
 
 

i 
 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBENTUKAN AKHLAK SANTRI MADRASAH DINIYAH 

TAKMILIYAH AWWALIYAH UZLIFATIL JANNAH  

MAKASSAR 

 

IMPLEMENTATION OF LEARNING MANAGEMENT IN THE 

ESTABLISHMENT OF CHARACTERISTICS OF SANTRI 

MADRASAH DINIYAH TAKMILIYAH AWWALIYAH 

 UZLIFATIL JANNAH MAKASSAR 

 

 
 
 

TESIS 
 
 

Oleh : 

MUKHLASHAH DHIYAUL AUNI 

NIM : 105011101920 

 

 
PROGRAM PASCASARJANA 

MAGISTER PENDIDIKAN ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR 

1444 H / 2022 M 



 

ii 
 

IMPLEMENTASI MANAJEMEN PEMBELAJARAN DALAM 

PEMBENTUKAN AKHLAK SANTRI MADRASAH DINIYAH 

TAKMILIYAH UZLIFATIL JANNAH MAKASSAR 

 

TESIS 

 

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Magister  

Program Studi 

 Magister Manajemen Pendidikan Islam 

 

 Disusun Dan Diajukan Oleh 

MUKHLASHAH DHIYAUL AUNI 

NIM : 105011101920 

 

Kepada 

 

PROGRAM PASCASARJANA 

MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM 

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR MAKASSAR 

1444 H / 2022 M 



 

iii 
 



 

iv 
 



 

v 
 

 

 
 

 

 

 



 

vi 
 

ABSTRAK 

Mukhlashah Dhiyaul Auni. 2022. Implementasi Manajemen 

Pembelajaran dalam Pembentukan Akhlak Santri Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah Uzlifatil Jannah Makassar. Dibimbing oleh Abd. 

Rahman Getteng dan H. Abd. Rahim Razaq. 

 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Menganalisis implementasi 
manajemen pembelajaran Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah 
Uzlifatil Jannah Makassar (2) Menganalisis pembentukan akhlak santri 
Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar (3) Menganalisis 
faktor pendukung dan penghambat implementasi manajemen 
pembelajaran dalam pembentukan akhlak santri Madrasah Diniyah 
Takmiliyah Awwaliyah Uzlifatil Jannah Makassar.  Penelitian 
menggunakan metode analisis kualitatif dengan  teknik pengumpulan data 
melalui dokumentasi, studi pustaka wawancara kepala sekolah, wakil 
kepala sekolah bidang kurikulum, wakil kepala bidang kesiswaan, guru 
mata pelajaran, wali kelas, santri dan beberapa orangtua/wali santri.  

 
Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: (1) Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Awwaliyah Uzlifatil Jannah Makassar sudah 
mengimplementasikan manajemen pembelajaran dengan baik sesuai 
dengan fungsi manajemen. Perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan 
dan pengevaluasian yang sudah berjalan efektif. Penerapan manajemen 
pembelajaran yaitu meliputi metode pembelajaran yang menyenangkan, 
tenaga pendidik yang kreatif dan profesional, materi pelajaran yang 
menarik, dan santri-santri yang aktif dalam setiap proses pembelajaran. 
(2) Pembentukan Akhlak Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Awwaliyah 
Uzlifatil Jannah Makassar telah memberikan hasil yang baik seperti 
melakukan berbagai bentuk upaya dan kegiatan keagamaan yang dapat 
diikuti oleh santri maupun masyarakat sekitar. (3) Faktor Pendukung dari 
Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Membentuk  Perilaku 
Agama Santri dalam Membentuk Perilaku Agama Santri Madrasah 
Diniyah Takmiliyah Awwaliyah Uzlifatil Jannah Makassar meliputi 
perencanaan pembelajaran yang baik, kurikulum dan pembelajaran yang 
kontekstual, para pengajar yang profesional, serta sarana dan prasarana 
yang memadai. Adapun faktor penghambat yaitu kurangnya waktu untuk 
madrasah diniyah dan faktor lingkungan dari luar madrasah. 

 
 

Kata Kunci : Manajemen Pembelajaran, Perilaku Akhlak 
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BAB I  
PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang  

Bila di amati sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari- 

hari, maka akan nampak dengan jelas adanya dua potret yang berbeda 

antara yang satu dengan yang lainnya. Yaitu potret 

manusia yang bersikap dan berperilaku baik, dan potret manusia 

yang bersikap dan berperilaku tidak baik. Kadir Djaelani (2003:57)  

Ukuran baik dan tidak baik dalam kehidupan manusia ini sangat 

ditentukan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat. Norma-norma 

tersebut dapat berupa ajaran agama, dan dapat pula berupa adat istiadat 

atau tradisi yang ada dan berlaku dalam suatu kelompok masyarakat, 

maka hakekatnya adalah berbicara tentang akhlak.  

Pada saat ini, orang dihadapkan pada masalah etika dan moral 

yang serius. Jika dibiarkan akan menghancurkan masa depan agama dan 

bangsa. Moralitas pada dasarnya tergantung pada orangnya, dan itu 

tergantung pada perilaku dan juga tindakan. Ketika seorang ibu 

berperilaku buruk, dia memiliki moral yang buruk dan sebaliknya. Etika 

tidak dapat dipisahkan dari pendapat dan hukum. 

Oleh karena itu, moralitas adalah pola perilaku, sehingga dalam 

menggambarkan perilaku yang baik, moralitas adalah perilaku manusia, 

atau lebih tepatnya nilai perilakunya, yang dapat berupa nilai baik atau 

sebaliknya nilai buruk. Yang dihargai di sini adalah . perilaku manusia 
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terhadap Tuhan, ibadah terhadap sesama. Misi utama Rasulullah saw. 

diutus untuk akhlak yang lengkap . Seseorang yang perilakunya 

berdasarkan ajaran Islam, yang didasarkan pada wahyu, dapat dikatakan 

berakhlak. Rasulullah (saw) menunjukkan kesadarannya akan 

keberadaan Allah Ta'ala dan menyadari setiap saat bahwa Allah . 

mengetahui semua tindakan sehingga semua aktivitas kehidupan 

mengabdi kepada Allah swt. 

Dalam ajaran agama Islam ukuran baik dan buruk itu ditentukan 

oleh Alquran dan suri tauladan Rasulullah saw. (Sunnah Rasul) 

sebagaimana dinyatakan dalam ayat berikut:  

َوة   ٱّللَِّ  َرُسولِ  ِفى لَُكم   َكانَ  لََّقد   …    َحَسَنة   أُس 

Terjemahnya:  

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang 

baik bagimu,….” (Q.S. Al-Ahzab : 21) 

Dalam sebuah hadits Rasulullah saw. juga dinyatakan:  

َما تُ  إِنَّ الَقِ  َمَكاِرمَ  ألَُتم  مَ  ُبِعث   …األَخ 

Artinya:  

“Sesungguhnya aku (Muhammad) diutus (oleh Allah) 

untuk menyempurnakan akhlak yang mulia”. (HR. Bukhori)  

nadresedreB serdas rdeaes sales aadmegred resae ٌمةرلكا قخالا   

(akhlak yang baik) menurut ajaran Islam adalah akhlak yang bersumber 

dari Alquran dan Sunnah Rasul. Masalah akhlak dan 

perilaku agama menjadi problematika bagi masa anak-anak saat ini, 

karena pada masa ini mereka telah mengalami perubahan fase dan 

mulai ragu terhadap kaidah-kaidah dan ketentuan agama. Keraguan 
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dan kebimbangan itu mungkin berakhir apabila mereka dapat tunduk 

atau menentang ketentuan-ketentuan  tersebut.  

Kebimbangan pikiran anak itu, merefleksi terhadap tingkah laku, 

sehingga mereka tampak berbeda. Ketegangan emosi, peristiwa yang 

menyedihkan dan keadaan yang tak menyenangkan berpengaruh 

besar pada sikap anak dalam masalah keagamaan. Imran (2007: 4)  

Perilaku keagamaan anak dapat dibentuk melalui pendidikan dan 

pengajaran. Masalah pendidikan adalah masalah kehidupan manusia, 

proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses 

perkembangan hidup dan kehidupan manusia, bahkan keduanya 

pada hakekatnya adalah proses yang satu. Pendidikan merupakan 

pemberian informasi kepada anak didik di mana berdasarkan 

pengamatan dan kenyataan menunjukkan bahwa perkembangan dan 

terobosan teknologi informasi akan terus berlanjut ke depan. Oleh karena 

itu, tidak sulit untuk memperkirakan bahwa salah satu ujian bagi 

kemahiran dan keandalan manajemen di masa depan adalah 

kemampuannya memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut. Untuk 

menciptakan manusia dewasa yang mampu menciptakan teknologi, jelas 

memerlukan satu lembaga lembaga pendidikan. Pendidikan menjadi 

tanggungjawab semua pihak, baik orang tua, masyarakat dan pemerintah. 

Dalam kenyataan praktik sehari-hari di lingkungan sekolah masih 

banyak dijumpai adanya gejala-gejala dan perilaku peserta didik yang 

menunjukkan adanya kemerosotan akhlak, serta muncul tindak 



4 
 

 
 

pelanggaran yang menjurus kepada negativisme pada kalangan pelajar. 

Kemerosotan akhlak yang berupa kenakalan remaja pada siswa biasanya 

terjadi pada tingkat SD (seklah dasar). Pada usia tersebut, siswa 

mempunyai kecenderungan yang besar untuk mencoba sesuatu atau rasa 

ingin tahu, kebutuhan aktualisasi diri dan juga yang paling terberat 

seorang siswa adalah menjaga dirinya dalam pergaulan. 

Selain lingkungan keluarga, sekolah juga memegang peranan 

penting dalam pendidikan anak. Sekolah dapat mempengaruhi tumbuh 

kembang anak melalui . agama, moral dan nuansa anak lainnya melalui . 

pembelajaran di dalam kelas dan kepemimpinan di luar kelas. Sekolah 

juga melayani untuk memungkinkan anak-anak mengembangkan nilai-

nilai agama dalam kehidupan mereka. Pembentukan karakter penting di 

semua . jenjang pendidikan, dari sekolah dasar hingga universitas. Secara 

umum, pendidikan moral diperlukan sejak masa kanak-kanak." Pendidikan 

akhlak sejak masa kanak-kanak atau biasa disebut dengan usia emas 

bahwa usia dini menentukan kemampuan anak hingga Potensi. 

perkembangan optimal, menambah nilai, menciptakan kesadaran, juga 

kecerdasan. 

Berkaitan dengan kemerosotan moral siswa tersebut, sekolah 

sering dituntut untuk bertanggung jawab dengan keadaan itu. Sekolah 

sebagai sebuah lembaga pendidikan diharapkan tidak hanya sebagai 

tempat untuk memperoleh ilmu pengetahuan saja, tetapi juga diharapkan 

dapat memberi bekal yang cukup dalam membentuk kepribadian siswa 
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yang tangguh dalam menghadapi era globalisasi. Demikian juga ajaran-

ajaran moral dan tata nilai yang berlaku di masyarakat juga menjadi 

prioritas yang tidak dapat diabaikan sekolah untuk ditanamkan kepada 

siswa. Hal ini tercantum dalam undang-undang No.20 Tahun 2003 

Tentang sistem pendidikan Nasional dinyatakan: Pendidikan adalah usaha 

sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses 

pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi 

dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, 

kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan 

dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Perilaku-perilaku yang 

menunjukkan kemerosotan akhlak pelajar di atas, diperlukan sebuah 

usaha yang sungguh-sungguh dari pihak sekolah untuk mengantisipasi 

berbagai bentuk kenakalan siswa di sekolah. Salah satu cara yang dapat 

ditempuh adalah membangun akhlak siswa agar berbudi pekerti luhur, 

bertanggung jawab, berkepribadian kuat, dan jujur, serta membentuk 

karakter yang kuat dalam kehidupannya terutama moral yang berbentuk 

akhlakul karimah. Hal tersebut dapat dilakukan melalui pendidikan budi 

pekerti yang diintegrasikan pada setiap mata pelajaran maupun kegiatan 

ekstrakurikuler. 

Masalah etika harus menjadi perhatian seluruh masyarakat, 

terutama lembaga pendidikan Islam yang lebih peduli dengan agama, oleh 

karena itu, moral dan etika harus selalu diajarkan kepada siswa dan 

mencakup banyak unsur pendidikan spiritual, pendidikan intelektual, 
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pendidikan jasmani dan agama. Moralitas dalam peradaban Islam - 

adalah tembok pembatas dan fondasi di mana martabat Islam dibangun. 

Nilai-nilai moral dalam Islam ada dalam setiap aturan kehidupan baik 

secara individu maupun dalam masyarakat. 

Pendidikan agama merupakan bagian  integral dari 

sistem pendidikan nasional (UU Sisdiknas pasal 12) memiliki 

kontribusi yang besar dalam penanaman nilai-nilai moral spiritual 

dan perilaku keberagamaan peserta didik. Penanaman nilai-nilai 

keagamaan ini sangat diprioritaskan dalam pembelajaran pendidikan 

agama karena pendidikan agama berperan penting dalam pembentukan 

sikap dan perilaku manusia dalam kehidupan sehari-hari. Dalam 

kaitan ini maka keberhasilan penyelenggaraan pendidikan agama 

di sekolah harus mendapatkan perhatian dari berbagai kalangan 

seperti pemerintah, masyarakat maupun lembaga sosial keagamaan yang 

ada. Choirul Yusuf (2008:2)  

Perlunya upaya dan langkah-langkah strategis dalam pembentukan 

akhlak peserta didik. Upaya membentuk akhlak yang baik pada diri siswa, 

diperlukan pengaturan yang sistematis, seperti halnya manajemen 

pengajaran atau proses pembelajaran. Melalui proses pembelajaran, 

sekolah perlu memperhatikan pengembangan dan memperbaiki mental 

pada peserta didik. Dengan demikian lain, diperlukan sebuah manajemen 

khusus yang dikembangkan pihak sekolah untuk meningkatkan kualitas 

akhlak siswa. Berbagai upaya dalam penanganan kualitas akhlak siswa 
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merupakan suatu tugas yang berat dan penuh tantangan. Untuk itu, 

diperlukan langkah terpadu dari berbagai pihak, baik sekolah, guru, siswa, 

organisasi kesiswaan, maupun peran serta orang tua siswa.  

Memperoleh ilmu pengetahuan untuk membentk perilaku akhlak 

anak jelas memerlukan lembaga pendidikan. Keberhasilan pendidikan 

itu sangat ditentukan oleh kepala sekolah yang mengatur seluruh 

kegiatan pengajaran agar tercapai lebih efektif, efesien, produktif dengan 

cara evaluasi atau penilaian yang dapat dimanfaatkan sebagai perbaikan-

perbaikan di masa mendatang. Lembaga pendidikan bisa membentuk 

perilaku agama seorang anak menjadi lebih berkualitas. 

Pada masa sekarang, sudah banyak lembaga pendidikan yang bisa 

menjembati anak-anak untuk memperoleh ilmu baik ilmu umum maupun 

ilmu agama. Lembaga pendidikan Islam saat ini sudah berkembang pesat 

mulai dari pendidikan formal, informal, maupun nonformal. Salah satu 

lembaga pendidikan Islam nonformal yang sudah cukup berkembang baik 

yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah.  

Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan lembaga pendidikan 

Islam nonformal yang bisa menjadi wadah untuk membentuk perilaku 

agama anak-anak saat ini. Madarasah Diniyah Takmiliyah sudah dikenal 

sejak awal perkembangan Islam di Nusantara. Pengajaran Islam saat itu 

berkembang alamiah melalui proses alkuturasi yang berjalan secara 

perlahan dan damai dan akhirnya menjadi bagian tak terpisahkan 

dari kehidupan masyarakat.  
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Pada masa penjajahan, lembaga pengajaran dan pendidikan 

agama hampir ada di semua lingkungan masyarakat yang mayoritas 

penduduknya beragama Islam dengan nama dan bentuk yang beragam, 

seperti pengajian, surau, rangkang, sekolah agama dan lain-lain. Materi 

keagamaan Islam yang diberikan juga bermacam-macam. Namun secara 

umum, materi-materi keagamaan tersebut meliputi aqidah, ibadah, 

akhlak, baca tulis Alquran dan Bahasa Arab. Penyelenggaraan 

dan pengelolaan pendidikan semacam ini ditumbuhkembangkan 

oleh masyarakat dan untuk kepentingan masyarakat itu sendiri. 

Pada perkembangan berikutnya, seiring dengan munculnya ide-ide 

pembaruan pendidikan agama dan atas dukungan pemerintah, sebagian 

lembaga pendidikan keagamaan yang beragam tersebut 

bersentuhan dengan metode pendidikan klasikal modern yang 

berprogram. Proses ini kemudian mendorong lahirnya istilah “madrasah 

diniyah” atau “pendidikan diniyah”.  

Masyarakat Islam pada berbagai tempat penyelenggaraan dan 

mengembangkan pendidikan model ini dengan semangat kemandirian 

dan ketulusan yang didasari kesadaran akan pentingnya pemahaman dan 

penanaman nilai-nilai agama bagi para peserta didik. Butuh waktu yang 

tidak sedikit hingga akhirnya, madrasah diniyah dan berbagai 

model pendidikan sejenisnya mendapatkan pengakuan sebagai bagian 

integral dari sistem pendidikan nasional.  
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Dalam PP No. 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan 

Keagamaan dijelaskan bahwa pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah 

merupakan pendidikan keagamaan non-formal yang keberadaannya 

tumbuh dan berkembang di masyarakat. Untuk keperluan teknis 

penyelenggaraan masyarakat membutuhkan ketentuan-ketentuan umum 

dalam rangka meningkatkan pelayanan pendidikan keagamaan 

kepada masyarakat, Diniyah Takmiliyah tetap diberi keleluasaan untuk 

melakukan modifikasi pengelolaan maupun pelaksanaan sistem 

kurikulum agar sesuai dengan kondisi lingkungannya. 

Pendidikan Keagamaan Islam nonformal melalui satuan Madrasah 

Diniyah Takmiliyah (MDT) bertujuan untuk memperdalam ilmu-ilmu 

keagamaan secara umum, dan melengkapi pendidikan agama Islam (PAI) 

bagi siswa maupun mahasiswa sebagai pendalaman lebih lanjut atau 

penguatan. Kementerian Agama RI (2014:2)  

Kebutuhan siswa dan mahasiswa di lembaga pendidikan 

formal umum sangat dirasakan mengingat terbatasnya porsi pendidikan 

agama Islam (PAI) dalam kurikulum yang mereka ikuti. Akan tetapi, bukan 

berarti siswa dan mahasiswa pendidikan formal berciri khaskan 

Islam (Madrasah dan perguruan tinggi Islam) terlepas dari kebutuhan 

semacam ini. Oleh sebab itu, Madrasah Diniyah Takmiliyah mulai dari 

tingkat Ula,Wustha, “ulya maupun al-Jami‟ah yang tahun ini secara 

formal mendapatkan pengakuan dalam sistem pendidikan nasional, 
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terbuka bagi siswa dan mahasiswa manapun, bahan bagi mereka yang 

tidak berkesempatan mengikuti pendidikan formal. 

Sekolah secara tegas perlu mempunyai perencanaan sistem 

manajemen akhlak yang diberlakukan sebagai pedoman baku. Dalam 

sistem perencanaan manajemen akhlak tersebut, terdapat strategi yang 

dapat ditempuh sekolah untuk menanamkan nilainilai moral dan sekaligus 

sanksi yang diberlakukan bagi siswa yang melanggar aturan. Cara 

implementasi pendidikan akhlak yaitu mengintegrasikan pendidikan akhlak 

kedalam semua bidang studi. Selain itu, juga melalui kegiatan 

ekstrakurikuler, seperti pramuka, organisasi keagamaan di sekolah, 

peringatan hari keagamaan, dan kegiatan-kegiatan lain yang positif. 

Selain ketiga cara di atas, keteladanan kepala sekolah, guru, dan staf 

sekolah juga penting diperhatikan yang pada umumnya dijadikan acuan 

siswa dalam bertingkah-laku di sekolah.  

Proses pendidikan ini merupakan salah satu indikator predikat 

sekolah yang unggulan. Sekolah unggulan adalah sekolah yang 

dikembangkan untuk mencapai keunggulan dalam keluaran (output) dan 

masukan (input) yang unggul disertai dengan proses pendidikan yang 

memadai. Sekolah ini sudah mempunyai sistem perencanaan manajemen 

pendidikan akhlak yang diberlakukan kepada siswa, cara menanamkan 

nilai-nilai moral, dan sangsi yang diberikan bagi yang melanggar. Dalam 

perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan tersebut, 

terdapat juga evaluasi untuk menilai keberhasilan penanaman nilai-nilai 
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moral yang dilakukan setiap tahun. Evaluasi ini penting dilakukan untuk 

melihat keberhasilan manajemen akhlak dan kelemahan sistem yang 

diberlakukan. Dari evaluasi, juga dapat diperoleh faktor-faktor penyebab 

dekadensi moral pada siswa. Temuan ini selanjutnya ditindak lanjuti agar 

diperoleh solusi, sehingga kenakalan serupa tidak terulang kembali pada 

siswa yang lain. Dalam pelaksanaan program tersebut, juga ditemui 

beberapa kendala yang menghambat dalam penanaman moral pada 

siswa. 

Kesalahan-kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi 

meskipun tergolong sepele, menunjukkan bahwa nilai-nilai akhlak 

terutama para siswa masih perlu ditingkatkan oleh pihak sekolah. Kepala 

sekolah sebagai orang yang paling bertanggung jawab di sekolah, 

maupun guru dan tenaga kependidikan pada sekolah tersebut perlu diteliti 

tentang sejauh mana mengaktualisasikan dirinya dan staf dilingkungan 

kerjanya dalam mengembangkan manajemen pendidikan akhlak di 

sekolah. Fenomena permasalahan tentang menurunnya akhlak tersebut di 

atas, maka perlu dikaji melalui research atau penelitian tersendiri. Adapun 

kajian penelitian ini terfokus pada implementasi manajemen yang 

diterapkan dalam merealisasikan pendidikan akhlak di sekolah. 

Pentingnya kajian ini adalah dalam kerangka menuju kemajuan sekolah 

yang berkualitas dan unggul dengan berbasis nilai-nilai akhlak yang mulia, 

baik di lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat secara keseluruhan. 
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Siswa harus memiliki akhlak yang baik dalam hubungannya dengan 

Tuhan (hablumina Allah) dan dengan manusia (hablumina Annas). 

Mengenai kedudukan moral anak, lingkungan keluarga adalah pendidikan 

pertama dan terpenting yang mampu membentuk karakter anak. Orang 

tua adalah pendidik pertama yang membesarkan anak, terutama dalam 

menanamkan iman, dan keyakinan ini sangat diperlukan bagi anak untuk 

mengembangkan akhlak yang baik. Selain lingkungan keluarga, sekolah 

juga berperan penting dalam pembentukan karakter anak. Sekolah dapat 

mempengaruhi tumbuh kembang anak melalui . agama, moral dan nuansa 

anak lainnya melalui . pembelajaran di dalam kelas dan kepemimpinan di 

luar kelas. Sekolah juga melayani untuk memungkinkan anak-anak 

mengembangkan nilai-nilai agama dalam kehidupan mereka. 

Berlatarbelakang permasalahan diatas, maka peneliti bermaksud 

akan melakukan penelitian terhadap salah satu Madrasah Diniyah 

Takmiliyah yang ada di Makassar yaitu Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Uzlifatil Jannah Makassar yang perkembangannya sudah cukup baik dan 

memiliki manajemen pembelajaran yang baik, sehingga peneliti ingin 

berfokus meneliti pada proses manajemen pembelajaran dalam 

membentuk akhlak santri di madrasah tersebut dengan mengambil judul 

penelitian “Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Pembentukan 

Akhlak Santri di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar”. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah 

dipaparkan tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian 

ini adalah sebagai berikut:  

1. Bagaimana implementasi manajemen pembelajaran Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar ? 

2. Bagaimana pembentukan akhlak santri Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar? 

3. Bagaimana faktor pendukung dan penghambat implementasi 

manajemen pembelajaran dalam pembentukan akhlak santri 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar ? 

C. Tujuan Penelitian  

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan dari penelitian  

ini adalah :  

1. Untuk menganalisis implementasi manajemen pembelajaran  

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar. 

2. Untuk menganalisis pembentukan akhlak santri Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar. 

3. Untuk menganalisis faktor pendukung dan penghambat 

implementasi manajemen pembelajaran dalam pembentukan 

akhlak santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

Makassar 
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D. Manfaat Penelitian  

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara 

teoritis maupun secara praktis sebagai berikut:  

1. Secara Teoritis 

Dari hasil penelitian yang dilakukan ini nantinya diharapkan 

dapat menjadi acuan dan pedoman bagi guru Madrasah Diniyah 

Takmiliyah dan pihak-pihak yang tekait dalam meningkatkan 

kualitas manajemen pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah. Selain 

itu juga, diharapkan dapat menjadi bahan bacaan serta 

referensi bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang akan melakukan 

penelitian terkait judul penelitian yang sama.  

2. Secara Praktis  

Kegunaan penelitian ini mampu menjadi bahan masukan bagi 

setiap pegawai dan tenaga pendidik untuk memaksimalkan 

manajemen pembelajaran terhadap santri di Madrasah. 
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BAB II 

PEMBAHASAN 

A. Tinjauan Hasil Penelitian  

Tinjauan hasil penelitian adalah muatan hasil penelitian 

sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. 

Tema yang akan peneliti bahas dalam tesis ini yaitu Implementasi 

Manajemen Pembelajaran dalam Pembentukan Akhlak Santri 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar, dengan 

fokus penelitian yaitu menggali informasi tentang implementasi 

manajemen pembelajaran di Madrasah serta  informasi tentang 

pembentukan akhlak santri di Madrasah.  

Peneliti akan menyertakan dan melampirkan beberapa hasil 

penelitian baik dalam bentuk disertasi, tesis, dan jurnal yang akan 

dijadikan sebagai bahan referensi utama dalam penelitian ini dan 

juga untuk memperkaya kajian teoritis dalam penulisan tesis ini ke 

dalam bentuk tabel sebagai berikut: 
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No Nama Penulis Judul Penelitian Tahun Hasil Penelitian 

1. Hermasnyah 

Metode Pembiasaan  

Keagamaan Dalam 

Membentuk Akhlakul 
Karimah  Santri 
Diniyah Takmiliyah 

Awaliyah Al Istiqomah 

2020 

DTA Al- 
Istiqomah sudah dapat 
memfasilitasi anak 
didik dengan materi 
dan sarana belajar 
yang proporsional bagi 
anak didik. 

2 Syaepul Manan 

Pembinaan Akhlak 
Mulia Melalui 
Keteladanan Dan 
Pembiasaan 

2020 

Pelaksanaan 
pembinaan akhlak 
mulia di MTs Al 
terimplementasikan ke 
dalam program rutinitas 
dan insindental yang 
menjadi keharusan bagi 
peserta didik. Adapun 
bentuk keteladanan 
yang ditunjukkan oleh 
guru-guru meliputi 
disiplin waktu 

3 
Winda, Rido 
Kurnianto, 
Ayok Ariyanto 

Manajemen 
Pembelajaran 
Madrasah Diniyah 
Nurul Huda Krajan 
Krebet Jambon 
Ponorogo 

2018 

Manajemen Madrasah 

Diniyah Nurul Huda 

yang meliputi 

perencanaan yaitu 

membahas tentang 

persiapan guru dalam 

mengaja yaitu dengan 

cara pemahaman 

materi sebelum 

diajarkan dan 

penentuan sasaran 

yaitu terletak pada 

hafalan jus 30 dan doa 

sehari hari. 

4 
Lan Lan 
Muhria 

Peran Madrasah 
Diniyah Takmiliyah 
Awaliyah Dalam 

2020 
Peran Madrasah 
Diniyah Takmiliyah 
memiliki signifikansi 
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Dari pustaka tersebut diatas terdapat persamaan dan perbedaan 

dengan hasil penelitian tesis yang peneliti angkat. Persamaanya adalah 

penelitian sebelumnya dengan penelitian tesis peneliti sama-sama 

Pembentukan Mental 
Anak Yang 
Berakhlakul Karimah 

dalam melestarikan 
kontinuitas pendidikan 
Islam dan nilai-nilai 
moral etis keislaman 
bagi masyarakat.  

5 
Asep Irfan 

Saepul Milah 

Pembelajaran Aqidah 
Akhlak di Madrasah 
Diniyah Takmiliyah 
Awaliyah (MDTA) 

2020 

Strategi pembelajaran 

Aqidah Akhlak siswa 

memiliki dua strategi 
yaitu : membuat 
perencanaan 

Pembelajaran dan 

menentukan jenis 

metode pembelejaran. 

Jenis-jenis metode 

pembelajaran yang 
digunakan adalah 

metode keteladanan, 
metode ceramah dan 

metode tanya jawab. 

6 Mukhlashah 

Implementasi 
Manajemen 
Pembelajaran dalam 
Pembentukan Akhlak 
Santri Madrasah 
Diniyah Takmiliyah 
Uzlifatil Jannah 
Makassar 

2022 

Implementesi 
Manajemen 
Pembelajaran dalam 
Pembentukan Akhlak 
Santri di Madrasah ini 
sudah efektif. Dapat 
dilihat dari hasil dari 
manajemen 
pembelajaraan yang 
mencakup semua 
fungsi manajemen dan 
pembentukan akhlak 
santri yang sudah  
terlihat   baik. 
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membahas tentang akhlak dan moral. Sedangkan perbedaanya hasil 

penelitian yang ditulis oleh Saudara Hermansyah membahas tentang 

bagaimana metode pembelajaran akhlak. Hasil penelitian yang ditulis oleh 

saudara Syaepul Manan membahas tentang pelaksanaan pembinaan 

akhlak. Hasil penelitian dari saudari Winda, dkk. Yaitu membahsan tetang 

penggunaan metode yang di gunakan dalam pembelajaran akhlak di 

madrasah tersebut. Dan hasil penetian yang ditulis oleh Saudara Asep 

Irfan membahas tentang jenis dan metode pembelajaran akhlak yang di 

lakukan oleh guru di sekolah tersebut. 

Dari pemaparan tabel diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa 

hal yang membandingkan hasil penelitian dari peneliti dengan peneliti-

peneliti lainnya ialah terletak pada proses pembelajarannya yaitu hasil dari 

peneliti menerapkan semua fungsi manajemen dalam proses 

pembelajaran dan pembentukan akhlak santri di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar. 

B. Tinjauan Teori dan Konsep  

1. Manajemen Pembelajaran  

a. Pengertian dan Unsur-Unsur Manajemen  

Manajemen sebagai suatu disiplin ilmu, dalam pelaksanaanya 

menempati posisi yang sangat strategis dalam pembangunan ekonomi 

dan kemasyarakatan pada setiap negeri. Manajemen haruslah 

menjadi dasar pada rekayasa masyarakat dan negara, karena untuk 

menciptakan sesuatu pemerintah yang bersih dan efisien, suatu 
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perusahaan yang sehat dan menguntungkan haruslah dikelola dengan 

manajemen yang baik. Mochtar Effendy (1996:8) 

Banyak sekali definisi yang telah dikemukakan oleh para 

sarjana mengenai manajemen. Berikut pengertian manajemen 

secara umum menurut para ahli dan berdasarkan Alquran.  

1) Pendapat para ahli  

George Terry menyatakan bahwa:  

“Definisi manajemen itu adalah, “Sesuatu tindakan perbuatan  

seseorang yang berhak menyuruh orang lain mengerjakan sesuatu,  

sedangkan tanggung jawab (responsibility) tetap ditangan 

yang memerintah”  

Koonzt C.O. Donnell memberikan definisi sebagai berikut:  

“Manajemen adalah usaha pertambatan fungsi-fungsi kegiatan  

 untuk  mencapai tujuan”  

2) Ayat Alquran  

Berikut ini dapat kita lihat mengenai kewajiban bertanggung jawab  

dalam ajaran Islam.  

Q.S. Alzalzalah:7-8  

ًرا َذرَّةْ  ِمثْ َقالَْ يَ ْعَملْْ َفَمن ۥيَ َرهْ  َخي ْ ۥيَ َرهْ  َشرًّا َذرَّةْ  ِمثْ َقالَْ يَ ْعَملْْ َوَمن .   

Terjemahnya:  

“Barangsiapa yang mengerjakan sesuatu amal kebajikan seberat  
atom (zarrah) pun, niscaya dia akan meliat balasannya, dan  
Barangsiapa yang mengerjakan perbuatan jahat seberat atom  
(zarrah) pun niscaya dia akan mekihat balasannya pula.”  

Mengenai pembagian kerja Allah swt. berfirman :  

Q.S. Al-An‟am: 165  

ى ِفَ  َجَعلَُكم   الَِّذي   َوُهوَ 
ِض  َخل ٰۤ َر  َضُكم   َوَرَفعَ  اْل  قَ  َبع  ض   َفو  ت   َبع  لَُوُكم   َدَرج  ً   ل ٌَ ب  ىُكم    َما   ِف ت   ا 

Terjemahnya:  
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“Ditinggikan-Nya kamu atas yang lain beberapa derajat 
untuk  
mengujimu tentang apa yang telah ditetapkan Allah terhadapmu”  

 

Menegenai efisiensi Allah swt. berfirman,  

Q.S. Al-Furqan : 67  

نَ   ٌ ا ِاَذا   َوالَِّذ َفقُو  ا لَم   اَ ن  ِرفُو  ٌُس  ا َولَم    ُتُرو  ق  ٌَ نَ  َوَكانَ    ٌ لِكَ  َب  َقَواًما ذ 
Terjemahnya :  

“Dan orang-orang yang apabila membelanjakan uangnya, mereka  

tiada berlebih-lebihan, dan tidak pula kikir, melainkan pertengahan  

antara keduanya."  

Demikianlah beberapa contoh ayat-ayat Allah dalam 

Alquran mengenai prinsip manajemen yang dikemukakan didalam tiga 

definisi diatas. Banyak sekali Hadits dan Atsar Rasul yang cukup 

relevan untuk dipakai didalam manajemen. Para ulama salaf, 

maupun ulama muta‟akhirin telah menggunakan dalil-dalil itu dalam 

permasalahan imarah (manajemen), khilafah (pemerintah), buyu 

(pedagangan), dan akhlak (etika). Semua cukup aktual dan relevan 

sebagai dalil manajemen.  

Jika kita simak pengertian manajemen yang telah dikemukakan 

diatas, dan keadaan masyarakat secara objektif, khususnya pada 

akhir abad ke-20 ini, maka sesungguhnya jelas bahwa ilmu 

manajemen itu sangat perlu  dikembangkan, serta dikuasai da 

dilaksanakan dalam praktek kehidupan. Ilmu manajemen berguna 

penting bagi para pemimpin yang mengurus masyarakat dan umat 
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(para zu‟ama). Bagi para ulama yang mengurus masjid dan 

memimpin  pesantren atau mengelola sebuah Masjid.  

Seorang pengusaha akan mengejar keuntungan, seorang pejabat 

atau badan kemasyarakatan yang lain, selalu dituntut untuk mempertinggi 

efisiensi. Demikian juga seorang dokter yang memimpin rumah sakit perlu 

melaksanakan tugasnya atas dasar manajemen yang baik. Seorang kyai 

yang memimpin pesantren selalu menghadapi kesulitan dalam mengatasi 

permasalahan manajemen pesantrennya, agar para santrinya dapat 

belajar dengan baik, tidak resah untuk mencari makan atau buku. Seorang 

ulama yang bertugas mengurus masjid, ditantang oleh permasalahan 

manajemen, misalnya bagaimana cara mendapatkkan dana untuk 

pemeliharaan masjid, atau untuk memperluasnya, demikianlah 

seterusnya. 

Oleh karena itu, pengetahuan manajemen perlu dikuasai oleh 

setiap muslim, makin penting kedudukan seseorang didalam masyarakat 

makin banyak permasalahan manajemen yang akan dihadapinya, dengan 

demikian, pengetahuan manajemen tidak boleh dianggap remeh karena 

kebetulan ia berasal dari Barat, tidak boleh pula kita anggap asing – 

Karena prinsipnya sudah tersedia di dalam al-quran dan hadits atau atsar 

nabi. Tinggal kita menggalinya, dan menjembatani dengan prinsip-prisnip 

yang ada didalam buku acuan (textbook) yang tepat untuk masyaarakat 

kita dan kebutuhan zaman sekarang ini.  
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Manajemen memiliki unsur-unsur yang meliputi; unsur manusia 

(manajer dan anggotanya), material, uang, waktu, dan prosedur, serta 

pasar. Manajemen adalah proses yang dilaksanakan oleh manajer agar 

organisasi berjalan menuju pencapaian tujuan secara efektif dan 

efisien. Syafaruddin (2019:41)  

b. Fungi Manajemen  

Dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara efektif dan 

efisien, manajemen harus difungsikan sepenuhnya pada setiap 

organisasi, baik organisasi, industri, perbankan, maupun pendidikan. 

Fungsi-fungsi manajemen tersebut terdiri dari perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pengaturan (directing), kepemimpinan 

(leadership), komunikasi (communicating) dan pengawasan (controlling).  

Paling tidak kelima fungsi tersebut dianggap sudah 

mencukupi bagi aktivitas manajerial yang akan memadukan 

pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya material melalui 

kerjasama untuk mencapai tujuan organisasi. Syafaruddin (2005:60)  

Untuk penjelasan lebih terperinci berikut ini diuraikan beberapa 

fungsi pokok manajemen sebagai berikut:  

1. Perencanaan (Planning) . 

Perencanaan merupakan tindakan awal dalam aktivitas manajerial 

pada setiap organisasi. Karena itu, perencanaan akan menentukan 

adanya perbedaan kinerja (perforemance) satu organisasi dengan 

organisasi lain dalam pelaksanaan rencana untuk mencapai tujuan. 
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Perencanaan merupakan proses menentukan apa yang 

seharusnya dicapai dan bagaimana mewujudkannya dalam kenyataan.  

Berarti di dalam perencanaan akan ditentukan apa yang akan 

dicapai dengan membuat rencana dan cara-cara melakukan 

rencana untuk mencapai tujuan yang ditetapkan para manajer 

di setiap level manajemen. Mondy & Premeaux (1995 :138)  

Dalam perencanaan ada tujuan khusus. Tujuan tersebut secara 

khusus sunguh-sungguh dituliskan dan dan dapat diperoleh semua 

anggota organisasi. Dan perencanaan mencakup periode tahun tertentu.  

Jelasnya, ada tindakan program khusus untuk mencapai 

tujuan ini, karena manajemen memiliki kejelasan pengertian sebagai 

bagian yang mereka inginkan.  

Perencanaan adalah suatu rangkaian tindakan yang telah 

ditentukan sebelumnya. Dengan perencanaan disusun berbagai visi, misi, 

strategi, tujuan dan sasaran organisasi yang pada tingkat awal 

menggunakan pengambilan keputusan (decision making) yang juga 

merupakan inti dari manajemen. Johnson, dkk (1973)  

Alasan manager membuat sebuah perencaan karena sungguh 

perencanaan memberikan arah, mengurangi pengaruh perubahan, 

meminimalkan pengulangan dan menyusun ukuran untuk memudahkan 

pengawasan. Dengan kata lain proses perencanaan merupakan langkah 

awal kegiatan manajemen dalam setiap organisasi, karena melalui 

perencanaan  ini ditetapkan apa yang akan dilakukan, 
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kapan melakukannya, dan siapa yang akan melakukan kegiatan tersebut. 

Akan tetapi sebelum sampai pada langkah-langkah ini diperlukan 

data dan informasi yang cukup serta analisis untuk menetapkan 

rencana yang konkrit sesuai kebutuhan organisasi.  

2. Pengorganisasian (organizing)  

Sebelum dijelaskan hakikat pengorganisasian sebagai salah satu 

fungsi manajemen, maka terlebih dahulu dikemukakan arti 

organisasi, sebab organisasilah yang menjadi wadah bagi 

seluruh aktivitas manajerial, tak terkecuali pengorganisasian. Apa yang 

dimaksud dengan organisasi.  

Organisasi ialah kerjasama dua orang atau lebih dalam satu 

keadaan yang terkoordinir untuk mencapai hasil yang diinginkan. Di 

dalam organisasi sebagai ada sejumlah orang baik sebagai manajer 

maupun anggota, ada struktur, tujuan-tujuan, aturan dan prosedur. Orang 

yang melaksanakan manajemen inilah disebut manajer, dan yang 

melaksanakan pekerjaan praktis adalah terdiri dari anggota.   

           Pengorganisasian merupakan fungsi manajemen yang kedua 

dan merupakan  langkah strategis untuk mewujudkan suatu 

rencana organisasi. Pengorganisasian ialah suatu proses di 

mana pekerjaan yang ada dibagi dalam komponen-komponen yang 

dapat di-tangani dan aktivitas-aktivitas mengkoordinasikan hasil yang 

dicapai untuk mencapai tujuan tertentu. Winadi (1990)  

             Pengorganisasian  ialah suatu hal yang berkaitan dengan 
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penetapan tugas-tugas untuk dilakukan, siapa yang melakukannya, 

bagaimana tugas-tugas itu dikelompokkan, siapa yang melaporkan 

kepada siapa, dan di mana keputusan dibuat.   

3. Pengaturan/pengarahan (directing).  

Pada hakikatnya pengarahan ini mengandung kegiatan pemberian 

motivasi (motivating). Kegiatan ini sebenarnya terdapat pada kegiatan 

directing sebagai sebuah fasilitas atau sarana melakukan pengarahan 

terhadap para personil dalam organisasi. Motivasi berkaitan erat dengan 

kebutuhan. Sebagai manusia ada sejumlah kebutuhan yang harus 

dipenuhi dan diupayakan dalam kehidupan. Bila seseorang 

memerlukan pekerjaan, berarti dia mengharapkan imbalan atau 

gaji atau status. Setiap pekerjaan hanya mungkin dilakukan 

seseorang bilamana disertai imbalan dan hal itu sesuatu yang 

rasional baik imbalan material maupun inmaterial.  

Istilah motivating telah tercakup di dalamnya usaha untuk 

mensinkronisasikan tujuan organisasi dan tujuan-tujuan pribadi dari 

para anggota organisasi. Motif para bawahan, karyawan atau pegawai 

untuk bekerja bagi organisasi atau perusahaan adalah motif 

pemuasan kebutuhan sebagai  tingkat dasar yang paling awal. 

Sebab kebutuhan-kebutuhan manusia terdiri dari dua kebutuhan pokok, 

yaitu; 1) kebutuhan materi, dan 2) kebutuhan non materi.  

Memotivasi atau pemberian motivasi dalam konteks organisasi 

adalah proses dengan apa seorang manajer merangsang pihak lain untuk 
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bekerja dalam rangka upaya mencapai sasaran-sasaran organisatoris 

sebagai alat untuk memuaskan keinginan-keinginan pribadi mereka 

sendiri. Winardi (1990)  

4. Koordinasi (Coordinating)  

Koordinasi adalah salah satu fungsi manajemen. Dalam organisasi 

keberadaan pengorganisasian sangat penting bagi terintegrasinya seluruh 

kegiatan organisasi untuk mencapai tujuan. Proses pengorganisasian 

dibagi menjadi lima tahapan, yaitu: Perincian pekerjaan, pembagian 

pekerjaan, pemisahan pekerjaan, koordinasi pekerjaan, monitoring 

dan reorganisasi.   

Demikian koordinasi merupakan bahagian integral dari proses 

pengorganisasian. Sebelum lebih jauh mengungkapkan keberadaan 

koordinasi maka perlu dikemukakan pengertian koordinasi.  

Koordinasi adalah suatu fungsi yang menjamin sumbangan dari 

satu sub sistem atau bagian dalam organisasi dibuat sebagai syarat yang 

mana mereka saling terkait bersama ke dalam suatu situasi yang 

harmonis secara utuh.  

Koordinasi mengimplikasikan bahwa elemen-elemen sebuah 

organisasi saling berhubungan dan mereka menunjukkan keterkaitan 

sedemikian rupa hingga semua orang melaksanakan tindakan tepat pada 

waktu yang tepat dalam rangka mencapai tujuan.   

Koordinasi merupakan proses yang melibatkan 

pemindahan informasi antara pekerjaan dan orang untuk 
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menghindarkan pekerjaan yang tumpang tindih, menjamin usaha dan 

sumber penghasilan serta keseimbangan keseluruhan organisasi.  

5. Kepemimpinan (Leadership)  

Kepemimpinan sebagai suatu proses di dalamnya 

terkandung interaksi tiga faktor penting yaitu fungsi pemimpin, pengikut 

(anggota) dan situasi yang melingkupinya. Berarti dalam setiap 

situasi yang bagaimanapun, kepemimpinan bisa berlangsung baik di 

bidang industri, organisasi pemerintahan, organisasi politik, bisnis 

maupun pada kegiatan pendidikan di sekolah. Bahkan kepemimpinan 

dapat berlangsung di luar organisasi seperti dalam kepemimpinan sosial 

dan keagamaan.  

Setiap organisasi agar dapat mencapai tujuan 

organisasinya memerlukan manajemen. Dalam memfungsikan 

manajemen diperlukan proses kepemimpinan, atau 

kegiatan pencapaian tujuan organisasi melalui kepemimpinan dapat 

dinamakan sebagai proses manajemen. Keterampilan memimpin dalam 

mencapai tujuan organisasi inilah sebagai kegiatan manajemen. 

Dengan kata lain kepemimpinan adalah inti daripada manajemen 

untuk mencapai tujuan organisasi. 

6. Komunikasi (Communicating)  

Dalam berbagai organisasi, seperti perusahaan, perbankan, rumah 

sakit, sekolah dan perguruan tinggi diperlukan komunikasi diantara para 

anggotanya, sifat dasar komunikasi sebenarnya bertumpu pada proses 
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pertukaran pesan diantara anggota organisasi tertentu untuk mencapai 

tujuan yang diinginkan.  

Adanya pertukaran pesan yang menghasilkan pembagian makna 

antara pengirim dan penerima disebut sebagai komunikasi. Proses seperti 

ini berlangsung dalam seluruh dimensi pergaulan manusia baik dalam 

konteks kehidupan social maupun dalam suatu organisasi tertentu.   

Dengan terjadinya saling pengertian sebagai akibat dan yang 

dikirimkan kepada penerima diharapkan akan terjadi perubahan tingkah 

laku. Komunikasi merupakan pengiriman pesan kepada seseorang cara 

yang membolehkan penerima pesan memahami secara benar apa yang 

dimaksudkan pengirim pesan.   

Komunikasi ialah pemindahan dan pengertian terhadap makna. 

Komunikasi yang sempurna adalah jika sesuatu pesan mungkin eksis. Bila 

pemindahan melalui atau gagasan dirasakan oleh penerima secara benar 

dan sama sebagaimana yang dikirimkan oleh pengirim pesan. Pengiriman 

dan pemahaman terhadap arti merupakan substansi 

komunikasi.  

Sedangkan komunikasi yang baik itu adalah bila makna yang 

dikirimkan oleh pengirim pesan dimengerti secara tepat oleh 

penerima pesan berjalan dengan baik.  

Bila dikaitkan dengan kehidupan suatu organisasi, maka 

komunikasi yang berlangsung didalamnya disebut komunikasi organisasi.  
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Komunikasi organisasi adalah pembagian pesan, ide-ide atau sikap 

dalam suatu struktur organisasi (seperti, bisnis, industri, 

pemerintahan dan pendidikan), di antara manajer dan 

kelompok pegawai yang menggunakan teknologi komunikasi 

modern dan atau media dalam memindahkan informasi.   

7. Pengawasan (Controlling)  

Sebagai salah satu fungsi manajemen, pengawasan merupakan 

tindakan terakhir yang dilakukan para manajer pada suatu organisasi. 

Pengawasan (controlling) merupakan proses pengamatan atau 

pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan organisasi untuk menjamin 

agar supaya semua pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai 

dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.   

 Pengawasan diharapkan penyimpangan dalam berbagai hal 

dapat dihindari sehingga tujuan dapat tercapai. Apa yang 

direncakanakan dijalankan dengan benar sesuai hasil musyawarah dan 

pendayagunaan sumber daya material akan mendukung terwujudnya 

tujuan organisasi. 

           Proses pengawasan yang akan menjamin standar bagi pencapaian 

tujuan. Pengawasan merupakan usaha yang sistematis dalam 

menentukan apa yang telah dicapai yang mengarah kepada penilaian 

kinerja dan pentingnya mengkoreksi atau mengukur kinerja yang 

didasarkan pada rencana-rencana yang ditetapkan sebelumnya.   

           Kontrol sebagai fungsi dari sistem yang memberikan 
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penyesuaian dalam mengarahkan kepada rencana, pemeliharaan dari 

variasi-variasi dari sasaran-sasaran sistem didalam batas-batas yang 

diperbolehkan.  

Pengawasan yang dibuat dalam fungsi manajemen sebenarnya 

merupakan strategi untuk menghindari penyimpangan-penyimpangan dari 

segi pendekatan rasional terhadap keberadaan input (jumlah dan kualitas 

bahan, uang, staf, peralatan, faslititas, dan informasi), demikian pula 

pengawasan terhadap aktivitas (penjadwalan dan ketepatan pelaksanaan 

kegiatan organisasi), sedangkan yang lain adalah pengawasan terhadap 

output (standar produk yang diinginkan).  

c. Pengertian Manajemen Pembelajaran  

Menurut arti umum, manajemen atau pengelolaan adalah 

pengadministrasian, pengaturan atau penataan suatu kegiatan. Oleh 

karena beberapa istilah mengandung makna yang sama maka 

penggunaannya sering digilirgantikan, kadang-kadang berarti 

“manajemen” kadang juga berarti “pengelolaan”. Dalam hal ini yang 

diatur atau ditata adalah suatu proses pembelajaran. Untuk arti 

“pembelajaran itu sendiri berarti menunjuk suatu kegiatan yang 

mengandung terjadinya proses penguasaan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap oleh subjek yang sedang belajar.  

Dalam pengertian pembelajaran tersebut terselip perbedaan 

mengenai sudah atau belumkah pembelajaran tersebut ditata sesuai 

dengan aturan menata atau mengatur manusia. Berkat adanya kemajuan 
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didalam bidang ilmu dan teknologi, proses penguasaan pengetahuan, 

keterampilan dan sikap dapat terjaditanpa berlangsungnya 

interaksi antara pengajar dan subjek yang diajar. Pembelajaran 

dapat terjadi walaupun hanya ada subjek yang belajar saja dengan 

bantuan sarana belajar yang sudah diciptakan oleh manusia untuk 

keperluan itu.  

Sesuai dengan pengertian umum, pembelajaran merupakan bagian 

dari pendidikan. Menurut ahli pedidikan yang terkenal sejak dahulu yakni 

Langeveld, pendidikan adalah suatu bantuan yang diberikan kepada anak 

didik menuju kedewasaan jasmani dan rohani. Proses pendidikan sudah 

kelihatan bahwa pembelajaran hanya merupakan bagian kecil saja dari 

pendidikan. Dari pengertian Langeveld terselip pula pengertian 

bahwa pembelajaran merupakan bantuan pendidikan kepada anak 

didik agar mencapai kedewasaan dibidang pengetahuan, 

keterampilan dan sikap. Kedewasaan untuk bagian yang ketiga yaitu 

sikap, sebetulnya merupakan bagian dari dimensi-dimensi lain dalam 

pendidikan. 

Dengan demikian maka pengertian “pembelajaran” yang berlaku 

pada masa sekarang yang selalu terkandung di dalam tujuan instruksional 

umum yakni mengembangkan tiga aspek: pengetahuan, keterampilan 

dan sikap, sudah tidak murni lagi sebagai pembelajaran, tetapi sudah 

menyangkut pendidikan. Lepas dari lingkup pengertian pendidikan 

dan pembelajaran, pembicaraan dalam penlitian ini adalah menyangkut 
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proses manajemen pembelajaran, menekankan prosesnya, dan tidak 

terlalu memasalahkan sasaran yang digarap. Dalam proses 

pembelajaran dalam arti umum selalu terdapat siswa sebagai subjek 

yang belajar, dan guru sebgai subjek yang memberikan  pengajaran. 

          Berdasarkan pengertian manajemen pembelajaran tersebut maka 

peneliti dapat menyimpulkan bahwa manajemen pembelajaran adalah 

suatu pemikiran untuk melaksanakan tugas mengajar atau aktivitas 

pembelajaran dengan menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran, serta 

melalui langkah-langkah pembelajaran, yang meliputi perencanaan, 

pelaksanaaan, dan evaluasi dalam rangka mencapai tujuan pendidikan 

yang telah ditetapkan.  

Keberhasilan pembelajaran tergantung pada mutu pengelolaan 

pembelajaran. Pengelolaan pembelajaran adalah kegiatan yang meliputi 

tiga hal, yaitu: a.merencanakan pembelajaran, b.      melaksanakan 

pembelajaran, dan c.mengevaluasi hasil belajar. Suharsimi Arikunto 

(2005:45)  

         Keberhasilan pembelajaran bisa terwujud, jika ditentukan oleh 

kualitas manajemennya. Semakin baik kualitas manajemen pembelajaran, 

semakin efektif pula pembelajaran tersebut dapat tercapai sasaran. Pada 

bagian lain dikemukakan bahwa manajemen pembelajaran adalah sebuah 

pemikiran tentang prinsip-prinsip umum pembelajaran dalam rangka 

pelaksanakaan tugas belajar mengajar, dalam interaksi guru dan siswa, 

baik yang langsung di dalam kelas maupun di luar kelas. Manajemen 
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pembelajaran mencakup pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen antara 

lain perencanaan, pelaksanaan dan penilaian, bukan satu-satunya faktor 

penentu keberhasilan dalam mencapai tujuan. Hal lain yang ikut juga 

dalam menentukan keberhasilan pembelajaran adalah kualitas 

efektivitas pengelolaan dan motivasi kerja guru. Efektivitas pada 

sadarnya menunjukkan pada suatu ukuran tingkat kesesuaian antara hasil 

yang dicapai dengan hasil yang diterapkan, sebagaimana yang telah 

ditetapkan, sedangkan motivasi adalah daya dorong yang menyebabkan 

seorang anggota organisasi mau atau rela melaksanakan kegiatan sesuai 

dengan kewajiban dan tanggungjawab, dalam rangka mencapai tujuan. 

   Prestasi belajar siswa diarahkan pada tujuan pendidikan yang ingin 

dicapai. Prestasi belajar merupakan pencapaian tujuan pembelajaran 

yang merupakan hasil dari kegiatan belajar mengajar. Penilaian 

pendidikan tentang kemampuan siswa setelah melakukan 

aktivitas belajar. Suharsimi Arikunto (2005: 26-29)  

d. Prinsip-prinsip Manajemen Pembelajaran 

Prinsip belajar adalah konsep-konsep yang harus diterapkan dalam 

proses pembelajaran. Seorang guru akan dapat melaksanakan tugasnya 

dengan baik, apabila ia menerapkan cara mengajar yang sesuai dengan 

prinsip-prinsip orang belajar. Zubaedi (2019: 25)  

Supaya dapat mengontrol sendiri apakah tugas-tugas yang 

dilakukannya telah sesuai dengan prinsip-prinsip belajar, maka guru perlu 
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memahami prinsip-prinsip belajar itu. Lingren yang dikutip oleh Moedjiono 

memiliki alasan sebagai berikut:  

1) Teori belajar ini membantu guru untuk memahami proses belajar 

yang terjadi di dalam diri siswa  

2) Dengan kondisi ini guru dapat mengerti kondisi-kondisi dan faktor- 

faktor yang dapat mempengaruhi, memperlancar atau menghemat 

proses belajar.  

3) Teori ini memungkinkan guru melakukan predikasi yang cukup 

akurat tentang hasil yang dapat diterapkan yaitu suatu aktivitas 

belajar.  

Berdasarkan sudut pandang ini maka teori belajar tersebut dapat 

dikelompokkan sebagai berikut:  

1) Teori Behaviorisme, yaitu manusia sangat dipengaruhi oleh 

kejadian-kejadian di dalam lingkungan yang akan diberikan 

pengalaman-pengalaman belajar. Belajar adalah proses perubahan 

tingkah laku karena adanya rangsangan dan respon yang dapat 

diamati. Menurut teori ini manipulasi sangat penting agar dapat 

diperoleh perubahan tingkah laku yang diharapkan.  

Prinsip-prinsip teori Behaviorisme yang banyak diterapkan dalam 

dunia Pendidikan meliputi: Proses belajar dapat berjalan dengan baik, jika 

siswa aktif terlibat didalamnya, Materi pelajaran disusun dalam urutan 

yang logis, agar siswa dapat dengan mudah mempelajarinya dan dapat 

memberikan respon tertentu, Tiap-tiap respon harus diberikan 
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umpan balik secara langsung, supaya siswa dapat mengetahui 

apakah respon yang diberikannya telah benar, Setiap kali siswa 

memberikan respon yang benar, maka ia harus diberikan 

penguatan.  

2) Teori Kognitivisme, bahwa belajar adalah perubahanm persepsi 

dan pemahaman yang tidak selalu dapat terlihat sebagai tingkah laku. 

Teori ini menekankan pada gagasan bahwa bagian-bagian suatu 

situasi dengan konteks situasi secara keseluruhan. Berbeda dengan 

teori belajar, maka teori pembelajaran bersifat perspektif.  

Teori pembelajaran berusaha merumuskan cara-cara untuk 

membuat orang dapat belajar dengan baik. Dalam teori 

pembelajaran prinsip-prinsip yang dipakai untuk memecahkan 

masalahmasalah dalam pembelajaran sehari-hari. Teori 

pembelajaran tidak hanya berbicara bagaimana manusia belajar, tetapi 

juga mempertimbangkan hal-hal lain yang mempengaruhi manusia 

secara psikologis, geografis, antropologis, dan sosiologis.  

e. Strategi Pembelajaran  

Dari perspektif teknologi pengajaran, bidang strategi pembelajaran 

termasuk dalam kawasan perancangan pembelajaran. Apa 

sebenarnya arti strategi, strategi adalah seni melaksanakan 

suatu rencana secara terampil dan baik. Syafaruddin (2005:157)  

Dapat dipahami bahwa strategi adalah suatu seni, yaitu seni 

membawa pasukan ke dalam medan pertempuran dalam posisi yang 
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paling menguntungkan. Strategi pada mulanya dipakai dalam dunia militer, 

dan selanjutnya dalam aktivitas manajemen. Dalam konteks 

pengajaran, strategi pengajaran diartikan oleh Abizar (1995) 

sebagai pandangan yang bersifat umum serta arah umum dari tindakan 

untuk menentukan metode yang akan dipakai dalam proses belajar 

mengajar.  

Dalam perkembangan selanjutnya strategi tidak 

hanya dianggap sebagai seni tetapi sebagai ilmu pengetahuan yang 

dipelajari. Istilah strategi juga diterapkan dalam dunia pendidikan, 

khususnya dalam kegiatan belajar mengajar (pembelajaran). Dalam 

konteks ini strategi pembelajaran dipahami sebagai suatu seni dan 

pengetahuan untuk membawakan pengajaran di kelas sedemikian rupa 

sehingga tujuan yang telah diterapkan dapat dicapai secara efektif dan 

efisien.  

Berbagai penelitian  tentang strategi pembelajaran telah 

memberikan kontribusi untuk pengetahuan tentang komponen-komponen 

pengajaran. Seorang perancang menggunakan  teori strategi 

pembelajaran atau komponen-komponen sebagai prinsip pengajaran. 

Strategi pembelajaran yaitu:  

1) Strategi belajar mengajar adalah rencana dan cara-cara 

membawakan pengajaran agar segala prinsip dasar dapat 

terlaksana dan segala tujuan pengajaran dapat dicapai secara 

efektif.  
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2) Cara-cara membawakan pengajaran itu merupakan pola dan urutan 

umum perbuatan guru-murid dalam perwujudan kegiatan belajar 

mengajar.  

3) Pola dan urutan umum perbuatan guru-murid itu merupakan suatu  

kerangka umum kegiatan belajar mengajar yang tersusun dalam suatu 

rangkaian bertahap menuju tujuan yang telah ditetapkan. Gulo 

(2002:3)  

2. Madrasah Diniyah Takmiliyah  

a. Pengertian Madrasah Diniyah  

Menurut bahasa, kata madrasah terjemahan dari “ sekolah” 

dalam Bahasa Arab. Madrasah merupakan isim makan ( نمكام سا ) redd 

redese"geBm radedad "aagmea rurur uBaur ralesed"  

    taBudua istilah, pengertian yang biasa orang awam gunakan 

untuk madrasah adalah lembaga pendidikan tingkat dasar dan 

menengah, baik yang mengajarkan ilmu agama Islam dan ilmu umum, 

maupun ilmu-ilmu umum yang berbasis ajaran Islam.  

    Madrasah yang fokus pada pelajaran agama 100% biasa 

disebut madrasah diniyah. Madrasah Diniyah termasuk pendidikan 

keagamaan yang secara yuridis dipayungi oleh Undang-undang 

Republik Idonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 

Pendidikan Nasional, dan Peraturan Pemerintah Repulik Indonesia 

Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan 

Keagamaan. Di dalam UUSPN pasal 30 ayat (4) disebutkan , 
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“Pendidikan Keagamaan berbentuk pendidikan Diniyah, pesantren, 

pasraman, pahaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.  

    Kemudian di dalam PP No. 55 Tahun 2007 pasal 14 ayat (1) 

dan (2) disebutkan: (1) Pendidikan Keagamaan Islam berbentuk 

pendidikan Diniyah dan pesantren, (2) Pendidikan Diniyah 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada jalur formal, 

nonformal, dan informal. “Pendidikan Diniyah formal menyelenggarakan 

pendidikan ilmu-ilmu yang bersumber dari ajaran agama Islam pada 

jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan 

menengah, dan pendidikan tinggi.” “Pendidikan Diniyah nonformal 

diselenggarakan dalam bentuk pengajian kitab, Majlis Taklim, 

Pendidikan Alquran, Diniyah Takmiliyah, atau bentuk lain yang sejenis”  

b. Pengertian Madrasah Diniyah Takmiliyah  

Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan salah satu lembaga 

pendidikan keagamaan Islam diluar pendidikan formal yang 

diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai 

pelengkap pelaksanaan pendidikan keagamaan. Di lembaga pendidikan 

ini, santri- santri yang belajar pada lembaga pendidikan formal 

umum ( SD/MI, SMP/MTs dan SMA/SMK atau sederajat ) dapat 

menambah dan memperdalam wawasan pengetahuannya tentang 

agama Islam. Tapi, lembaga ini tetap terbuka bagi siapapun anak 

usia pendidikan dasar menengah yang berminat dan beragama 

Islam, meskipun belum berkesempatan mengikuti pendidikan di 
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lembaga formal. Departemen Agama Republik Indonesia (1984: 7)  

            Madrasah Diniyah Takmiliyah mempunyai 3 (tiga) jenjang tingkatan, 

yaitu: (a) Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) atau dasar 

dengan masa belajar 4 (empat) tahun; (b) Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Wusha (MDTW) atau menengah pertama dengan masa belajar 2 (dua) 

tahun; dan (c) Madrasah Diniyah Takmiliyah Ulya (MDTU) atau menengah 

dengan masa belajar 2 (dua) tahun.  

Pendidikan keagamaan nonformal ini diselenggarakan dan dikelola 

secara terprogram. Perintisan, pertumbuhan dan perkembangannya 

dilakukan oleh masyarakat, sehingga ketentuan peraturan yang dibuat 

oleh Pemerintah harus tetap mengakomodasi berbagai bentuk inovasi dari 

masyarakat penyelenggara dengan memperhatikan kebutuhan, 

keunggulan dan kekhasan masing-masing.  

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah tidak 

mengharuskan adanya badan hukum sebagai lembaga pelenggara. Oleh 

sebab itu, dari segi penyelenggaraannya, Madrasah Diniyah Takmiliyah 

dapat dikelompokkan kedalam 3 (tiga) jenis, yaitu: a) Madrasah Diniyah 

Takmiliyah yang diselenggarakan oleh sekumpulan orang di masyarakat 

yang berkompeten untuk menjalankan visi dan misi pendidikan Madrasah 

Diniyah Takmiliyah, ataupun oleh badan hukum/yayasan tertentu; b)  

Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan didalam pesantren; c) 

Madrasah Diniyah Takmiliyah yang diselenggarakan 
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dilingkungan lembaga pendidikan formal, baik SD/MI, SMP/MTs dan 

SMA/SMK atau sederajat.  

           Ketiga jenis Madrasah Diniyah Takmiliyah tersebut mempunyai 

keleluasaan dalam teknis pelaksanaan pendidikannya dengan 

tetap berpedoman pada ketentuan dasar yang ditetapkan baik dari 

segi penjenjangan, kurikulum maupun sistem administrasi. 

          Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah (MDTA) adalah satuan pendidikan 

keagamaan Islam nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama 

Islam sebagai pelengkap bagi siswa SD/MI.sederajat maupun anak usia 

pendidikan setingkat. Jenjang dasar ini ditempuh dalam waktub 4 (empat) 

tahun dengan sekurang-kurangnya 18 jam pelajaran dalam seminggu.  

c. Kedudukan Madrasah Diniyah Takmiliyah  

Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) merupakan pendidikan 

berbasis masyarakat yang berada di dalam pembinaan Kepala Kantor 

Kementrian Agama Kabupaten/Kota melalui Kepala Seksi Pendidikan 

Keagamaan dan Pondok Pesantren, atau tingkat organisasi sejenis.  

d. Tujuan dan Fungsi Madrasah Diniyah Takmiliyah  

Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah bertujuan untuk:  

1) Memberikan bekal kemampuan dasar kepada santri agar dapat 

mengembangkan kehidupannya sebagai:  

a) Muslim yang beriman, bertaqwa, beramal saleh 

dan berakhlakul karimah;  
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b) Warga negara Indonesia yang berkepribadian, percaya 

pada diri sendiri, serta sehat jasmani dan rohani  

2) Membina santri agar memiliki pengalaman, pengetahuan, 

keterampilan beribadah, sifat, sikap dan perilaku terpuji yang 

berguna bagi pengembangan pribadinya.  

3) Mempersiapkan santri untuk dapat mengikuti pendidikan agama  

Islam pada Madrasah Diniyah Takmiliyah Wustha (MDTW).  

Fungsi-fungsi Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) adalah :  

1) Menyelenggarakan pendidikan agama Islam, meliputi Alquran, 

Hadits, Aqidah, Fiqih, Tarikh Islam, Bahasa Arab, pengembangan diri 

yang berkaitan dengan keterampilan pengalaman ajaran Islam serta 

pembiasaan akhlakul karimah.  

2) Memenuhi kebutuhan masyarakat akan tambahan pendidikan 

agama Islam terutama bagi siswa yang belajar di SD/MI/sederajat 

maupun anak usia pendidikan setingkat yang belum 

berkesempatan mengikuti pendidikan formal. 

3) Membina hubungan kerjasama dengan orang tua santri dan 

masyarakat.  

4) Melaksanakan tata usaha dan rumah tangga pendidikan 

keagamaan non formal dan perpustakaan.  

e. Kurikulum Madrasah Diniyah 

           Kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah yang berlaku sekarang ini 

adalah kurikulum Madrasah Diniyah Tahun 1983 yang diadaptasikan 
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dengan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) yang didasarkan 

pada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan dalam PP No.19 Tahun 2005 

tentang Standar Nasional Pendidikan dan PP No.55 Tahun 2007 Tentang 

Pendidikan Agama dan Keagamaan. Kenyataan bahwa sejak semula 

masing-masing Madrasah Diniyah Tamiliyah yang dikembangkan di 

berbagai daerah mempunyai karakteristik dan kekhasan tersendiri menjadi 

kekuatan bagi penerapan kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal 

maupun nasional. Kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah ini disusun 

sesuai dengan jenjang pendidikan yang ada yaitu:  

1) Kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah Awwaliyah (MDTA) yang 

ditempuh dalam 4 (empat) tahun masa belajar, dari kelas 1 hingga 

kelas 4, dengan 18 jam pelajaran per minggu.  

2) Kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah Wustha (MDTW) yang 

ditempuh dalam 2 (dua) tahun masa belajar (kelas 1 dan 2) dengan 18 

jam pelajaran dalam seminggu.  

3) Kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah Ulya (MDTU) yang ditempuh 

dalam 2 (dua) tahun masa belajar (kelas 1 dan 2) dengan jumlah 18 

jam pelajaran dalam seminggu. 

Pengelolaan dan pengembangan kurikulum Madrasah Diniyah 

Tamiliyah berpegang pada prinsip kesatuan dalam kebijakan dan 

keberagaman dalam pelaksanaan. Kesatuan dalam kebijakan berarti 

bahwa kurikulum Madrasah Diniyah Tamiliyah yang ditetapkan merupakan 

kurikulum dasar yang dijadikan acuan bagi kegiatan pembelajaran 
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Madrasah Diniyah Tamiliyah dan pencapaian hasilnya. Keberagaman 

dalam pelaksanaan berarti bahwa pelaksanaan kurikulum Madrasah 

Diniyah Tamiliyahdapat dilakukan dengan berbagai metode yang sesuai 

dengan kondisi daerah dan kemampuan masing-masing Madrasah 

Diniyah Tamiliyah. Arahnya adalah bahwa struktur kurikulum Madrasah 

Diniyah Tamiliyah dikelola dan dikembangkan mempunyai nuansa 

sebagai berikut:  

1. Menyeluruh dan berkesinambungan. 

2. Beragam dan terpadu; 

3. Berpusat pada potensi dan kebutuhan santri;  

4. Tanggap terhadap perkembangan ilmu;  

5. Relevan dengan kebutuhan masyarakat; 

f. Kompetensi Lulusan 

Kompetensi lulusan Madrasah Diniyah Tamiliyah berarti kesatuan 

dari pengetahuan, keterampilan, sikap dan nilai-nilai yang direfleksikan 

dalam kebiasaan berfikir dan bertindak santri sebagai dampak dari proses 

pendidikan yang diikutinya pada Madrasah Diniyah Tamiliyah. Penjabaran 

secara terperinci baik kompetensi lulusan berdasarkan tingkatan 

pendidikan maupun mata pelajaran tertentu disesuaikan dengan kondisi 

nyata lingkungan di mana Madrasah Diniyah Tamiliyah diselenggarakan. 

Secara umum, kompetensi lulusan Madrasah Diniyah Tamiliyah terbagi 

kedalam 3 (tiga) bidang yaitu: 

Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah  
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1) Pengetahuan (kognitif), yaitu: 

a) Santri memiliki pengetahuan tentang agama Islam secara lebih luas  

b) Santri memiliki pengetahuan tentang Bahasa Arab secara lebih luas 

sebagai alat untuk memahami ajaran agama Islam  

2) Pengamalan (psikomotorik), yaitu: 

a) Santri dapat mengamalkan ajaran agama Islam yang ditujukan 

dengan pengamalan ibadah dan akhlakul karimah;  

b) Santri dapat belajar dengan cara yang baik;  

c) Santri dapat bekerja sama dengan orang lain dan dapat 

mengambil bagian secara aktif dalam kegiatan-kegiatan di 

masyarakat;  

d) Santri dapat menggunakan Bahasa Arab dan dapat membaca dan 

memahami kitab berbahasa Arab;  

e) Santri dapat memecahkan masalah berdasarkan pengamalan dan 

prinsip-prinsip ilmu pengetahuan yang dikuasai berdasarkan ajaran 

agama Islam.  

3. Bidang sikap dan akhlak (afektif), yaitu: 

a) Santri mencintai dan taat terhadap agama Islam dan bertekat 

untuk menyebarluaskannya;  

b) Santri menghargai kebudayaan nasional dan kebudayaan lain 

yang tidak bertentangan dengan ajaran Islam;  

c) Santri memiliki sikap demokratis, tenggang rasa dan mencintai 

sesama manusia, bangsa serta lingkungan sekitarnya;  
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d) Santri mencintai ilmu pengetahuan dan semangat untuk 

memperdalamnya;  

e) Santri terbiasa disiplin dan patuh terhadap peraturan yang 

berlaku;  

f) Santri menghargai setiap pekerjaan dan usaha yang halal;  

g) Santri menghargai waktu, bersikap hemat dan produktif. 

g. Sistem Pembelajaran 

Kegiatan pembelajaran Madrasah Diniyah Tamiliyah 

mengintegrasikan penguasaan teori, pemantapan praktek, dan 

pembiasaan akhlakul karimah melalui suri tauladan (uswatun hasanah). 

Sistem pembelajaran disusun secara efektif, efisien, kreatif, inovatif, dan 

mampu mendorong santri untuk mengembangkan potensi yang 

dimilikinya. Pembelajaran Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Madrasah Diniyah Tamiliyah terbagi dalam dua kegiatan, yaitu 

kurikuler dan ekstrakurikuler.  

1. Kegiatan Kurikuker 

Kegiatan kurikuler meliputi kegiatan pembelajaran yang alokasi 

waktunya telah ditentukan dalam program. Kegiatan merupakan 

pelaksanaan atau struktur kurikulum yang telah ditetapkan untuk 

mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar dari setiap mata 

pelajaran. Kegiatan kuriluler merupakan kegiatan tatap muka antara santri 

dan guru, termasuk di dalamnya tugas mandiri, perbaikan dan pengayaan. 

Pelaksanakan kegitan kurikuler harus memperhatian beberapa hal berikut:  
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a) Waktu yang terjadwal dalam struktur kurikulum dan optimalisasi 

sarana dan media pembelajaraan yang dimiliki;  

b) Standar kompetensi mata pelajaran dari masing-masing jenjang 

pendidikan;  

c) Kesesuaian antara sifat mata pelajaran dengan sumber, media dan 

metodologi pembelajarannya;  

d) Kesesuaian antara sifat karakteristik dan potensi masing-masing 

santri dengan sapek-aspek pembelajaran yang diterapkan dan diikuti. 

Kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan melalui beberapa pendekan, yaitu: 

e) Pendekatan klasikal Belajar klasikal ditunjukan untuk memberikan 

informasi atau pengantar dalam proses pembelajaran klasikal adalah 

komunikasi verbal yang dilakukan oleh guru dalam menjelaskan pokok 

materi/pembahasaan yang kemudian diikuti dengan dialog bersama santri. 

f) Belajar kelompok Belajar kelompok terutama ditunjukan untuk 

mengembangkan keterampilan santri dalam mendalami dan 

mengembangkan materi pembelajaran. Selain itu, belajar kelompok 

bertujuan membangun kemampuan santri dalam berdiskusi, berdialog, 

dan membangun argumentasi keilmuan. Dengan belajar kelompok, santri 

akan berkembang menjadi lebih aktif dan mampu berpikir kritis. 

g) Pendekatan perorangan Belajar perorangan ditujukan untuk 

mampu menampung kegiatan perbaikan dan pengayaan. Perbaikan dan 

pengayaan mutlak dibutuhkan dalam proses pembelajaraan, karena 

potensi Santri sangat beragam. Diperlukan pendekatan khusus kepada 
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Santri yang dimiliki karakteristik khusus dalam menangkap dan mencerna 

pengetahuan yang diajarkan. Untuk memastikan tercapainya tujuan dari 

berbagai pendekatan tersebut, sesuai kebutuhan dan kesiapan santri, 

perlu dilakukan juga penugasan mandiri yang berguna bagi santri untuk 

lebih memperdalam waawasan dan pemahamannya terhadap mata 

pelajaran yang diikuti.  

2. Kegiatan Ekstrakurikuler  

Kegiatan ekstrakurikuler ialah kegiatan di luar jam pelajaran biasa 

yang dilakukan dengan tujuan memperkuat aspek kognitif, psikomotorik 

dan efektif santri. Kegiatan ini dilakukan secara berkala dan terencana 

dengan memperhatian relevansinya terhadap pencapaian tujuan 

pendidikan, khususnya pendidikan Madrasah Diniyah Tamiliyah. Bentuk-

bentuk kegiatan harus terkait dengan pengembangan diri, baik 

kepribadian maupun keterampilan dibidang kegamaan. Oleh sebab itu, 

kegiatan-kegiatan keagamaan yang berjalan di lingkungan Madrasah 

Diniyah Tamiliyah juga menjadi salah satu media bagi dilaksanakannya 

kegiatan ekstrakurikuler ini. Pedoman Penyelenggaraan Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan 

kegiatan ekstrakurikuler adalah sebagai berikut:  

a) Materi kegiatan yang dapat memberi pengayaan bagi santri;  

b) Sejauh mungkin tidak terlalu membebani santri; 

c) Memanfaatkan potensi santri dan lingkungan;  
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h. Evaluasi Pembelajaran  

Evaluasi (penilaian) pembelajaran adalah suatu usaha untuk 

mengumpulkan bebagai informasi secara berkesinambungan, menyeluruh 

dan obyektif terhadaap proses dan hasil belajar santri yang dijadikan 

dasar untuk menentukan langkah-langkah selanjutnya.  

1. Prinsip Evaluasi  

Prinsip-prinsip evaluasi pembelajaran pada Madrasah Diniyah 

Tamiliyah adalah sebagai berikut:  

a) Menyeluruh  

Evaluasi pembelajaran tidak hanya diarahkan pada aspek 

pengetahuan dan pemahaman santri pengetahuan santri terhadap mata 

pelajaran, tetapi juga kemampuan pengamalan dan perubahan tingkah 

lakunya. Oleh sebab itu, seluruh aspek yang bisa dilihat dalam diri santri 

harus diperhatian, baik pengetahuan, sikap, perilaku keseharian, aktifitas 

pembelajaran dan kreatifitasnya secara individual maupun kolektif. 

Substansi penilaian harus mencakup aspek kognitif, psikomotorik, dan 

afektif.  

b) Berkesinambungan  

Evaluasi pembelajaran dilakukan secara terencana, terhadap dan 

terus menerus untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang 

perubahan yang ada pada diri santri, sehingga terlihat ketercapaian tujuan 

pembelajaran yang diikuti.  

c) Obyektif  
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Evaluasi pembelajaran harus dapat menggambarkan kondisi yang 

sebernarnya dari seluruh aspek yang dinilai, baik aspek kognitif, 

psikomotorik maupun efektif. Penilaian seperti ini sangat tergantung pada 

tingkat reliabilitas (keandalan) dan validitas (kesesuaian) instrumen atau 

alat penilaian yang digunakan. Oleh sebab itu, pembuatan instrumen 

penilaian harus dibuat secara hati-hati dan memperhatikan perkembangan 

aspek-aspek yang dinilai.  

2. Sasaran Evaluasi 

Sasaran evaluasi pembelajaran meliputi semua komponen yang 

menyangkut proses dan hasil belajar santri, baik dalam kegiatan 

pembelajaran kurikuler maupun ekstrakurikuler.  

3. Fungsi Evaluasi  

Evaluasi pembelajaran berfungsi untuk: 

a. Memberikan umpan balik kepada guru sebagai dasar memperbaiki cara 

mengajar, mengadakan perbaikan bagi santri dalam hal cara belajar 

dan penggunaan waktu belajar;  

b. Menentukan hasil kemajuan belajar santri yang diperlukan untuk 

laporan kepada orangtua, penentuan kenaikan kelas atau penentuan 

lulus tidaknya santri;  

c. Menempatkan santri dalam situasi belajar yang tepat. Fungsi ini 

dimanfaatkan untuk mencarikan tempat duduk santri yang sesuai 

dengan kondisi fisiknya, menentukan anggota kelompok belajarnya 

yang serasi; Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah 
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d. Mengetahui faktor-faktor kesulitan belajar santri dari segi psikologis, 

fisik, sosial dan lingkungan dan lain sebagainya. Fungsi ini sebagai 

dasar untuk memecahkan masalah kesulitan belajar santri serta dasar 

untuk melakukan bimbingan yang sebaik-baiknya.  

4. Sistem Evaluasi  

Evaluasi dilakukan dalam berbagai bentuk. Menurut tujuan 

pelaksanaannya, evaluasi pembelakaran dilakukan dalam bentuk 

penilaian formatif dan sumatif. Menurut jenisnya, bisa dilakukan evaluasi 

test dan montest, yakni pengamatan terhadap perilaku dan kinerja siswa. 

Adapun menurut waktunya, evaluasi dilaksanakan dalam bentuk ulangan 

harian, ujian semester, ujian akhir semester, ujian akhir.  

a. Ulangan Harian  

Ulangan harian dilakukan untuk mengevaluasi penguasaan santri 

terhadap kompetensi dasar yang telah ditentukan dalam silabus mata 

pelajaran. Ulangan harian bisa dilakukan dalam bentuk test dan notest. 

Ulangan ini merupakan jenis penilaian formatif, karena digunakan juga 

untuk mengevaluasi metode pembelajaran yang sudah dijalankan. Hasil 

ulangan harian menjadi dasar untuk perbaikan dan penyesuaian metode 

pembelajaran yang digunakan.  

b. Ujian Tengah Semester  

Ujian tengah semester (UTS) juga dilakukan sebagai upaya untuk 

melihat hasil belajar santri pada pertengahan semester. UTS merupakan 

bentuk penilaian formatif yang dilakukan untuk memperoleh informasi 
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mengenai perubahan aspek kognitif psikomotorik, dan afektif santri 

sebelum santri menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam satu 

semester. Ulangan ini bisa dilakukan dalam bentuk test dan nontest.  

c. Ujian Akhir Semester  

Ujian akhir semester (UAS) dilakukan di akhir program semester 

untuk mengetahui perubahan aspek kognitif, psikomotorik, dan afektif 

santri setelah menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 1 

(satu) semester. Haasil penilaian UAS digunakan sebagai acuan tingkat 

keberhasilan santri dalam penguasaan standar kompetensi. Model 

evaluasi yang digunakan biasanya berbentuk test. Namun untuk mata 

pelajaran tertentu yang membutuhkan praktek, maka dilakukan juga ujian 

nontest sebagai pelengkap.  

d. Ujian Akhir  

Ujian akhir diikuti oleh santri tingkat akhir disemua jenjang, baik 

MDTA, MDTW, maupun MSTU. Yang diujikan meliputi seluruh materi 

yang diberikan adri tahun pertama seluruh materi yang diberikan dari 

tahun pertama sampai tahun terakhir. Hasil ujian akhir menjadi acuan 

untuk memberikan ijazah kelulusan kepada santri.  

i. Tahapan Evaluasi 

  Evaluasi pembelajaran memiliki beberapa tahapan, yaitu:  

1. Tahapan Perencanaan  

Tahapan perencanaan merupakan tahap dilakukannya penyusunan 

kisi-kisi intrumen penilaian atau butir soal dengan mengacu pada standar 
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kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator pencapaian hasil belajar. 

Dalam penyusunan ini harus dipertimbangkan secara matang seluruh 

aspek yang terkait dengan proses pembelajaran yang sudah dijalankan, 

baik materi, media, sumber, sarana pembelajaran maupun kondisi santri. 

Pedoman Penyelenggaraan Madrasah Diniyah Takmiliyah Soal yang 

dibuat hendaknya berurutan, baik dari yang mudah ke yang sulit, atau 

sebaliknya, dari yang sulit ke yang mudah. Bentuk kalimat dan istilah-

istilah yang digunakan harus mudah dipahami oleh santri dan sesuai 

dengan apa yang berkembang selamna santri mengikuti pembelajaran. 

Agar santri dapat mengikuti evaluasi dengan tertib dan lancar, perlu pula 

dibuat panduan atau petunjuk teknis pengisian yang dibutuhkan. Sebelum 

evaluasi dilaksanakan, intrumen sebaiknya diuji terlebih dahulu untuk 

menganalisis kelemahan yang mungkin terdapat di dalamnya.  

2. Tahap Pelaksanaan  

Setelah instrumen evaluasi disusun dan diuji validitas dan 

reliabilitasnya, maka diselenggarakan ujian sebagai bentuk pelaksanaan 

evaluasi pembelajaran. Lingkungan atau suasana ujian hendaknya 

tenang, nyaman, dan bebas dari gangguan. Jadwal pelaksanaan ujian 

juga tidak boleh mengganggu jadwal pembelajaran yang sudah disusun, 

sehingga tidak menimbulkan kecemasan atau ganguan psikologis santri 

ketika melaksanakan ujian. Evaluasi jenis tes bisa dilakukan bentuk tes 

tertulis, lisan, ataupun praktek. Sedangkan evaluasi nontest dilakukan 

dalam bentuk pengamatan (observasi) terhadap perilaku dan akhlak 
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santri. Karena itu, evaluasi nontes tidak harus dilakukan dalam waktu 

tertentu, tetapi berjalan sejauh sasaran penilaian bisa diamati.  

3. Tahap Analisis 

Setelah evaluasi dilakukan, tahap selanjutnya adalah. menentukan 

hasilnya. Hasil inilah yang menjadi indikator sejauh mana perubahan yang 

terjadi padadiri santri, baik aspek pengetahuan, keterampilan 

pengamalan, maupun perilaku dan akhlak.  

Ada 2 (dua) bentuk nilai yang bisa diberikan, vaitu: nilai kuantitatif 

dan kualitatif. Nilai kognitif dan psikomotorik diberikan dengan 

menggunakanindikator kuantitatif.  

Ada dua pilihan pengangkaan- yaitu: rentang satuan (0 s.d. 10) dan 

rentang puluhan (0 s.d. 100). Setelah nilai diberikan, maka ditegaskan 

derajat dari nilai tersebut yang didasarkan pada pengelompokan nilai 

sebagai berikut :  

 

Rentang Nilai  

Derajat 
0 s.d 10 0 s.d 100 

8,0 – 10 80 – 100 Istimewa 

7,0 – 7,9 70 – 79 Baik 

6,0 – 6,9 60 – 69 Cukup 

0 – 5,9 0 – 59 Kurang 
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Adapun aspek afektif diberi nilai dengan pernyataan berbentuk 

kalimat disertai dengan penegasan sifat dengan tingkatan:  

a. Sangat baik atau predikat "A  

b. Baik atau predikat "B" 

c. Cukup atau predikat "C"  

d. Kurang atau predikat “D”  

j. Pelaporan Hasil Penilaian  

Pelaporan hasil evaluasi diberikan setelah diselesaikannya analisis 

terhadap hasil ujian dan pengamatan perilaku. Guru harus mempunyai 

buku nilai yang tersusun secara rapi yang merangkum nilai santri, baik 

nilai ulangan harian, ujian tengah semester, catatan hasil analisis perilaku, 

dan sebagainya. Setiap hasil evaluasi dilaporkan kepada siswa sebagai 

motivasi bagi proses berikutnya. Jenis laporan hasil1 evaluasi hendaknya 

dibuat dengan mengikuti standar yang mudah dipahami baik oleh guru, 

santri maupun orang tua/wali. Hasil ujian akhir semester dalam bentuk 

buku rapot dilaporkan menjelang libur semester kepada orang tua/wali 

santri di samping santri sendiri. Ijazah diberikan sebagai tanda kelulusan 

disertai nilai yang diambil dari rata-rata pencapaian nilai santri selama 

mengikuti proses pembelajaran dari awal hingga akhir pada jenjangnya 

masing-masing. Ijazah dikeluarkan oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah dan 

ditandatangani oleh kepada Diniyah Takmiliyah masing-masing. (contoh 

ljazah terlampir). 
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k. Struktur Organisasi Pengelola 

Sumber daya manusia yang terlibat dalam penyelenggaraan 

Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah pendidik dan tenaga kependidikan 

yang tergabung dalam struktur tata kelola Madrasah Diniyah Takmiliyah. 

Pendidik (guru atau ustadz) termasuk kepala Madrasah Diniyah 

Takmiliyah di luar peran dan fungsi administratifnya, hendaknya memiliki 

kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta 

memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan. Kompetensi 

sebagai agen pendidikan yang dimaksud:  

1. kompetensi pedagogik;  

2. kompetensi kepribadian;  

3. kompetensi sosial; dan  

4. kompetensi profesional.  

Adapun tenaga kependidikan adalah seluruh komponen yang 

menjalankan fungsi administrasi dan tata usaha untuk mendukung 

kegiatan pendidikan pada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Tenaga 

kependidikan sekurang-kurangnya ini terdiri dari:  

1. Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah;  

2. 1 orang tenaga administrasi; dan  

3. 1 petugas perpustakaan.  

Jumlah personil yang dilibatkan baik sebagai pendidik maupun 

tenaga kependidikan disesuaikan dengan kebutuhan yang ada dan 

prinsip-prinsip pengelolaan administrasi Madrasah Diniyah Takmiliyah 
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sebagaimana telah dijelaskan di atas. Struktur organisasi Madrasah 

Diniyah Takmiliyah sepenuhnya diserahkan kepada masing-masing 

pengelola.  

Struktur organisasi untuk Madrasah Diniyah Takmiliyah minimal 

harus meliputi: 

1. Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah rang yang 

bertanggung jawab secara umum terhadan seluruh proses pembelajaran 

dan kegiatan yang terkait dengan pengelolaan lembaga; memberikan 

motivasi terhadap seluruh komponen yang terlibat, melakukan monitoring, 

evaluasi, dan pengembangan lembaga.  

2. Guru  

Guru atau ustadz adalah pendidik yang menjalankan proses 

pembelajaran secara langsung bersama santri dan menjalankan fungsi-

fungsi pendidikan lainnya untuk mencapai tujuan pendidikan sesuai 

keahlian dan kompetensi bidang yang dikuasainya. Jumlah guru 

disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan kurikulum Madrasah Diniyah 

Takmiliyah dan kon disi nyata di lapangan.  

3. Tenaga Administrasi  

Tenaga administrasi yang biasanya disebut dengan pegawai atau 

staf tata usaha, bertugas menjalankaan kegiatan administrasi untuk 

mendukung kelancaran proses pendidikan dalam Madrasah Diniyah 

Takmiliyah. Jumlah tenaga administrasi minimal 1 orang dan hendaknya 
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ditambah jika volume pekerjaan yang harus ditangani semakin kompleks 

sejalan dengan perkembangan lembaga.  

4. Santri  

Santri yaitu sebagai sasaran proses pembelajaran. Santri mutlak 

keberadaannya dalam proses pembelajaran/ pendidikan Madrasah 

Diniyah Takmiliyah. Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah adalah anak usia 

SD/ MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA, atau sederajat yang beragama Islam. 

Meskipun Madrasah Diniyah Takmiliyah merupakan lembaga pendidikan 

yang dimaksudkan untuk menyempurnakan pendidikan agama Islam bagi 

siswa-siswa pendidikan formal di tingkat dasar dan menengah, sifatnya 

sebagai pendidikan yang terbuka, melayani dan berbasis masyarakat 

tetap melekat. Sehingga, kesempatan untuk menjadi siswa Madrasah 

Diniyah Takmiliyah, tetap terbuka bagi seluruh anak berusia 7-19 tahun, 

ataupun mereka yang masih memungkinkan untuk mengikuti pendidikan 

di dalamnya. 

l. Supervisi, Monitoring Dan Evaluasi Program Madrasah Diniyah 

Takmiliyah 

1. Supervisi  

Supervisi merupakan bagian dari usaha untuk Umeningkatkan 

mutu pembelajaran pada Madrasah Diniyah Takmiliyah. Pusat perhatian 

supervisi adalah perkembangan dan kemajuan santri, oleh karena itu 

supervisi berpusat padda peningkatan kemampuan profesional guru 

dengan segala aspeknya, seperti perbaikan metode dan teknik mengajar, 
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perbaikan cara dan prosedur penilaian, serta penciptaan kondisi yang 

layak bagi perkembangan kemampuan guru, termasuk sarana dan 

prasarana pendidikan. Supervisi dilakukan secara berkelanjutan dan 

berkesinambungan oleh Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah dan 

pengawas dari Kantor Kementerian Agama setempat.  

Tujuan supervisi adalah membina dan mengembangkan program 

pendidikan agar kegiatan pembelajaran dan program pendidikan berjalan 

efektif dan efisien. Kegiatan supervisi dapat dilakukan dalam berbagai 

bentuk, seperti :  

a. Kujungan atau pertemuan individual dengan guru dan santri terkait 

implementasi pembelajaran;  

b. Dialog melalui forum diskusi dan tukar pendapat terkait fenomena 

pembelajaran untuk membimbing guru dalam pengembangan 

proses pembelajaran;  

c. Rapat kerja yang membahas masalah-masalah pembelajaran, 

kompetensi guru dan kondisi santri.  

2. Monitoring Dan Evaluasi  

Monitoring dilakukan sebagai upaya untuk melihat ketercapaian 

pelaksanaan kurikulum dan program pendidikkan yang dijalankan oleh 

seluruh komponen yang ada di Madrasah Diniyah Takmiliyah.  

Tujuannya adalah untuk mengetahui sejauh mana guru dan tenaga 

kependidikan menjalankan tugasnya dan sejauh mana dampaknya 
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terhadap santri, serta apa saja daya dukung dan kendala yang 

dihadapinya. Hal-hal yang menjadi sasaran monitoring adalah:  

a. Pencapaian target kurikulum;  

b. Pencapaian target kegiatan Madrasah Diniyah Takmiliyah;  

c. Kehadiran guru, tenaga administrasi, dansantri;  

Terhadap semua sasaran tersebut dan berdasarkan hasil 

monitoring yang dilakukan, kepala melakukan evaluasi ini tentang sejauh 

mana upaya pencapaiannya dijalankan.  

1) Pencapaian Target Kurikulum Evaluasi terhadap pencapaian target 

kurikulum diberikan pada akhir semester dan tahun pelajaran 

sebagai hasil dari monitoring yang dilakukan terhadap kegiatan 

guru dalam menangani kegiatan pembelajaran. Hasil evaluasi 

dijadikan dasar untuk membuat kebijakan untuk semester atau 

tahun ajaran yang akan datang. Untuk memperkuat evaluasi, bisa 

dilakukan studi banding dengan Madrasah Diniyah Takmiliyah 

lainnya tentang pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan 

pencapaian target kurikulumn.  

2) Evaluasi Target Kegiatan Madrasah Diniyah Takmiliyah Kegiatan 

Madrasah Diniyah Takmiliyah yang dimaksud di sini adalah seluruh 

kegiatan pengelolaan pendidikan Madrasah Diniyah Takmiliyah di 

bidang administrasi dan tata usaha. Evaluasi terhadap capaian 

targetnya diberikan atas dasar monitoring secara langsung 

terhadapnya oleh kepala yang dilakukan secara berkala sesuai 
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jadwal yang direncanakan. Kepala Madrasah Diniyah Takmiliyah 

dapat memprogramkan evaluasi ini beberapa kali dalam 1 (satu) 

tahun. Evaluasi menggambarkan sejauh mana pengelolaan 

pelayanan pendidikan dijalankan di lembaga. Hasil dari evaluasi ini 

menjadi bahan pertimbangan dalam pengembangan manajemen 

dan pengelolaan Madrasah Diniyah Takmiliyah.  

3) Evaluasi Kehadiran Guru, Karyawan, dan Santri Evaluasi kehadiran 

guru dan karyawan dapat digunakan untuk mengetahui sifat dan 

rasa tanggung jawab, kedisiplinan, dan kualitas kinerja mereka. 

Hasil evaluasi ini kemudian dijadikan acuan bagi perbaikan sistem 

pendidikan dan pembagian tugas. Adapun evaluasi terhadap 

kehadiran santri memerlukan penanganan yang lebih cermat. 

Sebab, tingkat kehadiran santri biasanya tidak hanya terkait 

dengan faktor internal yang ada di Madrasah Diniyah Takmiliyah, 

tetapi juga berhubungan dengan aspek-aspek eksternal dari 

lingkungan. Oleh sebab itu, evaluasi terhadap kehadiran santri 

harus mampu mencari jawaban-jawaban pemecahan masalah yang 

lebih luas.  

3. Pelaporan  

Madrasah Diniyah Takmiliyah membuat laporan yang 

menggambarkan perkembangan pengelolaan lembaga secara berkala, 

baik persemester, pertahun, ataupun pada saat-saat tertentu yang 

dianggap perlu. Laporan disampaikan kepada Kepala Kantor Kementerian 
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Agama kabupaten/kota setempat. Laporan tersebut selain menjadi bahan 

pertimbangan bagi upaya perbaikan secara internal, juga menjadi data 

yang berguna bagi pengambilan kebijakan di lingkungan Kementerian 

Agama. Dengan laporan dan data Madrasah Diniyah Takmiliyah yang 

akurat, maka kebijakan dan upaya perbaikan yang dijalankan menjadi 

tepat sasaran, bermutu dan sesuai dengan tujuan pendidikan keagamaan.  

a. Laporan Kegiatan 

Laporan ini mencakup antara lain :  

1) Kegiatan pembukaan awal tahun ajaran/awal semester  

2) Pelaksanaan proses pembalajaran  

3) Pelaksanaan peringatan hari-hari besar islam/nasional  

4) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan estra kurikuler  

5) Pelaksaan evaluasi sumatif dan ujian akhir  

6) Kenaikan kelas dan pelulusan  

b. Laporan Data  

Laporan ini mencakup antara lain :  

1) Data jumlah guru menurut kualifikasi ijazah  

2) Data jumlah karyawan menurut kualifikasi ijazah  

3) Data jumlah santri perkelas menurut jenis kelamin  

4) Data jumlah santri yang naik/tidak naik kelas  

5) Data jumlah kelulusan (santri yang tamat) 

6) Data mutasi santri  

7) Data luas tanah dan kepemilikannya  
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8) Data gedung/bangunan/jumlah lokal  

9) Data alat peraga pendidikan  

10)  Data buku  

11)  Data pencaiapaian target kurikulum tiap matap pelajaran  

12)  Data nilai-nilai santri dalam tiap mata pelajaran 

3. Perilaku Keagamaan  

a. Makna dan Karakteristik Agama Islam 

Kata "Agama" dalam bahasa Indonesia merupakan terjemah dari  

reae "al-ndBB")  relegresesealrudeB. ddeBge sulda)نٌدلا 

rdceddedadreae  "Al-Dinn" dalam Alquran, kecuali dengan kata 

"Agama". Ada yang berpandangan bahwa kata "Al-Dinn" tidak sama 

maknanya dengan kata "Agama". Arti tersebut, tidaklah keliru. 

Namun, untuk memudahkan bahasan selanjutnya akan digunakan 

term atau kata "Agama", karena lebih lazim digunakan oleh 

masyarakat Indonesia. Ini tidak dimaksudkan untuk mengubah makna 

"Al-Dinn".  

Berbicara agama tentunya tidak terlepas dari masalah kehidupan 

manusia itu sendiri. Olehnya itu agama menjadi suatu kebutuhan hidup  

yang memiliki fungsi-fungsi seperti yang dikemukakan oleh para ahli 

sebagai berikut :  

1) Mahmud Syaitut menyebutkan bahwa fungsi agama adalah 

wahana untuk:  

a) Mensucikan jiwa dan membersihkan hati.  



63 
 

 
 

b) Membentuk sikap patuh dan taat serta menimbulkan 

sikap dan perasaan mengagungkan Tuhan.  

2) Musthafah al-Zuhayli mengemukakan bahwa fungsi agama yaitu :  

a) Sebagai pemenuhan kebutuhan rohani  

b) Sebagai motivasi dalam mencapai kemajuan  

c) Sebagai pedoman hidup  

3) Al-Maraghi berpendapat bahwa agama bertujuan untuk:  

 Mensucikan  jiwa dan membeaskan akal dari kepercayaan 

sinkritisme terhadap kekuatan ghaib yang dimiliki makhluk dalam 

menguasai alam agar makhluk atau selainnya tunduk dan patuh 

kepadanya.  

Berdasarkan pengertian agama yang telah dikemukakan para 

ahli diatas, peneliti dapat menyimpulkan bawa agama ialah suatu ajaran 

yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia baik untuk 

didunia maupun diakhirat.  

Masyarakat Indonesia memiliki beragam agama yang dianutnya, 

namun tentunya agama yang benar disisi Allah swt. adalah agama Islam. 

Allah swt. berfirman :  

ْينَْ اِ نَّْ ْسََلمْ  الل ّٰوِْ ِعْندَْ الدِّ   اْْلِ

Terjemahnya:  

“Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam” (Q.s. Ali Imran:19) 
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`Ulama memaknai Al-Dinn dengan “Peraturan Ilahi” 

dalam mengendalikan orang-orang yang memiliki akal sehat secara 

sukarela berbuat kebaikan hidup di dunia demi kebahagiaan di 

akhirat. Artinya, tidak semua agama yang ada di dunia dapat disebut Al-

Dinn.  

Ajaran agama Islam memiliki karakteristik sebagai berikut :  

1) Ajarannya sempurna, artinya materi ajaran Islam berisi petunjuk 

petunjuk pada seluruh kehidupan manusia. Petunjuk itu adakalanya 

disebut secara eksplisit, dan adakalanya disebut secara implisit. Untuk 

memahami petunjuk yang implisit dilakukan dengan ijtihad. 

2) Kebenarannya mutlak. Kebenaran itu dapat dipahami karena ajaran 

Islam berasal dari Allah yang Maha Benar, dan dapat pula dipahami 

melalui bukti-bukti materiil, serta bukti riilnya. Karena itu, mengingatkan 

agar manusia tidak meragukan keenarannya.  

3) Fleksibel dan ringan, artinya ajaran Islam memperhatikan dan 

menghargai kondisi masing-masing individu dalam menjalankan 

aturannya, dan tidak memaksakan orang Islam untuk melakukan suatu 

perbuatan di luar batas kemampuannya. Burhanuddin (2016: 8)  

Berdasarkan karakteristik makna ajaran Islam tersebut, dapat 

ditarik kesimpulan bahwa Agama Islam merupakan agama yang memiliki 

ajaran yang ditujukan untuk kepentingan tatanan kehidupan manusia dan 

alam semesta secara universal (menyeluruh) artinya ajaran agama Islam 
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berlaku untuk seluruh umat manusia didunia sampai akhir masa, yang 

tidak dibatasi oleh ruang dan waktu.  

b. Pembentukan Akhlak Anak  

Pada pendidikan dasar, pendidikan keagamaan merupakan 

pendidikan wajib bersama-sama dengan 12 bahan kajian lainnya. 

Pada jenjang pendidikan menengah, pendidikan keagamaan juga 

merupakan pendidikan wajib bersama dengan Pendidikan Pancasila dan 

Pendidikan Kewarganegaraan. Jadi pendidikan agama dalam sistem 

pendidikan nasional keberadaannya adalahsangat penting. Hasbullah 

(2001: 180)  

Sementara itu, persoalan dan tantangan yang dihadapi 

dalam pelaksanaan pendidikan agama sebagai suatu mata pelajaran di 

sekolah saat ini adalah bagaimana agar pendidikan agama 

bukan hanya mengajarkan pengetahuan tentang agama saja, 

melainkan dapat mengarahkan anak didik untuk menjadi manusia 

yang benar-benar mempunyai kualitas keberagamaan yang kuat.  

            Demikian materi pendidikan agama bukan hanya menjadi 

pengetahuan, melainkan dapat membentuk sikap dan kepribadian peserta  

didik sehingga menjadi manusia yang beriman dan bertakwa dalam arti  

sesungguhnya, apalagi dalam saat-saat seperti sekarang yang 

tampaknyamuncul gejala terjadinya pergeseran nilai-nilai yang ada 

sebagai akibat majunya ilmu pengetahuan dan teknologi.  

            Dalam Psikologi Agama perilaku keagamaan seorang anak adalah  
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mencakup proses beragama, perasaan dan kesadaran ketika beragama,  

pengaruh dan akibat-akibat yang dirasakan sebagai hasil dari keyakinan 

agama yang dianut.  

Perilaku adalah segala tindakan atau reaki yang terjadi   

akibat adanya rangsangan baik yang berasal dari dirinya sendiri 

atau dari lingkungannya. Sedangkan kata keagamaan berasal dari 

kata dasar agama yang berarti sistem, prinsip kepercayaan kepada 

Tuhan dengan ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian dengan 

kepercayaan itu. 

Kata keagamaan itu sudah mendapat awalan “ke” dan akhiran 

“an” yang mempunyai arti sesuatu (segala tindakan) yang 

berhubungan dengan agama. 

          Perkembangan perilaku keagamaan pada anak, terjadi melalui 

pengalaman hidupnya sejak kecil, dalam keluarga, di sekolah dan dalam 

masyarakat. Semakin banyak pengalaman yang bersifat agama (sesuai 

ajaran agama) akan semakin banyak unsur agama, maka sikap, tindakan, 

kelakuan dan caranya menghadapi hidup akan sesuai dengan ajaran 

agama. Siti Naila Fauzia (2015:303)  

           Hal-hal yang menggambarkan perilaku akhlak pada anak dapat 

diketahui dari gambaran berikut: 

1) Pengetahuan anak tentang ajaran Islam. Ajaran 

Islam mengenai mengenal Allah swt. merupakan ajaran tauhid 

atau keTuhanan yang penting sekali ditanamkan kepada anak pada 
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usia dini. Imam Ahmad merawikan dari Abdullah bin Amru, bahwa 

Nabi saw. bersabda, “Sesungguhnya ketika Nuh as meninggal, dia 

berwasiat kepada anaknya. Pegang teguhlah ajaran Tauhid. 

          Sesungguhnya langit yang tujuh, dan bumi yang tujuh jika 

ditimbang dengan kalimat laa ilaaha illallahu, niscaya timbangan kalimat 

ini lebih berat. Jika kalimat ini diadu dengan langit yang tujuh, niscaya 

langit- langit itu akan hancur” (Jamal Abdurrahman,2008:92).  

2) Sikap anak terhadap sesama makhluk ciptaan Allah. Hal yang 

terpenting dalam perkembangan anak antara usia 3-6 tahun ialah 

perkembangan sikap sosialnya. Secara umum, sikap sosial adalah 

hubungan antara manusia dengan manusia yang lain, saling 

kebergantungan dengan manusia lain dalam berbagai kehidupan 

bermasyarakat. Sikap sosial juga merupakan interaksi di kalangan 

manusia. Interaksi adalah komunikasi dengan manusia lain, hubungan 

yang menimbulkan perasaan sosial yaitu perasaan yang mengikatkan 

antara sesama individu, perasaan hidup bermasyarakat. Seperti saling 

tolong menolong, saling memberi dan menerima, simpati dan antipati, 

rasa setia kawan, dan sebagainya (Zulkifli L,2005:45-46).  

3) Keterampilan anak dalam beribadah. Perilaku keagamaan Islam pada 

anak tergambar pula pada keterampilan anak dalam 

mengurusikebutuhannya sendiri, menguasai hafalan doa-doa 

harian, dan menguasai pula hafalan ayat-ayat Alquran (Juz amma). 

Anak-anak terampil dalam mengurusi kebutuhannya sendiri karena 
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dilatih untuk mandiri. Kemandirian  juga merupakan pembentukan 

perilaku keagamaan Islam pada anak, dengan adanya kemandirian anak 

dapat memiliki keterampil untuk terampil beribadah dalam 

bidang bertanggung jawab terhadap diri. 

            Perilaku akhlak anak juga harus didukung oleh sekolah dan 

masyarakat. Sekoalah harus berupaya menciptakan lingkungan religious, 

seperti pembiasaan melaksanakan shalat berjamaah, 

menegakkan disiplin, memelihara kebersihan, ketertiban, kejujuran 

tolong menolong dan sebagainya sehingga nilai-nilai 

keagamaan menjadi kebiasaan, tradisi, dan budaya seluruh siswa. 

Sikap dan perilaku guru yang kurang terpuji atau menyimpang dari 

norma-norma agama hendaknya tidak segan-segan untuk ditindak.   

Pada umumnya perbuatan anak sebagai reaksi terhadap kelakuan 

guru dapat bersifat menurut dan tidak menurut, menyesuaikan diri dengan 

perintah guru atau menentangnya, mengikuti perilaku baik atau buruk dari 

seorang guru.   

Sementara itu, masyarakat juga harus berupaya menciptakan 

lingkungan yang kondusif bagi pembentukan perilaku agama anak, seperti 

menciptakan lingkungan yang tertib, bebas dari peredaran terlarang, 

perkumpulan perjudian, dan sebagainya. 

Sebagai orang tua hendaknya Anda bisa menanamkan akhlak 

mulia kepada anak-anak sejak dini agar nantinya mereka menjadi insan 
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unggul dalam kehidupan. Berikut ini adalah beberapa cara yang bisa 

dilakukan oleh orang tua untuk membentuk akhlak yang mulia pada anak. 

1.  Memberikan Teladan yang Baik kepada Anak 

Sejak awal kita harus mengetahui anak adalah peniru yang paling 

handal artinya apa yang mereka lihat akan cenderung dicontoh.Anak akan 

mencontoh apa yang mereka dengar dan lihat kemudian melakukan hal 

yang sama. Itulah mengapa penting bagi kedua orang tua dan orang 

dewasa di dalam keluarga selalu menjaga ucapan dan perbuatannya di 

depan anak. Ketika anak sering melihat orang tuanya melakukan kebaikan 

maka otomatis dia akan belajar tentang hal tersebut dan menirukannya. 

Jika dilakukan berulang kali maka akan menjadi karakter yang membentuk 

akhlak anak. 

2. Ajak Anak Melakukan Aktivitas Bersama 

Kita bisa mengikuti cara membentuk akhlak pada anak seperti yang 

diajarkan oleh Imam Syafi‟i yaitu mengajak anak mumayyiz untuk 

melakukan aktivitas bersama. Anak mumayyiz adalah mereka yang telah 

berusia 7 tahun dimana sudah bisa membedakan hal apa saja yang baik 

dan buruk. Ketika telah memasuki usia 7 tahun tersebut mereka sudah 

tidak lagi disebut sebagai anak kecil. Dengan melibatkan anak dalam 

aktivitas bersama secara tidak langsung orang tua sedang mengajarkan 

mengenai tanggung jawab. Anak akan belajar bagaimana cara untuk 

memenuhi kebutuhannya sesuai dengan pengetahuannya. 

3. Berikan Penilaian pada Apa yang Dilakukan Anak 
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Cara membentuk akhlak mulia pada anak yang selanjutnya adalah 

dengan memberikan penilaian terhadap apa yang mereka lakukan. 

Berikan pujian pada anak ketika mereka telah melakukan sesuatu yang 

baik dan kebaikan. Sebaliknya, berikan teguran dan peringatan pada anak 

setiap kali mereka melakukan sesuatu yang dilarang agama dan tidak 

sesuai dengan norma sosial yang berlaku. Melalui cara tersebut anak 

akan belajar hal-hal apa saja yang boleh dilakukan dan mana yang 

dilarang. 

4. Menanamkan Nilai Kebaikan di Tengah Keluarga 

Lingkungan keluarga adalah tempat dimana anak mempelajari 

banyak hal sehingga sangat berpengaruh pada karakter dan akhlaknya. 

Sebelum anak mengenal lingkungan di luar keluarganya mereka belajar 

tentang banyak hal dari rumah. Oleh sebab itu penting bagi orang tua 

menanamkan dan menciptakan lingkungan yang penuh kebaikan di 

tengah keluarga. Dengan pondasi yang kuat dari keluarga maka pengaruh 

dari lingkungan luar lebih mudah diatasi dan dikendalikan sehingga anak 

tidak mudah terpengaruh. 
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C. Kerangka Pikir 

Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Uzlifatil Jannah 

Makassar 

 

Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam Membentuk Perilaku  

Agama Santri 

 

- Pengelola MDT 
- Pengajar MDT 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Jenis Penelitian  

Penelitian ini bersifat studi lapangan dengan menggunakan 

penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif mengkaji perspektif 

partisipan dengan strategi-strategi yang bersifat interaktif dan fleksibel. 

Penelitian kualitatif ditujukan untuk memahami fenomena-fenomena sosial 

dari sudut pandang partisipan.  

Dengan demikian, penelitian kualitatif dalam penelitian tesis 

ini adalah penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi 

objek alamiah dimana peneliti merupakan instrument kunci.  

B. Lokasi dan Waktu Penelitian  

Penelitian ini berlokasi di Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) 

Uzlifatil Jannah Makassar di Jalan Jipang Raya II No. 31 Makassar. 

Alasan peneliti untuk melakukan penelitian dilokasi ini karena peneliti telah 

mengetahui berbagai permasalahan di lingkungan Madrasah Diniyah 

Takmiliyah sehingga peneliti memiliki niat untuk meneiti lebih lanjut 

masalah ini. 

Selain itu, belum pernahnya dilakukan penelitian 

mengenai manajemen pembelajaran di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Muhammadiyah Karunrung Makassar. Dengan mengambil 

lokasiini,  



73 
 

 
 

peneliti berharap akan tercipta suasana ilmiah, melalui hasil 

kontribusipeneliti kepada pihak madrasah terkhusus kepala 

madrasahnya dalam mengelola manajemen pembelajaran di madrasah 

diniyah takmiliyah yang lebih baik untuk kedepannya.  

 Adapun waktu pelaksanaan penelitian ini dilakukan selama 4 bulan 

yaitu pada bulan mei-agustus 2022.  

C. Unit Analisis dan Penentuan Informan  

Unit analisis merupakan salah satu penentu keberhasilan 

penelitian. Unit analisis berfungsi sebagai alat bantu dalam 

mengumpulkan data yang diperlukan. Bentuk penentuan informan 

berkaitan dengan metode pengumpulan data, misal metode 

wawancara yang instrumennya pedoman wawancara. Metode angket atau 

kuesioner, instrumennya berupa angket atau kuosioner. Metode tes, 

instrumennya berupa soal tes, tetapi metode observasi, unit analisisnya 

bernama check- list. Adapun instrument yang peneliti gunakan dalam 

penelitian tesis ini berupa :  

1. Observasi  

Observasi dalam sebuah penelitian diartikan sebagai pemusatan 

perhatian terhadap suatu objek dengan melibatkan seluruh indra untuk 

mendapatkan data. Jadi observasi merupakan  pengamatan langsung 

dengan menggunakan penglihatan, penciuman, pendengaran, 

perabaan, atau kalau perlu dengan pengecapan. Instrument yang 

digunakan dalam observasi dapat berupa pengamatan, tes, kuosioner, 
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rekaman, gambar dan rekaman suara. Salim dan Haidir (2019:86)  

            Peneliti menggunakan instrumen check-list untuk data observasi 

penelitian. Check-list yaitu daftar isian yang bersifat tertutup, responden 

tinggal membubuhkan tanda check pada kolom jawaban yang tersedia.  

2. Wawancara  

Wawancara merupakan alat re-checking atau pembuktian terhadap 

infoormasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Teknik 

wawancara yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah wawancara 

mendalam. Wawancara mendalam (in-depth interview) adalah proses 

memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab 

sambal bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang 

yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (guide) 

wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan 

sosial yang relatif lama. Hamid Darmadi (2014:291) 

Adapun pedoman wawancara yang dilakukan kepada 

informan yang terkait dalam penelitian tesis ini untuk mengetahui 

perannya terhadapimplementasi manajemen pembelajaran Madrasah 

Diniyah Taklmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar dalam pembinaan akhlaq 

santri.  

3. Pedoman Kuosioner  

Pedoman kuosioner adalah metode pengumpulan data, 

instrumennya disebut sesuai dengan nama metodenya. Bentuk lembaran 

angket dapat berupa sejumlah pertanyaan tertulis, tujuannya untuk 
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memperoleh informasi dari respondem tentang apa yang ia alami dan 

ketahuinya. Salim dan Haidir (2019:84)  

Angket atau kuosioner dalam penelitian tesids ini dilakukan dengan 

kuosioner terbuka yaitu responden bebas menjawab dengan 

kalimatnya sendiri, bentuknya sama dengan kuosioner isian. Tujuannya 

agar peneliti dapat mengamati langsung kegiatan yang dilakukan oleh 

pegawai dan peserta didik selama berada di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah (MDT) Muhammadiyah Uzlifatil Jannah Makassar. 

D. Teknik Pengumpulan Data  

Kegiatan penelitian yang terpenting adalah pengumpulan data. 

Pengumpulan data dalam penelitian perlu dipantau agar data yang 

diperoleh dapat terjaga tingkat validitas dan reliabilitasnya.  

1. Observasi  

Beberapa informasi yang diperoleh dari hasil observasi adalah 

ruang (tempat), pelaku, kegiatan, objek, perbuatan, kejadian atau 

peristiwa, waktu dan perasaan. Alasan peneliti melakukan observasi 

adalah untuk menyajikan gambaran realistic perilaku atau kejadian, untuk 

menjawab pertanyaan, untuk membantu perilaku manusia, dan untuk 

evaluasi yaitu melakukan umpan balik terhadap pengukuran tersebut. 

Hamid Darmadi (2014:290)  

2. Wawancara (interviu)  

Secara garis besar, ada dua jenis pedoman wawancara, yaitu 

pedoman wawancara tidak terstruktur dan pedoman wawancara 
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terstruktur. Pedoman wawancara tidak terstruktur yaitu 

pedoman wawancara yang hanya melihat garis besar yang akan 

ditanyakan. Tentu saja kreativitas pewawancara sangat diperlukan, 

bahkan hasil wawancara dengan jenis pedoman ini lebh banyak 

tergantung dari pewawancara.  

Sedangkan pedoman wawancara terstruktur yaitu pedoman 

wawacara yang disusun secara terperinci sehingga menyerupai check-list. 

Pewawancara tinggal membubuhkan tanda „v‟ (check) pada nomor yang 

sesuai. Dalam penelitian tesis ini, peneliti menggunakan kedua pedoman 

wawancara tersebut yaitu pedoman wawancara tidak terstruktur dan 

pedoman wawancara terstruktur.  

3. Dokumentasi  

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau 

variabel yang berupa tatan, transkip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, 

notulen rapat, lengger, agenda, dan sebagainya. Metode dokumentasi 

ini tidak begitu sulit, dalam arti apabila ada kekeliuran sumber datanya 

masih tetap, belum berubah. Dengan metode dokumentasi yang diamati 

bukan benda hidup tatapi benda mati.  

E. Teknik Analisis Data  

Setelah data dikumpulkan, data itu perlu diolah atau 

dianalisis. Pertama-tama peneliti perlu menyeleksi tingkat realibitas dan 

validitasnya. Data yang memiliki realibitas dan validitas rendah 
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digugurkan. Di samping itu, data yang kurang lengkap tidak perlu 

disertakan dalam unit analisis. Analisis data merupakan pekerjaan 

yang amat kritis dalam proses penelitian. Peneliti harus secara 

cermat menrntukan pola analisis bagi data penelitiannya. Punaji 

Setyosari ( 2010: 189) 

Secara garis besar, teknik analisis data dalam penelitian ini melalui 

tiga tahap yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.  

F. Pengecekan Keabsahan Temuan  

Adapun pengecekan keabsahan data penelitian ini menggunakan 

teknik triangulasi. Agar data yang diperoleh mempunyai validitas, 

realibitas, dan objektivitas perlu dilakukan triangulasi data. Triangulasi 

adalah Teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu 

yang diluar data  itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai 

pembanding terhadap data itu, yaitu triangulasi sumber, metode dan teori. 

M. Anton Moeliono (2001:178)  

Oleh karenanya, terdapat teknik pengujian keabsahan data dalam 

penelitian tesis ini melalui triangulasi sumber, triangulasi metode, dan 

triangulasi waktu.  

1. Triangulasi Sumber  

Triangulasi sumber untuk menguji keabsahan data dilakukan 

dengan cara mengecek data yang diperoleh kepada beberapa sumber.  

Sebagai contoh untuk menguji kredibiltas data  tentang gaya 

kepemimpinan kepala sekolah, maka pengujian data dapat dilakukan 
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terhadap guru dan staf tata usaha sekolah. Data yang diperoleh 

dideskripsikan, dikategorikan, mana pandangan yang sama, mana yang 

berbeda serta mana yang spesifik dari ketiga sumber tersebut. Data yang 

telah dianalisis sampai menghasilkan suatu kesimpulan selanjutnya 

dimintakan kesempatan pada tiga sumber tadi.  

2. Triangulasi Metode  

Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan 

cara mengecek pada sumber yang sama tetapi dengan teknik berbeda. 

Misalnya data yang diperoleh melalui wawancara kemudian dicek dengan 

data hasil observasi, atau hasil analisis dokumen. Bila menghasilkan data 

berbeda, peneliti menggunakan diskusi lebih lanjut dengan sumber data 

yang bersangkutan untuk mendapatkan data yang dianggap benar. Atau 

mungkin semuanya benar karena setiap sumber data memiliki sudut 

pandang yang berbeda.  

3. Triangulasi waktu  

Dalam beberapa hal, waktu pengambilan data 

seringkali mempengaruhi kredibilitas data. Misalnya, data yang 

diperoleh melalui wawancara pada pagi hari, berbeda dengan data yang 

diperoleh melalui wawancara pada siang hari atau sore hari. Untuk itu, 

diperlukan pengujian pada waktu dan situasi yang berbeda.  

Data yang dikumpul dengan teknik wawancara di pagi hari pada 

saat narasumber masih segar, belum banyak masalah akan memberikan 

data yang lebih valid sehingga lebih kredibel. Untuk itu, dalam rangka 
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pengujian kredibilitas data dapat dilakukan dengan cara melakukan 

pengecekan dengan wawancara , observasi, atau teknik lain dalam waktu 

atau situasi yang berbeda. Bila hasil uji menghasilkan data yang berbeda, 

maka dilakukan secara berulang-ulang sehingga ditemukan kepastian 

datanya. Triangulasi dapat juga dilakukan dengan cara mengecek hasil 

penelitian, dari tim peneliti lain yang diberi tugas melakukan pengumpulan 

data.  
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Gambaran Lokasi Penelitian 

 

Dalam melakukan penelitian, hal yang sangat penting untuk 

diketahui oleh peneliti terlebih dahulu yaitu mengetahui kondisi lokasi yang 

akan diteliti. Adapun lokasi yang akan diteliti oleh peneliti adalah 

Madrasah Diniyah Takiliyah Uzlifatil Jannah Makassar. 

Lokasi yang digunakan untuk penelitian adalah salah satu 

Madrasah Diniyah di Makassar yang bertempat di Jalan Jipang Raya II No 

31 Kelurahan Karunrung Kecamatan Rappocini Makassar. 

1. Profil Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar 

Nama MDT      :  Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar 

Tingkat      :  Awwaliyah 

Nomor Statistik  :  311273710057 

Alamat      : Jl. Jipang Raya II No.31 Rt/Rw. 03/04 Kelurahan 

Karunrung Kecamatan Rapocini Kota Makassar Sulawesi Selatan 90222 

Tahun Berdiri     : 2021 

Nama Yayasan  : Yayasan Pendidikan dan Sosial Uzlifatil Jannah 

2. Sejarah Singkat Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) Uzlifatil 

Jannah Makassar 

Pada awalnya Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

hanyalah sebuah tempat mengaji biasa untuk anak-anak lebih tepatnya 
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biasa disebut dengan Taman Pendidikan Alquran (TPQ). TPQ ini belum 

memiliki nama dan sudah memiliki 35 orang santri dan terbagi atas santri 

Iqra‟ dan santri Alquran. Santri-santri TPQ ini berasal dari kelurahan 

setempat dan sebagian kecil juga ada yang datang dari kelurahan lain. 

Pembina Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar, 

Yuliarti mengatakan bahwa Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

terbentuk karena adanya masukan  dari teman yang juga sebagai 

pengajar di salah satu Madrasah Diniyah Takmiliyah yang ada di 

Makassar, beliau menyarankan kepada saya untuk sebaiknya membuat 

Madrasah Diniyah Takmiliyah saja daripada rumah qur‟an atau 

sejenisnya. Namun, ditelinga saya masih asing dengan sebutan Madrasah 

Diniyah Takmiliyah tersebut, kemudian beiau menjelaskan secara detail 

apa dan seperti apa itu MDT. Setelah saya paham, saya kemudian 

berdiskusi kembali dengan suami dan keluarga dan akhirnya keluarga 

menyetujui untuk membuka Madrasah Diniyah. 

Faktor lain munculnya Madrasah Diniyah Takmiliyah ialah dengan 

melihat banyaknya anak-anak disekitar Madrasah yang bersekolah di 

sekolah umum atau negeri, yang dimana pelajaran yang mereka dapatkan 

disekolahnya seputar pelajaran umum. Adapun pelajaran agama hanya 

sedikit saja sehingga mereka sangat kurang dalam ilmu agamanya. Hal ini 

bisa dilihat dari pergaulan mereka ketika pulang kerumah, adab mereka 

ketika bertemu orangtua dirumah, adab mereka ketika bermain bersama 

teman-temannya, dan masih banyak lagi. Akhirnya dengan didirikannya 
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Madrasah Diniyah Takmiliyah ini diharapkan bisa membantu para 

orangtua untuk mendidik anaknya dalam ilmu agama dan khususnya 

anak-anak bisa mendapatkan dan mengaplikasikan ilmu agamanya 

sendiri. 

M. Samir Patsan selaku Ketua Yayasan mengatakan dengan 

adanya Madrasah Diniyah Takmiliyah ini kami ingin membimbing anak-

anak disekitar dalam hal pendidikan dan pengajaran di bidang agama 

Islam dengan cara mengajarkan kepada mereka dan menjelaskan tentang 

hukum-hukum Islam. 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah mulai dibentuk pada 

tanggal 20 Januari 2020 dan diresmikan pada tahun 2021. Meskipun 

usianya masih sangat muda namun peminat dan pendaftar santri 

Madrasah Diniyah Takmiliyah ini terus bertambah. Hal ini bisa dilihat dari 

antusias para orangtua yang mendaftarkan anaknya di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar. Mereka mengharapkan anak-

anaknya bisa tumbuh dan berkembang dengan ilmu agama yang mereka 

dapatkan. Selain itu, alasan orangtua ingin memasukkan anaknya di 

Madrasah Diniyah Takmiliyah karena dari mereka disekitar Madrasah juga 

masih kurang dalam pemahaman ilmu agamanya dan terasa sangat sulit 

untuk mengajarkan dan mendidik anak-anaknya, sehingga dengan 

adanya Madrasah Diniyah Takmiliyah ini diharapkan bisa mewujudkan 

harapan para orangtua terlebih lagi para anak-anak santri bisa berbagi 

ilmu agama yang mereka peroleh kepada orangtua mereka.  



83 
 

 
 

3. Visi dan Misi 

      Visi : Menjadi Madrasah Diniyah Takmiliyah yang unggul dalam 

membentuk generasi yang berilmu dan mengamalkan Syariat Islam 

sesuai Sunnah Rasulullah saw, berakhlakul karimah, cerdas, da 

berkualitas. 

 Misi : Membentuk generasi Islami yang beriman kuat dan kokoh 

memegang teguh iman dan Islam serta bertaqwa kepada Allah swt dan 

berakhlak mulia. 

4. Struktur Organisasi 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar merupakan 

pendidikan non formal yang bergerak dibawah naungan Kementerian 

Agama Kota Makassar dan agar Madarsah Diniyah Takmiliyah ini dapat 

berjalan dengan baik maka dibentuklah kepengurusan yang mengatur 

jalannya kegiatan di Madrasah ini. Adapun kepengurusan di Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar sebagai berikut: 

Penasehat  : Drs. H. M. Samir Patsan, M.Ag 

Pembina      :  Dra. Hj. Yuliarti, M.Pd.I 

Komite        : Muh. Arsyad, S.S. 

Kepala Madrasah : Herma Haidi, S.Sos., S.Pd 

Waka Kesantrian  : Marhana Sanati, S.Pd.I 

Waka Kurikulum : Mukhlashah Dhiyaul Auni, S.Sos., S.Pd 

Operator  : Ahmad Haniffuddin, S.Pd.I 

Bendahara  : Islamiyah 

Sapras dan keamanan : Ahmad Syar‟I Aslam, SH 



84 
 

 
 

5. Pendidik dan Peserta Didik 

Tabel 1.2. Pendidik Madrasah Dinyah Takmiliyah Uzifatil Jannah 
Makassar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No. Nama Guru 
Jenis 

Kelamin 
Pendidikan Status 

Mata 
Pelajaran 

1 Marhana Sanati, S.Pd.I P S1 Guru Fiqih 

2 Herma Haidi, S.Pd L S1 Guru Akidah 

3 Afifah Mardhiyatunuha P MA 
Guru dan 
Wali Kelas 

Bhs.Arab 

4 Islamiyah P MA 
Guru 

 
Alquran 

5 Mukhlashah S.Pd P S1 Guru Tarikh 

6 Ahmad Haniffuddin, S.Pd L S1 Guru Akhlak 

7 Ahmad Syar‟i Aslam S.H L S1 Guru Akhlak 

8 Salman Alfarisi L MA Guru Hadits 

9 Uzlifatil Jannah P MA Guru Akidah 

10 Raisatin Niswah P MA 
Guru dan 
Wali Kelas 

Bahasa Arab 

11 Siska Pratiwi P MA Guru TPQ 

12 Nafisatun Najiah P MA Guru TPQ 
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 Tabel 1.3. Peserta Didik Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 
Makassar 

 

No Nama Santri 

Jenis Kelamin 

Kls 

Laki-laki Perempuan 

1 Andhika Pratama v  2 

2 Naufal Hidayat v  2 

3 Arfiani Ayuzar  v 2 

4 Cinta Aurelia Natasya  v  

5 Nurhamidah  v 2 

6 Nurazizah  v 2 

7 Dwi Nuraeni  v 2 

8 Sri Mulyani  v 2 

9 Muh. Isra v  2 

10 Lathifah Nur Wahidah  v 2 

11 Muh. Fathir Asrul v  2 

12 Rara Nurhidayah  v 2 

14 Muh. Rifat v  2 

13 Putri Eka  v 2 

14 Yogi Ananda v  2 
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15 Muh. Dafa F v  1 

16 Abid AlHafidz v  1 

17 Muh. Firdaus v  1 

18 Mu. Danu Maulana v  1 

19 Faisa Aqila Fatin  v 1 

20 Muh.Dzaky R v  1 

21 Alyah Muhbita  v 1 

22 Muh.Aryo v  1 

23 Muh. Amar v  1 

24 Muuh. Zikri Alfatir v  1 

25 Nurfadila  v 1 

26 Nurazizah  v 1 

27 Muh Syaman v  1 

28 Nur Hijrah  v 1 

29 Ramadhani  v 1 
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6. Sarana dan Prasarana 

 

1.4. Sarana dan Prasarana 

No. Jenis 

Kondisi 

Jumlah 

Baik Rusak 

1 Ruang Kelas 3 - 3 

2 Ruang Kepala Madrasah 1 - 1 

3 Kantor Guru 1 - 1 

4 WC / Toilet 3 - 3 

5 Musollah 1 - 1 

6 Kantin 1 - 1 

7 Perpustakaan 1 - 1 

8 Papan tulis 3 1 4 

9 Meja santri 40 10 50 

10 Lemari 2 1 3 

11 Jam Dinding 4 1 5 

12 Papan Mading 1 - 1 

13 Tempat wudhu 3 - 3 

14 Rak sepatu 2 - 2 

15 Laptop 2 1 3 
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16 Spidol 5 - 5 

17 Penghapus papan 3 - 3 

18 Printer 1 - 1 

19 Meja kantor 3 - 3 

20 Kursi kantor 3 - 3 

 

 

B. Pembahasan 

1. Implementasi Manajemen Pembelajaran Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Muhammadiyah Karunrung Makassar 

Hasil penelitian yang diperoleh melalui wawancara dan penelitian 

kepustakaan. Wawancara terencana dilakukan dengan semua sumber 

penelitian yaitu kepala sekolah, waka kurikulum, dan pendidik mata 

pelajaran. Adapun tujuan melakukan wawancara untuk memahami 

bagaimana implementasi manajemen pembelajaran di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar. 

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan salah satu 

guru Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar, Islamiyah 

(wawancara hari rabu tanggal 10 Agustus 2022) mengatakan bahwa 

manajemen pembelajaran di Madrasah ini dapat dikatakan sudah sesuai 

dengan fungsi manajemen itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari penerapan 

manajemen pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannnah yang telah menerapkan fungsi perencanaan, pelaksanaan, dan 
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pengawasan atau evauasi di ruang lingkup Madrasah. Penerapannya juga 

pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan manajemen pembelajaran yang 

sudah diterapkan di sekolah-sekolah umum dan madrasah diniyah 

lainnya.  

Perencanaan manajemen pendidikan akhlak di madrasah yakni 

merencanakan program pendidikan akhlak melalui kegiatan intrakurikuler 

dengan membuat rencana silabus dan Rencana Program Pembelajaran 

(RPP) yang bermuatan karakter/budi pekerti siswa yang berlandaskan 

nilai-nilai islam yang harus disusun oleh semua guru mata pelajaran. 

Program pendidikan akhlak melalui kegiatan ekstrakulikuler ini yang harus 

disusun oleh guru pembimbing ekstrakulikuler dengan cara guru membuat 

rencana proposal kegiatan ekstrakulikuler yang mencakup materi, tujuan, 

dasar pelaksanaan, objek, waktu pelaksanaan, internalisasi pendidikan 

akhlak dalam kegiatan tersebut. Dan merencanakan program pendidikan 

akhlak siswa melalui kegiatan pembiasaan, Perencanaan pembiasaan ini 

adalah latihan-latihan penerapan nilai-nilai islam dalam bentuk perilaku 

sehari-hari. 

Adapun penerapan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Uzlifatil Jannah Makassar berupa kurikulum yang di pakai oleh 

Kementerian Agama Kota Makassar. Penerapan pembelajaran di 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah juga tidak terlepas dari visi 

dan misi yang ada di Madrasah ini. Tujuan utama dari penerapan 

manajemen pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 
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Jannah Makassar adalah membangun karakter generasi muslim untuk 

menggapai kebaikan dunia dan akhirat, mencetak santri Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah menjadi seorang muslim dan muslimah 

berkarakter yang mampu menjalankan amaliyah ukhrawi (ibadah) sesuai 

dengan ilmunya, tanpa meninggalkan kehidupan dunia, sehingga menjadi 

santri yang shalih di dunia dan akhirat. 

Tujuan pembelajaran yang akan dicapai di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar yaitu disesuaikan dengan hasil dari 

setiap mata pelajaran yang telah diampu oleh masing-masing ustadz dan 

ustadzah. Tujuan pendidikan pada pendidikan non formal ini juga 

disesuaikan dengan kurikulum internal yang ada di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar. 

Materi pembelajaran yang disampaikan oleh ustadz dan ustadzah 

kepada santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar 

mengacu pada penggunaan buku cetak yang sesuai dengan kurikulum 

Kementerian Agama. Jadi ustadz dan ustadzah Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar dalam menetapkan mata pelajaran 

dan buku pegangan yang digunakan dalam proses pembelajaran di 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar mengacu pada 

kurikulum yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pendidikan Diniyah dan 

Pondok Pesantren pada Kementerian Agama Republik Indonesia. 

Pelaksanaannya disesuaikan dengan kurikulum yang digunakan dan 

diformulasikan dengan kebutuhan di madrasah diniyah tersebut, sehingga 
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ustadz dan ustadzah menjadi mudah dalam menentukan materi yang 

akan disampaikan kepada santri. 

Adapun materi pembelajaran pada Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Uzlifatil Jannah Makassar telah sesuai dengan kurikulum yang telah 

ditetapkan meliputi 6 (enam) materi pelajaran tentang keagamaan yaitu 

Alquran, Haidts, Akidah, Akhlak, Fiqih, Bahasa Arab, dan Tarikh Islam 

(Sejarah Peradaban Islam). Adapun tambahan muatan lokal dari 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar yaitu tahfidz 

(hafalan). 

          Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar 

menggunakan masih rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dalam 

pemberian dan pelaksanaan materi pelajaran. Berdasarkan hasil 

wawancara dengan salah satu ustadzah, Afifah Mardhiyatunnuha 

mengatakan bahwa kendala yang dihadapi ustadz dan ustadzah dalam 

membuat RPP yaitu kurangnya pemahaman ustadz dan ustadzah dalam 

pembuatan RPP itu sendiri sehingga ketika akan membuat RPP para 

ustadz dan ustadzah cenderung membuat  seadanya saja, sesuai dengan 

kemampuan masing-masing. Hal ini merupakan bukti bahwa ustadz dan 

ustadzah di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar telah 

mengadakan penerapan manajemen pembelajaran dengan baik. 
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2. Pembentukan Akhlak Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Muhammadiyah Karunrung Makassar 

Informasi yang didapatkan oleh peneliti ketika melakukan penelitian 

di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar ialah bahwa 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar  dalam 

membentuk perilaku santri memiliki peran sangat penting. Hal ini bisa 

dilihat dari keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

Makassar yang bisa diterima oleh sebagian besar masyarakat setempat 

dan hasil yang diperoleh oleh santri dalam hal perilaku keagamaannya. 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar juga mendapat 

dorongan dan dukungan oleh orang tua atau wali santri yang 

memasukkan anak-anaknya ke Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannah Makassar. Selain itu juga bisa dilihat dari keaktifan santri-santri 

dalam mengikuti setiap pelajaran dan arahan dari ustadz dan ustadzah 

serta motivasi para santri dalam mengikuti setiap kegiatan keagamaan 

yang dilakukan oleh MDT Uslifatil Jannah Makassar. 

           Pengembangan perilaku akhlak santri Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar dapat dilihat dari beberapa upaya 

yang telah dilakukan dan juga program kegiatan yang telah terealisasikan. 

Adapun upaya-upaya dan bentuk kegiatan keagamaan yang dilakukan 

oleh Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar dalam 

mengembangkan perilaku keagamaan santri meliputi : 
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1. Pembiasan Adab dan Akhlak  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu murid 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar yang bernama 

Nurhamidah mengatakan bahwa pembiasan adab dan akhlak di Madrasah 

ini sudah cukup baik, bisa dilihat dari pembiasaan kita sehari-hari ketika 

memulai pelajaran yaitu dengan membaca do‟a bersama sebelum dan 

sesudah kegiatan belajar mengajar yang dipimpin oleh ketua kelas, 

membaca bacaan Alqurannya masing-masing, menghafalkan surat-surat 

pilihan atau do‟a-do‟a harian sebelum kegiatan belajar mengajar dimulai, 

selain itu juga apabila bertemu dengan guru atau siswa yang lain kami 

mengucapkan salam dalam rangka membiasakan ucapan salam. 

Cinta Aurelia Natasya Kelas 2 MDTA (wawancara hari senin 

tanggal 15 Agustus 2022) mengatakan perilaku keagamaan santri disini 

terbentuk dari pelajaran-pelajaran yang disampaikan oleh ustadz dan 

ustadzah terkait tentang keagamaan, hafalan Alquran santri setiap hari, 

hafalan bacaan shalat dan praktik shalat, baik shalat sunah maupun 

shalat berjamaah.  

Hal ini juga sesuai dengan apa yang disampaikan Wakasek 

Kesiswaan Mukhlasah, bahwa perilaku keagamaan santri disini di 

implementasikan dalam pelaksanaan praktek ibadah, terutama bacaan-

bacaan shalat, dzikir dan do‟a-do‟a setelah shalat, praktek shalat sunnah 

maupun wajib, santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

Makassar harus dapat melaksanakannya dengan baik karena manfaatnya 
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untuk dilakukan santri dalam kehidupan sehari-hari di rumah ataupun di 

masyarakat. 

2. Kajian Islami 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar memiliki 

pengajian santri yaitu kajian islami yang biasa dilaksanaan setiap satu kali 

sepekan di hari jum‟at . Kajian Islami ini di pisahkan antara santri laki-laki 

dan perempuan, kajian islami untuk santri perempuan di bawakan oleh 

ustdzah dan kajian islami untuk santri laki-laki di bawakan oleh ustadz. 

Kajian Islami ini diadakan di Madrasah setiap jum‟at siang sepulang 

sekolah. Tujuan diadakannya kajian islami ini sebagai sarana untuk 

menambah wawasan keIslaman para santri diluar dari materi pelajaran 

yang mereka dapatkan, seperti yang telah dikemukakan oleh Ustadz 

Herma 

Kegiatan rutin ini bertujuan untuk menambah ilmu keagamaan 

santri, siraman rohani ini rutin dilakukan setiap sekali sepekan agar 

wawasan ilmu agama santri semakin bertambah dan semakin kuat, 

selain itu juga fungsi adanya kajian islami ini kita bisa memperoleh 

informasi dalam berbagai hal seperti mengetahui kondisi dan 

keadaan semua santri. (wawancara hari senin tanggal 15 Agustus 

2022) 

Bardasarkan wawancara dengan ustadz Herma, peneliti dapat 

mengambil kesimpulan bahwa kajian Islami yang diadakan oleh Madrasah 

Diniyah Takmiiyah Uzlifatil Jannah Makassar sangat efektif, bisa dilihat 

dari tujuan dibentuknya kajian ini sendiri serta metode yang diterapkan 

dalam mengadakan kegiatan ini. 

3. Memperingati hari-hari Besar Islam 
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Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar juga selalu 

aktif dalam pelaksanaan hari-hari besar Islam seperti perayaan Tahun 

Baru Islam Satu Muharram, Maulid Nabi Muhammad s.a.w, Isra‟ Mi‟raj, 

Nuzulul Qur‟an, halal bi halal serta hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. 

Pelaksanaan hari-hari besar Islam ini dilakukan di Madrasah dan biasanya 

juga ikut serta dalam kegiatan di Masjid atau bekerjasama dengan 

Madrasah lain. Pelaksanaan hari-hari besar Islam ini mengikutsertakan 

semua ustadz dan ustadzah, santri, orangtua/wali santri dan masyarakat 

sekitar. Biasanya ustadz dan ustadzah yang merancang susunan 

kepanitiaan agar kegiatan dapat berjalan secara sitematis, adapun santri 

dan orangtua/wali santri ikut andil dalam menyumbangkan tenaga dan 

pikirannya serta ada juga yang ikut berpartisipasi dalam bentuk dana. 

          Peneliti melakukan wawancara dengan Ustdzah Raisatin Niswah 

(wawancara hari senin tanggal 15 agustus 2022) yang mengatakan bahwa 

sumbangan tenaga yang diberikan oleh ustadz dan ustadzah seperti 

membantu menyiapkan segala alat dan perlengkapan yang dibutuhkan 

dalam kegiatan, adapun sumbangan pikirannya berupa ikut serta dalam 

setiap rapat yang dilakukan sehingga mereka bisa menuangkan segala 

ide dan sarannya untuk kelancaran acara atau kegiatan tersebut. Ide dan 

saran yang di sumbangkan seperti  mengundang orangtua/wali santri atau 

peserta dari luar atau masyarakat sekitar ketika mengadakan hari-hari 

besar Islam sehingga kegiatan ini tidak hanya dirasakan oleh masyarakat 
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setempat saja tapi seluruh umat Islam. (wawancara hari senin tanggal 15 

Agustus 2022) 

3. Faktor Pendukung dan Penghambat Implementasi Manajemen 

Pembelajaran  dalam Membentuk Pembentukan Akhlak Santri 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar  

a. Faktor Pendukung 

Ada beberapa komponen yang sangat menunjang dalam 

pelaksanaan manajemen pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Uzlifail Jannah Makassar diantaranya meliputi: perencanaan 

pembelajaran yang baik, kurikulum dan pembelajaran yang kontekstual, 

para pengajar yang professional, serta sarana dan prasarana yang 

memadai. 

1. Perencanaan Pembelajaran 

Madrasah Diniyah Uzlifatil Jannah Makassar berupaya  untuk 

melakukan perubahan secara sistemik dan melakukan perbaikan terus 

menerus terhadap setiap proses baik yang sudah berjalan maupun yang 

akan berjalan, berkat dorongan dari oangtua/wali snatri serta masyarakat 

sekitar yang telah memberikan kepercayaan yang penuh terhadap 

Madrasah Diniyah Takmiliyah ini sehingga dapat menjadikan Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar mampu mengemban 

amanah yang diterima dan terencana dengan baik serta mampu 

menghasilkan lulusan atau alumni sesuai dengan tujuan penyelenggaraan 

pendidikan yang telah ditentukan. 
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2. Kurikulum dan Pembelajaran yang Kontekstual 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar selalu 

melakukan kajian ulang terhadap kurikulum yang ada agar kurikulum yang 

akan diterapkan lebih fungsional bagi kehidupan keagaman santri dalam 

kesehariannya. Pada prinsipnya kurikulum harus dirancang untuk 

membantu para santri dalam mencapai perkembangan yang menyeluruh 

dan mendalam dalam pengetahuan keagamaan.  

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Kepala Madrasah, 

Ustadz Herma mengatakan bahwa dalam proses pembelajarannya juga 

mengacu pada pengelolaan kelas yang kontekstual dengan 

mempertimbangkan karakteristik santri dan materi yang disampaikan serta 

metode yang diterapkan oileh para ustadz dan ustadzah. 

Ustadz Herma menambahkan bahwa proses pembelajaran di 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar sudah mampu 

menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Sebab 

suasana menyenangkan ini akan menjadi obat penghibur bagi kejenuhan 

dan rasa lelah para santri setelah menempuh pelajaran formalnya di pagi 

hari. Kejenuhan, kebosanan dan rasa lelah ini memunculkan efek negatif 

bagi perjalanan pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah. 

(wawancara hari senin tanggal 15 Agustus 2022) 

Pembelajaran yang aktif dan menyenangkan menjadi prinsip bagi 

konsep pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

Makassar. Pembelajaran yang aktif adalah dalam proses pembelajaran 
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dimana para ustadz dan ustadzah mampu menciptakan suasana 

pembelajaran sekondusif mungkin dengan metode pembelajaran yang 

menyenangkan, sehingga santri dapat berperan aktif untuk bertanya dan 

bersoasialisasi. Para ustadz dan ustadzah juga dituntut untuk menguasai 

pendekatan, model, strategi, metode, teknik dan taktik pembelajaran agar 

dapat digunakan untuk mewujudkan pembelajaran yang menyenangkan . 

Inilah proses pembelajaran di Madrasah DIniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannah Makassar yang dilakukan agar santri merasa diperlakukan 

sebagai subjek. 

Adapun pembelajaran yang menyenangkan adalah pembelajaran 

yang penuh kegembiraan dan merupakan penentu utama kualitas belajar. 

Proses pembelajaran yang menyenangkan di sini berarti bangkitnya 

minat, adanya keterlibatan penuh dan terciptanya makna, pemahaman, 

nilai yang membahagiakan pada diri santri. Metode yang baik adalah yang 

dapat menghasilkan kegembiraan ini. 

3. Pengajar yang Memiliki Integritas dan Profesional 

Pengajar yang memiliki integritas dan profesional bukan para 

pengajar yang diambil dari tenaga sisa mereka setelah mengajar seharian 

di sekolah formal. Para pengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannah Makassar dituntut untuk menguasai materi pembelajaran, strategi 

dan metode pembelajaran, mengelola kelas, dan memiliki komunikasi 

yang baik. Tenaga pengajar di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannah Makassar merupakan tenaga pengajar yang sepenuhnya 
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mengajar disatuan pendidikan non formal ini, sehingga dalam 

pelaksanaan tugas kependidikanmereka dilaksanakan secara baik dan 

optimal. 

4. Sarana dan Prasarana yang Memadai 

Untuk mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas, 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar menciptakan 

situasi dan kondisi lingkungan yang kondusif yaitu degan lingkungan kelas 

yang aktif. 

5. Kerjasama dengan Orangtua Santri 

Faktor pendukung dalam pembentukan akhlak santri Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar juga meliputi kerjasama 

guru dan staff sangat dibutuhkan guna memberi contoh yang baik yang 

dapat ditiru oleh peserta didik, Hubungan guru dengan wali murid harus 

terjalin dengan baik untuk mengetahui perkembangan anak. Dan yang 

terpenting ialah kesadaran dari diri sendiri. 

Hasil dalam Pelaksanaan Manajemen Pembelajaran dalam 

membentuk Perilaku Agama Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannah Makassar yaitu : 

1) Santri Unggul dalam bidang Akademik dan Ilmu Agama 

Berdasarkan hasil observasi peneliti ditmeukan bahwa santri 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar sampai saat ini 

memiliki santri-santri yang unggul baik dalam bidang akademik maupun 

ilmu agamanya. Hal ini bisa dilihat dari capaian santri Madrasah Diniyah 
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Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar yang bersekolah disekolah formal, 

mereka lebih unggul disbanding dengan temannya pada jenjang kelas 

yang sama. Keunggulan dari santri-santri Madrasah DIniyah Takmiliyah 

Uzlifatil Jannah Makassar dalam bidang akademik dapat dilihat dari 

capaian prestasi yang telah diraih beberapa tahun terakhir dalam berbagai 

kegiatan disekolah formalnya. Adapun capaian keunggulan dalam ilmu 

agamanya dapat dilihat dari pembiasaan diluar Madrasah dapat 

disimpulkan bahwa santri terbiasa dengan kepribadian dan perilaku yang 

baik. 

Hasil wawancara peneliti dengan salah satu orangtua santri 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar, Bapak 

Marhabang, S.Pd mengatakan bahwa  

“setelah saya memasukkan anak saya Dzaky di MDT ini, banyak 

sekali hal yang berubah dalam dirinya terutama dalam perilaku dan 

pembiasaan akhlaknya. Dzaky lebih sering mengucapkan salam 

ketika masuk dan keluar dari rumah, dan juga sudah sering 

melakukan shalat berjamaah dimasjid.” (wawancara hari rabu 

tanggal 10 Agustus 2022) 

 

Peneliti juga melakukan wawancara dengan Pak Umar, orangtua dari 

ananda Hamdi dan Hamidah yang mengatakan bahwa  

“saya sangat bangga dengan anak saya yang mendapatkan ilmu 

agama dari Madrasah ini, anak-anak kami sekarang sudah paham 

ilmu agama dan lebih sering mengajarkan kepada kami ilmu yang 

mereka dapatkan di Madrasah ini, mereka tidak pernah lupa 

mengucapkan salam, dan saya harap anak-anak kami bisa lanjut 

terus belajar disini” (wawancara hari rabu tanggal 10 Agustus 2022) 
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Hartati, orangtua dari Ananda Aliya  uga merasakan manfaat dari 

anaknya yang besekolah di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

Makassar yang mengatakan bahwa : 

“Alhamdulillah selama Ananda belajar di Madrasah ini, Ananda 
sudah bisa bersosialisasi dengan baik dengan teman-temannya, 
hafalan surat, do‟a-do‟a , hafalan hadits dan masih banyak lagi yang 
membuat kami sebagai orangtua merasa bangga dan terharu melihat 
Ananda sekarang.” (wawancara hari rabu tanggal 10 Agustus 2022) 
 
Berdasarkan hasil wawancara dengan para orangtua santri 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makkasar tersebut, peneliti 

dapat menyimpulkan bahwa testimoni dari para orangtua santri sangat 

bagus, mereka bisa melihat perubahan perilaku agama anak-anaknya 

sebelumdan sesudah bersekolah di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannah Makassar, hal ini bisa dilihat dari sikap dan akhlak mereka ketika 

sudah berada dirumah. yaitu membiasakan mengucapkan salam Ketika 

masuk dan keluar rumah,  pembiasaan membuang sampah pada 

tempatnya, pembiasaan shalat berjamaah, dan pembiasaan shalat 

sunnahersalaman 

2) Madrasah Diniyah Takmiliyah yang Unggul dalam Pembelajaran 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah memiliki 

perkembangan manajemen pembelajaran yang cukup baik. Hal ini bisa 

dilihat dari proses manajemen pembelajaran yang dilaksanakan di 

dalamnya sangat menarik sehingga bisa disukai dan diterima santri. 

Ustadz dan ustadzah tidak pernah berhenti berfikir dalam membuat 

metode yang menarik dan kreatif sehingga materi yang akan di berikan 
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dapat tersalurkan dengan baik. Hal ini yang membuat para santri menjadi 

tertarik dalam setiap pelajaran karena mereka sudah menyukai proses 

pembelaran dari para ustadz dan ustadzah Semua ini menjadi bukti 

bahwa keberadaan Madrasah Diniyah Takmiliyah  sangat diperlukan dan 

dengan segala keterbatasannya terus mengalami perkembangan di setiap 

waktu. 

3) Madrasah Diniyah Takmiliyah yang Unggul dalam Setiap Ajang 

Perlombaan 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar selalu ikut 

serta dalam setiap perlombaan anak baik yang diadakan oleh 

Kementerian Agama maupun disetiap tempat yang sedang mengadakan 

lomba. Para ustadz dan ustadzah juga ikut andil dalam kegiatan ini, 

mereka melatih dan memotivasi para santri yang ingin berlomba.  

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan Ustadz 
Salman yang mengatakan bahwa : 

“santri kami bisa dikatakan selalu juara dalam setiap kegiatan 
perlombaan ketika kami mendaftarkan mereka, kami berusaha 
semaksimal mungkin melatih mereka, dan merek juga berusaha 
semaksimal mngkin member ikan yang terbaiik Ketika sedang 
berlomba. Oleh karenanya, santri kami biasa mendapatkan juara, 
dan baru-baru ini santri kami juara dalam perlombaan Porsadin dari 
Kemenag”. (wawancara hari sabtu tanggal 13 Agustus 2022) 

Berdasarkan hasil wawancara observasi dan wawancara yang 

peneliti lakukan, dapat disimpulkan bahwa hasil dari implementasi 

manajemen pembelajaran dalam pembentukan akhlak santri bisa dilihat 

dari testimoni para orangtua terhadap anaknya dan juga prestasi yang 

didapatkan oleh anak santri. 
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b. Faktor penghambat 

Keberhasilan Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

Makassar dalam pembenukan akhlak santri tentunya memiliki hambatan 

atau kendala yang dihadapi sehingga Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Uzlifatil Jannah Makassar sedikit sulit untuk menjalankan semua kegiatan 

keagamaan di Madrasah.  

1. Kurangnya Waktu untuk Madarasah Diniyah 

Peneliti melakukan wawancara dengan kepala Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar, Kepala Sekolah pak Herma 

mengatakan : 

“Untuk faktor penghambat dalam pembentukan akhlak santri itu 

berangkat dari latar belakang santri yang berbeda, beberapa orang 

tua yang kurang perhatian dengan sekolah diniyah anaknya, 

mereka biasanya lebih memerhatikan sekolah formal anaknya. 

(wawancara hari senin tanggal 15 agustus 2022) 

Faktor penghambat menurut ustadz Herma yaitu masalah waktu 

yang terbagi dengan sekolah umum, di mana beberapa santri terkadang 

lebih cenderung mengutamakan sekolah umum, sehingga sekolah sore 

bisa tersita waktunya. Selain itu, masalah cuaca saat ini juga yang kurang 

menentu sangatlah menghambat proses pembelajaran, karena santri 

banyak yang tidak masuk dan lebih suka di rumah.  

2. Faktor Lingkungan dari Luar Sekolah 

Kesulitan pengawasan ustadz dan ustadzah Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar juga menjadi faktor penghambat 

untuk mengawasi akhlak setiap santri di luar madrasah dikarenakan 
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bukan lagi tugas dan tanggung jawab ustadz dan ustadzah lagi melainkan 

kewajiban dan tanggung jawab orang tua yang mengawasi.Terkadang ada 

orang tua yang tidak peduli dengan perkembangan anaknya dimadrasah 

meskipun pihak madrasah sudah berupaya membentuk akhlak siswa.  

Selaintu itu, banyaknya tayangan televisi yang kurang mendidik 

yang menyebabkan santri terpacu untuk meniru-niru dari tayangan 

tersebut. Latar Belakang santri dari keluarga yang berbeda-beda pun juga 

mempengaruhi, sebab dilihat dari keluarganya,cara mendidiknya dengan 

membebaskan anak atau mengekang, serta lingkungan tempat anak 

tinggal dari kawasan orang baik atau buruk. 

Dalam hal ini, peneliti melakukan wawancara dengan guru Akhlak, 

Ahmad Haniffuddin mengatakan : 

“Faktor ini terbagi menjadi dua bagian dari dalam dan dari luar, 

kalau pembentukan akhlak di madrasah kita melihat dari ustadz dan 

ustadzahnya dulu harus bersikap dan berkhlak mulia terlebih dahulu, 

kemudian kita harus membatasi teman-teman dari anak kita supaya kita 

pastikan mereka punya teman-teman yang berperilaku baik dan kita juga 

bekerja sama dengan orang tua walinya supaya orang tua walinya juga 

bisa mengecek, mengevaluasi anak-anaknya, bagaimana akhlak anak 

ketika dirumah” (wawancara hari senin tanggal 15 agustus 2022) 

Selanjutnya faktor yang menjadi penghambat dalam pembentukan 

akhlak santri adalah kita tidak bisa mengecek anak itu disetiap waktu, 

karena keterbatasan kita yang hanya bertemu dengan anak diwaktu sore 
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hari saja sehingga sulit bagi kita untuk memantau akhlak anak itu ketika 

tidak berada di madrasah dan juga dari aspek lingkungan santri itu sendiri 

mulai dari aspek teman, karna bnyaknya teman anak itu dari luar yang 

semuanya tidak tidak satu sekolah dan satu misi dalam berperilaku baik, 

boleh saja ketika disekolah kita ajarkan akh;ak yang baik, tetapi ketika 

mereka sudah keluar dari madrasah dan ketika mereka main dengan 

teman-temannya yang dari sekolah lain belum tentu semuanya bersikap 

baik. 

Dari beberapa kendala yang telah peneliti uraikan diatas maka 

peneliti menghimbau dan mengharapkan kerjasama dari orangtua siswa 

untuk dapat memberikan saran dan masukannya terkait eksistensi 

Madarasah Diniyah ini. Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

Makassar dapat lebih meningkat apabila adanya kesadaran diri dari guru, 

santri, dan orangtua santri dalam meningkatkan kualitas ibadah dan ilmu 

agama santri.. Siswa-siswa seharusnya memiliki kepekaan dan  

menjadikan sifat jujur ini sebagai pegangan untuk berinteraksi dengan 

kegiatan-kegiatan disekolah maupun diluar sekolah. 
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti tentang 

Implementasi Manajemen Pembelajaran Dalam Pembentukan Akhlak  

Santri Madrasah DIniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar, dapat 

ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Implementasi manajemen pembelajaran di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar sudah sesuai dengan fungsi 

manajemen itu sendiri. Hal ini bisa dilihat dari penerapan 

manajemen pembelajaran di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannnah yang telah menerapkan fungsi perencanaan, 

pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan atau evauasi di 

ruang lingkup Madrasah. Penerapan manajemen pembelajaran di 

Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar meliputi 

metode pembelajaran yang menyenangkan, tenaga pendidik yang 

kreatif dan professional, materi pembelajaran yang menarik, dan 

santri-santri yang aktif daam setiap proses pembelajaran. 

2. Pembentukan akhlak santri di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannah Makassar telah memberikan hasil yang baik. Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar sudah melakukan 

berbagai bentuk upaya dan kegiatan keagamaan yang dapat diikuti 

oleh santri maupun masyarakat sekitar. Ustadz dan ustadzah juga 
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bekerjasama dengan para orangtua santri dalam membangkitkan 

semangat beribadah para santri. Alhasil orangtua santri merespon 

baik dengan adanya Madrasah Diniyah Takmiliyah ini dan dapat 

dilihat dari pengamalan ibadah santri setelah bersekolah di 

Madrasah ini. 

3. Faktor Pendukung Implementasi Manajemen Pembelajaran dalam 

Pembentukan Akhlak Santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannah Makassar meliputi perencanaan pembelajaran yang baik, 

kurikulum dan pembelajaran yang kontekstual, para pengajar yang 

professional, serta sarana dan prasarana yang memadai. Adapun 

faktor penghambat yaitu kurang fokus pada madrasah diniyah dan 

faktor lingkungan dari luar. 

B. Saran 

Pada penelitian ini, peneliti mengajukan beberapa saran: 

1. Bagi Kepala Madrasah, dalam proses penerapan manajemen 

pembelajaran di Madrasah  ini hendaknya  membuat perencanaan 

secara kolaboratif atau kerja sama, artinya dengan mengikut 

sertakan semua personel Madrasah dalam semua tahap 

perencanaan., misalnya melalui rapat bersama dengan Pendidik 

dan Tenaga Kependidikan. Jadi dalam merencanakan itu memang 

direncanakan secara bersama, setelah itu barulah diterapkan 

secara bersama juga. Sehingga proses penerapan manajemen 

pembelajarannya pun lebih jelas dan terarah.  



108 
 

 
 

2. Bagi Guru Mata Pelajaran, dalam proses pembelajaran hendaknya 

lebih tegas dalam mengajar, meningkatkan keterampilan dalam 

menyalurkan materi pelajaran, memahami dan menghargai tingkat 

potensi para siswa, sehingga siswa yang awalnya malas dan 

kurang semangat dalam mengikuti pembelajaran di Madrasah ini 

karena merasa terbebani sebab kurangnya kemampuan, menjadi 

mau dan bersemangat mengikuti pembelajarannya.  

3. Bagi Santri hendaknya lebih rajin dan bersemangat lagi dalam 

mengikuti kegiatan Madarasah ini, dan menerapkan ilmu agam 

yang sudah didapatkan di madrasah kedalam kehidupan sehari-

hari. 
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Lampiran 1.1 : Daftar Informan 

DAFTAR INFORMAN 

NO NAMA UMUR JABATAN 

1 Muh. Samir Patsan 60 tahun Penasehat Yayasan 

2 Yuliarti 58 tahun Ketua Yayasan 

3 Herma Haidi 26 tahun Kepala Madrasah 

4 Islamiyah 25 tahun Guru 

5 Afifah Mardhiyatunnuha 22 tahun Guru 

6 Raisatin Niswah 20 tahun Guru 

7 Marhana Sanati 45 tahun Waka Kurikulum 

8 Marhabang 40 tahun Orangtua Santri 

9 Umar 40 tahun Orangtua Santri 

10 M.Jufri 43 tahun Orangtua Santri 

11 Cinta Aurelia Natasya 16 tahun Santri 

12 Nurhamidah 15 tahun Santri 
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Lampiran 1.2. : Pedoman Wawancara 

PEDOMAN WAWANCARA 

Fokus 1 : 

1. Bagaimana sejarah berdirinya Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannah Makassar ? 

2. Apa visi dan misi serta tujuan berdirinya Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Uzlifatil Jannah Makassar? 

3. Siapa pendidik dan peserta didik di Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Uzlifatil Jannah Makassar ? 

4. Bagaimana penerapan manajemen pembelajaran di Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar? 

5. Apakah Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar 

memiliki peranan dalam membentuk perilaku agama santri ? 

6. Apa saja peran Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

Makassar dalam membentuk perilaku agama santri di madrasah 

maupun diluar madrasah ? 

7. Apakah Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar 

hanya berbentuk tempat mengaji saja ? 

8. Apakah ada hambatan yang dihadapi Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Uzlifatil Jannah Makassar dalam membentuk perilaku agama santri ? 

9. Bagaimana kendala yang dihadapi Madrasah Diniyah Takmiliyah 

Uzlifatil Jannah Makassar dalam membentuk perilaku agama santri ? 



115 
 

 
 

10. Bagaimana cara Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

Makassar mengatasi kendala tersebut? 

11. Bagaimana pengembangan perilaku agama santri  Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar ? 

12. Bagaimana pelaksanaan manajemen pembelajaran di Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar ? 
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Fokus 2 : 

1. Apakah santri Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar 

mengikuti setiap kegiatan keagamaan yang dilakukan di madrasah ? 

2. Bagaimana hasil yang didapatkan oleh santri setelah mengikuti 

kegiatan keagamaan di Madrasah ? 

3. Apa saja perubahan yang dialami santri setelah mengikuti kegiatan 

keagamaan di Madrasah Diniyah Takmiliyah Uzlifatil Jannah 

Makassar? 

4. Bagaimana bentuk pengamalan yang dikerjakan santri dalam 

kehidupan sehari-harinya setelah bersekolah di Madrasah Diniyah 

Takmiliyah Uzlifatil Jannah Makassar ? 
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Lampiran 1.3. : Dokumentasi 

 

Ket : Ket : Papan Madrasah 

Diniyah Takmiliyah Uzlifatil 

Jannah Makassar 

 

 

Ket: Wawancara dengan 

Penasehat sekaligus Pemilik 

Yayasan MDT  

 

Ket : Wawancara dengan Kepala 

MDT Uzlifatil Jannah Makassar 

 

 

Ket : Wawancara dengan Guru 

Mata Pelajaran Bahasa Arab 

sekaligus Wali Kelas 2 MDTA 

 

Ket : Wawancara dengan Guru 

Mata Pelajaran Aqidah  

  

Ket : Wawancara dengan Guru 

 Mata Pelajaran Akhlak 
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Lampiran 1.4. : Kegiatan MDT 

Uzifatil Jannah Makassar 

 

Ket : Proses Belajar (Setor 

hafalan)

 

 

Ket : Ujian Semester Santri MDT 

Uzlifatil Jannah Makassar 

 

Ket : Santri MDT Uzlifatil Jannah  Ket : Santri Shalat Berjma‟ah 

 Makassar 
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Lampiran 1.4. Surat Keterangan Wawancara
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