tersedia baik personal, material maupun spiritual untuk 

mencapai tujuan pendidikan. Inti dari pandangan ini adalah pemberdayaan 

semua unsur pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Sedangkan 

menurut Hadari Nawawi (AR. Effendi, 2004), manajemen pendidikan adalah 

rangkaian kegiatan atau keseluruhan proses pengendalian usaha kerjasama 

sejumlah orang untuk mencapai tujuan pendidikan secara berencana dan 

sistematis yang diselenggarakan dalam lingkungan tertentu, terutama berupa 

lembaga pendidikan formal. 

Dari kutipan-kutipan mengenai arti manajemen pendidikan, dapat 

dikemukakan bahwa substansi manajemen pendidikan itu menyangkut enam 

hal berikut : 

a. Kurikulum dalam hal ini administrasi kurikulum/pengajaran. 

b. Siswa dalam hal ini administrasi kesiswaan. 

c. Personal pendidikan dalam hal ini administrasi personal. 

d. Sarana/prasarana pendidikan dalam hal ini administrasi sarana/ prasarana 

pendidikan. 

e. Dalam pendidikan dalam hal ini administrasi dana pendidikan. 

f. Masyarakat dalam hal ini administrasi hubungan sekolah dan masyarakat. 

Manajemen pendidikan yang diartisempitkan sebagai manajemen 

pembelajaran setidaknya menyangkut atau berkaitan dengan kurikulum, 

siswa, guru/personel dan sarana/prasarana. Proses pendidikan dalam hal ini 

berlangsungnya proses belajar mengajar selalu akan berkait dengan 



 

 

manajemen atau pengelolaan kurikulum, siswa, guru dan sarana/prasarana. 

Kurikulum berfungsi memberikan pedoman/ acuan dalam proses pendidikan. 

Siswa adalah pelaku utama/subyek dalam proses pendidikan/pembelajaran. 

Guru merupakan salah satu pilar dalam proses pembelajaran. Dalam hal ini 

guru adalah manajer dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan 

berlangsung secara baik dan mencapai hasil yang optimal, akan ditentukan 

sejauhmana guru dapat mengelola proses pembelajaran dari awal hingga 

akhir dengan baik. 

Manajemen pembelajaran ini tidak terlepas dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengerahan dan pengawasan. Dalam manajemen 

pembelajaran, guru harus merencanakan pembelajaran, meng-organisasikan 

pembelajaran, menggerakan siswa untuk melakukan pembelajaran dan 

mengawasi/mengevaluasi proses pembelajaran. Sesuai dengan tujuan yang 

telah ditetapkan. 

Manajemen sarana/prasarana juga merupakan suatu yang penting 

dalam proses pembelajaran. Proses pembelajaran akan dapat berlangsung 

secara baik dan mencapai hasil yang optimal apabila didukung oleh 

sarana/prasarana yang memadahi. Perpustakaan yang representatif, 

laboratorium yang lengkap dan media pendidikan yang cukup akan sangat 

menunjang kelancaran proses pembelajaran. Oleh karena itu sarana/prasarana 

dikelola atau dimanage dengan baik pula, artinya penggunaan 

sarana/prasarana dalam pembelajaran itu harus direncanakan, diorganisasikan, 

digerakkan dan diawasi. 



 

 

Dalam pendidikan, dalam hal ini pendidikan formal, manajemen 

pembelajaran adalah suatu yang sangat mendasar, sangat urgen, pendidik atau 

guru sangat dituntut memahami secara baik manajemen pembelajaran dan 

dapat mengaplikasikannya dalam proses belajar mengajar. Sebaik apapun 

kurikulum, selengkap apapun sarana/ prasarana yang tersedia dan siswa yang 

banyak apabila tidak dikelola dalam satu kesatuan, maka kesemuanya itu 

akan menjadi kurang berarti. Guru adalah manajer dalam proses 

pembelajaran untuk menghasilkan keluaran yaitu manusia terdidik. 

Selanjutnya, di sini perlu pula disinggung mengenai konsep 

pembelajaran. Ada 4 pengertian tentang pembelajaran yaitu menurut aliran 

behavioristik, kognitif, humanistik, dan kontemporer (Achmad Sugandi 

dan Haryanto, 2004). Menurut aliran behavioristik pembelajaran adalah 

upaya membentuk tingkah laku yang diinginkan dengan menyediakan 

lingkungan, agar terjadi hubungan lingkungan dengan tingkah laku si belajar, 

karena itu juga disebut pembelajaran perilaku. Dalam pembelajaran perilaku 

tidak lepas dari prinsip bahwa perilaku berubah menurut konsekuensi-

konsekuensi langsung. Konsekuensi-konsekuensi itu bisa menyenangkan dan 

bisa juga tidak menyenangkan. Pembelajaran yang menyenangkan akan 

memperkuat perilaku, sebaliknya pembelajaran yang kurang menyenangkan 

memperlemah perilaku. Salah satu tokoh aliran kognitif adalah Jean Piaget. 

Menurut Piaget ada tiga prinsip utama pembelajaran yaitu belajar aktif, 

belajar lewat interaksi sosial, dan belajar lewat pengalaman sendiri. Proses 

pembelajaran adalah aktif karena pengetahuan terbentuk dalam subyek 

belajar. Di sini perlu diciptakan suasana agar memungkinkan anak belajar 



 

 

sendiri. Dalam belajar perlu diciptakan suasana yang memungkinkan 

terjadinya interaksi diantara subyek belajar. Perkembangan anak akan lebih 

berarti apabila didasarkan pada pengalaman nyata dari pada bahasa yang 

digunakan berkomunikasi. Menurut aliran humanistik tujuan pembelajaran 

adalah memanusiakan manusia agar manusia dapat mengaktualkan diri 

sebaik-baiknya. Menurut aliran kontemporer (konstruksivisme) pembelajaran 

adalah proses membekali siswa mengakses berbagai informasi yang 

dibutuhkan dalam belajar. 

Berdasarkan uraian di atas, manajemen pembelajaran dapat diartikan 

sebagai pengelolaan atau rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh sekolah 

untuk mencapai tujuan pendidikan yang ditetapkan sebelumnya secara efektif 

dan efisien. Tercakup di dalam pengelolaan itu adalah : memanusiakan 

manusia agar manusia dapat mengaktualisasikan diri sebaik-baiknya. Sesuai 

dengan pandangan Piaget pengelolaan itu diarahkan kepada aktivitas peserta 

didik belajar aktif, belajar lewat interaksi sosial, dan belajar lewat 

pengalaman sendiri. Agar tujuan pendidikan pembelajaran dapat dicapai 

efektif dan efisien, maka proses pembelajaran itu harus dikelola dengan 

sebaik-baiknya sehingga pembelajaran itu berkualitas dan kualitas dapat 

dipertahankan dan ditingkatkan secara terus dari waktu ke waktu. Dalam 

konteks inilah diperlukan manajemen untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran. 

Manajemen peningkatan kualitas pembelajaran adalah bagian dari 

manajemen pembelajaran yang bertujuan agar proses pembelajaran itu 

berlangsung secara optimal sehingga tujuan pendidikan dapat dicapai secara 



 

 

efektif dan efisien. Pembelajaran yang berkualitas merupakan jembatan yang 

harus dilalui oleh siswa, sehingga siswa dapat berkembang dengan sebaik-

baiknya. Pengelolaan agar jembatan agar dapat dilalui dengan baik 

merupakan tugas sekolah. Kiranya pelaksanaan manajemen peningkatan 

kualitas pembelajaran merupakan suatu yang harus ditempuh, diusahakan 

atau diimplementasikan oleh sekolah. 

Mengikuti pandangan Mulyasa (2002) pembelajaran yang berkualitas 

akan sangat membantu keberhasilan implementasi Kurikulum Berbasis 

Kompetensi (KBK). Pembelajaran yang berkualitas adalah proses 

pembelajaran yang diwarnai oleh peningkatan aktivitas dan kreativitas 

peserta didik, dan peningkatan disiplin belajar. Persoalannya, bagaimana cara 

untuk meningkatkan aktivitas dan kreativitas peserta didik, meningkatkan 

kedisiplinan belajar, dan meningkatkan motivasi belajar. 

Berkaitan dengan aktivitas dan kreativitas peserta didik, kedisiplinan 

belajar, dan motivasi belajar, Mulyasa (2002) menyatakan hal sebagai berikut. 

Proses pembelajaran pada hakekatnya untuk mengembangkan aktivitas dan 

kreativitas peserta didik, melalui interaksi dan pengalaman belajar. Namun 

seringkali tidak disadari, bahwa masih banyak kegiatan pembelajaran yang 

dilaksanakan justru menghambat aktivitas dan kreativitas peserta didik. 

Selanjutnya mengenai disiplin Mulyasa menyatakan, disiplin sekolah 

bertujuan untuk membantu peserta didik menemukan dirinya dan mengatasi, 

serta mencegah timbulnya problem-problem disiplin, dan berusaha 

menciptakan situasi yang menyenangkan bagi kegiatan pembelajaran, 



 

 

sehingga mereka mentaati segala peraturan yang ditetapkan. Dengan 

demikian disiplin merupakan bantuan kepada peserta didik agar mampu 

berdiri sendiri. Motivasi merupakan salah satu faktor yang turut menentukan 

keefektifan pembelajaran. 

Berdasarkan beberapa kajian di atas, dapat dinyatakan bahwa 

keberhasilan program pendidikan ditentukan oleh banyak faktor, salah 

satunya ditentukan oleh mutu atau kualitas pembelajaran. Melalui kualitas 

pembelajaran itu, visi, misi atau tujuan pendidikan dapat diwujudkan secara 

optimal. Dengan demikian diperlukan manajemen peningkatan kualitas 

pembelajaran, sehingga tercipta kualitas pembelajaran terus meningkat dari 

waktu ke waktu. 

 

2.8 Hasil Penelitian Sebelumnya 

Ada tiga penelitian sebelumnya yang dicantumkan dalam tesis 

ini. Pertama penelitian yang dilakukan oleh Sri Widayati tahun 2006. 

Penelitian relevan khususnya yang berkait dengan manajemen 

pembelajaran secara umum. Kedua penelitian yang dilakukan oleh 

Amril Muhammad dan Imam Siregar tahun 2003. Relevansi penelitian 

ini utamanya yang berkait dengan manajemen berbasis sekolah dari 

banyak MI dan MTs, termasuk di dalamnya menyangkut akuntabilitas 

mutu pendidikan. Ketiga penelitian yang dilakukan oleh Tim Peneliti 

MIPA UIN Jakarta tahun 2004. Relevansi penelitian ini karena sangat 

berkait dengan pengembangan strategi pembelajaran matematika dan 



 

 

IPA di madrasah. Papasan secara singkat ketiga penelitian tersebut 

adalah sebagai berikut :  

Penelitian yang dilakukan oleh Sri Widayati tahun 2006 dengan 

judul: Manajemen Pembelajaran Berbasis Kompetensi Studi Kasus 

Pembelajaran Ekonomi di SMA Negeri 3 Semarang ini bertujuan untuk 

menganalisis pelaksanaan manajemen pembelajaran ekonomi dan untuk 

mengungkapakan faktor pendukung dan kendalanya yang dapat 

mempengaruhi pelaksanaan manajemen pembelajaran tersebut. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan rancangan 

studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara mendalam. 

Untuk menganalisis dan pengolahan, data digunakan model analisis 

interaktif, yang memiliki empat komponen, yaitu pengumpulan data, 

reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses 

pembelajaran ekonomi yang berbasis kompetensi telah merubah 

paradigma pembelajaran dari yang semula “apa yang harus diajarkan 

(kurikulum) ke apa yang harus dikuasai oleh siswa”.  Pembelajaran 

ekonomi direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi sesuai dengan 

prosedur dan kaidah-kaidah yang harus dipenuhi dalam sistem 

pembelajaran berbasis kompetensi.  Faktor pendukung keberhasilan 

pelaksanaan pembelajaran ekonomiberbasis kompetensi adalah 

kepemimpinan Kepala Sekolah, Kesiapan guru dan siswa, serta 

dukungan masyarakat.  Faktor kendalanya adalah belum sepenuhnya 



 

 

warga sekolah memahami kurikulum berbasis komapetensi dan belum 

optimalnya kualitas pembelajaran. 

Saran atau rekomendasi yang diajukan adalah perlu pemahaman 

yang lebih intens terhadap kaidah-kaidah pembelajaran berbasis 

kompetensi utamanya bagi para guru.  Rekomendasi yang lain adalah 

untuk memenuhi tuntutan standar kompetensi pelajaran ekonomi maka 

sekolah perlu meningkatkan kemitraan dengan lembaga-lembaga 

ekonomi baik yang dikelola oleh masyarakat maupun oleh pemerintah. 

Penelitian lain dilakukan oleh Amril Muhammad dan Imam 

Siregar tahun 2003. Penelitian ini berjudul Implementasi School – 

Based Management (SBM) di Madrasah. Penelitian ini dilaksanakan di 

40 MI dan 70 MTs yang berada di 11 Kabupaten pada 8 propinsi, yang 

menjadi mitra rintisan uji coba SBM di madrasah. Kedelapan propinsi 

itu adalah Sumatra Utara, Sumatra Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, 

Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan, dan Kalimantan Selatan. 

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

survey. Penggunaan metode ini memberi keleluasaan kepada peneliti 

untuk memperoleh temuan-temuan studi berupa data-data yang bersifat 

kuantitatif maupun  kualitatif. Dengan metode ini pula peneliti dapat 

mentabulasi obyek-obyek nyata atau mengukur hal-hal yang tidak nyata 

seperti pendapat atau pencapaian prestasi tertentu. 

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep School – Based 

Management (SBM) yang diimplementasikan di madrasah menyangkut 

beberapa aspek, yaitu : kemandirian, keterbukaan, kerja sama, dan 

keberlanjutan. Penilaian terhadap aspek kemandirian mencakup lima 



 

 

belas butir yang berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang 

dilakukan warga madrasah, penyediaan fasilitas penunjang pendidikan 

termasuk penyediaan dana. 

Penilaian terhadap aspek keterbukaan mencakup empat butir 

yang berkaitan dengan ketersediaan wadah/sarang komunikasi dan 

sosialisasi kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan 

hasil. Penilaian terhadap aspek kerjasama mencakup empat butir yang 

berkaitan dengan dukungan baik fisik maupun dana serta keterlibatan 

masyarakat dalam pengembangan madrasah. 

Penilaian terhadap aspek akuntabilitas mencakup lima butir yang 

berkaitan dengan pembukuan, pertanggungjawaban keuangan, dan 

pertanggungjawaban terhadap mutu pendidikan. Penilaian terhadap 

aspek keberlanjutan program mencakup lima butir yang berkaitan 

dengan proses yang dilakukan dalam menyusun perencanaan dan 

penyusunan rencana lanjutan. 

Penelitian yang juga relevan adalah penelitian yang dilakukan 

oleh Tim Peneliti MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas 

Islam Negeri Jakarta, tahun 2004. Judul penelitian adalah Analisis 

Pengembangan Strategi Pembelajaran Matematika dan IPA di Madrasah 

Ibtidaiyah : Studi Kasus di Madrasah Ibtidaiyah Kecamatan Parung 

Bogor. 

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. 

Fokus penelitian adalah kegiatan proses pembelajaran matematika dan 

IPA. Teknik yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data, yaitu 



 

 

dengan melakukan observasi, partisipasi, dan wawancara serta 

kuesioner. Kuesioner ditujukan kepada pegelola madrasah, guru 

matematika dan siswa. Sebagai  pelengkap digunakan dokumentasi 

dengan VCD. 

Kesimpulan menunjukkan bahwa pengajaran menggunakan 

metode ekspositori dengan memberikan ceramah/informasi, tanya jawab, 

latihan, siswa diminta untuk mengerjakan soal di muka kelas. Guru 

menerangkan sambil menggunakan alat peraga seperti kertas karton 

lingkaran yang dibagi empat. Pada pengajaran IPA guru menggunakan 

alat peraga IPA. Tanggapan siswa bahwa mereka serius mendengarkan, 

kelihatan menyenangi kegiatan pembelajaran MIPA, karena merupakan 

pembelajaran yang bervariasi. 



 

24 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Bentuk dan Strategi/Pendekatan Penelitian 

Berdasarkan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 

yaitu untuk mengetahui tahap persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi 

manajemen peningkatan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati, dan untuk mengungkapkan faktor-

faktor pendukung dan kendalanya, maka pendekatan yang dipergunakan 

dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif atau penelitian 

kualitatif dalam bentuk studi kasus.  Sifat khas dari studi kasus adalah 

suatu pendekatan yang bertujuan untuk mempertahankan keutuhan 

(wholeness) dari obyek, artinya data yang dikumpulkan dalam rangka 

studi kasus, dipelajari sebagai suatu keseluruhan yang terintegrasi.  

Tujuannya adalah untuk memperkembangkan pengetahuan yang 

mendalam mengenai obyek yang bersangkutan, yang berarti bahwa 

studi kasus harus disifatkan sebagai suatu penelitin yang eksploratif   (J. 

Vredenbregt, 1980). 

Studi kasus umumnya dipakai dalam rangka studi yang 

eksploratif.  Jadi bukan menguji suatu hipotesa melainkan studi kasus 

justru berguna untuk memperkembangkan hipotesa, walaupun dasarnya 

adalah sempit.  Studi kasus justru karena pendekatannya yang berhasil 

untuk mengumpulkan data observasi yang luas dan terperinci dengan 



 

 

didasarkan atas satu atau beberapa responden saja, ataukah sutu 

kelompok sosisl yang kecil yang karena “kecilnya” dapat “ditangkap” 

di dalam suatu studi kasus (J. Vredenbegt, 1980). 

Melalui pendekatan studi kasus, ingin diungkapkan upaya-upaya 

apakah yang dilakukan oleh guru untuk meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati. 

Sebagaimana diketahui pembelajaran yang berkualitas ditandai oleh 

tiga hal. Pertama, makin meningkatnya aktivitas dan kreativitas siswa.  

Kedua, semakin meningkatnya disiplin belajar siswa. Ketiga, semakin 

meningkatnya motivasi belajr siswa. Mata pelajaran matematika tidak 

jarang menjadi “momok” bagi banyak siswa, kalau “boleh” dihindari 

dan tidak diikuti, tidak terkecuali hal ini berlaku juga di Madrasah 

Tsanawiyah. Banyak siswa yang berharap ketika mata pelajaran ini 

berlangsung, segera cepat berlalu. Banyak siswa yang tidak berminat 

terhadap mata pelajaran ini. 

Kenyataan ini merupakan tantangan bagi Madrasah Tsanawiyah, 

utamanya guru matematika. Guru tertantang untuk membuat 

pembelajaran matematika menjadi menarik dan berkualitas, sehingga 

tujuan pembelajaran matematika dapat dicapai secara optimal. Dalam 

proses pembelajaran matematika, guru tertantang untuk menyajikan 

proses pembelajaran matematika yang memungkinkan aktivitas dan 

kreativitas semakin meningkat, disiplin belajar siswa yang meningkat, 

dan tumbuhnya motivasi yang tinggi untuk belajar matematika. 



 

 

Melalui pendekatan kualitatif dalam bentuk studi kasus ingin 

diungkapkan pula bagaimana cara, metode atau strategi yang ditempuh 

oleh guru untuk menciptakan dan meningkatkan aktivitas dan 

kreativitas siswa, disiplin belajar siswa, dan motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong Pati.  Ingin diungkapkan pula faktor-faktor pendukung dan 

kendala bagi upaya peningkatan kualitas pembelajaran matematika.   

 
3.2 Pemilihan dan Penentuan Lokasi Penelitian 

Penelitian ini akan dilaksanakan di lembaga pendidikan Islam 

yaitu di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati. Secara 

kelembagaan Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati 

diselenggarakan Depag. Lembaga ini memiliki visi menjadi sarana 

terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang beriman, bertaqwa 

dan berilmu yang siap melakukan transformasi sosial. Untuk 

mewujudkan visi itu lembaga ini telah memiliki misi dan program yang 

telah ditetapkan dan menjadi orientasi dalam menyelenggarakan 

pendidikan, serta menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati juga merasa 

terpanggil untuk turut serta mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Sebagaimana keberadaan madrasah pada umumnya, Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati berada di daerah yaitu Kabupaten Pati 

Jawa Tengah. Pada umumnya siswa berasal dari keluarga menengah ke 

bawah. Madrasah pada umumnya akrab dengan masyarakat yang kurang 



 

 

beruntung, dihadapkan dengan dana, sarana dan prasarana yang 

seadanya. Ruang kelas yang kurang memadai, laboratorium dan 

perpustakaan yang tidak tersedia, kesejahteraan guru yang minimal 

merupakan problem besar yang melengkapi kondisi madrasah. Kondisi 

ini juga dihadapi oleh Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati.  

Adapun dasar pertimbangan Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong Pati dijadikan lokasi penelitian adalah sebagai berikut: 

3.2.1 Dengan segala keterbatasan yang ada Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong Pati terus berkomitmen untuk memberikan layanan pendidikan 

yang bermutu, sesuai dengan dinamika, tuntutan dan perkembangan 

pendidikan nasional.  Komitmen itu dipahami sebagai upaya ikut ambil 

bagian dalam pencerdasan bangsa.  Komitmen itu diwujudkan dengan 

tindakan kongkrit seperti mendorong para guru studi lanjut, saat ini ada 

3 orang sedang mengikuti pendidikan S2. Upaya yang lain, seperti 

pembinaan profesi secara rutin melalui kegiatan Forum Kajian 

Pendidikan setiap satu bulan sekali, mengikutsertakan guru-guru dalam 

kegiatan MGMP di tingkat kabupaten, mengirimkan guru/pegawai untuk 

mengikuti pelatihan/seminar/workshop, dan mengadakan penyegaran 

metodologi pengajaran.  

3.2.2 Mata pelajaran matematika yang sangat berguna sebagai salah satu 

sarana untuk mengembangkan kecakapan akademis, sering dianggap 

sebagai “momok” oleh sebagian besar siswa. Pembelajaran matematika 

itu sulit, jamnya terlalu banyak, dan akhirnya menakutkan. Fenomena 



 

 

ini tidak jauh dari yang dinyatakan oleh Jaworski bahwa 

penyelenggaraan pembelajaran matematika tidaklah mudah karena fakta 

menunjukkan bahwa para siswa mengalami kesulitan dalam 

mempelajari matematika (BNSP dan Direkturat Pembinaan SMP, 2006). 

Keadaan ini tidak menguntungkan, apalagi bagi Madrasah Tsanawiyah, 

yang dianggap bahwa Madrasah Tsanawiyah berbeda dengan Sekolah 

Menengah Pertama. Dianggap bahwa Madrasah Tsanawiyah lebih 

kental dengan nuansa agama, maka matematika kalau boleh “dihindari”. 

3.2.3 Kendati mata pelajaran matematika sering dinaggap momok bagi 

sebagian besar siswa, namun rata-rata nilai ujian nasional dalam lima 

tahun terakhir, dari tahun ke tahun terus meningkat.  Bahkan untuk 

tahun terakhir peningkatan nilai rata-rata paling tinggi yaitu 8,33, 

melampaui pelajaran bahasa Indonesia yang mencapai 7,84 dan bahasa 

Inggris yang mencapai 7,19. 

 
3.3 Pemilihan Informan 

Sumber data dalam penelitian ini adalah kepala sekolah, seluruh 

guru mata pelajaran, siswa dan orang tua siswa. Sehubungan penelitian 

ini adalah penelitian kualitatif, maka teknik pemilihan sumber data 

yang digunakan adalah snowball. Snowball artinya dari seluruh sumber 

data, kemudian dipilih sumber data tertentu yang dianggap mengerti 

permasalahan dan tujuan penelitian. Sumber data yang terpilih disebut 

informan kunci. Informasi diharapkan terus bergulir dan berkembang 

semakin besar, dari informan kunci yang satu ke yang lainnya, sampai 



 

 

permasalahan terungkap. Dengan demikian informan kunci dalam 

penelitian ini adalah orang-orang yang benar-benar tahu atau pelaku 

yang terlibat dalam permasalahan penelitian pelaksanaan manajemen 

peningkatan kualitas pembelajaran dan faktor pendukung – kendala 

yang dapat mempengaruhi pelaksanaan manajemen peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati.  

Adapun yang menjadi informan kunci adalah guru mata pelajaran 

matematika. 

Selain informan kunci, juga digunakan informan biasa yang 

diharapkan bisa memberikan informasi tambahan bila diperlukan. 

Adapun yang menjadi informan tambahan adalah kepala sekolah,  salah 

satu tenaga administrasi, salah satu orang tua siswa, dan salah satu siswa.  

 
3.4 Instrumen Penelitian 

Instrumen dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Di sini 

peneliti bertindak sebagai perencana, pelaksana pengumpulan data, 

melakukan analisis, menafsirkan data dan akhirnya menjadi pelapor 

hasil penelitian. Peneliti di sini menjadi “segalanya” dalam 

keseluruhan proses penelitian. Untuk meningkatkan kemampuan 

peneliti sebagai instrumen, maka peneliti berusaha selalu pergi kepada 

situasi baru untuk memperoleh pengalaman, kemudian berusaha 

mencatat dan mewawancarai beberapa orang serta mencatat apa saja 

yang menjadi hasil pembicaraan. 



 

 

Untuk membantu kelancaran peneliti dalam melakukan 

keseluruhan proses penelitian, utamanya pada saat pengumpulan data, 

peneliti menggunakan alat bantu berupa fotografi, dokumen, dan tape 

recorder. Melalui alat bantu tersebut, peneliti berharap tindakan, 

perilaku dan proses yang terjadi dapat dijadikan bahan kajian untuk 

dikritik dan diperbaiki. 

 
3.5 Pengumpulan Data dan Pengolahan Data 

Menurut Lofland dan Lofland (Moleong, 2004 : 112) sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan, 

selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sesuai 

dengan permasalahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, 

maka pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam 

(In-Depth Interview). Teknik wawancara yang digunakan adalah dengan 

menggunakan petunjuk umum wawancara hanya berisi petunjuk secara 

garis besar tentang proses dan isinya, agar terjaga pokok-pokok dan 

yang direncanakan dapat dicapai (Moleong, 2004 : 136).  

Wawancara mendalam dilakukan dengan informasi kunci yaitu 

guru mata pelajaran matematika. Wawancara ini dilakukan pada tanggal 

18 Desember 2006. Lama wawancara adalah 2 jam, mulai pukul 11.00 – 

13.00 WIB. Tempat wawancara adalah Ruang Guru MTs Negeri Winong 

Pati. Suasana wawancara tidak terkesan kaku, cair dan berlangsung 

lancar. Hal ini dimungkinkan karena beberapa hari sebelum wawancara, 

peneliti telah mengadakan pertemuan untuk mempersiapkan wawancara. 



 

 

Kelancaran wawancara ini dimungkinkan pula karena informan 

begitu menguasai persoala. Kesan peneliti ia sangat menguasai mata 

pelajaran matematika. Mulai dari pemahaman mengenai kurikulum 

(silabus) hingga memotivasi siswa ia sangat menguasai. 

Kesenioritasannya tentang mata pelajaran, ditunjukkannya selama 

wawancara berlangsung. Data-data yang disampaikan sangat lengkap 

dan membuka wawasan bagi peneliti yang memang awam mata 

pelajaran matematika. 

Untuk memperkaya dan melengkapi data yang diperlukan 

wawancara mendalam juga dilakukan dengan kepala sekolah. 

Wawancara ini berlangsung selama 1,5 jam dan dilaksanakan pada 

tanggal 4 Desember 2006, di Ruang Kerja Kepala Sekolah MTs Negeri 

Winong Pati. Data-data yang diperoleh melalui wawancara ini lebih 

bersifat umum, namun tetap terkait dengan fokus penelitian. Banyak 

hal/data yang terkumpul yang relevan dengan fokus. 

Selain melalui wawancara mendalam pengumpulan data juga 

dilakukan dengan melalui observasi. Observasi ini dilakukan dengan 

salah satu orang tua siswa, dan dengan salah satu siswa. Observasi 

terhadap orang tua dimaksudkan untuk mengetahui antara lain 

dukungan orang tua bagi belajar anak. Juga untuk mengetahui 

hubungan antara orang tua dengan sekolah. Sedangkan observasi 

terhadap siswa dimaksudkan untuk mengetahui pandangan/pendapat/ 

pengalaman mengenai proses pembelajaran matematika. 



 

 

Untuk membantu kelancaran penelitian dalam pengumpulan data 

ini , peneliti menggunakan alat bantu berupa fotografi, dokumen, dan 

tape recorder. Dokumen yang sangat membantu peneliti dalam 

mengumpulkan data adalah Memori Pelaksanaan Tugas Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong, Periode 24 Mei 2002 – 28 Juli 2006. 

Banyak data yang sangat sesuai dengan fokus penelitian terdapat dalam 

dokumen tersebut. 

Untuk menguji keabsahan data atau kebenaran hasil wawancara, 

pengamatan dan dokumentasi, dipergunakan teknik ketekunan 

pengamatan. Ketekunan pengamatan ini dimaksudkan untuk 

menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan 

dengan persoalan atau isu yang sedang dicari dan kemudian 

memusatkan diri pada hal-hal tersebut secara rinci. Ketekunan ini 

menyediakan kedalaman (Moloeng, 2004). 

Teknik ini ditempuh dengan mengadakan pengamatan yang teliti 

dan rinci secara berkesinambungan terhadap faktor-faktor yang 

menonjol. Kemudian menelaahnya secara rinci sampai pada suatu titik 

sehingga pada pemeriksaan tahap awal tampak salah satu atau seluruh 

faktor yang ditelaah sudah dipahami dengan cara yang biasa. Faktor-

faktor yang ditelaah sesuai dengan fokus penelitian ini adalah 

bagaimana proses pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Winong Pati direncanakan, dilaksanakan, dan dievaluasi menuju 

peningkatan kualitas pembelajaran matematika. 



 

 

Faktor lain yang diamati secara tekun adalah upaya-upaya 

apakah yang dilaksanakan oleh guru matematika untuk mewujudkan 

kualitas pembelajaran matematika secara optimal di Madrasah 

Tsanawiyah  Negeri Winong Pati. Sebagaimana diketahui pembelajaran 

yang berkualitas adalah ditandai dengan makin meningkatnya aktivitas 

dan kreativitas siswa, disiplin belajar, dan motivasi belajar siswa. 

Faktor yang diamati secara tekun adalah strategi atau cara apa yang 

ditempuh untuk mewujudkan ketiga hal tersebut.    

 
3.6 Teknik Analisa  Data 

Dalam penelitian kualitatif, analisis data dilakukan sejak awal 

dan sepanjang proses penelitian berlangsung. Agar dapat menafsirkan 

dan menginterpretasikan data secara baik, dibutuhkan ketekunan, 

ketelitian, kesabaran, dan kreativitas yang tinggi dari peneliti sehingga 

mampu memberikan makna pada setiap fenomena atau data yang ada. 

Kegiatan analisis data dilakukan dengan menelaah data, menata dan 

menemukan apa yang bermakna dan apa yang diteliti, menyangkut 

fokus penelitian yaitu tentang perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

manajemen peningkatan mutu pembelajaran matematika, faktor faktor 

pendukung dan faktor-faktor kendala di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong Pati.  

Teknik analisis data untuk masalah yang telah dirumuskan 

dalam penelitian ini, digunakan berdasarkan model analisis interaktif 

yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994). Teknik analisis 



 

 

interaktif ini terdiri dari empat komponen analisis, yaitu pengumpulan 

data, reduksi data, sajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. 

Adapun siklus dari keseluruhan proses analisis data oleh Miles 

dan Huberman digambarkan dalam skema di bawah ini. 

 

Gambar 3.1 

SIKLUS PROSES ANALISIS DATA 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Miles dan Huberman (1994) 

 

3.6.1 Pengumpulan Data 

Dalam tahap pengumpulan data, peneliti mengumpulkan data 

sesuai dengan fokus penelitian. Sebagaimana telah disebutkan di atas, 

data yang dikumpulkan menyangkut pelaksanaan manajemen 

peningkatan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Winong Pati, faktor-faktor pendukung dalam proses 

pembelajaran, sumber daya manusia yang dimiliki, kondisi lingkungan 

fisik dan non fisik, dan faktor-faktor kendala yang mempengaruhi 

pelaksanaan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati. 

3.6.2 Reduksi Data 

Pengumpulan 

Data

Reduksi    

Data

Penyajian 

Data

Verifikasi 

Data



 

 

Reduksi data, yaitu proses pemilihan data kasar dan masih 

mentah yang berlangsung secara terus menerus selama penelitian 

berlangsung melalui tahapan; membuat ringkasan, mengkode, 

menelusur tema, dan menyusun ringkasan. 

Peneliti melakukan proses pemilihan, memusatkan perhatian 

pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang 

muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan yang diperoleh dari 

pengamatan dan wawancara mengenai pelaksanaan manajemen 

peningkatan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati, faktor pendukung, sumber daya 

manusia dan faktor-faktor kendala yang mempengaruhi pelaksanaan 

manajemen peningkatan kualitas pembelajaran matematika di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati. Data yang diperoleh dari Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati dituangkan dalam uraian atau laporan 

yang lengkap dan terinci. Laporan lapangan tersebut akan direduksi, 

dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang 

penting, kemudian dicari polanya. Reduksi data berlangsung terus-

menerus selama proses penelitian berlangsung, sesuai dengan 

kebutuhan. 

3.6.3 Penyajian Data 

Penyajian data adalah penyampaian informasi berdasar data 

yang dimiliki dan disusun secara baik dan runtut sehingga mudah 

dilihat, dibaca, dan dipahami tentang suatu kejadian dan tindakan atau 

peristiwa dalam bentuk teks naratif. Data yang diperoleh dari Madrasah 



 

 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati, sesuai dengan fokus penelitian yang 

sudah disusun secara baik, runtut sehingga mudah dilihat, dibaca dan 

dipahami bagaimana tindakan atau peristiwa yang terkait dengan proses 

dan hasil pelaksanaan manajemen peningkatan kualitas pembelajaran 

matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati. Untuk 

menguji atau pengecekan data yang disajikan, peneliti menggunakan 

teknik ketekunan pengamatan sebagaimana dikatakan di muka.  

3.6.4 Menarik simpulan/verifikasi 

Verifikasi data penelitian/menarik simpulan, yaitu berdasarkan 

data-data yang diperoleh dari berbagai sumber kemudian peneliti 

mengambil simpulan yang masih bersifat sementara sambil mencari 

data pendukung/penolak simpulan itu (Miles & Huberman, 1994). 

Berdasarkan data-data yang diperoleh dari berbagai sumber data 

di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati, peneliti mengambil 

simpulan yang masih bersifat tentatif. Akan tetapi dengan 

bertambahnya data melalui proses verifikasi secara terus-menerus, maka 

akan diperoleh simpulan yang bersifat “grounded”. Dengan kata lain 

setiap simpulan senantiasa terus dilakukan verifikasi selama penelitian 

berlangsung. Simpulan yang diperoleh melalui analisis data tersebut 

dijadikan pedoman untuk menyusun rekomendasi dan implikasi. 
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BAB IV 

PAPARAN DATA DAN TEMUAN PENELITIAN 

 

4.1 Paparan Data 

Lembaga pendidikan Madrasah Tsanawiyah merupakan subsistem dari 

sistem pendidikan nasional. Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Kabupaten 

Pati, memiliki komitmen untuk berperan serta dalam upaya mencerdaskan 

kehidupan bangsa. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang 

Sistem Pendidikan Nasional ditegaskan, bahwa pendidikan nasional berfungsi 

untuk mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang 

bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Selanjutnya 

pendidikan nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar 

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

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

Negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Dalam kerangka inilah proses 

pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Kabupaten Pati 

dilaksanakan. 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Kabupaten Pati sebagai lembaga 

pendidikan islam memiliki peran yang strategis dalam pembinaan bangsa dengan 

upaya meningkatkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan 

bertaqwa. Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Kabupaten Pati mempunyai 

kepentingan untuk selalu meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan yang 

meliputi : manajemen, proses pembelajaran (KBM), pengadaan sarana 



 

 

pendidikan, sehingga mampu menciptakan output dan out comes yang sesuai 

dengan amanat visi dan misi Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong tersebut  

Visi dan misi madrasah menjadi semacam pedoman yang menuntun 

penyelenggaraan pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong 

Kabupaten Pati. Menyangkut visi dan misi madrasah, kepala sekolah 

menyatakan sebagai berikut :  

“Visi merupakan gambaran tentang masa depan mengenai profil 
sekolah yang hendak diwujudkan. Dengan visi itu menjadi jelas 
kemana langkah harus diayunkan, target menjadi pasti dan 
program-program menjadi terarah. Adapun yang menjadi visi 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong adalah; “Menuju Insan 
yang Cerdas, Berprestasi, dan Islami”. Menyertai visi yang telah 
ditetapkan itu, maka misipun ditetapkan. Misi yang dimaksud 
adalah :  
1) Meningkatkan kualitas akademik warga madrasah. 
2) Membina warga madrasah menjadi pribadi yang berakhlakul 

karimah. 
3) Membina disiplin dan sikap kepemimpinan yang berkualitas. 
4) Menumbuhkan semangat berprestasi yang kompetitif dan 

sportif. 
5) Menumbuhkan semangat kerjasama yang dilandasai dengan 

semangat ukhuwah islamiyah (Ww.01)” 
 
Untuk merealisasi visi dan misi yang telah ditetapkan tersebut, maka 

ditetapkan pula tujuan. Tujuan yang ditetapkan itu rumusannya adalah sebagai 

berikut :  

1) Meningkatkan nilai rata-rata semesteran dan rata-rata ujian 
akhir. 

2) Mengembangkan suasana kehidupan yang islami dalam 
melaksanakan proses pendidikan. 

3) Meningkatkan disiplin dan mengembangkan sikap 
kepemimpinan yang demokratis. 

4) Membina dan mengembangkan potensi madrasah melalui 
optimalisasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang 
kompetitif, sportif, apresiatif, dan inovatif. 



 

 

5) Meningkatkan silaturahmi dan kerjasama intern warga 
madrasah dengan masyarakat/instansi terkait berdasarkan 
semangat kekeluargaan dan keikhlasan (Ww.01). 

 
Visi, misi dan tujuan yang telah ditetapkan tersebut menjadi orientasi 

pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Kabupaten Pati. Menurut 

kepala sekolah, orientasi pengembangan madrasah adalah sebagai berikut :  

“Dalam upaya peningkatan kualitas proses profesionalitas guru, 
Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Kabupaten Pati, 
menempuh upaya-upaya berikut ini. 
1) Peningkatan efektivitas KBM dan sistem evaluasi. 
2) Mengirimkan guru untuk mengikuti pelatihan-pelatihan/ 

bintek mata pelajaran. 
3) Mengirimkan guru dalam pertemuan-pertemuan ilmiah. 
4) Mengikuti MGMP bersama guru SMP di tingkat kabupaten. 

Mengikuti MGMP K4 Madrasah Tsanawiyah Karesidenan 
Pati dan mengadakan MGMP se-KKMTs Winong. 

5) Pembinaan profesi melalui forum komunikasi dan evaluasi 
pendidikan. 

6) Penyediaan bacaan dan jurnal pendidikan. 
7) Penyegaran metodologi pengajaran. 
8) Mendorong kedisiplinan guru. 
9) Menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi pengajaran” 

(Ww.01) 
 
Dalam upaya peningkatan kualitas profesionalisme guru, Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong menempuh upaya-upaya; peningkatan efektivitas 

KBM dan sistem evaluasi, mengirimkan guru untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan/bintek mata pelajaran, mengirimkan guru dalam pertemuan-pertemuan 

ilmiah, mengikuti MGMP bersama-sama guru SMP di tingkat kabupaten, 

mengikuti MGMP K4 MTs se-Karesidena Pati, mengadakan MGMP se-KKMTs 

Winong, pembinaan profesi melalui forum komunikasi dan evaluasi pendidikan, 

mendorong kedisiplinan guru, menjamin kelancaran dan ketertiban administrasi 



 

 

pengajaran, mengikuti lomba-lomba keprofesian, dan kegiatan lain yang 

menunjang peningkatan profesionalisme guru. 

Untuk pembinaan sikap dan pembentukan kepribadian siswa Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong ditempuh upaya-upaya; Latihan Dasar 

Kepemimpinan (LDK), menggalakkan kegiatan ekstrakurikuler, mengikuti 

lomba-lomba, sholat dzuhur berjamaah, melakukan tadarus secara rutin, 

menggiatkan sholat khusu’, efektivitas kegiatan OSIS, apresiasi seni dan olah 

raga, bhakti sosial, kemah pelajar, mengadakan workshop keterampilan dan 

kegiatan-kegiatan lain yang dipandang perlu. 

Untuk meningkatkan kualitas hubungan masyarakat ditempuh melalui; 

meningkatkan silaturrahmi internal keluarga MTS Negeri Winong, menjalin 

kerja sama dengan instansi/dinas terkait, koordinasi dengan Muspika Kecamatan 

Winong, efektivitas kerja Komite Sekolah, home visit, menjalin komunikasi 

dengan ulama dan tokoh-tokoh masyarakat, melaksanakan bhakti sosial, 

kampanye madrasah (Penyebaran VCD Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong 

dan pembuatan outlet), memperdayakan forum KKM, menjalin pada media 

massa, serta kegiatan lain yang mendorong pembentukan 

kepribadian/keterampilan/wawasan dan sikap mental siswa. 

Dalam rangka peningkatan mutu Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong 

diupayakan penyediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan, 

seperti; pengembangan laboratorium sains/laboratorium bahasa/laboratorium 

komputer, rehabilitasi gedung-gedung yang sudah rusak, pengembangan 

perpustakaan, penambahan alat-alat olah raga dan seni, pavingisasi, pengadaan 

auditorium/ruang serba guna, penggunaan sanggar kegiatan, pengadaan sarana 



 

 

keterampilan menjahit/elektronik, mengusahakan penerapan teknologi 

pendidikan, mengupayakan lingkungan madrasah yang islami, bersih, indah, 

rindang, aman dan nyaman serta mengupayakan sarana dan prasarana 

pendidikan lain yang dipandang perlu (Memori Pelaksanaan Tugas Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong Pati, Periode 24 Mei 2002 – 28 Juli 2006). 

Adapun peningkatan kualitas bidang administrasi di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong adalah melalui terciptanya layanan administrasi 

yang cepat dan akurat, terbentuknya keramahan petugas administrasi, 

mengupayakan sistem komputerisasi data, menciptakan akuntabilitas yang 

proporsional, penerapan SAI-SAAT dengan tepat, terjaminnya kecepatan dan 

ketepatan laporan, mengirimkan staf tata usaha pada pelatihan-pelatihan 

administrasi dan kegiatan-kegiatan lain yang menunjang perbaikan layanan 

administrasi di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Kabupaten Pati (Memori 

Pelaksanaan Tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati, Periode 24 Mei 

2002 – 28 Juli 2006). 

4.1.1 Manajemen Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika 

Dalam Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah disebutkan 

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 kemandiran sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan 

fisik serta psikologis peserta didik, maka setiap satuan pendidikan dituntut 

untuk melaksanakan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses 

pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran untuk terlaksananya proses 



 

 

pembelajaran yang efektif dan efisien. Dengan kata lain, setiap satuan harus 

melaksanakan manajemen pembelajaran sesuai standar nasional pendidikan. 

Muara dari manajemen pembelajaran adalah, agar keseluruhan proses 

pembelajaran yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan berlangsung 

secara efektif, efisien, dan berkualitas. Demikian halnya dengan proses 

pembelajaran matematika, mau tidak mau harus berjalan secara efektif, 

efisien dan berkualitas pula. Tuntutan ini semakin urgen di tengah-tengah 

anggapan yang sangat kuat bahwa belajar matematika tidaklah mudah karena 

fakta menunjukkan bahwa para siswa mengalami kesulitan dalam 

mempelajari matematika. Pernyataan tersebut makin membuktikan bahwa 

belajar matematika itu sulit. Tidak jarang matematika menjadi momok bagi 

sebagian besar siswa. 

Kenyataan di atas meniscayakan bahwa proses pembelajaran 

matematika harus dikelola secara berkualitas, efektif, dan efisien sehingga 

anggapan bahwa belajar matematika itu sulit ada solusinya. Melaksanakan 

manajemen peningkatan kualitas pembelajaran adalah salah satu solusi untuk 

mengatasi  problem belajar dan pembelajaran matematika. Untuk dapat 

melaksanakan manajemen pembelajaran yang berkualitas pada mata pelajaran 

matematika, maka kiranya perlu pemahaman terhadap hakikat dan 

karakteristik matematika sekolah. 

Menurut Ebbutt dan Straker, hakikat matematika sekolah meliputi 

empat hal. Pertama, matematika sebagai kegiatan penelusuran pola dan 

hubungan. Kedua, matematika sebagai kreativitas yang memerlukan imajinasi, 



 

 

intuisi, dan penemuan. Ketiga, matematika sebagai kegiatan pemecahan 

masalah (problem solving). Keempat, matematika sebagai alat berkomunikasi. 

Sejalan dengan hakikat matematika tersebut, guru matematika di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong mengemukakan substansi pembelajaran 

matematika sebagai berikut :  

“Substansi dari pembelajaran matematika sebenarnya cukup 
luas. Semua aspek kehidupan dapat dipikirkan secara 
matematika. Untuk perkembangan lebih lanjut, semua aspek 
kehidupan di dunia berintikan dua hal yaitu, aljabar dan 
analisis real. Sehingga pada umumnya orang beranggapan 
bahwa dua hal itu merupakan persoalan yang rumit, sebab 
membutuhkan penalaran yang teliti dan pola pikir yang 
sistematis disertai alasan dan dasar yang kuat serta logis dari 
teori-teori yang telah ada sebelumnya. Yang paling penting 
adalah, dalam pembelajaran matematika anak harus 
menguasai materi di jenjang pendidikan dan kelas 
sebelumnya, sebab proses belajar matematika berjalan secara 
runtut” (Ww. 02). 
 
Adapun materi untuk semua jenjang pendidikan, dalam pembelajaran 

matematika menyangkut tujuh hal, sebagaimana terdapat dalam model silabus 

matematika yang disusun oleh BSNP dan Direktorat SMP (2006), sebagai 

berikut :   

1. Fakta (facts), meliputi; (1) informasi, (2) nama, (3) istilah, dan     (4) 
konvensi tentang lambang-lambang. 

2. Pengertian (concepts), meliputi; (1) struktur pengertian, (2) peranan 
struktur pengertian, (3) berbagai macam pola, urutan, (4) model 
matematika, (5) operasi dan algoritma. 

3. Keterampilan penalaran, meliputi; (1) memahami pengertian,        (2) 
berpikir logis, (3) memahami contoh negative, (4) berpikir deduksi, (5) 
berpikir induksi, (6) berpikir sistematis dan konsisten, (7) menarik 
kesimpulan, (8) menentukan metode dan membuat alasan, dan (9) 
menentukan strategi. 

4. Keterampilan algoritmik, meliputi; (1) keterampilan untuk memahami 
dan mengikuti langkah yang dibuat orang lain,            (2) merancang dan 
membuat langkah, (3) menggunakan langkah,  (4) mendifinisikan dan 
menjelaskan langkah sehingga dapat dipahami orang lain, (5) 



 

 

membandingkan dan memilih langkah yang efektif dan efisien, dan (6) 
memperbaiki langkah. 

5. Keterampilan menyelesaikan masalah matematika, meliputi;         (1) 
memahami pokok persoalan, (2) mendiskusikan alternatif pemecahannya, 
(3) memecahkan persoalan utama menjadi bagian-bagian kecil, (4) 
menyederhanakan persoalan.  

6. Menggunakan pengalaman masa lalu dan menggunakan intuisi untuk 
menemukan alternatif pemecahannya dengan; (1) mencoba berbagai cara, 
bekerja secara sistematis, mencatat apa yang terjadi, mengecek hasilnya 
dengan mengulang kembali langkah-langkah, dan            (2) mencoba 
memahami dan menyelesaikan persoalan yang lain. 

7. Keterampilan melakukan penyelidikan, meliputi; (1) mengajukan 
pertanyaan dan mencari bagaimana cara memperoleh jawaban,      (2) 
membuat dan menguji hipotesis, (3) mencari dan menentukan informasi 
yang cocok dan memberi penjelasan mengapa sesuatu informasi 
diperlukan, (4) mengumpulkan, mengelompokkan, menyusun, 
mengurutkan, dan membandingkan serta mengolah informasi secara 
sistematis, (5) mencoba metode alternatif,           (6) mengenali pola dan 
hubungan, dan (7) menyimpulkan. 

 
Selanjutnya atas dasar hakikat dan karakteristik matematika di atas, 

maka implikasi terhadap pembelajaran matematika, guru perlu melakukan 

hal-hal sebagai berikut (BSNP dan Direktorat SMP, 2006) :  

1. Matematika sebagai  suatu kegiatan penelusuran dan pola 
hubungan; (1) memberikan kesempatan kepada siswa 
untuk melakukan kegiatan pememuhan dan penyelidikan 
pola untuk menentukan hubungan,      (2) memberikan 
kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan 
dengan berbagai cara,              (3) mendorong siswaun 
menemukan adanya urutan, perbedaan, perbandingan, 
pengelompokan,              (4) mendorong siswa menarik 
kesimpulan umum, dan (5) membantu siswa memahami 
dan menemukan hubungan antara pengertian satu dengan 
lainnya. 

2. Matematika sebagai  kreativitas yang memerlukan 
imajinasi, intuisi dan penemuan-penemuan;               (1) 
mendorong inisiatif siswa dan memberikan kesempatan 
berpikir berbeda, (2) mendorong rasa ingin tahu, 
keinginan bertanya, kemampuan menyanggah dan 
kemampuan memperkirakan,        (3) menghargai 
penemuan yang di luar perkiraan sebagai  suatu hal yang 
bermanfaat dari pada mengganggapnya suatu kesalahan, 
(4) mendorong siswa menemukan struktur dan desain 



 

 

matematika,  (5) mendorong siswa menghargai penemuan 
siswa yang lainnya, (6) mendorong siswa berpikir 
refleksif, dan (7) tidak menyarankan hanya dengan 
menggunakan satu metode saja. 

3. Matematika sebagai kegiatan pemecahan masalah;  (1) 
menyediakan lingkungan belajar matematika yang 
merangsang timbulnya persoalan matematika,         (2) 
membantu siswa memecahkan persoalan matematika 
dengan menggunakan caranya sendiri,  (3) membantu 
siswa mengetahui informasi yang diperlukan memecahkan 
persoalan matematika,       (4) mendorong siswa untuk 
berpikir logis, konsisten, sistematis dan mengembangkan 
system dokumentasi/ catatan, (5) mengembangkan 
kemampuan dan keterampilan untuk memecahkan 
persoalan,            (6) membantu siswa mengetahui 
bagaimana dan kapan menggunakan berbagai alat 
peraga/media pendidikan matematika, seperti; jangka, 
penggaris, kalkulator, dan sebagainya. 

4. Matematika sebagai  alat komunikasi; (1) mendorong 
siswa untuk mengenal sifat-sifat matematika,          (2) 
mendorong siswa untuk membuat contoh sifat matematika, 
(3) mendorong siswa untuk menjelaskan sifat matematika, 
(4) mendorong siswa untuk memberikan alasan perlunya 
kegiatan matematika,   (5) mendorong siswa untuk 
membicarakan persoalan dan menulis matematika, (6) 
mendorong siswa untuk menulis dan membaca 
matematika, dan (7) menghargai bahasa ibu siswa dalam 
membicarakan matematika (Ww. 02). 

 

Perencanaan Pembelajaran Matematika 

Menurut ketentuan Standar Nasional Pendidikan 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. 



 

 

Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ukuran dari proses 

pembelajaran yang bermutu atau berkualitas. Ketentuan itu merupakan pedoman 

atau jalan yang perlu ditempuh agar proses pembelajaran pada khususnya dan 

proses pendidikan pada umumnya dapat berkualitas. Setiap satuan pendidikan, 

terutama guru jelas dituntut untuk memahami hal itu dan wajib 

mengimplementasikan dalam setiap proses pembelajaran yang dijalankan (Ww. 

02). 

Selanjutnya dalam Standar Nasional Pendidikan ditentukan bahwa setiap 

satuan pendidikan harus melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaks 

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 yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi 

ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar. 

Proses pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong Kabupaten Pati juga melaksanakan ketentuan sebagaimana digariskan 

oleh ketentuan di atas. Artinya, proses pembelajaran matematika benar-benar 

direncanakan agar pembelajaran itu kualitasnya terus meningkat dari waktu ke 

waktu. Berikut ini adalah contoh silabus yang sekaligus menggambarkan 

perencanaan pembelajaran matematika untuk kelas VII Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Winong Kabupaten Pati. 

 

Tabel 4.1 

CONTOH SILABUS 



 

 

Sekolah  :  SMP/MTs 

Kelas  :  VII (tujuh) 

Mata Pelajaran  :  Matematika 

Semester  :  I (satu) 

Kompetensi 
Dasar 

Materi pokok/ 
pembelajaran 

Kegiatan 
pembelajaran Indikator 

Penilaian Alokasi 
waktu 

Sumber 
belajar Teknik Bentuk 

Instrumen
Contoh 

Instrumen 
1.1 Melakukan 
operasi hitung 
bilangan bulat  
& percahan 

Bilangan bulat & 
bilangan pecahan  

Melakukan diskusi 
ttg jenis bilangan 
bulat (pengulangan) 
Menyebutkan 
bilangan bulat  
Mengidentifikasikan 
besaran sehari-hari 
yg menggunakan 
bilangan bulat 

Memberikan 
contoh 
bilangan 
bulat  

Tes tulis Tes uraian Tulislah 5    
bilangan bulat yg 

lebih dari 3&  
kurang dari 10 

1 x 40 
menit 

Buku teks 
Garis 
bilangan  
Termometer  
Tangga 
rumah  
Kue bulat 
Lingkungan  
Buah2an 

  Membuat garis 
bilangan dan me-
nentukan letak 
bilangan bulat pada 
garis bilangan 

Menentukan 
letak 
bilangan 
bulat pd 
garis 
bilangan 

Tes tulis Tes uraian  1 x 40 
menit 

 

  Mendiskusikan cara 
melakukan operasi 
tambah, kurang, 
kali, & bagi pada 
bilangan bulat 
termasuk operasi 
campuran 
 
Mendiskusikan cara 
menentukan sifat-
sifat perkalian & 
pembagian bilangan 
bulat negative dg 
negative & positif 
dengan negatif 

Melakukan 
operasi 
tambah, 
kurang, kali 
& bagi 
bilangan 
bulat 
termasuk 
operasi 
campuran 

Tes tulis Tes isian 
Tes uraian 

A. Hitunglah :  
1. 62-125= 
2. (9+12)x8 =  
3. (-36) : 4 =  
4. 8x(-12) =  
 
B. Sebuah kotak 
memuat 25 buah 
jeruk. Kalau ada  
140 buah jeruk, 
berapa banyak  
kotak yang 
disediakan ? 

2 x 40 
menit 

 

  Mendiskusikan 
untuk menentukan 
kuadrat & pangkat 
tiga, serta akar 
kuadrat dan akar 
pangkat tiga 

Menghitung 
kuadrat & 
pangkat tiga 
bilangan 
bulat 

Tes tulis Tes uraian Berapakah :  
a. 12   
b. 43 

2 x 40 
menit 

 

  Mendiskusikan jenis 
bilangan pecahan  
Menyebutkan bil. 
pecahan  
Membuat garis bil. 
& menentukan letak 
bil. Pecahan pada 
garis bilangan 

Memberikan 
contoh 
berbagai  
bentuk & 
jenis 
bilangan 
pecahan 
biasa, 
campuran, 
desimal, 
persen, dan 
permil 

Tes tulis Tes isian 1. Dua roti bolu 
dibagikan ke 4 
anak dg rata. 
Setiap anak 
memperoleh   
… bagian. 

2. Setengah bagi-
an hasil panen 
diberikan A. 
Bagian   
tersebut bila 
dalam 
persen  … % 

2 x 40 
menit 

 

  Mendiskusikan bil. 
pecahan senilai  
Mendiskusikan cara 
mengubah bentuk 
pecahan ke bentuk 
pecahan yang lain 

Mengubah 
bentuk 
pecahan ke 
bentuk 
pecahan 
yang lain  

Tes tulis Tes isian 1. Ubahlah dalam 
bentuk decimal 
1 3/5 =  

2. Ubahlah dalam 
bentuk persen 
5/8 = …% 

2 x 40 
menit 

 



 

 

  Melakukan operasi 
hitung tambah, 
kurang, kali, bagi 
bilangan pecahan 
Menuliskan bentuk 
baku 
Mendiskusikan cara 
membulatkan 
pecahan sampai satu 
atau dua desimal  

Menyelesai-
kan operasi 
hitung 
tambah, 
kurang, kali, 
bagi bil. 
pecahan  

Tes tulis Tes uraian Hitunglah : 
a. 1,5 x 2/3 =  
b. ¾ : ½ =  
c. 2,5 + 3,75 =   
d. 21,2 – 9,85 =  

4 x 40 
menit 

 

 

Selanjutnya model silabus tersebut menjadi acuan bagi guru matematika 

dalam membuat atau mempersiapkan rencana program pembelajaran yang 

meliputi :  

1. AMP 

2. Program Tahunan/Semesteran 

3. Program Satuan Pelajaran (Satpel) 

4. Program Rencana Pengajaran (PRP) 

5. Program Mingguan Guru 

6. LKS (Lembar Kerja Siswa) 

Pelaksanaan Pembelajaran Matematika 

Dalam Standar Nasional Pendidikan ketentuan mengenai pelaksanaan 

proses pembelajaran adalah sebagai berikut. Pertama, pelaksanaan pembelajaran 

harus memperhatikan jumlah maksimal peserta didik setiap kelas dan beban 

mengajar maksimal setiap pendidik, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap 

peserta didik dan rasio maksimal jumlah peserta didik setiap pendidik. Kedua, 

pelaksanaan proses pembelajaran dilakukan dengan mengembangkan budaya 

membaca dan menulis. 

Seperti halnya dengan perencanaan pembelajaran, pada pelaksanaan 

proses pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong 



 

 

Kabupaten Pati mencoba menyesuaikan dengan ketentuan yang telah digariskan, 

sebagaimana telah disebutkan di atas. Adapun jumlah siswa dan jumlah guru 

matematika dapat dilihat pada tabel berikut. 

Tabel 4.2 

Perkembangan Siswa MTs Negeri Winong 

Tahun 
Pelajaran 

Jumlah Siswa 
Total Kelas VII Kelas VIII Kelas IX 

Pa Pi Jml Pa Pi Jml Pa Pi Jml 
2001-2002 160 160 320 148 190 338 154 156 310 968 
2002-2003 152 192 344 158 189 347 140 159 299 990 
2003-2004 147 168 315 144 186 330 155 187 342 988 
2004-2005 168 152 320 141 166 307 135 183 453 945 
2005-2006 133 183 316 164 153 317 141 164 305 960 
2006-2007 142 181 323 131 180 311 159 151 310 944 

(Sumber :  Memori Pelaksanaan Tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati, 
Periode 24 Mei 2002 – 28 Juli 2006) 

 
 

 

Adapun jumlah guru mata pelajaran adalah tersaj pada tabel berikut. 

Tabel 4.3 

Jumlah Guru Matematika di MTs Negeri Winong 

No N a m a Mengajar Kelas Keterangan 

1 Dra. Sri Windaryati VII dan VIII Guru Tetap 

2 Drs. Zainal Arifin IX Guru Tetap 

3 Sulastri, S.Pd. IX Guru Tetap 

4 Bambang WP., S.Pd. VIII Guru Tetap 

5 Muh. Salim, S.Pd. VII Guru Tetap 

6 Drs. Muhammadun VIII Guru Tidak Tetap 
(Sumber :  Memori Pelaksanaan Tugas Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Pati, 

Periode 24 Mei 2002 – 28 Juli 2006) 
 
Selanjutnya guru dalam melaksanakan proses pembelajaran melakukan 

hal-hal sebagai berikut :  



 

 

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar. 

2. Melaksanakan penilaian belajar, ulangan harian, tengah semester, semesteran. 

3. Membuat alat peraga/alat pengajaran. 

4. Melaksanakan analisis hasil ulangan harian. 

5. Menyusun program perbaikan dan pengayaan. 

6. Meneliti daftar siswa sebelum memulai pelajaran. 

7. Membuat dan menyusun lembar kerja untuk mata pelajaran matematika. 

8. Membuat catatan tentang hasil belajar masing-masing siswa. 

Agar pelaksanaan proses pembelajaran matematika dapat berkualitas, 

maka sejauh mungkin dalam pembelajaran matematika aktivitas dan kreativitas, 

disiplin, dan motivasi siswa terus didorong dan dipacu. 

Proses pembelajaran pada hakikatnya adalah untuk mengembangkan 

aktivitas dan kreativitas siswa, melalui interaksi dan pengalaman belajar. Cara 

meningkatkan aktivitas dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran, di 

antaranya adalah :  

1. Dikembangkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut siswa. 

2. Memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk berkomunikasi ilmiah 

secara bebas dan terarah. 

3. Melibatkan siswa dalam menentukan tujuan belajar dan evaluasi. 

4. Memberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak otoriter. 

5. Melibatkan mereka secara aktif dan kreatif dalam proses pembelajaran 

secara keseluruhan. 



 

 

Adapun upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan disiplin siswa di 

sekolah adalah sebagai berikut :  

1. Mempelajari pengalaman peserta didik atau siswa di sekolah melalui Kartu 

Catatan Komulatif. 

2. Mempelajari nama-nama siswa secara langsung, misalnya melalui daftar 

hadir di kelas. 

3. Memperhatikan lingkungan kerja dan lingkungan siswa. 

4. Memberikan tugas yang jelas, dapat dipahami dan tidak bertele-tele. 

5. Menyiapkan kegiatan sehari-hari agar apa yang dilakukan dalam 

pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, tidak terjadi banyak 

penyimpangan. 

6. Bergairah dan semangat dalam melakukan pembelajaran, agar dijadikan 

teladan oleh siswa. 

7. Membuat peraturan yang jelas dan tegas agar bisa dilaksanakan dengan 

sebaik-baiknya oleh siswa dan lingkungannya. 

Sedangkan upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan motivasi 

siswa adalah sebagai berikut :  

1. Siswa akan belajar lebih giat apabila topik yang dipelajarinya menarik, dan 

berguna bagi dirinya. 

2. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan diinformasikan kepada 

siswa, sehingga mereka mengetahui tujuan belajarnya. 

3. Siswa harus selalu diberitahu hasil belajarnya. 

4. Pemberian pujian dan hadiah, dan juga hukuman apabila perlu. 

5. Memanfaatkan sikap, cita-cita, dan rasa ingin tahu siswa. 



 

 

6. Mengusahakan untuk memperhatikan perbedaan individual siswa. 

7. Mengusahakan memenuhi kebutuhan siswa dengan jalan memperhatikan 

kondisi fisiknya, memberikan rasa aman dan lain sebagainya. 

Menanggapi proses pembelajaran matematika yang diselenggarakan, 

siswa menyatakan bahwa proses pembelajaran matematika sangat menarik, 

sebagaimana penuturan seorang siswa. 

“Suasana pembelajaran matematika yang diselenggarakan oleh 
guru matematika sangat menarik perhatian siswa, terutama dalam 
penyampaian materi kepada siswa, karena selain disampaikan 
materi juga diberikan selingan permainan yang menggunakan 
logika. Guru juga sangat menguasai materi pelajaran 
matematika.” (Ob. 01) 
 
Di samping suasana pembelajaran matematika suasananya menyenangkan 

sehingga siswa sangat tertarik belajar matematika, guru juga memacu kreativitas 

siswa. Guru mendorong setiap siswa diberikan kesempatan untuk berkreasi. 

Dalam hal ini siswa menyatakan sebagai berikut. 

“Dalam proses pembelajaran guru selalu memberi kesempatan 
kepada siswa untuk berkreasi. Karena metode yang digunakan 
dalam belajar mengajar bervariasi. Maksudnya tidak hanya 
bersifat ceramah saja, akan tetapi juga digunakan metode diskusi, 
tugas, dan tanya jawab, sehingga siswa dapat mengembangkan 
kreasinya masing-masing. (Ob. 01) 

 

Penilaian Pembelajaran Matematika 

Ketentuan mengenai penilaian hasil pembelajaran sebagaimana 

ditentukan dalam Standar Nasional Pendidikan adalah sebagai berikut. Pertama, 

penilaian hasil pembelajaran pada jenjang pendidikan dasar dan menengah 

menggunakan berbagai teknik penilaian sesuai dengan kompetensi dasar yang 

harus dikuasai. Kedua, teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, observasi, tes 



 

 

praktik, dan penugasan perseorangan atau kelompok. Ketiga, untuk mata 

pelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi pada jenjang pendidikan dasar dan 

menengah, teknik penilaian observasi secara individual sekurang-kurangnya 

dilaksanakan satu kali dalam satu semester. 

Penilaian pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan penuh tanggung jawab. 

Hal ini sesuai dengan penuturan guru matematika berikut :  

“Penilaian pembelajaran merupakan bagian yang sangat integral 
dengan proses pendidikan. Penilaian adalah prasyarat mutlak 
dalam proses pembelajaran atau pun dalam proses pendidikan. 
Melalui penilaian dapat dilihat atau diukur, apakah tujuan 
pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai atau belum. Menurut 
saya, tidak ada proses pembelajaran tanpa penilaian. Melalui 
penilaian kita dapat melihat proses pembelajaran yang 
diselenggarakan itu efektif atau tidak, berhasil atau gagal dan lain 
sebagainya. Oleh karena itu harus dilaksanakan secara sungguh-
sungguh, dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan dengan 
penuh tanggung jawab. Penilaian proses pembelajaran harus 
dijauhkan dari kesan memenuhi tuntutan formalitas dan sekedar 
sebagai sesuatu rutinitas. Penilaian yang baik adalah jendela 
untuk melihat, apakah proses pembelajaran yang diselenggarakan 
bermutu atau tidak. Dalam perspektif inilah penilaian proses 
pembelajaran matematika di sekolah ini dilaksanakan” (Ww. 02). 
 
Teknik penilaian yang digunakan dalam pembelajaran matematika di 

Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong Kabupaten Pati adalah berupa; tes tertulis, 

observasi, tes praktek, dan penugasan baik perseorangan maupun kelompok. 

Penilaian ini mencakup aspek kognitif, psikomotorik dan afektif. Penilaian 

proses pembelajaran matematika ini berpijak pada hakikat dan karakteristik mata 

pelajaran matematika, yaitu; (1) matematika sebagai  kegiatan penelusuran pola 

dan hubungan, (2) matematika sebagai  kreativitas yang memerlukan imajinasi, 

ilustrasi, dan penemuan,            (3) matematika sebagai  kegiatan pemecahan 



 

 

masalah, dan (4) matematika sebagai alat komunikasi. Selanjutnya guru 

matematika menyatakan :  

“Evaluasi dalam pelajaran matematika dilaksanakan dengan 
ulangan harian, semesteran, PR/tugas. Titik berat alam penilaian 
adalah keterampilan proses dan ketelitian dalam menghitung” 
(Ww. 02). 
 

 

 

 

4.1.2 Usaha dan Strategi yang Ditempuh Guru untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran yang berkualitas ditandai oleh tiga hal. Pertama, semakin 

meningkatnya aktivitas dan kreativitas siswa dalam proses pembelajaran. Kedua, 

semakin meningkatnya kedisiplinan belajar siswa, dan Ketiga, semakin 

meningkatnya motivasi belajar siswa. Dalam hal ini guru dalam setiap proses 

pembelajaran yang dilaksanakan harus mencerminkan ketiga hal tersebut. 

Demikian pula dengan proses pembelajaran matematika, ketiga hal tersebut 

harus tercermin. Diperlukan usaha atau strategi untuk mendorong 

aktivitas/kreativitas, disiplin dan motivasi siswa dalam belajar agar dari waktu 

ke waktu terus mengalami peningkatan. 

Penuturan guru matematika berkenaan dengan ketiga hal tersebut adalah 

sebagai berikut :  

“Karena kurangnya sarana pendukung, salah satu strategi yang 
diterapkan adalah mengajak siswa mempraktekkan teori yang ada 
dengan sarana seadanya yang ada di sekitar. Juga dapat diselingi 
dengan permainan-permainan yang menggunakan logika. Untuk 



 

 

meningkatkan kedisiplinan siswa, siswa diberi tugas 
individu/kelompok, sehingga mereka akan terbiasa untuk 
berpikir. Strategi untuk meningkatkan motivasi siswa, untuk 
materi-materi tertentu diberikan praktikum untuk menerapkan 
teori atau konsep dalam matematika ke dalam kehidupan nyata. 
Apa yang saya ungkapkan itu merupakan pelaksanaan dari upaya 
meningkatkan aktivitas dan kreativitas, disiplin dan motivasi yang 
sudah saya utarakan berkaitan dengan manajemen peningkatan 
kualitas pembelajaran matematika” (Ww. 02). 
 
 

Mengingat aktivitas dan kreativitas dalam belajar, kedisiplinan belajar, 

dan motivasi belajar siswa akan sangat menentukan kualitas pembelajaran 

matematika, maka setiap pelaksanaan pembelajaran matematika selalu 

diusahakan untuk mengimplementasikan ketiga hal tersebut. Dalam setiap 

rancangan pembelajaran matematika diusahakan hal-hal : 

1. Dikembangkan rasa percaya diri dan mengurangi rasa takut 
siswa. 

2. Memberi kesempatan kepada seluruh siswa untuk 
berkomunikasi ilmiah secara bebas dan terarah. 

3. Melibatkan siswa dalam menentukan tujuan belajar dan 
evaluasi. 

4. Memberikan pengawasan yang tidak terlalu ketat dan tidak 
otoriter. 

5. Melibatkan mereka secara aktif dan kreatif dalam proses 
pembelajaran secara keseluruhan (Ww. 02). 

 

Upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan disiplin siswa di sekolah 

adalah sebagai berikut :  

1. Mempelajari pengalaman peserta didik atau siswa di sekolah 
melalui Kartu Catatan Komulatif. 

2. Mempelajari nama-nama siswa secara langsung, misalnya 
melalui daftar hadir di kelas. 

3. Memperhatikan lingkungan kerja dan lingkungan siswa. 
4. Memberikan tugas yang jelas, dapat dipahami dan tidak 

bertele-tele. 



 

 

5. Menyiapakan kegiatan sehari-hari agar apa yang dilakukan 
dalam pembelajaran sesuai dengan yang direncanakan, tidak 
terjadi banyak penyimpangan. 

6. Bergairah dan semangat dalam melakukan pembelajaran, 
agar dijadikan teladan oleh siswa. 

7. Membuat peraturan yang jelas dan tegas agar bisa 
dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh siswa dan 
lingkungannya (Ww. 02). 

 
Sedangkan upaya yang dapat ditempuh untuk meningkatkan motivasi 

siswa adalah sebagai berikut :  

1. Siswa akan belajar lebih giat apabila topik yang dipelajarinya 
menarik, dan berguna bagi dirinya. 

2. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan jelas dan 
diinformasikan kepada siswa, sehingga mereka mengetahui 
tujuan belajarnya. 

3. Siswa harus selalu diberitahu tentang hasil belajarnya. 
4. Pemberian pujian dan hadiah, dan juga hukuman apabila 

perlu. 
5. Memanfaatkan sikap, cita-cita, dan rasa ingin tahu siswa. 
6. Mengusahakan untuk memperhatikan perbedaan individual 

siswa. 
7. Mengusahakan memenuhi kebutuhan siswa dengan jalan 

memperhatikan kondisi fisiknya, memberikan rasa aman dan 
lain sebagainya. 

 
Hal tersebut sebagaimana telah disebutkan dalam pelaksanaan proses 

pembelajaran matematika. Tindakan kongkrit untuk mewujudkan ketiga hal 

tersebut adalah sebagai berikut :  

1. Memberikan pertanyaan. 
2. Memberikan tugas/PR secara terstruktur. 
3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menampilkan 

hasil karyanya. 
4. Berdiskusi. 
5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya 

ataupun membuat soal. 
6. Pengajaran menggunakan media. 
7. Mengusahakan pengajaran dengan menyenangkan. 

Matematika bukan “momok” atau sesuatu hal yang 
menakutkan. 

8. Memberi hadiah. 



 

 

9. Memberi permainan, teka-teki, dan kuis (Ww.02). 
 

 

 

4.1.3 Faktor Pendukung Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika pada hakikatnya adalah proses interaksi antara 

peserta didik atau siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan 

perilaku ke arah yang lebih baik. Dalam interaksi tersebut banyak sekali faktor 

yang mempengaruhi, baik faktor internal yang datang dari dalam diri individu, 

maupun faktor eksternal yang datang dari lingkungan. 

Dalam pembelajaran matematika agar proses pembelajarannya berkualitas, 

juga memerlukan dukungan. Dengan perkataan lain ada faktor-faktor yang 

mendukung dalam upaya meningkatkan kualitas pembelajaran matematika. 

Berkaitan dengan faktor-faktor yang dimaksud, guru matematika mengutarakan 

hal sebagai berikut :  

“Pertama-tama dukungan datang dari keluarga atau orang tua. 
Pada umumnya orang tua memberikan motivasi kepada anak. 
Motivasi itu diberikan dalam wujud memberi kesempatan kepada 
anak untuk mengikuti les tambahan yang mana tutornya adalah 
guru matematika itu sendiri. Berikutnya adalah sarana 
pembelajaran yang disediakan oleh sekolah. Kendati sarana 
pembelajaran matematika yang ada boleh dikatakan terbatas, 
namun cukup penting artinya baik baik guru maupun siswa. Bagi 
guru dengan sarana yang tersedia lebih memudahkan dalam 
menyampaikan materi. Bagi siswa sarana yang ada sangat 
membantu dalam memahami materi (Ww. 02). 
 
Sejalan yang dikemukakan oeh guru, bahwa orang tua sangat mendukung 

proses pembelajaran matematika bagi putra putrinya, para orang tua memang 



 

 

memberikan dukungan bagi belajar matematika. Dalam hal ini orang tua 

menyampaikan penuturan sebagai berikut :  

“Orang tua siswa tetap melakukan pengawasan dan bimbingan 
belajar terhadap putra-putri dengan melakukan : (1) tidak 
menghidupkan pesawat TV dari jam 19.00 sampai dengan jam 
21.00, (2) membangunkan anak pada waktu malam atau fajar 
untuk belajar lagi, dan (3) menemani anak saat belajar (Ob. 02). 
 
Selain faktor-faktor di atas, masih ada faktor lain yang juga mempunyai 

arti yang sangat berarti dalam usaha meningkatkan kualitas pembelajaran 

matematika. Faktor yang dimaksud adalah kepala sekolah. Dalam hal ini kepala 

sekolah menjadi faktor pendukung pelaksanaan manajemen pembelajaran 

matematika agar kualitasnya meningkat karena model kepemimpinan yang 

dikembangkan. Menyangkut model kepemimpinan yang dikembangkan, guru 

matematika menyatakan sebagai berikut :  

“Kepala sekolah mengembangkan model kepemimpinan yang 
demokratis dan visioner. Kepala sekolah dalam berbagai 
kesempatan terus mendorong agar sekolah ini para siswanya 
menyenangi pelajaran matematika dan prestasinya bagus. Kepala 
sekolah terus mendorong dan selalu mengajak berdiskusi dengan 
guru untuk memajukan pembelajaran matematika, tidak saja agar 
siswa nilai ujian nasional matematikanya bagus, tetapi juga agar 
siswa terbiasa dapat menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran 
matematika dalam kehidupannya. Kepala sekolah selalu siap 
memfasilitasi yang sejauh mungkin bisa diusahakan oleh sekolah 
untuk kemajuan pembelajaran matematika. Kepala sekolah juga 
siap menerima masukan-masukan. Dalam mengambil keputusan, 
terlebih dahulu meminta pertimbangan. Kepala sekolah selalu 
memberi semangat untuk mewujudkan visi dan misi yang telah 
dicanangkan oleh sekolah” (Ww. 02). 

 

4.1.4 Faktor Kendala Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Matematika 



 

 

Pelaksanaan suatu pembelajaran sebagai suatu usaha untuk mewujudkan 

tujuan yang telah ditetapkan tidak jarang menemui kendala. Kendala itu kadang 

menjadi penghambat untuk mewujudkan target, sasaran atau tujuan yang telah 

ditetapkan. Demikian juga proses pembelajaran matematika sering ada kendala 

yang menghambat proses pembelajaran tersebut. 

Upaya peningkatan kualitas pembelajaran matematika sedikit banyak ada 

faktor kendalanya. Mengenai faktor kendala yang menyertai proses 

pembelajaran matematika bagi seorang guru adalah penting. Menurut penuturan 

guru matematika, kendala yang dijumpai dalam usaha meningkatkan kualitas 

pembelajaran matematika adalah sebagai berikut :  

“Secara singkat faktor-faktor kendala adalah : 
1. Kurangnya sarana. 
2. Motivasi anak kurang. 
3. Kurangnya penguasaan materi yang telah diberikan. 
4. Masih kuatnya anggapan bahwa belajar matematika itu sulit, 

sehingga tidak jarang matematika dianggap sebagai  momok, 
tidak hanya di kalangan kecil siswa, namun di kalangan 
sebagian besar siswa. 

Memang harus diakui penyelenggaraan pembelajaran tidaklah 
mudah. Demikian diakui oleh Jaworski, pembelajaran matematika 
sulit karena fakta menunjukkan bahwa para siswa mengalami 
kesulitan dalam mempelajari matematika” (Ww. 02). 
 
Fakta di atas dibenarkan oleh orang tua. Terutama yang berhubungan 

motivasi siswa yang kurang. Salah satu orang tua mengemukakan hal berikut : 

“Semangat belajar putra-putri dalam belajar matematika 
cenderung aktif atau motivasinya tinggi bagi anak yang pandai, 
kadang malah banyak yang mengikuti kursus di luar madrasah. 
Sementara bagi anak yang sedang-sedang saja pandainya, malah 
tidak mengembangkan atau tidak mengikuti kursus atau les, ini 
kan kebalik” (Ob. 02). 
 

 



 

 

4.2 Temuan Penelitian 

Temuan penelitian ini didasarkan pada analisis data dari data yang 

dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi dan dokumentasi. 

4.2.1 Tahap Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi Pembelajaran Matematika 

Dalam Standar Nasional Pendidikan ditentukan bahwa setiap satuan 

pendidikan harus melakukan perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan 

proses pembelajaran, penilaian hasil pembelajaran, dan pengawasan proses 

pembelajaran untuk terlaksananya proses pembelajaran yang efektif dan 

efisien. Perencanaan proses pembelajaran menyangkut silabus dan rencana 

pelaksanaan pembelajaran yang memuat sekurang-kurangnya tujuan 

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

hasil belajar. 

Proses pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong Pati pelaksanaannya didasarkan pada ketentuan di atas. Artinya, 

proses pembelajaran matematika benar-benar direncanakan sesuai dengan 

ketentuan yang telah digariskan sehingga pembelajaran matematika 

kualitasnya terus meningkat dari waktu ke waktu. Hal-hal yang termuat 

dalam perencanaan ini meliputi : AMP, program tahunan/ semesteran, 

Program Satuan Pelajaran (satpel), Program Rencana Pengajaran (PRP), 

program mingguan guru, dan Lembar Kerja Siswa (LKS).  

 

Pelaksanaan pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Winong Pati disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku. Hal-hal 



 

 

yang dilakukan oleh guru matematika adalah sebagai berikut. Melaksanakan 

kegiatan kegiatan belajar mengajar. Melaksanakan penilaian belajar, ulangan 

harian, tengah semester dan semesteran. Membuat alat peraga/alat pengajaran. 

Melaksanakan analisis ulangan harian. Menyusun program perbaikan dan 

pengayaan. Meneliti daftar siswa sebelum memulai pelajaran. Membuat dan 

menyusun lembar kerja untuk mata pelajaran matematika. Membuat catatan 

tentang hasil belajar masing-masing siswa. 

Penilaian pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong Pati dilaksanakan secara sungguh-sungguh dengan penuh tanggung 

jawab. Disadari sepenuhnya, penilaian pembelajaran merupakan bagian yang 

integral dari proses pendidikan. Melalui penilaian dapat dilihat atau diukur, 

apakah tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai atau belum. Tiada 

proses pembelajaran tanpa penilaian. 

4.2.2 Usaha atau Strategi yang Ditempuh Guru untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Matematika 

Ukuran melihat pembelajaran itu berkualitas atau tidak adalah 

ketentuan yang terdapat dalam Standar Nasional Pendidikan. Pembelajaran 

dikatakan berkualitas apabila pembelajaran itu dapat berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi dan 

memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas dan kemandirian. 

Sementara itu, menurut Mulyasa pembelajaran yang berkualitas ditandai 

oleh tiga hal, yakni makin meningkatnya aktivitas dan kreativitas siswa, 



 

 

meningkatnya kedisiplinan belajar siswa, dan makin meningkatnya motivasi 

belajar siswa. 

Usaha yang dilakukan oleh guru matematika untuk mewujudkan 

pembelajaran matematika yang berkualitas adalah sebagai berikut. 

Memberikan pertanyaan. Memberikan tugas/PR secara terstruktur. 

Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menampilkan karyanya. 

Berdiskusi. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya ataupun 

membuat soal. Pengajaran menggunakan media. Mengusahakan pengajaran 

dengan menyenangkan. Matematika bukan sesuatu yang menakutkan. 

Memberi hadiah. Memberikan permainan, teka-teki, dan kuis. 

4.2.3 Faktor Pendukung Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran matematika pada hakikatnya adalah proses interaksi 

antara siswa dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan tingkah laku 

ke arah yang lebih baik. Agar proses interaksi itu bisa berjalan dengan baik, 

maka diperlukan faktor-faktor pendukung. Menurut penuturan guru 

matematika ada faktor-faktor pendukung yakni, orang tua yang selalu 

memberikan perhatian dan motivasi untuk putra-putrinya, mendampingi saat 

belajar dan memfasilitasi kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan untuk belajar 

matematika. Di samping dukungan dari orang tua, dukungan yang lain ialah 

ketersediaan sarana pembelajaran matematika, dan model kepemimpinan 

kepala sekolah. Model kepemimpinan yang dikembangkan adalah model 

kepemimpinan yang demokratis. 



 

 

4.2.4 Faktor Kendala Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Matematika. 

Sama halnya dengan faktor pendukung, proses pembelajaran sebagai 

suatu interaksi, dapat dijumpai kendala yang menghambat proses 

pembelajaran matematika. Secara singkat faktor-faktor kendala itu adalah 

sebagai berikut. Kurangnya sarana. Motivasi anak kurang. Kurangnya 

penguasaan materi yang telah diberikan. Masih kuatnya anggapan bahwa 

belajar matematika itu sulit. Tidak jarang matematika tidak jarang menjadi 

sesuatu yang menakutkan. Akhirnya siswa menjadi tidak menyukai 

matematika. 

Temuan data selama proses penelitian dapat dilihat pada diagram dan 

matriks. Dalam diagram dicantumkan data hasil wawancara mendalam dengan 

nara sumber. Dalam matriks dimuat hasil pengamatan. 
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BAB V 

PEMBAHASAN TEMUAN PENELITIAN 

 

Berdasarkan uraian sebagaimana telah dipaparkan di atas, maka hasil 

atau temuan penelitian tersebut dapat dibahas seperti berikut ini. 

5.1 Manajemen Peningkatan Kualitas Pembelajaran Matematika 

Tujuan yang hendak dicapai atau ingin diwujudkan dari pelaksanaan 

manajemen kualitas pembelajaran matematika adalah proses pembelajaran 

Matematika yang berkualitas. Proses pembelajaran matematika yang 

berkualitas adalah proses pembelajaran matematika yang berlangsung secara 

interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik 

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

kreativitas dan kemandirian. 

Menurut pandangan Mulyasa, pembelajaran yang berkualitas ditandai 

oleh semakin meningkatnya aktivitas dan kreativitas belajar siswa, 

meningkatnya disiplin belajar siswa, dan meningkatnya motivasi belajar siswa. 

Untuk mewujudkan pembelajaran yang berkualitas, maka pembelajaran 

matematika itu meniscayakan perencanaan proses pembelajaran, dan penilaian 

hasil pembelajaran matematika. 

Perencanaan Proses Pembelajaran Matematika 

Model perencanaan pembelajaran matematika di Madrasah Tsanawiyah 

Negeri Winong Kabupaten Pati berdasarkan model silabus matematika, 

sekurang-kurangnya memuat :  



 

 

1. Tujuan pembelajaran  

2. Materi pembelajaran 

3. Metode pengajaran 

4. Sumber belajar 

5. Penilaian hasil belajar 

Selanjutnya model silabus tersebut menjadi acuan bagi guru matematika 

dalam mempersiapkan rencana program pembelajaran matematika yang 

meliputi; AMP, program tahunan/semesteran, program satuan pelajaran 

(Satpel), program rencana pengajaran (PRP), program mingguan guru, dan 

lembar kerja siswa (LKS). Keseluruhan perencanaan proses pembelajaran 

matematika tersebut berorientasi kepada hakikat dan karakteristik 

pembelajaran matematika sekolah.  

Pelaksanaan Proses Pembelajaran Matematika 

Pembelajaran pada hakikatnya adalah proses interaksi antara peserta didik 

dengan lingkungannya, sehingga terjadi perubahan tingkah laku yang lebih 

baik. Pelaksanaan proses pembelajaran matematika sesuai dengan ketentuan 

yang digariskan dalam Standar Nasional Pendidikan. Secara gais besar 

pelaksanaan proses pembelajaran matematika meliputi hal-hal sebagai 

berikut :  

1. Melaksanakan kegiatan belajar mengajar dengan strategi atau pendekatan 

yang memungkinkan siswa semakin aktif dan kreatif, siswa semakin 

meningkat disiplin belajarnya, dan siswa semakin meningkat motivasi 

belajarnya. 



 

 

2. Melaksanakan penilaian hasil belajar. 

3. Melaksanakan analisis hasil ulangan. 

4. Melaksanakan program perbaikan dan pengayaan 

5. Membuat dan menyusun lembar kerja untuk mata pelajaran matematika 

Penilaian Hasil Pembelajaran Matematika 

Penilaian merupakan kegiatan yang tidak terpisahkan dari proses 

pembelajaran. Penilaian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat pencapaian 

kompetensi siswa, mengukur pertumbuhan dan perkembangan siswa, 

mengetahui hasil pembelajaran, mendiagnosis kesulitan belajar siswa, 

mengetahui pencapaian kurikulum, mendorong siswa belajar, dan mendorong 

guru agar mengajar dengan baik. 

Pelaksanaan penilaian pembelajaran matematika di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong dilakukan sebagai bagian yang integral dari proses 

pembelajaran matematika. Tidak ada proses pembelajaran matematika tanpa 

penilaian, penilaian ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan seperti tersebut di 

atas. Teknik penilaian yang digunakan berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, 

dan penugasan baik perseorangan maupun kelompok. Adapun titik berat dalam 

penilaian adalah keterampilan proses dan ketelitian dalam menghitung. Penilaian 

ini selalu berpijak pada hakikat dan karakteristik matematika. 

 

 

5.2 Usaha atau Strategi yang Ditempuh Guru untuk Meningkatkan Kualitas 

Pembelajaran Matematika 



 

 

Rambu-rambu proses pembelajaran yang berkualitas adalah sebagai berikut. 

Pembelajaran yang berkualitas adalah proses pembelajaran yang dilaksanakan 

secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi siswa 

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

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

baik fisik maupun psikologis siswa. Untuk mewujudkan dan atau 

meningkatkan kualitas pembelajaran sebagaimana tergambar di atas, usaha 

atau strategi yang dilaksanakan dalam pembelajaran matematika adalah :  

1. Memberikan pertanyaan 

2. Memberikan tugas/PR secara terstruktur 

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk menampilkan hasil karyanya 

4. Berdiskusi  

5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya ataupun membuat 

soal 

6. Pengajaran menggunakan media  

7. Mengusahakan pengajaran dengan menyenangkan. Matematika bukan 

“momok”, bukan sesuatu yang menakutkan atau harus ditakuti 

8. Memberikan hadiah 

9. Memberi permainan, teka-teki, dan kuis. 

Melalui usaha-usaha itu diharapkan aktivitas dan kreativitas, kedisiplinan, 

dan motivasi belajar siswa terus meningkat dari waktu ke waktu. Kegairahan 

belajar diharapkan terus berkembang dan minat belajar matematika mekar. 

Dengan demikian dapat diharapkan sedikit demi sedikit dapat menghilangkan 



 

 

pendapat bahwa belajar matematika itu sulit, matematika itu sesuatu yang 

menakutkan. 

 

5.3 Faktor Pendukung Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Matematika 

Ada tiga faktor yang mendukung pelaksanaan manajemen peningkatan 

kualitas pembelajaran matematika. Ketiga faktor itu adalah sebagai berikut. 

5.3.1 Dukungan orang tua. Pada umumnya orang tua memberikan motivasi kepada 

anak. Motivasi itu diberikan dalam wujud memberi kesempatan kepada anak 

untuk mengikuti les tambahan yang diberikan oleh guru. Dampak positifnya 

adalah nilai rata-rata ujian nasional dari tahun ke tahun terus meningkat. 

Bahkan melebihi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. 

5.3.2 Sarana pembelajaran. Kendati sarana pembelajaran boleh dikatakan belum 

memenuhi standar yang ideal, namun dirasakan cukup penting artinya, baik 

bagi siswa maupun guru. Bagi para siswa sarana pembelajaran matematika 

yang tersedia sangat membantu dalam memahami materi. Sedangkan bagi 

guru, sarana yang tersedia lebih memudahkan dalam menyampaikan materi. 

5.3.3 Kepala sekolah. Dalam hal ini Kepala sekolah menjadi faktor pendukung 

terhadap upaya peningkatan kualitas pembelajaran matematika, karena model 

kepemimpinan yang dikembangkan. Kepala sekolah mengembangkan atau 

menerapkan model kepemimpinan yang demokratis dan visioner. Kepala 

sekolah memberi dorongan yang untuk kemajuan pembelajaran matematika. 

Dorongan itu diwujudkan dalam bentuk mengajak berdialog dengan guru, 



 

 

siap menerima masukan-masukan, siap memfasilitasi sesuai kemampuan 

untuk peningkatan kualitas guru, mau mendengarkan keluhan-keluhan dan 

lain sebagainya. Kepala sekolah mempunyai absepsi para siswa harus 

menguasai matematika secara baik, kendati siswa madrasah. 

 

5.4 Faktor Kendala Pelaksanaan Manajemen Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Matematika 

Faktor kendala pelaksanaan manajemen peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika meliputi; kurangnya sarana, motivasi anak kurang, 

kurangnya penguasaan materi yang telah diberikan, dan masih kuatnya anggapan 

bahwa matematika adalah sulit. 

5.4.1 Kurangnya sarana 

Sebagaimana dituturkan oleh guru matematika bahwa sarana pembelajaran 

sangat membantu siswa untuk memahami materi yang diberikan dan harus 

dikuasai. Namun sarana pembelajaran matematika yang ada kurang 

memadahi. Sarana yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah siswa. 

5.4.2 Motivasi anak kurang 

Sudah sangat jelas bahwa motivasi sangat penting untuk keberhasilan proses 

pendidikan atau pembelajaran. Tanpa motivasi atau motivasi belajar yang 

kurang akan menyebabkan pencapaian tujuan pembelajaran menjadi tidak 

optimal. Kurangnya motivasi mengakibatkan anak kurang aktif dalam 

mengikuti proses pembelajaran dan kedisiplinan belajar menjadi berkurang. 



 

 

Akibat berikutnya adalah, kualitas pembelajaran matematika belum sesuai 

dengan harapan. 

5.4.3 Kurangnya penguasaan materi yang telah diberikan 

Kurangnya penguasaan materi yang telah diberikan sebelumnya 

mengakibatkan kesenimbungan pembelajaran matematika menjadi sedikit 

terganggu. Target-target yang telah ditentukan sebelumnya sedikit banyak 

kurang tercapai. Susunan materi yang disusun dari mudah ke sulit, dari 

kongkrit ke yang lebih abstrak dalam pelaksanaannya agak terganggu. 

5.4.4 Masih kuatnya anggapan bahwa matematika adalah sulit 

Di kalangan sebagian besar siswa masih berlaku anggapan bahwa belajar 

matematika itu sulit. Akibatnya minat atau kegairahan mengikuti 

pembelajaran matematika menjadi rendah. Bahkan matematika dianggap 

sebagai  momok. Realita ini sesuai dengan pendapat Jaworski yang 

menyatakan bahwa pembelajaran matematika itu sulit, karena fakta 

menunjukkan siswa mengalami kesulitan dalam mempelajari matematika. 
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BAB VI 

PENUTUP 

 

6.1 Simpulan 

Dari hasil penelitian dan pembahasan serta dipadukan dengan teori-teori 

yang sesuai, maka dapat dikemukakan kesimpulan-kesimpulan sebagai berikut :  

6.1.1 Manajemen peningkatan kualitas pembelajaran matematika dilaksanakan 

melalui tiga tahap, yaitu : tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan tahap 

penilaian. Dalam setiap tahap, utamanya tahap pelaksanaan berorientasi pada 

kualitas pembelajaran matematika yang berlangsung secara interaktif, 

inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk 

berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, 

kreativitas dan kemandirian. Muara dari proses pembelajaran yang demikian 

itu agar para peserta didik menguasai hakikat, karakteristik dan tujuan 

pembelajaran matematika; (a) matematika sebagai kegiatan penelusuran 

pola dan hubungan. (b) matematika sebagai  kreativitas yang memerlukan 

imajinasi, institusi dan penemuan, (c) matematika sebagai kegiatan 

pemecahan masalah, dan (d) matematika sebagai alat berkomunikasi. 

6.1.2 Untuk mewujudkan pembelajaran matematika yang berkualitas, usaha atau 

strategi yang dilakukan oleh guru ada sembilan hal. Kesembilan hal itu 

meliputi; (1) selalu memberikan pertanyaan dalam setiap pembelajaran, (2) 

memberikan tugas atau PR secara terstruktur,         (3) memberikan 

kesempatan kepada siswa untuk menampilkan hasil karyanya, (4) berdiskusi, 



 

 

(5) memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya atau membuat 

soal, (6) dalam pembelajaran menggunakan media, (7) mengusahakan 

pengajaran selalu menyenangkan, sehingga matematika bukan “momok” atau 

sesuatu yang menakutkan, (8) memberikan hadiah, dan (9) memberikan 

permainan, teka-teki, dan kuis. 

6.1.3 Ada tiga faktor pendukung pelaksanaan manajemen peningkatan kualitas 

pembelajaran matematika, yaitu : (1) dukungan orang tua,     (2) sarana 

pembelajaran yang tersedia, dan (3) kepala sekolah yang mengembangkan 

model kepemimpinan yang demokratis dan visioner. 

6.1.4 Ada empat faktor kendala untuk pelaksanaan manajemen peningkatan 

kualitas pembelajaran matematika, yaitu; (1) kurangnya sarana,         (2) 

motivasi siswa kurang, (3) masih kuatnya anggapan bahwa belajar 

matematika itu sulit, dan (4) kurangnya penguasaan materi yang telah 

diberikan. 

 

6.2 Saran 

Dilihat dari nilai ujian nasional yang rata-ratanya terus meningkat dari 

tahun ke tahun, hal ini menunjukkan proses pembelajaran matematika yang 

berkualitas mulai nampak. Namun demikian perlu terus diusahakan untuk 

meningkatkan kualitas pembelajaran menuju kualitas pembelajaran matematika 

yang ideal. Dalam kerangka itulah disampaikan saran-saran sebagai berikut :  

6.2.1 Sarana pembelajaran akan sangat menunjang keberhasilan pembelajaran 

matematika. Untuk itu pemenuhan sarana pembelajaran yang sesuai dengan 

ratio siswa menjadi sesuatu yang mendesak. 



 

 

6.2.2 Upaya meningkatkan motivasi belajar siswa secara berkesinambungan, 

misalnya dengan menjelaskan bahwa belajar matematika itu gampang, bukan 

sesuatu yang sulit sejauh disertai ketekunan dan kedisiplinan. 

6.2.3 Untuk mengikis pendapat bahwa belajar matematika bukan sesuatu yang 

menakutkan, sosialisasi program-program berikut bisa dicoba : program 

belajar matematika itu gampang dan menyenangkan, program pekan 

matematika, program lomba matematika, program permainan matematika. 

Tujuannya adalah agar siswa senang dan akrab dengan matematika. 
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CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 

Sumber Data  :  Kepala Sekolah MTs. Negeri Winong 

Tanggal  :  4 Desember 2006 

Waktu  :  Pukul 09.00 - 10.30 WIB 

Peneliti  :  Fariqah 

Kode Masalah Kode 
Teknik Isi Ringkasan Data 

Visi dan Misi MTs Ww.01 Visi Madrasah Tsanawiyah Negeri Winong 

Kabupaten Pati adalah : Menuju Insan yang Cerdas, 

Berprestasi, dan Islami. 

Misi yang diemban adalah lima :  

1) Meningkatkan kualitas akademik warga

madrasah. 

2) Membina warga madrasah menjadi pribadi 

yang berakhlakul karimah. 

3) Membina disiplin dan sikap kepemimpinan

yang berkualitas. 

4) Menumbuhkan semangat berprestasi yang 

kompetitif dan sportif. 

5) Menumbuhkan semangat kerjasama yang 

dilandasai dengan semangat ukhuwah 

islamiyah. 

Tujuan MTs Ww.01 Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, maka 

ditetapkan tujuan. Ada lima tujuan yang hendak 

dicapai :  

1) Meningkatkan nilai rata-rata semesteran dan 

rata-rata ujian akhir. 

2) Mengembangkan suasana kehidupan yang 

islami dalam melaksanakan proses pendidikan.

3) Meningkatkan disiplin dan mengembangkan



 

 

sikap kepemimpinan yang demokratis. 

4) Membina dan mengembangkan potensi 

madrasah melalui optimalisasi kegiatan 

intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang 

kompetitif, sportif, apresiatif, dan inovatif. 

5) Meningkatkan silaturahmi dan kerjasama 

intern warga madrasah dengan masyarakat/

instansi terkait berdasarkan semangat 

kekeluargaan dan keikhlasan. 

Orientasi 

Pengembangan MTs 

Ww.01 Visi, misi, dan tujuan menjadi orientasi 

pengembangan Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong Kabupaten Pati. Untuk meningkatkan 

profesionalitas guru, hal yang dilakukan adalah : 

Dalam upaya peningkatan kualitas proses 

profesionalitas guru, Madrasah Tsanawiyah Negeri 

Winong Kabupaten Pati, menempuh upaya-upaya 

berikut ini. 

1) Peningkatan efektivitas KBM dan sistem 

evaluasi. 

2) Mengirimkan guru untuk mengikuti pelatihan-

pelatihan/bintek mata pelajaran. 

3) Mengirimkan guru dalam pertemuan-

pertemuan ilmiah. 

4) Mengikuti MGMP bersama guru SMP di 

tingkat kabupaten. 

Mengikuti MGMP K4 Madrasah Tsanawiyah 

Karesidenan Pati dan mengadakan MGMP se-

KKMTs Winong. 

5) Pembinaan profesi melalui forum komunikasi 

dan evaluasi pendidikan. 

6) Penyediaan bacaan dan jurnal pendidikan. 



 

 

7) Penyegaran metodologi pengajaran. 

8) Mendorong kedisiplinan guru. 

9) Menjamin kelancaran dan ketertiban 

administrasi pengajaran. 

 

 



 

 

CATATAN LAPANGAN HASIL WAWANCARA 

Sumber Data  :  Guru Matematika MTs. Negeri Winong 

Tanggal  :  18 Desember 2006 

Waktu  :  Pukul 11.00 - 13.00 WIB 

Peneliti  :  Fariqah 

Kode Masalah Kode 
Teknik Isi Ringkasan Data 

Subtansi 

Pembelajaran 

Matematika 

Ww.02 Substansi dari pembelajaran matematika 

sebenarnya cukup luas. Semua aspek kehidupan 

dapat dipikirkan secara matematika. Untuk 

perkembangan lebih lanjut, semua aspek kehidupan 

di dunia berintikan dua hal yaitu, aljabar dan 

analisis real. Sehingga pada umumnya orang 

beranggapan bahwa dua hal itu merupakan 

persoalan yang rumit, sebab membutuhkan 

penalaran yang teliti dan pola pikir yang sistematis 

disertai alasan dan dasar yang kuat serta logis dari 

teori-teori yang telah ada sebelumnya. Yang paling 

penting adalah, dalam pembelajaran matematika 

anak harus menguasai materi di jenjang 

pendidikan dan kelas sebelumnya, sebab proses

belajar matematika berjalan secara runtut. 

Hakikat dan 

implikasi 

Ww.02 Hakikat dan implikasi pembelajaran matematika. 

1) Matematika sebagai suatu kegiatan pene-

lusuran dan pola hubungan; (1) memberikan

kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

kegiatan pememuhan dan penyelidikan pola 

untuk menentukan hubungan, (2) mem-berikan 

kesempatan kepada siswa untuk melakukan 

kegiatan dengan berbagai cara, (3) mendorong 



 

 

siswaun menemukan adanya urutan, 

perbedaan, perbandingan, pengelom-pokan, 

(4) mendorong siswa menarik kesimpulan 

umum, dan (5) membantu siswa memahami 

dan menemukan hubungan antara pengertian 

satu dengan lainnya. 

2) Matematika sebagai  kreativitas yang me-

merlukan imajinasi, intuisi dan penemuan-

penemuan; (1) mendorong inisiatif siswa dan 

memberikan kesempatan berpikir berbeda, (2) 

mendorong rasa ingin tahu, keinginan 

bertanya, kemampuan menyanggah dan 

kemampuan memperkirakan, (3) meng-hargai 

penemuan yang di luar perkiraan sebagai suatu 

hal yang bermanfaat dari pada 

mengganggapnya suatu kesalahan,   (4) 

mendorong siswa menemukan struktur dan 

desain matematika, (5) mendorong siswa 

menghargai penemuan siswa yang lainnya, (6) 

mendorong siswa berpikir refleksif, dan (7) 

tidak menyarankan hanya dengan 

menggunakan satu metode saja. 

3) Matematika sebagai kegiatan pemecahan 
masalah; (1) menyediakan lingkungan belajar
matematika yang merangsang timbulnya 
persoalan matematika, (2) membantu siswa 
memecahkan persoalan matematika dengan 
menggunakan caranya sendiri, (3) membantu 
siswa mengetahui informasi yang diperlukan
memecahkan persoalan matematika, (4) men-
dorong siswa untuk berpikir logis, konsisten,



 

 

sistematis dan mengembangkan system 
dokumentasi/catatan, (5) mengembangkan ke-
mampuan dan keterampilan untuk meme-
cahkan persoalan, (6) membantu siswa 
mengetahui bagaimana dan kapan meng-
gunakan berbagai alat peraga/media pen-
didikan matematika, seperti; jangka, penggaris,
kalkulator, dan sebagainya. 

4) Matematika sebagai alat komunikasi;       (1) 
mendorong siswa untuk mengenal sifat-sifat 
matematika, (2) mendorong siswa untuk 
membuat contoh sifat matematika,  (3) 
mendorong siswa untuk menjelaskan sifat 
matematika, (4) mendorong siswa untuk 
memberikan alasan perlunya kegiatan 
matematika, (5) mendorong siswa untuk 
membicarakan persoalan dan menulis 
matematika, (6) mendorong siswa untuk 
menulis dan membaca matematika, dan 
(7) menghargai bahasa ibu siswa dalam 
membicarakan matematika. 

Perencanaan 

Pembelajaran 

Matematika 

Ww.02 Perencanaan pembelajaran matematika sesuai 

dengan ketentuan Standar Nasional Pendidikan. 

Proses pembelajaran matematika direncanakan 

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 

siswa. 

 
 
 Ww.02 Perencanaan Pembelajaran Matematika. 



 

 

Silabus mata pelajaran matematika menjadi acuan 

dalam mempersiapkan rencana pembelajaran 

matematika. Perencanaan itu meliputi : 

1. AMP 

2. Program Tahunan/Semesteran 

3. Program Satuan Pelajaran 

4. Program Rencana Pengajaran 

5. Program Mingguan Guru 

6. Lembar Kerja Siswa 

Pelaksanaan 

Pembelajaran 

Matematika 

Ww.02 Pelaksanaan Pembelajaran Matematika  

Pelaksanaan pembelajaran matematika di Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Winong sejauh mungkin 

diusahakan sesuai dengan ketentuan Standar 

Nasional Pendidikan. Pelaksanaan pembelajaran itu 

memperhatikan jumlah maksimal siswa setiap 

kelas, rasio maksimal buku teks pelajaran setiap 

siswa dan rasio maksimal jumlah siswa setiap guru.

Penilaian 

Pembelajaran 

Matematika 

Ww.02 Penilaian Pembelajaran Matematika 

Penilaian pembelajaran merupakan bagian yang 

sangat integral dengan proses pendidikan. Penilaian 

adalah prasyarat mutlak dalam proses pembelajaran 

atau pun dalam proses pendidikan. Melalui 

penilaian dapat dilihat atau diukur, apakah tujuan 

pembelajaran yang telah ditetapkan tercapai atau 

belum. Menurut saya, tidak ada proses 

pembelajaran tanpa penilaian. Melalui penilaian 

kita dapat melihat proses pembelajaran yang 

diselenggarakan itu efektif atau tidak, berhasil atau 

gagal dan lain sebagainya. Oleh karena itu harus 

dilaksanakan secara sungguh-sungguh, 

dipersiapkan dengan baik dan dilaksanakan dengan 



 

 

penuh tanggung jawab. Penilaian proses 

pembelajaran harus dijauhkan dari kesan 

memenuhi tuntutan formalitas dan sekedar sebagai 

sesuatu rutinitas. Penilaian yang baik adalah 

jendela untuk melihat, apakah proses pembelajaran 

yang diselenggarakan bermutu atau tidak. Dalam 

perspektif inilah penilaian proses pembelajaran 

matematika di sekolah ini dilaksanakan. 

Evaluasi dalam pelajaran matematika di-

laksanakan dengan ulangan harian, semesteran, 

PR/tugas. Titik berat alam penilaian adalah 

keterampilan proses dan ketelitian dalam 

menghitung. 

Usaha untuk 

Meningkatkan 

Kualitas 

Ww.02 Usaha untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran 

Matematika  

Karena kurangnya sarana pendukung, salah satu 

strategi yang diterapkan adalah mengajak siswa 

mempraktekkan teori yang ada dengan sarana 

seadanya yang ada di sekitar. Juga dapat diselingi 

dengan permainan-permainan yang menggunakan 

logika. Untuk meningkatkan kedisiplinan siswa, 

siswa diberi tugas individu/ kelompok, sehingga 

mereka akan terbiasa untuk berpikir. Strategi untuk 

meningkatkan motivasi siswa, untuk materi-materi 

tertentu diberikan praktikum untuk menerapkan 

teori atau konsep dalam matematika ke dalam 

kehidupan nyata. Apa yang saya ungkapkan itu 

merupakan pelaksanaan dari upaya meningkatkan 

aktivitas dan kreativitas, disiplin dan motivasi yang 

sudah saya utarakan berkaitan dengan manajemen 

peningkatan kualitas pembelajaran matematika. 



 

 

 

1. Dikembangkan rasa percaya diri dan 

mengurangi rasa takut siswa. 

2. Memberi kesempatan kepada seluruh siswa 

untuk berkomunikasi ilmiah secara bebas dan 

terarah. 

3. Melibatkan siswa dalam menentukan tujuan 

belajar dan evaluasi. 

4. Memberikan pengawasan yang tidak terlalu 

ketat dan tidak otoriter. 

5. Melibatkan mereka secara aktif dan kreatif 

dalam proses pembelajaran secara keseluruhan. 

 

1. Mempelajari pengalaman peserta didik atau 

siswa di sekolah melalui Kartu Catatan 

Komulatif. 

2. Mempelajari nama-nama siswa secara 

langsung, misalnya melalui daftar hadir di 

kelas. 

3. Memperhatikan lingkungan kerja dan 

lingkungan siswa. 

4. Memberikan tugas yang jelas, dapat dipahami 

dan tidak bertele-tele. 

 

5. Menyiapkan kegiatan sehari-hari agar apa 

yang dilakukan dalam pembelajaran sesuai 

dengan yang direncanakan, tidak terjadi 

banyak penyimpangan. 

6. Bergairah dan semangat dalam melakukan 

pembelajaran, agar dijadikan teladan oleh 

siswa. 



 

 

7. Membuat peraturan yang jelas dan tegas agar 

bisa dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh 

siswa dan lingkungannya. 

 

1. Siswa akan belajar lebih giat apabila topik 

yang dipelajarinya menarik, dan berguna bagi 

dirinya. 

2. Tujuan pembelajaran harus disusun dengan 

jelas dan diinformasikan kepada siswa, 

sehingga mereka mengetahui tujuan 

belajarnya. 

3. Siswa harus selalu diberitahu tentang hasil 

belajarnya. 

4. Pemberian pujian dan hadiah, dan juga 

hukuman apabila perlu. 

5. Memanfaatkan sikap, cita-cita, dan rasa ingin 

tahu siswa. 

6. Mengusahakan untuk memperhatikan 

perbedaan individual siswa. 

7. Mengusahakan memenuhi kebutuhan siswa 

dengan jalan memperhatikan kondisi fisiknya, 

memberikan rasa aman dan lain sebagainya. 

 

1. Memberikan pertanyaan. 

2. Memberikan tugas/PR secara terstruktur. 

3. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

menampilkan hasil karyanya. 

4. Berdiskusi. 

5. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk 

bertanya ataupun membuat soal. 

6. Pengajaran menggunakan media. 



 

 

7. Mengusahakan pengajaran dengan menye-

nangkan. Matematika bukan “momok” atau 

sesuatu hal yang menakutkan. 

8. Memberi hadiah. 

9. Memberi permainan, teka-teki, dan kuis. 

Faktor Pendukung Ww.02 Faktor Pendukung Peningkatan Kualitas 

Pembelajaran Matematika 

Pertama-tama dukungan datang dari keluarga atau 

orang tua. Pada umumnya orang tua memberikan 

motivasi kepada anak. Motivasi itu diberikan 

dalam wujud memberi kesempatan kepada anak 

untuk mengikuti les tambahan yang mana tutornya

adalah guru matematika itu sendiri. Berikutnya 

adalah sarana pembelajaran yang disediakan oleh 

sekolah. Kendati sarana pembelajaran matematika 

yang ada boleh dikatakan terbatas, namun cukup 

penting artinya baik baik guru maupun siswa. Bagi 

guru dengan sarana yang tersedia lebih 

memudahkan dalam menyam-paikan materi. Bagi 

siswa sarana yang ada sangat membantu dalam 

memahami materi. 

 

Orang tua siswa tetap melakukan pengawasan dan 

bimbingan belajar terhadap putra-putri dengan 

melakukan : (1) tidak menghidupkan pesawat TV 

dari jam 19.00 sampai dengan jam 21.00, (2) 

membangunkan anak pada waktu malam atau fajar 

untuk belajar lagi, dan        (3) menemani anak saat 

belajar. 

 

Kepala sekolah mengembangkan model 



 

 

kepemimpinan yang demokratis dan visioner. 

Kepala sekolah dalam berbagai kesempatan terus 

mendorong agar sekolah ini para siswanya 

menyenangi pelajaran matematika dan prestasinya 

bagus. Kepala sekolah terus mendorong dan selalu 

mengajak berdiskusi dengan guru untuk 

memajukan pembelajaran matematika, tidak saja 

agar siswa nilai ujian nasional matematikanya 

bagus, tetapi juga agar siswa terbiasa dapat 

menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran 

matematika dalam kehidupannya. Kepala sekolah 

selalu siap memfasilitasi yang sejauh mungkin bisa 

diusahakan oleh sekolah untuk kemajuan 

pembelajaran matematika. Kepala sekolah juga 

siap menerima masukan-masukan. Dalam 

mengambil keputusan, terlebih dahulu meminta 

pertimbangan. Kepala sekolah selalu memberi 

semangat untuk mewujudkan visi dan misi yang 

telah dicanangkan oleh sekolah. 

 
 
Faktor Kendala Ww.02 Faktor Kendala Peningkatan Kualitas Pembelajaran 

Matematika  

Secara singkat faktor-faktor kendala adalah : 

1. Kurangnya sarana. 

2. Motivasi anak kurang. 

3. Kurangnya penguasaan materi yang telah 

diberikan. 

4. Masih kuatnya anggapan bahwa belajar 

matematika itu sulit, sehingga tidak jarang 

matematika dianggap sebagai  momok, tidak 



 

 

hanya di kalangan kecil siswa, namun di 

kalangan sebagian besar siswa. 

Memang harus diakui penyelenggaraan pem-

belajaran tidaklah mudah. Demikian diakui oleh 

Jaworski, pembelajaran matematika sulit karena 

fakta menunjukkan bahwa para siswa mengalami 

kesulitan dalam mempelajari matematika. 

 



 

 

CATATAN LAPANGAN HASIL OBSERVASI 

Lokasi Obyek :  MTs. Negeri Winong Pati 

Jenis Obyek :  Tanggapan Siswa dan Orang Tua terhadap 

Pembelajaran Matematika 

Tanggal/Jam  :  20 Desember 2006         Jam  : 11.00 - 12.00 WIB 

Peneliti  :  Fariqah 

Koding Data/Hasil Pengamatan 
 a. Tanggapan Orang Tua 

- Hubungan sekolah dengan orang tua. 

Hubungan antara sekolah dengan orang tua siswa sementara ini 

cukup baik, harmonis, dan ada timbal balik. 

- Komunikasi sekolah dengan orang tua mengenai kemajuan 

belajar siswa. 

Untuk menyangkut masalah kemajuan belajar siswa antara 

madrasah dengan orang tua tetap ada. Komunikasi antara lain 

jika ada anak yang tidak masuk tanpa keterangan 4 (empat) kali 

berturut-turut, maka pihak madrasah memanggil orang tua dari 

siswa yang bersangkutan untuk dimintai keterangan tentang 

anaknya. 

- Masukan bagi kemajuan belajar siswa. 

Jika ada rapat orang tua atau wali murid banyak yang memberi 

masukan, saran atau usul demi kemajuan sekolah. 

- Keterbukaan madrasah terhadap masukan. 

Kaitannya dengan saran atau masukan yang diberikan oleh 

orang tua, madrasah sangat terbuka dan biasanya juga 

ditindaklanjuti. 

- Semangat belajar matematika siswa. 

Semangat belajar matematika putra-putri cenderung aktif bagi 

anak yang pandai, kadang malah banyak yang mengikuti kursus 

di luar madrasah, dan anak yang sedang-sedang saja pandainya, 



 

 

malah tidak mengembangkan atau tidak mengikuti kursus atau 

les, ini kan kebalik. 

- Pengawasan dan bimbingan belajar. 

Orang tua siswa melakukan pengawasan dan bimbingan belajar 

terhadap putra-putrinya dengan bukti : 

(1) tidak menghidupkan televisi dari jam 19.00 – 21.00. 

(2) membangunkan anak pada waktu malam atau fajar untuk 

belajar lagi. 

(3) Menemani anak saat belajar. 

 

b. Tanggapan Siswa  

- Suasana pembelajaran matematika 

Suasana pembelajaran matematika yang diselenggarakan oleh 

guru matematika sangat menarik perhatian siswa, terutama 

dalam penyampaian materi kepada siswa, karena selain 

disampaikan materi juga diberikan selingan permainan yang 

menggunakan logika. 

- Pengawasan guru terhadap materi 

Dalam kegiatan belajar mengajar pada materi pelajaran 

matematika, guru telah menguasai materi, terbukti dalam 

evaluasi siswa banyak yang berhasil. 

- Kesempatan untuk siswa berkreasi dalam proses pembelajaran 

Dalam proses pembelajaran guru selalu memberi kesempatan 

kepada siswa untuk berkreasi, karena metode yang digunakan 

dalam kegiatan belajar mengajar bervariasi. Maksudnya tidak 

hanya bersifat ceramah saja, akan tetapi juga digunakan metode 

diskusi, tugas, maupun tanya jawab, sehingga siswa dapat 

mengembangkan kreasinya masing-masing. 

 

- Motivasi dari guru  

Ya. Memang guru selalu memberi motivasi untuk kemajuan 



 

 

siswa. Hal ini dilakukan pada awal maupun di akhir kegiatan. 

Ini terbukti pada pemberian evaluasi siswa yang dinilai baik 

diberikan pujian, sedangkan siswa yang mendapat nilai kurang 

diberikan semangat untuk belajar lebih giat. 

- Kedisiplinan dalam belajar matematika  

Guru matematika selalu menekankan kedisiplinan untuk 

kemajuan siswa, agar terbiasa dalam kehidupan sehari-hari. 

- Minat belajar matematika 

Minat belajar siswa pada mata pelajaran matematika adalah 

cukup sulit untuk memahami dan mencerna, tetapi dengan 

adanya sarana dan prasarana yang memadai, maka minat untuk 

belajar matematika itu menjadi meningkat. 

- Belajar matematika tidak sulit 

Dari pertama mendengarkan pelajaran matematika adalah 

pelajaran yang sangat sulit, apalagi menerima pelajarannya. 

Akan tetapi apabila kita anggap pelajaran itu penting bagi siswa, 

maka kita harus menyukai pelajaran itu. Bila hal ini bisa 

disadari oleh teman-teman, maka niscaya pelajaran matematika 

tidak akan sulit, bahkan akan membawa kemanfaatan yang lebih 

besar. 

- Kompetisi belajar  

Guru matematika sering menciptakan kompetisi matematika 

untuk siswanya, hal ini demi kemajuan siswa itu sendiri dalam 

menghadapi era globalisasi yang serba canggih. 

 

 

 
 

 

 


