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ABSTRACT 

 

Muhadi, Evaluation of Partnership-Based Education 

Program in Improving Madrasah Quality (Prodistic 

Case Study in MAN 1 Ponorogo). Thesis, Islamic 

Education Management Program, Postgraduate, State 

Islamic Institute (IAIN) Ponorogo, Advisor: Dr. 

Mukhibat, M.Ag 

A program of any kind, whether it is an education program, a 

service program and others needs an evaluation program. This 

study aims to: (1) find out the Prodistik program evaluation 

model in MAN 1 Ponorogo, (2) criticize the Prodistik 

evaluation process in MAN 1 Ponorogo, and (3) 

understanding the constraints / barriers to Prodistik evaluation 

in MAN 1 Ponorogo. By using qualitative methods and data 

collection techniques by means of interviews, observation and 

documentation, it can be understood that the techniques 

applied in the implementation of the Prodistik evaluation are 

using tests, check the list of documents and interviews from 

the ITS. This study yields findings: 1) Prodistik evaluation 

model in MAN 1 Ponorogo using the CIPP model, 2) 

Prodistik evaluation process in MAN 1 Ponorogo, starting 

from formulating objectives, selecting evaluation tools in the 

form of test questions, arranging test questions according to 

each class / each semester, distributing test questions for 

students, assessing the results of student answers, following 

up on Prodistik based on the results of the evaluation in the 

form of a decision to continue Prodistik and adding field 

competency tests. 3) Constraints / barriers to Prodistik 

evaluation in MAN 1 Ponorogo) is lack of instructor staff and 

lack of facilities. 

 

Keywords: Evalution, education program, partnership, 

madrasa quality, prodistik 
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ABSTRAK 

 

Muhadi, Evaluasi Program Pendidikan Berbasis Kemitraan 

Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah (Studi 

Kasus Prodistik di MAN 1 Ponorogo). Tesis, 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, 

Pascasarjana, Institut Agama Islam Negeri 

(IAIN) Ponorogo, Pembimbing: Dr. Mukhibat, 

M.Ag 

Suatu program apapun bentuknya, baik program pendidikan, 

program pelayanan dan lain-lain perlu adanya evaluasi 

program. Penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengetahui 

model evaluasi program Prodistik di MAN 1 Ponorogo, (2) 

mengkritisi proses evaluasi Prodistikdi MAN 1 Ponorogo, dan 

(3) memahami kendala/hambatan evaluasi Prodistikdi MAN 1 

Ponorogo. Dengan menggunakan metode kualitatif dan teknik 

pengumpulan data dengan cara wawancara, observasi dan 

dokumentasi dapat dipahami bahwa teknik yang diterapkan 

dalam pelaksanaan evaluasi Prodistik adalah menggunakan 

tes, ceck list dokumen dan wawancara dari pihak ITS. 

Penelitian ini menghasilkan temuan: 1) model evaluasi 

Prodistikdi MAN 1 Ponorogo menggunakan model CIPP, 2) 

proses evaluasi Prodistikdi MAN 1 Ponorogo, dimulai dari 

merumuskan tujuan, menyeleksi alat evaluasi yang berupa 

soal tes, menyusun soal-soal tes sesuai dengan kelas/semester 

masing-masing, membagikan soal tes untuk dikerjakan siswa, 

menilai hasil jawaban siswa, mem-follow up Prodistik 

berdasarkan hasil evaluasi yaitu berupa keputusan untuk 

melanjutkan prodistik dan menambahkan uji kompetensi 

bidang. 3) kendala/hambatan evaluasi Prodistik di MAN 1 

Ponorogo) yaitu kurangnya tenaga instruktur dan kurangnya 

sarana-prasarana.  

Kata kunci: Evalusi, program pendidikan, kemitraan, mutu 

madrasah, prodistik 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Salah satu upaya dalam meningkatkan mutu 

pendidikan adalah dengan mengadakan program 

kemitraan antara sekolah atau madrasah dengan lembaga 

atau instansi lain. Bagi lembaga pendidikan madrasah 

kerjasama atau program kemitraan yang dibangun dengan 

perguruan tinggi yang relevan dapat dioptimalkan dengan 

menyediakan fasilitas maupun sumber daya manusia. 

Kemitraan yang dibangun antara madrasah dengan 

perguruan tinggi maupun instansi lainnya memiliki 

manfaat yang cukup besar bagi kedua belah pihak 

khususnya sebagai tools improvement untuk 

pengembangan sumber daya manusia. Setiap pendekatan 

mutu dapat menggunakan landasan kemitraan karena 

madrasah memiliki keterbatasan dalam menyediakan 

sumber daya manusia dalam mengimplementasikan 

mutu.1 

Fenomena mutu madrasah dan kemitraan 

merupakan isu penting yang seyogyanya diupayakan 

pemecahannya agar kemitraan tidak hanya menjadi 

formalitas dan mutu madrasah dapat tercapai secara 

optimal tanpa ada pembengkakan anggaran. Mutu dapat 

ditingkatkan dengan mendorong kemitraan untuk 

menyediakan sumber daya yang dibutuhkan. Kesadaran 

terhadap makna kemitraan ini yang belum diwujudkan 

menjadi sistem yang mengintegrasikan partisipasi, 

tindakan maupun kontribusi perguruan tinggi dalam 

pengelolaan mutu madrasah secara proporsional. 

                                                           
1 Husaini Usman, Manajemen: Teori Praktik dan Riset Pendidikan, 

(Bandung: Bumi Aksara, 2013), 45. 
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Suatu program apapun bentuknya baik itu 

program pendidikan, program pelayanan dan lain-lain 

perlu adanya evaluasi program. Apabila suatu program 

tidak dievaluasi maka tidak dapat diketahui bagaimana 

dan seberapa tinggi kebijakan yang sudah dikeluarkan 

dapat terlaksana. Informasi yang diperoleh dari kegiatan 

evaluasi program sangat berguna bagi pengambil 

keputusan dan kebijakan lanjutan dari program.2  

Masukan dari hasil evaluasi program adalah 

sebuah rekomendasi dari evaluator untuk mengambil 

keputusan apakah akan menghentikan program karena 

dipandang program tersebut tidak ada manfaatnya, 

merevisi program karena dalam program tersebut ada 

bagian-bagian kurang sesuai dengan harapan, 

melanjutkan program karena pelaksanaan program 

menunjukkan bahwa segala sesuatunya sudah berjalan 

sesuai dengan harapan, ataukah menyebarluaskan 

program karena program tersebut dianggap berhasil 

dengan baik.3 

Data alumni atau lulusan MAN 1 Ponorogo 

menunjukkan mulai tahun 2004 sampai tahun 2016 hanya 

30% alumni yang melanjutkan pendidikan ke Perguruan 

Tinggi dan 70% memasuki kedinasan, dunia kerja, dan 

berwiraswasta. Hal ini karena bayak faktor yang 

dijadikan alasan bagi yang tidak melanjutkan pendidikan 

ke Perguruan Tinggi, mulai dari alasan ekonomi, akses 

wilayah, dan kemampuan kognitif.4 

                                                           
2 Suharsimi Arikunto, Cepi Safrudin Abdul Jabar, Evaluasi Program 

Pendidikan Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi 

Pendidikan (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), 22. 
3 Ibid, 22. 
4 Data Bimbingan Konseling MAN 1 Ponorogo, 2016. 
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Dalam bidang IT MAN 1 Ponorogo menjalin 

kemitraan dengan Institut Teknologi Sepuluh November 

Surabaya. Dalam penjajakan awal di MAN 1 Ponorogo, 

diketahui bahwa madrasah ini memiliki keunggulan 

sebagai peningkatan pendidikannya yang merupakan 

kerja sama kemitraan antara MAN 1 Ponorogo dengan 

ITS Surabaya, program tersebut dikenal dengan Program 

Pendidikan Terapan Bidang Teknologi Informasi dan 

Komunikasi (Prodistik) yang bertujuan membekali siswa 

dalam bidang IT dimana IT adalah bidang yang sangat 

dibutuhkan dalam segala bidang di Era sekarang ini.  

Kerja sama itu berdampak baik terhadap prestasi 

siswa, kinerja guru dan manjemen madrasah. Hal ini 

terbukti dengan diperolehnya prestasi-prestasi siswa yang 

membanggakan di bidang IT baik tingkat Kabupaten 

maupun tingkat nasional, salah satunya adalah juara ke 3 

Nasional Film Pendek POLRI tahun 2015. Kalangan guru 

(Pendidik) memperoleh imbas kemitraan dengan 

mengantarkan 2 orang guru MAN 1 Ponorogo terpilih 

menjadi finalis guru berprestasi dan mendapat juara ke-2 

Tingkat Provinsi Jawa Timur. Selain pembelajaran yang 

berorientasi pada penggunaan teknologi dari segi 

manajemen sekolah beberapa aplikasi perkantoran sudah 

menggunakan teknologi internet.  

Namun demikian, untuk mengukur sejauh mana 

keberhasilan program kemitraan tersebut perlu adanya 

evaluasi program serta sitem penilaian kerja. Salah satu 

model evaluasi yang sering digunakan para evaluator 

adalah system penilaian kerja model Balanced Scorecard 

(BSC). Keunggulan model Balanced Scorecard 

dikarenakan Key Performance Indicator (KPI) sebagai 

metrik terkecil yang dimunculkan dari terjemahan 

strategi organisasi yang mana KPI adalah 

indikator/ukuran yang dicapai untuk mengukur tingkat 
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pencapaian kinerja terhadap sasaran strategi organisasi 

yang telah ditentukan.5 Selain model BSC, evaluasi 

model lainnya yang sering digunakan adalah model CIPP 

keunggulan evaluasi model adalah model CIPP lebih 

komprehensif, karena objek evaluasi tidak hanya pada 

hasil semata melainkan juga mencakup konteks, masukan 

(input), proses, dan hasil.6 

Sedangkan evaluasi program kemitraan yang 

diterapkan di MAN 1 Ponorogo, meliputi evaluasi 

terhadap lembaga yang meliputi SDM dan srana -

prasarana, evaluasi penilaian kinerja dengan objeck 

evaluasinya adalah guru Prodistik, dan evaluasi hasil 

program dengan objeck evaluasinya adalah siswa 

prodistik. Dari latar belakang tersebut peneliti tertarik 

untuk mengadakan penelitian dengan Judul: “Evaluasi 

Program Pendidikan Berbasis Kemitraan Dalam 

Meningkatkan Mutu Madrasah (Studi Kasus Prodistik di 

MAN 1 Ponorogo)”. 

 

B. Rumusan Masalah 

Sesuai dengan permasalahan tersebut, maka rumusan 

masalah dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana model evaluasi program pendidikan 

berbasis kemitraan dalam meningkatkan mutu studi 

kasus Prodistik di MAN 1 Ponorogo? 

                                                           
5 Ambar Sri Lestari, “Analisis Penilaian Kinerja Lembaga Pendidikan 

Tinggi Dengan Metode Balanced Scorecard: Penerapannya Dalam 

Sistem Manajemen Strategis (Studi Kasus Pada Universitas Brawijaya 

Malang)”, 2
nd 

International Seminar on Quality and Affordable 

Education (ISQAE 2013), 442. 
6 Eko Putro Widoyoko, Evaluasi Program Pembelajaran (Yogyakarta: 

Pustaka Pelajar, 2013), 184. 
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2. Bagaimana proses evaluasi program pendidikan 

berbasis kemitraan dalam meningkatkan mutu 

madrasah studi kasus Prodistik di MAN 1 Ponorogo? 

3. Apa kendala yang dihadapi MAN 1 Ponorogo dalam 

melaksanakan evaluasi program pendidikan berbasis 

kemitraan dalam meningkatkan mutu madrasah studi 

kasus Prodistik? 

C. Tujuan Penelitian 

Sesuai dengan rumusan masalah di atas maka tujuan 

penelitian ini adalah: 

1. Untuk mengetahui model evaluasi program 

pendidikan berbasis kemitraan dalam meningkatkan 

mutu madrasah studi kasus Prodistik di MAN 1 

Ponorogo. 

2. Untuk mengkritisi proses evaluasi program 

pendidikan berbasis kemitraan dalam meningkatkan 

mutu madrasah studi kasus Prodistik di MAN 1 

Ponorogo. 

3. Untuk memahami kendala yang dihadapi MAN 1 

Ponorogo dalam melaksanakan evaluasi program 

pendidikan berbasis kemitraan demi meningkatkan 

mutu madrasah. 

D. Kegunaan Penelitian 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat antara 

lain: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Memberikan sumbangan pemikiran tentang 

evaluasi program pendidikan berbasis kemitraan 

dalam meningkatkan mutu madrasah (studi kasus 

Prodistik di MAN 1 Ponorogo). 

b. Menjadi rujukan untuk penelitian lebih lanjut 

tentang evaluasi program pendidikan berbasis 

kemitraaan. 

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi MAN 1 Ponorogo, hasil penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan kajian 

untuk mengembangkan evaluasi program 

pendidikan berbasis kemitraan dalam 

meningkatkan mutu madrasah. 

b. Bagi pemerintah, dengan adanya penelitian ini 

diharapkan dapat dijadikan masukan untuk turut 

mendukung usaha peningkatan mutu sekolah atau 

madrasah melalui program kemitraan demi 

terlaksananya pembangunan manusia Indonesia 

seutuhnya. 

E. Kajian Terdahulu 
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Selama ini penulis belum menemukan karya tulis 

yang membahas tentang evaluasi program pendidikan 

berbasis kemitraan dalam meningkatkan mutu madrasah 

khususnya Prodistik baik tesis maupun skripsi di IAIN 

Ponorogo. Di Perguruan Tinggi lain, penulis menemukan 

beberapa karya tulis yang secara terpisah membahas 

tentang program kemitraan dan evaluasi program 

pendidikan. Karya tulis tersebut antara lain: 

S. Sofiyah, mahasiswa Universitas Negeri 

Surabaya, 2014. “Pemgembangan Madrasah Melalui 

Program Kemitraan Pendididkan Australia Indonesia di 

MTs Manbaul Ulum Mojopurogede Bungah Gresik”. 

Penelitian ini menghasilkan temuan bahwa program 

kemitraan pendidikan Indonesia Australia telah 

memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan 

madrasah. Banyak perubahan positif yang terjadi di 

madrasah. Hasil nyata adalah suksesnya kegiatan 

akreditasi madrasah, karena pendampingan yang intens 

dari pengawas pendamping program kemitraan 

pendidikan Australian Indonesia, pembinaan yang 

dilakukan oleh MDC, dan akhirnya harapan bahwa MTs 

Manbaul Ulum terakreditasi A bisa tercapai.7   

Perbedaan pembahasan penelitian S. Sofiyah 

tersebut dengan penelitian ini adalah bahwa fokus 

penelitian ini adalah evaluasi program pendidikan 

berbasis kemitraan demi meningkatkan mutu madrasah 

khususnya Prodistik. 

M. Humaini, dosen IAIN Jambi, 2013. “Evaluasi 

Program Pendidikan Luar Sekolah/Pelatihan Orang 

                                                           
7 S. Sofiyah, “Pemgembangan Madrasah Melalui Program Kemitraan 

Pendididkan Australia Indonesia di MTs Manbaul Ulum Mojopurogede 

Bungah Gresik,” Jurnal Review Pendidikan Islam, 01 (Desember 2014), 

180. 
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Dewasa.” Penelitian ini memaparkan tujuan evaluasi 

program PLS/pelatihan orang dewasa yaitu untuk 

memberikan masukan tentang kebijaksanaan pendidikan, 

kurikulum, tanggapan tanggapan masyarakat terhadap 

program, sumber daya program pendidikan, dampak 

pembelajaran dan manajemen pendidikan.8  

Perbedaan karya tulis M. Humaini tersebut 

dengan penelitian ini adalah bahwa evaluasi program 

pendidikan yang dibahas M. Humaini tersebut diterapkan 

di luar sekolah dan ditujukan untuk pelatihan orang 

dewasa, sedangkan fokus penelitian ini adalah pada 

evalasi program pendidikan yang diterapkan di MAN 1 

Ponorogo, yang diterapkan pada anak didik. 

Dengan demikian sampai saat ini sepengetahuan 

penulis belum ada karya tulis yang secara mendalam 

membahas tentang evaluasi program pendidikan berbasis 

kemitraan dalam meningkatkan mutu madrasah 

khususnya prodistik, baik di IAIN Ponorogo maupun di 

Perguruan Tinggi lain. Tulisan mengenai program 

kemitraan maupun tulisan mengenai evaluasi program 

pendidikan memang ada, tapi pembahasannya berbeda 

dengan pembahasan dalam tesis ini. 

F. Metode Penelitian 

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian 

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 

penelitian kualitatif yaitu jenis penelitian yang 

bertujuan untuk memahami secara mendalam, 

mencari makna dibalik apa yang dikatakan dan 

dilakukan oleh subjek dan kominitas yang diteliti, 

                                                           
8 M. Humaini, “Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah/Pelatihan 

Orang Dewasa”, Jurnal Edu-Math, 4 ( Desember, 2013), 11-12. 
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untuk dipaparkan dan dianalisa lebih terperinci, 

hingga kemudian dapat diambil kesimpulannya.9 

Alasan peneliti menggunakan jenis penelitian 

kualitatif karena data yang terkumpul masih bersifat 

umum, yang perlu untuk dijabarkan dan dijelaskan 

lebih lajut sehingga data yang ada tidak mungkin 

diteliti menggunakan metode penelitian kuantitatif 

yang menggunakan kuesioner atau test dan hasilnya 

berupa hitungan statistik dan angka-angka. 

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini bertempat di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 (MAN 1) Ponorogo, yang beralamat di Jl. 

Arief Rahman Hakim No. 02 Kelurahan Kertosari, 

Kecamatan Babatan Ponorogo Jawa Timur. Kotak 

Pos 63491. Telp/Fax 0352- 461984.  

3. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif peneliti bertindak 

sebagai instrument utama. Dalam hal ini peneliti 

berada di lapangan dalam jangka waktu yang 

memadai, untuk melakukan pengamatan (observasi), 

wawancara serta melakukan analisis terhadap 

dokumen dengan tujuan untuk mengumpulkan 

data.10 

4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang dipakai dalam penelitian ini berupa 

data primer dan data sekunder. Data primer adalah 

data yang bersumber dari hasil pengumpuan data 

                                                           
9
 Nusa Putra dan Santi Lisnawati, Penelitian Kualitatif Pendidikan Agama 

Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 57. 
10 Ibid, 57. 
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yang dilakukan oleh peneliti sendiri. Misalnya data 

yang dikumpulakan melalui observasi, wawancara 

dan dokumentasi. Data primer tersebut antara lain: 

Data tentang pelaksanaan evaluasi program 

pendidikan berbasis kemitaan dalam meningkatkan 

mutu madrasah khusunya Prodistik di MAN 1 

Ponorogo. Data tersebut bersumber dari hasil 

observasi pelaksanaan Prodistik di MAN 1 

Ponorogo. 

Data tentang kendala yang dihadapi MAN 1 

Ponorogo dalam melaksanakan evaluasi program 

pendidikan berbasis kemitraan dalam meningkatkan 

mutu madrasah khususnya program Prodistik serta 

data tentang hasil evaluasi tersebut di MAN 1 

Ponorogo. Data tersebut bersumber hasil wawancara 

dengan pelaksana program serta para evaluator. 

Sedangkan data sekunder adalah data yang 

diperoleh melalui pengumpulan data yang dilakukan 

oleh orang lain yang ada kaitannya dengan judul 

penelitian ini. Dalam hal ini peneliti mengambil data 

dari buku-buku, internet serta dokumen-dokumen 

tertulis lainnya yang sesuai dengan pembahasan 

dalam penelitian ini. 

b. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini adalah para 

informan antara lain: 

1) Purwanto, Pejabat Kepala Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo, sebagai penanggung jawab 

dalam perencanaan, pendayagunaan dan 

pengawasan Prodistik dan PCV. 
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2) Syaifudin Sorikhi ,Wakil Kepala Madrasah 

(Wakamad) urusan bidang kurikulum, sebagai 

Wakamad Kurikulum yang bertanggung jawab 

penuh kepada Kepala Madrasah dan sebagai 

pelaksana tugas dalam menjalankan manajemen 

pembelajaran di madrasah. 

3) Mashuri, sebagai Ketua Prodistik yang 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan 

program dan hasil pembelajaran Prodistik. 

4) Dwi Agustina, sebagai Teknisi dan staff 

administrasi terkait Lab. Prodistik yang 

bertanggung jawab terhadap laboratorium yang 

dipakai untuk pembelajaran Prodistik. 

5. Tahap-tahap Penelitian 

Ada tiga tahapan dalam penelitian ini: 

a. Tahap pra lapangan, meliputi penyusunan 

rencana penelitian, pemilihan lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, penjajakan awal 

di lapangan, memilih dan memanfaatkan 

informasi, menyiapkan perlengkapan penelitian 

yang menyangkut persoalan etika penelitian. 

b. Tahap pekerjaan lapangan, yang meliputi 

pemahaman terhadap latar belakang penelitian, 
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persiapan diri memasuki lapangan dan berperan 

serta dalam mengumpulkan data di lapangan. 

c. Tahap analisa data yang meliputi pemaparan 

data hasil penelitian dan menganalisanya setelah 

data dipaparkan. 

6. Teknik Pengumpulan Data 

Setelah peneliti menentukan sumber data, dan 

menyusun daftar pertanyaan yang diperlukan untuk 

mengetahui jawaban dari rumusan masalah. Tahap 

selanjutnya adalah menentukan teknik pengumpulan 

data. Dalam mengumpulkan data, peneliti 

menggunakan beberapa metode diantaranya: 

a. Observasi yaitu studi yang disengaja dan 

sistematis tentang fenomena sosial dan gejala-

gejala psikis dengan jalan pengamatan. Istilah 

observasi diarahkan pada kegiatan 

memperhatikan secara akurat, mencatat fenomen 

yang muncul, dan memperhatikan hubungan 

antar aspek dalam fenomena tersebut.11  

Dalam penelitian ini metode observasi 

digunakan untuk mengumpulkan data mengenai 

pelaksanaan evaluasi program pendidikan 

berbasis kemitraan dalam meningkatkan mutu 

                                                           
11  Ibid, 143. 
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madrasah studi kasus Prodistik di MAN 1 

Ponorogo. 

b. Wawancara yaitu suatu percakapan yang 

diarahkan pada suatu masalah tertentu di mana 

dua orang atau lebih berhadap-hadapan secara 

fisik untuk membicarakan masalah tertentu.12 

Wawancara kualitatif dilakukan bila peneliti 

bermaksud untuk memperoleh pengetahuan 

tentang makna-makna subjektif yang dipahami 

individu berkenaan dengan topik yang diteliti.   

Dalam penelitian ini peneliti 

menggunakan wawancara mendalam untuk 

mengumpulkan data-data mengenai kendala 

yang dihadapi MAN 1 Ponorogo dalam 

melaksanakan evaluasi program pendidikan 

berbasis kemitraan dalammeningkatkan mutu 

madrasah studi kasus Prodistik di MAN 1 

Ponorogo serta dari evaluasi program tersebut. 

c. Metode dokumentasi yaitu cara mengumpulkan 

data mengenai hal-hal atau fakta-fakta yang 

berupa catatan, dokumen, transkrip, buku surat 

                                                           
12  Ibid, 160. 



 
 

xx 
 

kabar, majalah dan lain-lain yang ada kaitannya 

dengan masalah yang penulis teliti.13  

Dalam penelitian ini metode dokumentasi 

digunakan untuk mengumpulkan data catatan 

atau gambar (foto) tentang kurikulum Prodistik, 

serta kegiatan evaluasi program pendidikan 

berbasis kemitraan di MAN 1 Ponorogo 

khususnya program Prodistik. 

7. Teknik Analisa Data 

Dalam menganalisa data ini peneliti 

menggunakan analisis induktif, keterangan-

keterangan yang bersifat umum diperjelas menjadi 

pengertian khusus yang terperinci baik pengetahuan 

yang diperoleh dari lapangan maupun kepustakaan. 

Dalam bukunya Sugiyono mengatakan bahwa 

analisa data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus menerus sampai tuntas 

sehingga datanya sudah jenuh.14 Teknik analisa data 

tersebut diantaranya: 

a. Data reduction (reduksi data) berarti 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting dengan 

cara mencari tema dan polanya. 

                                                           
13  Koentjoroningrat, Penelitian dalam Masyarakat (Jakarta: Gramedia, 

1998), 175. 
14 Ibid. 
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b. Data display (penyajian data) setelah data 

direduksi maka selanjutnya adalah 

mendisplaykan atau menyajikan data. Penyajian 

data akan peneliti lakukan dalam bentuk teks 

yang bersifat naratif. 

c. Conclusion drawing/verification, yaitu penarikan 

kesimpulan dan verifikasi.15 

 
Gambar 1.1 

Langkah analisa data model Miles &Huberman 

8. Pengecekan Keabsahan 

Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif 

meliputi, uji credibility (validitas internal), uji 

dependability (reabilitas) data, uji transferability 

(validitas eksternal), dan uji conformability 

(objektifitas).16 Namun yang utama dalam 

pengecekan keabsahan dalam penelitian ini adalah 

                                                           
15 Imam Gunawan, Metode Penelitian Kualitatif (Jakarta: Bumi Aksara, 

2013), 2010-2011. 
16 Putra Nusa dan Santi Lisnawati, Penelitian Kualitatif Pendidikan 

Agama Islam (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), 35. 



 
 

xxii 
 

uji credibility atau uji kredibilitas yaitu dengan 

melakukan: 

1) Perpanjangan pengamatan, yaitu peneliti 

mendatangi kembali objek pengamatan untuk 

memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar 

dapat dipercaya keabsahannya. Dalam hal ini peneliti 

datang kembali ke ruang laboratorium komputer 

MAN 1 Ponorogo untuk memastikan data hasil 

observasi proses pelaksanaan evaluasi pembelajaran 

prodistik yang telah peneliti susun benar-benar telah 

sesuai dengan keadaan yang sebanarnya. 2) 

Meningkatkan ketekunan, yaitu melakukan 

pengamatan secara lebih cermat dan 

berkesinambungan dengan cara membaca berbagai 

referensi buku maupun hasil penelitian atau 

dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan 

temuan yang diteliti. 3) Trianggulasi yaitu teknik 

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan 

sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan 

pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data 

itu.  

4) Diskusi dengan teman sejawat, dalam hal 

ini peneliti akan berdiskusi dengan teman sesama 

guru yang mengajar di MAN 1 Ponorogo. 5) 

Membercheck, yaitu pengecekan data yang diperoleh 

peneliti dengan mencocokkan atau menunjukkan 

langsung kepada si pemberi data. 6) Analisa kasus 

negatif yaitu peneliti mencari data yang berbeda atau 

bertentangan dengan data yang sudah ditemukan, 

bila sudah tidak ada lagi data yang bertentangan 
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dengan hasil temuannya berarti data hasil temuannya 

sudah dapat dipercaya.17  

G. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 

urutan penulisan agar menjadi kesatuan bahasa yang 

utuh, maka penulis memaparkan sistematika pembahasan 

sebagai berikut: 

Bab pertama, pendahuluan yang berisi: latar 

belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, 

manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, 

dan sistematika pembahasan. 

Bab ke-dua, merupakan kajian teori yang 

meliputi: pembahasan tentang evaluasi program, 

pembahasan tentang manajemen pendidikan berbasis 

kemitraan, dan pembahasan mutu sekolah/madrasah 

Bab ke-tiga, penyajian data yang meliputi: 

gambaran umum lokasi penelitian, model evaluasi 

program pendidikan berbasis kemitraan untuk 

meningkatkan mutu madrasah di MAN 1 Ponorogo, 

proses evaluasi program pendidikan berbasis kemitraan 

untuk meningkatkan mutu madrasah di MAN 1 

Ponorogo,  kendala atau hambatan yang dihadapi MAN 1 

Ponorogo dalam melaksanakan evaluasi program 

pendidikan berbasis kemitraan khususnya program 

Prodistik.  

Bab ke-empat, merupakan analisa/pembahasan 

yang meliputi; analisa tentang model evaluasi program 

pendidikan berbasis kemitraan dalam meningkatkan mutu 

madrasah di MAN 1 Ponorogo, analisa tentang proses 

evaluasi program pendidikan berbasis kemitraan untuk 

                                                           
17 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&B (Bandung: 

Alfabeta, 2012), 270. 
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meningkatkan mutu madrasah di MAN 1 Ponorogo,  dan 

analisa tentang kendala atau hambatan yang dihadapi 

MAN 1 Ponorogo dalam melaksanakan evaluasi program 

pendidikan berbasis kemitraan dalam menigkatkan mutu 

madrasah studi kasus program kemitraan di MAN 1 

Ponorogo. Bab ke-lima merupakan penutup yang berisi 

kesimpulan dan saran. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II 

EVALUASI PROGRAM PENDIDIKAN BERBASIS 

KEMITRAAN  

DAN MUTU MADRASAH 

 

A. Evaluasi Program  

1. Pengertian Evaluasi Program 
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Evaluasi berasal dari bahasai Inggris 

evaluation yang berarti kegiatan menilai.18 Arti 

evaluasi secara istilah, ada beberapa pendapat. 

Diantaranya, Oemar Hamalik mengartikan evaluasi 

sebagai suatu proses penaksiran terhadap kemajuan, 

pertumbuhan, dan perkembangan peserta didik untuk 

tujuan pendidikan.19 Sementara Abudin Nata 

menyatakan bahwa evaluasi sebagai proses 

membandingkan situasi yang ada dengan kriteria 

tertentu dalam rangka mendapatkan informasi dan 

menggunakannya untuk menyusun penilaian dalam 

rangka membuat keputusan.20 Dari beberapa 

pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa 

penilaian di sini dilakukan dengan cara mengukur 

terlebih dahulu. Dan bahwa proses evaluasi bukan 

sekedar mengukur sejauh mana tujuan tercapai, 

tetapi hasil pengukuran tersebut digunakan untuk 

membuat keputusan.  

Dalam perkembangan selanjutnya, istilah 

evaluasi sering diartikan sama dengan istilah 

pengawasan. Dalam bahasa Arab ada istilah ar-

riqabah yang artinya proses pengawasan atau 

monitoring.21 Dimana istilah pengawasan dimaknai 

sebagai kegiatan mengevaluasi prestasi kerja dan 

apabila perlu, menerapkan tindakan-tindakan 

                                                           
18 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2016), 3. 
19 Oemar Hamalik, Pengajaran Unit (Bandung: Offset Alumni, 1982), 

106. 
20 Abudin Nata, Ilmu Pendidikan Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media 

Group, 2010), 307. 
21 Atabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-

Indonesia (Yogyakarta: Yayasan Ali Maksum Pondok Pesantren Krapyak, 

1996), 985. 
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korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan 

rencana.22 

Sedangkan program adalah sejumlah 

aktivitas yang dirancang secara terorganisir untuk 

membuat seperangkat hasil yang akan membawa 

dampak pada terpecahkannya masalah khusus atau 

terpenuhinya kebutuhan yang diperlukan.23 Pada 

gilirannya suatu program perlu dievaluasi, dalam 

rangka penyediaan informasi tentang pelaksanaan 

program, perbaikan, dan penyempurnaan rencana 

(re-planning) untuk kegiatan berikutnya. 

Dengan demikan evaluasi program 

merupakan kegiatan yang dilakukan dengan sengaja 

untuk melihat tingkat keberhasilan program. Maksud 

dilakukannya evaluasi program adalah untuk 

mengetahui seberapa tinggi tingkat keberhasilan dari 

kegiatan yang direncanakan.24 

2. Alasan Guru Melakukan Evaluasi Program 

Dalam menjawab alasan guru melakukan 

evaluasi program terlebih dahulu perlu diketahui 

tentang siapa saja yang dapat melakukan kegiatan 

evaluasi program tersebut. Orang yang dapat 

melakukan evaluasi program disebut (evaluator). 

Menurut Suharsimi Arikunto  serat-syarat menjadi 

seorang evaluator adalah sebagai berikut:  

a. Mampu melaksanakan evalusi, persyaratan 

pertama yang harus dipenuhi oleh evaluator 

                                                           
22 Winardi, Asas-asas Manajemen, (Bandung: Offset Alumni, 1977), 379. 
23 A. Muri Yusuf, Asesmen Dan Evaluasi Pendidikan: Pilar Penyedia 

Informasi dan Kegiatan Pengendalian Mutu Pendidikan (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 144.  
24 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan, 325.  
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adalah bahwa mereka harus memiliki 

kemampuan untuk melaksanakan evaluasi yang 

didukung oleh teori dan keterampilan praktik.   

b. Cermat, cermat di sini maksudnya dapat melihat 

celah-celah dan detail dari program serta bagian 

program yang akan dievaluasi. 

c. Objektif, tidak mudah dipengaruhi oleh 

keinginan pribadi, agar dapat mengumpulkan 

data sesuai dengan keadaannya, sesuai dengan 

keadaannya, selanjutnya dapat mengambil 

kesimpulan sibagaimana diatur oleh ketentuan 

yang harus diikuti. 

d. Sabar dan tekun, agar di dalam melaksanakan 

tugas dimulai dari membuat rancangan kegiatan 

dalam bentuk menyusun proposal, menyusun 

instrument, mengumpulkan data, dan menyusun 

laporan, tidak gegabah dan tidak tergesa-gesa. 

e. Hati-hati dan bertanggung jawab, yaitu 

melakukan pekerjaan evaluasi dengan penuh 

pertimbangan, namun apabila masih ada 
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kekeliruan yang diperbuat, berani menanggung 

resiko atas segala kesalahannya.25 

 Evaluator program dapat berasal dari 

orang-orang dari dalam (orang yang ikut terlibat di 

dalam kegiatan), dan dapat pula orang dari luar 

(orang yang tidak ikut terlibat dalam kegiatan 

proram). Masing-masing jenis evaluator program 

memiliki kelemahan. Evaluator dalam (internal 

evaluator) sangat memahami seluk beluk kegiatan, 

tetapi ada kemungkinan dapat dipengaruhi oleh 

keinginan untuk dapat dikatakan bahwa programnya 

berhasil. Dengan kata lain, evaluator dalam dapat 

diganggu oleh unsur subjektivitas. Jika hal itu 

terjadi, data yang terkumpul kurang benar dan 

kurang akurat meskipun barang kali cukup lengkap. 

Sementara evaluator luar (external evaluator) 

mungkin menjumpai kesulitan dalam memperoleh 

data yang lengkap karena ada hal-hal yang 

“disembunyikan” oleh pelaksana program. Namun, 

karena evaluator tidak berkepentingan akan “nama 

baik” program, maka data yang terkumpul dapat 

lebih objektif. 

Berdasarkan klasifikasi evaluator tersebut 

maka guru dapat dikategorikan sebagai evaluator 

dalam. Guru adalah pelaksana sehingga mereka 

mengetahui betul apa yang terjadi di dalam proses 

belajar mengajar. Guru berkepentingan atas kualitas 

pengajaran. Untuk mengukur keberhasilan proses 

pengajaran yang telah dilakukan, guru perlu 

mengetahui seberapa tinggi tingkat pencapaian dari 

                                                           
25 Suharsimi Arikunto, Cepi Safrudin Abdul Jabar, Evaluasi Program 

Pendidikan…, 22. 
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tugas yang selama ini ia kerjakan. Untuk itulah maka 

guru perlu melakukan evaluasi program pendidikan 

dan pengajaran. Meskipun demikian selain guru, ada 

juga pihak sekolah seperti kepala sekolah, bagian 

kurikulum dan lain-lain yang bisa dikategorikan 

sebagai evaluator dalam. 

Sesuai dengan klasifikasi evaluator di atas 

maka orang tua /wali murid bisa dikategorikan 

sebagai evaluator luar, karena orang tua /wali murid 

tidak ikut terlibat dalam pelaksanaan program 

pendidikan tetapi mungkin bisa merasakan hasil dari 

program pendidikan yang telah diterapkan di 

sekolah, dengan melihat kemajuan yang dialami oleh 

anaknya.  

3. Tujuan Evaluasi Program 

Evaluasi program berdimensi ganda. Di satu sisi 

evaluasi program tertuju pada kelengkapan 

dokumentasi tertulis dan materi, di sisi lain evaluasi 

program tertuju pada pelaksanaan program tersebut. 

Namun, secara umum dapat dikatakan bahwa 

evaluasi program dalam berbagai bentuk proyek 

bertujuan untuk: 

 

a. Memantau pelaksanaan program. 

b. Memperbaiki rencana program. 

c. Menyempurnakan sistem penyampaian program. 

d. Meningkatkan program. 

e. Membina pemangku kebijakan dalam 

mengambil keputusan tentang program, dengan 
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alternatif: dihentikan, dilanjutkan, atau 

diperbaiki.26 

Karena itu, apapun bentuk program yang 

dilakukan, perlu dinilai dan dievaluasi sehingga 

tersedia informasi yang valid dan reliabel bagi 

pengambil keputusan. 

4. Waktu Pelaksanaan Evaluasi Program 

Evaluasi bisa dilaksanakan pada waktu yang 

berbeda-beda-selama perencanaan dan pelaksanaan 

suatu program.27 Waktu pelaksanaan evaluasi 

program, antara lain: 

a. Dilaksankan di awal mula proyek, selama atau 

sepanjang tahapan desainnya. Evaluasi 

menyediakan mekanisme untuk menyediakan 

mekanisme untuk mengidentifikasi berbagai isu, 

kendala, dan pokok-pokok penting potensi 

intervensi program. Peranan ini sering 

dipaparkan sebagai “analisis kebutuhan” tempat 

evaluasi beroperasi sebagai analisis kebijakan. 

b. Dilaksanakan selama berlangsungnya program, 

evaluasi menyediakan cara untuk membangun 

proses self-correcting ke dalam program.  Dalam 

                                                           
26 A. Muri Yusuf, Assesmen dan Evaluasi Pendidikan: Pilar Penyedia 

Informasi dan Kegiatan Pengendalian mutu Pendidikan (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2015), 146.  
27 Mutrofin, Evaluasi Program Teks Pilihan Untuk Pemula (Yogyakarta: 

LaksBang PRESSindo, 2010), 36. 
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peranan ini evaluasi menyediakan informasi 

untuk penyesuaian-ulang yang diperlukan pada 

saat operasi dan pelaksanaan suatu program. 

Evaluasi juga memberikan peringatan 

sehubungan dengan kebijakan, prosedur, dan 

elemen-elemen program yang mungkin memiliki 

konsekuensi seperti itu mencapai proporsi yang 

bersifat merusak. Evaluasi seperti ini biasanya 

disebut “evaluasi formatif.” 

c. Dilaksanakan pada akhir proyek, evaluasi 

menghasilkan informasi untuk membantu 

keputusan jangka panjang mengenai apakah 

suatu program sebaiknya diperluas atau diakhiri, 

dilestarikan atau direvisi, disebarkan ke lokasi 

lain atau ditinggalkan sama sekali. Proses ini 

disebut “evaluasi sumatif”.28 

5. Model Evaluasi Program 

Model evaluasi merupakan desain evaluasi 

yang dikembangkan oleh para ahli, yang biasanya 

dinamakan sama dengan pembuatnya atau tahap 

evaluasinya. Ada banyak model evaluasi yang 

                                                           
28 Mutrofin, Evaluasi Program Teks Pilihan Untuk Pemula, 37. 
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dikembangkan oleh para ahli yang dapat dipakai 

dalam mengevaluasi program pembelajaran.29  

Beberapa model evaluasi program yang 

populer dan banyak dipakai sebagai strategi atau 

pedoman dalam pelaksanaan evaluasi program, 

antara lain: 

a. Evaluasi model Kirkpatrick, yang dikembangkan 

oleh Kirkpatrick dan dikenal dengan Evaluating 

Training Programs. Yaitu dengan melakukan 

evaluasi terhadap program training. Evaluasi 

Kirkpatrick dilakukan dengan cara mengevaluasi 

terhadap hal-hal berikut: Evaluasi reaksi 

(reaction evaluation), evaluasi belajar (learning 

evaluation), evaluasi perilaku (behavior 

evaluation), evaluasi hasil (result evaluation).  

Dibandingkan dengan model-model 

evaluasi lain, model Kirkpatrick memiliki 

beberapa kelebihan antara lain: 1) lebih 

komprehensif, karena mencakup hard skills dan 

juga soft skill, 2) objek evaluasi tidak hanya 

hasil belajar semata, tetapi juga mencakup 

proses, output maupun outcomes, 3)  lebih 

                                                           
29 Eko Putro Widoyo, Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis 

bagi Pendidik dan Calon Pendidik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), 

172.   
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mudah diterapkan untuk level kelas. Selain itu 

evaluasi model Kirkpatrick ini juga memiliki 

keterbatasan antara lain: 1) kurang 

memperhatikan input, padahal keberhasilan 

output dalam proses pembelajaran juga 

dipengaruhi oleh output, 2) untuk mengukur 

impact sulit dilakukan karena selain sulit, tolok 

ukurnya (intangible) juga sudah diluar 

jangkauan guru maupun sekolah.30  

b. Evaluasi model CIPP. Konsep evaluasi ini 

ditawarkan oleh Stufflebeam dengan pandangan 

bahwa tujuan penting evaluasi adalah bukan 

untuk membuktikan tetapi untuk memperbaiki. 

Evaluasi model CIPP ini bertitik tolak pada 

pandangan bahwa keberhasilan program 

pendidikan dipengaruhi oleh berbagai faktor, 

seperti karakteristik peserta didik dan 

lingkungan, tujuan program dan peralatan yang 

digunakan, serta prosedur dan mekanisme 

pelaksanaan program. CIPP sebenarnya 

merupakan singkatan dari huruf awal empat 

                                                           
30 Putro Widoyo, Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis bagi 

Pendidik dan Calon Pendidik,180. 
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buah kata context evaluation, input evaluation, 

process evaluation dan product evaluation.31  

Evaluasi CIPP dilakukan dengan cara: evaluasi 

konteks (context evaluation), evaluasi masukan 

(input evaluation), evaluasi proses (process 

evaluation), evaluasi produk/hasil (prodect 

evaluation). 

Empat asumsi dasar yang melandasi model CIPP 

adalah sebagai berikut: 

1) Evaluasi dilaksanakan untuk membantu 

pengambilan keputusan, karenanya, evaluasi 

harus memberikan informasi yang berguna 

bagi pengambil keputusan. 

2) Evaluasi merupakan satu proses berdaur, 

dan berkelanjutan karenanya harus 

diimplementasikan melalui satu program 

yang sistematis.   

3) Proses evaluasi meliputi tiga langkah utama 

yaitu menggambarkan, mendapatkan, dan 

menyediakan. Langkah-langkah ini 

                                                           
31 A. Rusdiana, Manajemen Evaluasi Program Pendidikan (Bandung: 

Pustaka Setia, 2017), 42-43. 
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memberikan basis untuk metodologi 

evaluasi. 

4) Langkah penggambaran dan penyediaan 

dalam proses evaluasi merupakan kegiatan 

tatap muka yang memerlukan kolaborasi 

antara evaluator dengan pengambil 

keputusan, sementara langkah untuk 

mendapatkan keputusan akhir pada 

umumnya merupakan kegiatan teknis yang 

dilakukan oleh evaluator.32 

Dibandingkan dengan model-model 

evaluasi lainnya, model CIPP memiliki beberapa 

kelebihan antara lain: lebih komprehensif karena 

objek evaluasi tidak hanya pada hasil semata 

tetapi juga mencakup konteks, masukan (input), 

proses, maupun hasil. Selain memiliki 

kelebihan, model CIPP juga memiliki 

keterbatasan antara lain: penerapan model ini 

dalam bidang pembelajaran di kelas mempunyai 

tingkat keterlaksanaan yang kurang tinggi jika 

tanpa adanya modifikasi. Hal ini dapat terjadi 

                                                           
32 Mutrofin, Evaluasi Program Teks Pilihan Untuk Pemula, 93. 
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karena untuk mengukur konteks, masukan, 

maupun hasil dalam arti yang luas, akan 

melibatkan banyak pihak yang membutuhkan 

waktu dan biaya lebih33 

c. Evaluasi model Wheel (Roda) dari Beebe. 

Evaluasi model ini digunakan untuk mengetahui 

apakah pelatihan yang dilakukan oleh suatu 

instansi telah berhasil. Proses evaluasi dimulai 

dari upaya menganalisis kebutuhan organisasi 

ataupun kebutuhan peserta didik, yaitu apa yang 

hendak dicapainya dengan menjalankan suatu 

pelatihan. Kemudian tujuan pelatihan dirancang 

sehingga sesuai dengan kehendak organisasi dan 

para peserta.34 

d. Evaluasi model Provus (Discrepancy Model). 

Discrepancy berarti kesenjangan. Model 

evaluasi ini dikembangkan oleh Malcolm 

Provus. Evalusi ini berangkat dari asumsi bahwa 

untuk mengetahui kelayakan suatu program, 

evaluator dapat membandingkan antara apa yang 

                                                           
33 Putro Widoyo, Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis bagi 

Pendidik dan Calon Pendidik, 184. 
34 Ibid, 185. 
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diharap seharusnya terjadi dengan apa yang 

sebenarnya terjadi, sehingga dapat diketahui ada 

tidaknya kesenjangan (discrepancy) antara 

keduanya yaitu standar yang ditetapkan dengan 

kinerja sesungguhnya.35 

e. Evaluasi model Stake (Countenance Model), 

Stake menekankan adanya dua dasar kegiatan 

dalam evaluasi, yaitu description dan judgement. 

Stake mengatakan bahwa apabila kita menilai 

suatu program maka dapat dilakukan dengan 

cara membandingkan dengan perbandingan yang 

relatif antara program yang satu dengan program 

yang lain.  

f. Evaluasi model Brinkerhoff. Brinkerhoff 

mengemukakan tiga golongan evaluasi yaitu: 

pertama, fixed vs emergent evaluation design, 

desain dikembangkan berdasarkan tujuan 

program disertai seperangkat pertanyaan yang 

akan dijawab dengan informasi yang diperoleh 

dari sumber-sumber tertentu.  

                                                           
35 Ibid, 186. 
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Kedua, formative vs suamtive evaluation. 

Evaluasi formatif digunakan untuk memperoleh 

informasi yang dapat membantu memperbaiki 

program. Fokus evaluasi berkisar pada 

kebutuhan yang dirumuskan oleh para karyawan 

atau para pelaksana program. Sedangkan 

evaluasi sumatif bertujuan untuk menilai 

manfaat suatu program sehingga hasil evaluasi 

dapat ditentukan akan diteruskan atau 

dihentikan. Fokus evaluasi sumatif pada 

variable-variabel yang dianggap penting bagi 

spansor program maupun pihak pembuat 

keputusan.  

Ketiga experimental and quasi experimental 

design vs naural/unobtrusive, inti dari evaluasi 

ini adalah menilai manfaat suatu program. 

Evaluator harus melihat dokumen-dokumen 

seperti nilai tes, strategi evaluasi ini dilakukan 

dengan memakai tes, survei, atau kuesioner.36 

6. Komponen, Subkomponen, dan Indikator 

Evaluasi Program 

                                                           
36 Eko Putro Widoyo, Evaluasi Program Pembelajaran Panduan Praktis 

bagi Pendidik dan Calon Pendidik, 173-189. 
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Komponen program adalah bagian-bagian 

penting atau unsur-unsur yang membangun sebuah 

program yang saling terkait dan merupakan faktor-

faktor penentu keberhasilan program.37 Secara umum 

komponen tersebut dapat dilaksanakan dengan 

model CIPP, yaitu sebagai berikut: 

a) Context evaluation, yaitu hal-hal yang terkait 

dengan proses, baik langsung maupun tidak 

langsung, seperti faktor lingkungan. Tujuan 

utama evaluasi konteks adalah untuk mengetahui 

kekuatan dan kelemahan program. Dengan 

mengetahui kekuatan dan kelemahan program 

in, evaluator akan dapat memberikan arah 

perbaikan yang diperlukan. 

b) Input evaluatin, atau komponen evaluasi 

masukan yaitu sesuatu yang menjadi objek 

untuk dikembangkan oleh program; sesuatu 

yang diproses di dalam program; bahan mentah 

yang dimasukkan ke dalam suatu program untuk 

diproses. Komponen evaluasi masukan ini 

meliputi sumber daya manusia, sarana dan 

peralatan pendukung, dana dang anggaran, dan 

berbagai prosedur dan aturan yang diperlukan. 

                                                           
37 Suharsimi Arikunto, Cepi Safrudin Abdul Jabar, Evaluasi Program 

Pendidikan…, 9. 
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c) Process evaluation, yaitu kegiatan yang 

menunjukkan upaya mengubah input dalam 

kondisi awal dan diharapkan akan mencapai 

kondisi yang diharapkan dalam tujuan program. 

Evaluasi proses dalam model CIPP 

menunjukkan pada “apa” kegiatan yang 

dilakukan dalam program, “siapa” orang yang 

ditunjuk sebagai penanggung jawab program, 

dan “kapan” kegiatan akan selesai.  

d) Poduct evaluation, yaitu hasil akhir yang 

merupakan dampak dari bahan mentah yang 

telah diproses oleh program. Dari evaluasi 

produk diharapkan dapat membantu pimpinan 

proyek atau guru untuk membuat keputusan 

yang berkenaan dengan kelanjutan, akhir, 

ataupun modifikasi program. Dengan demikian 

evaluasi produk merupakan penilaian yang 

dilakukan untuk melihat 

ketercapaian/keberhasilan suatu program dalam 

mencapai tujuan yang telah ditentukan 

sebelumnya. Pada tahap evaluasi produk inilah 

seorang evaluator dapat menentukan atau 

memberikan rekomendasi kepada evaluan 
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supaya program dapat dilanjutkan, 

dikembangkan/dimodifikasi, ataukah 

dihentikan.38 

Setelah membahas tentang komponen 

evaluasi program maka perlu juga adanya 

pembahasan tentang indikator evaluasi program. 

Istilah indikator berasal dari kata bahasa Inggris to 

indicate yang berarti menunjukkan. Jadi, indikator 

merupakan sesuatu yang dapat menunjukkan kinerja 

dari sub komponen, dan selanjutnya menunjukkan 

sub komponen.39 Untuk lebih jelasnya mengenai 

komponen, subkomponen, dan indikator dalam 

sebuah evaluasi program pembelajaran adalah 

sebagai berikut: 

Di dalam program pembelajaran terdapat 

enam komponen utama yang merupakan faktor 

penentu keterlaksanaan program yaitu: (a) siswa, (b) 

guru, (c) materi/kurikulum, (d) sarana dan prasarana 

(e) manajemen atau pengelolaan, dan (f) 

lingkungan.40 Selanjutnya dapat diidentifikasi 

subkomponen dan indikatornya seperti dalam table 

berikut: 

 

 

 

 

 

Tabel 2.1 

                                                           
38 A. Rusdiana, Manajemen Evaluasi Program Pendidikan, 26-27, 43-45. 
39 Suharsimi Arikunto, Cepi Safrudin Abdul Jabar, Evaluasi Program 

Pendidikan…, 12. 
40 Ibid. 
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Ilustrasi Identifikasi Komponen, Sub Komponen  

dan Indikator Evaluasi Program Pengajaran 

 

Program Komponen 
Sub 

Komponen 
Indikator 

Pembela- 

jaran 
Siswa 

Kerajinan 

1. Selalu masuk 

sekolah 

2. Datang ke 

sekolah tidak 

terlambat 

3. Selalu 

mengerjakan 

tugas 

4. Menyerahkan 

tugas tepat waktu 

Dst. 

Kedisiplinan Dst. 

Semangat 

belajar 

Dst. 

Motivasi Dst. 

Minat Dst. 

Pengaturan 

waktu 

Dst. 
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Guru 

Kemampuan 

menyusun 

ranpel 

Dst. 

Penguasaan 

materi 

Dst. 

Materi/Kuriku

lum 

Dst. Dst. 

Sarana/Prasar

ana 

Dst. Dst. 

Manajemen 
Dst. Dst. 

Lingkungan Dst. Dst. 

 

Seperti halnya ketika menentukan 

komponen, cara identifikasi sub komponen juga 

dilakukan dengan cara menentukan faktor-faktor 

penting karena berperan sebagai penentu 

keberhasilan kinerja komponen. Contohnya untuk 

komponen siswa, yang menjadi kriteria atau standart 

adalah prestasi belajar yang tinggi, yang ditentukan 

oleh beberapa sub komponen antara lain: kerajinan, 

kedisiplinan, semangat belajar, motivasi, minat, dan 

pengaturan waktu belajar. Selanjutnya untuk 
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menentukan contoh indikator bisa diambil salah satu 

saja misalnya kerajinan. Indicator dari kerajinan 

adalah bukti-bukti dari kerajinan itu, misalnya: selalu 

masuk sekolah, tidak terlambat datang ke sekolah, 

selalu mengerjakan tugas, menyerahkan tugas tepat 

waktu.41 

7. Teknik-teknik Evaluasi Program 

Pengumpulan data memerlukan teknik-teknik 

yang tepat dalam evaluasi program. Teknik evaluasi 

program disebut pula instrumen atau alat 

pengumpulan data. Teknik-teknik evaluasi program 

perlu disiapkan oleh evaluator sebelum melakukan 

upaya penggalian dan penghimpunan data. Oleh 

karena itu, evaluator perlu memilih dan menyusun 

teknik pengumpulan data yang tepat, yaitu 

memenuhi syarat realibilitas dan validitasnya dengan 

mempertimbangkan tujuan, sumber, dan jenis data, 

serta kelancaran pengelolaannya. Teknik-teknik atau 

alat  pengumpulan  data  tersebut adalah angket, 

wawancara, pengamatan, dan beberapa teknik 

lainnya. 

Teknik angket, wawancara dan pengamatan 

sering digunakan secara konvensional dalam 

evaluasi program. Di samping itu, m e n u r u t  D. 

Sudjana terdapat teknik evaluasi yang dilakukan 

secara partisipatif:  dalam   arti,   bahwa   evaluator   

melibatkan   subjek   yang dievaluasi   dalam   

perencanaan,   pelaksanaan,   dan   penilaian.   

                                                           
41 Ibid, 13. 
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Teknik evaluasi partisipatif antara lain adalah teknik 

respon terinci dan teknik cawan ikan.42 

Teknik respon terinci biasanya digunakan 

untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang 

mencakup materi, proses pembelajaran, keluaran, 

atau dampak pembelajaran. Penggunaan teknik ini 

menuntut keterlibatan subjek-subjek yang dievaluasi 

secara sungguh-sungguh. 

Dalam menggunakan  teknik  cawan ikan 

evaluator membuat  dua kolom dan lajur pada 

sehelai kertas lebar atau papan tulis. Kolom sebelah 

kiri ditulis pernyataan berbunyi “hal-hal  yang  telah  

dianggap baik tentang pelaksanaan program 

pendidikan yang baru dilakukan”. Pada kolom 

sebelah kanan ditulis “hal-hal yang masih perlu 

dikembangkan dalam pelaksanaan program 

pendidikan yang baru dilakukan”.43 

Teknik cawan ikan digunakan dalam evaluasi 

dengan mengamati kegiatan diskusi yang sedang 

berlangsung. Kegiatan dilakukan oleh kelompok 

yang anggotanya 20 orang atau lebih. Subjek 

dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok 

lingkaran dalam dan kelompok lingkaran luar. 

Misalnya, kelompok lingkaran dalam terdiri atas 7 

peserta, dan kelompok lingkaran dalam terdiri atas 

13 orang. Tempat duduk kelompok diskusi disusun 

secara melingkar, dan bertugas untuk melakukan 

                                                           
42 D. Sudjana, Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah: Untuk 

Pendidikan Nonformal dan Pengembangan Sumber Daya Manusia 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), 202. 
43 M. Humaini, “Evaluasi Program Pendidikan Luar Sekolah/Pelatihan 

Orang Dewasa”, Jurnal Edu-Math; Vol 4 tahun 2013 dalam http/e-

journal.iainjambi.ac.id/index.php/Edu-Math (diakses tanggal 12 Februari 

2018. 
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diskusi tentang berbagai topik, misalnya program 

pelatihan, proses pengelolaan program, dan 

sebagainya.44 

8. Fungsi dan Kebermaknaan Evaluasi Program 

Pendidikan 

Evaluasi dilaksanakan untuk melayani 

upaya pengambilan keputusan tidak hanya perencana 

dan administrator program, tetapi juga mencakup 

kelompok lainnya yang terlibat dalam lingkup 

kegiatan program. Evaluasi program pendidikan 

dengan objek lembaga pendidikan secara 

keseluruhan.45 

Telah disinggung dalam bab sebelumnya 

bahwa, tindak lanjut adanya evaluasi program 

pendidikan, antara lain sebagai berikut: 

a. Apabila program dipandang tidak bermanfaat dan 

tidak dapat terlaksana sebagaimana tujuan awal 

diadakannya program, keputusan untuk 

menghentikan program merupakan keputusan 

yang final yang dapat dilakukan. 

                                                           
44 Ibid. 
45 Rusdiana, Manajemen Evaluasi Program Pendidikan (Bandung: 

Pustaka Setia, 2017), 81. 
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b. Apabila pendekatan, teori, atau terdapat beberapa 

bagian yang kurang sesuai dan tidak berjalan 

sebagaimana yang diharapkan, keputusan untuk 

merevisi program merupakan keputusan akhir. 

c. Apabila hasil evaluasi menunjukkan 

keterlaksanaan program berjalan dengan baik dan 

sesuai dengan harapan dan memberikan hasil 

yang bermanfaat, keputusan untuk melanjutkan 

program merupakan keputusan akhir. 

d. Apabila program yang telah dilaksanakan berhasil 

dengan baik, serta dapat diterapkan lagi pada 

waktu dan tempat yang berbeda, 

mempublikasikan lebih lanjut merupakan 

keputusan akhir.46 

9. Proses Evaluasi Program Pendidikan  

Proses evaluasi program pendidikan pada 

dasarnya berupa prosedur, tahapan-tahapan, atau 

langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh evaluator 

dalam mengevaluasi keberhasilan program 

pendidikan. Dalam proses evaluasi program 

pendidikan seorang supervisor dapat 

mempertimbangkan untuk melakukan proses 

                                                           
46 Suharsimi Arikunto, Cepi Safrudin Abdul Jabar, Evaluasi Program 

Pendidikan…, 22. 



 
 

xlviii 
 

evaluasi sendiri (single process) atau bersama-sama 

dengan stafnya (cooperating process).  

Namun demikian menurut Rusdiana, evalusi 

sebagai bagian yang esensial untuk menilai 

keberhasilan suatu program pendidikan sebaiknya 

dilakukan secara kooperatif (cooperating process) 

dengan berlandaskan prinsip-prinsip supervisi 

pendidikan yang demokratis, yaitu seluruh  staf dan 

pihak-pihak yang berkepentingan atau wakil-

wakilnya yang representatif, dikutsertakan dan 

dikerahkan untuk poses evaluasi dalam suatu wadah 

“musyawarah”.47 

Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh 

dalam evaluasi program pendidikan antara lain: 

 

a. Merumuskan tujuan evaluasi 

Untuk melakukan perumusan tujuan evaluasi 

program pendidikan ini dapat dilakukan dengan 

cara: pertama melihat kembali tujuan-tujuan 

umum pendidikan dan program pendidikan yang 

sedang dijalankan. Kedua mengumpulkan 

pendapat secara tertulis dari pihak-pihak yang 

bersangkutan, baik secara langsung maupun 

tidak langsung dalam rangka menentukan 

kebutuhan. Ketiga menanyakan langsung secara 

lisan pendapat dari pihak-pihak yang 

                                                           
47 Rusdiana, Manajemen Evaluasi Program Pendidikan, 31. 
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bersangkutan mengenai kebutuhan tersebut. 

Setelah data-data untuk merumuskan tujuan 

evaluasi program tersebut terkumpul kemudian 

diperinci dan dirumuskan secara definitif agar 

lebih jelas sasaran evaluasinya.48      

b. Menyeleksi alat evaluasi 

Alat-alat evaluasi program pendidikan banyak 

jenisnya, baik alat-alat yang dikelompokkan di 

dalam teknik tes yang berupa soal-soal tes, 

maupun alat yang dikelompokkan di dalam 

teknik non tes seperti draf wawancara, 

instrument observasi, skala penilaian dan lain-

lain.  

c. Menyusun alat evaluasi 

Dalam proses penyusunan alat-alat evaluasi ini, 

panitia atau penyusun hendaknya mengajak pula 

pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

menymbangkan ide-ide bagi perumusan item-

item (pertanyaan/pernyataan) yang diperlukan. 

d. Menerapkan alat evaluasi 

                                                           
48 Ibid. 
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Alat-alat evaluasi yang telah tersusun, 

diterapkan atau disebarkan kepada pihak-pihak 

yang bersangkutan (boleh juga cukup samplenya 

saja) untuk dijawab. Kemudian semua lembar 

jawaban dikumpulkan kembali kepada panitia. 

e. Mengolah hasil evaluasi 

Hasil-hasil evaluasi perlu diolah guna 

memperoleh kesimpulan. Dalam hal ini perlu 

dibentuk subpanitia untuk menganalis hasil 

evaluasi. Pengolahan hasil evaluasi meliputi 

kegiatan pemeriksaan berkas, kemudian 

diseleksi kebenaran/kelayakannya.  

f. Menyimpulkan hasil evaluasi 

Setelah dilakukan pengolahan hasil evaluasi 

maka sub panitia menyimpulkan hasil tersebut, 

kesimpulan inilah yang dijadikan acuan dalam 

melakukan penilaian. Nilai akhir dari evaluasi 

ini kemudian dijadikan acuan dalam mem-follow 

up suatu program pendidikan.   

g. Follow up evaluasi 

Agar hasil evaluasi terhadap program 

pendidikan bermanfaat, perlu dipikirkan tindak 

lanjutnya. Umumnya tindak lanjut atau follow 
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up dari hasil-hasil evaluasi yang diperoleh 

merupakan keputusan untuk menghentikan atau 

mengembangkan program pendidikan.49 

B. Kemitraan dan Manajemen Pendidikan Berbasis 

Kemitraan 

1. Pengertian Kemitraan 

Kemitraan pada esensinya adalah dikenal 

dengan istilah gotong royong atau kerjasama dari 

berbagai pihak, baik secara individual maupun 

kelompok. Menurut Notoatmodjo kemitraan adalah 

suatu kerja sama formal antara individu-individu, 

kelompok-kelompok atau organisasi-organisasi 

untuk mencapai suatu tugas atau tujuan tertentu.50  

Beberapa pengertian tentang kemitraan 

adalah sebagai berikut: 

a. Kemitraan  mengandung  pengertian  adanya 

interaksi  dan  interelasi  minimal antara dua 

pihak atau lebih dimana masing-masing pihak 

merupakan ”mitra” atau ”partner”. 

b. Kemitraan adalah proses 

                                                           
49 Ibid, 31-32. 
50 Soekidjo Notoatmodjo, Pendidikan dan Perilaku Kesehatan (Jakarta: 

Rineka Cipta, 2003), 30. 
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pencarian/perwujudan bentuk-bentuk 

kebersamaan yang saling menguntungkan dan 

saling mendidik secara sukarela untuk 

mencapai kepentingan bersama. 

c. Kemitraan   adalah   upaya   melibatkan   

berbagai   komponen   baik   sektor, kelompok   

masyarakat,   lembaga   pemerintah   atau   non-

pemerintah untuk bekerja sama mencapai tujuan 

bersama berdasarkan atas kesepakatan, prinsip, 

dan peran masing-masing. 

d. Kemitraan adalah suatu kesepakatan dimana 

seseorang, kelompok atau organisasi untuk 

bekerjasama mencapai tujuan, mengambil dan 

melaksanakan serta membagi tugas, 

menanggung bersama baik yang berupa resiko 

maupun keuntungan, meninjau ulang hubungan 

masing-masing secara teratur dan memperbaiki 

kembali kesepakatan bila diperlukan.51 

2. Prinsip Kemitraan 

                                                           
51 Ibid. 
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Terdapat 3 prinsip yang perlu dipahami dalam 

membangun suatu kemitraan oleh masing-masing 

naggota kemitraan yaitu: 

a. Prinsip Kesetaraan (Equity) 

Individu, organisasi atau institusi yang telah 

bersedia menjalin kemitraan harus merasa sama 

atau sejajar kedudukannya dengan yang lain 

dalam mencapai tujuan yang disepakati. 

b. Prinsip Keterbukaan 

Keterbukaan terhadap kekurangan atau 

kelemahan masing-masing anggota serta 

berbagai sumber daya yang dimiliki. Semua itu 

harus diketahui oleh anggota lain. Keterbukaan 

dibutuhkan sejak awal dijalinnya kemitraan 

sampai berakhirnya kegiatan. Dengan  adanya 

saling  keterbukaan  ini  akan  menimbulkan 

saling melengkapi dan saling membantu diantara 

golongan (mitra). 

c. Prinsip Azas manfaat bersama 

(mutual benefit) 

Individu, organisasi, atau institusi yang telah 

menjalin kemitraan memperoleh manfaat dari 

kemitraan yang terjalin sesuai dengan kontribusi 

masing-masing. Kegiatan atau pekerjaan akan 
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menjadi efisien dan efektif bila dilakukan 

bersama.52 

3. Syarat-Syarat Kemitraan 

Syarat-syarat kemitraan di antara kedua belah pihak 

harus ada: 

a. Tujuan umum yang sama. 

b. Kesetaraan. 

c. Saling menghargai. 

d. Saling memberi kontribusi. 

e. Ada efek sinergi. 

f. Saling menguntungkan 53 

4. Pengertian Manajemen Pendidikan Berbasis 

Kemitraan 

Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan 

atau yang biasa disebut MPBK adalah konsep 

manajemen pendidikan yang diperuntukkan bagi 

lembaga pendidikan profesional kedinasan. Namun 

demikian, konsep manajemen pendidikan yang lahir 

pada kisaran tahun 2006 ini sebenarnya juga dapat 

diterapkan pada lembaga pendidikan lainnya. 

Lahirnya MPBK ini diawali oleh adanya asumsi 

yang menyatakan bahwa dibutuhkan peningkatan 

kualitas SDM dalam penyelenggaraan pembangunan 

                                                           
52 Ibid, 32. 
53 Mrian Purnama, “Syarat-syarat Kemitraan” dalam 

http://www.academia.edu/31558428/Syarat-syarat_Kemitraan (diakses 

tanggal 20 April 2018). 

http://www.academia.edu/31558428/Syarat-syarat_Kemitraan
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di berbagai daerah, sebagai konsekuensi logis dari 

berlakunya UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 32 

tahun 2004.54 

Selain itu, manajemen pendidikan berbasis 

kemitraan juga merupakan pendekatan 

pengembangan manajemen pendidikan yang muncul 

berdasarkan suatu keinginan untuk meningkatkan 

kualitas pendidikan, serta relevansi pendidikan, 

yakni keselarasan antara output pendidikan (hasil 

pendidikan) dengan segala hal yang dibutuhkan.55 

Manajemen pendidikan berbasis kemitraan 

menjadi konsep baru yang menyodorkan alternatif 

yang menarik. Sebab konsep ini memiliki perpaduan 

antara ilmu dengan profesi, teori dengan praktik, 

harapan dengan kenyataan, serta retorika dengan 

realitas. Tak pelak konsep inipun sangat diharapkan 

dapat meningkatkan kualitas SDM dan pendidikan 

sekaligus menghasilkan output yang sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat, serta membentuk dan 

meningkatkan profesionalisme aparatur sekolah.56 

Manajemen Pendidikan Berbasis Kemitraan 

yang ditujukan bagi lembaga pendidikan profesional 

kedinasan ini berlandaskan pada beberapa hal, 

diantaranya: 

a. Paradigma desentralisasi atau otonomi daerah. 

b. Paradigma baru sistem pendidikan nasional yang 

mengindikasikan adanya pendelegasian otoritas 

                                                           
54 http://ulashoim.blogspot.com/2011/12/sekilas-tentang-manajemen-

pendidikan.html (diakses tanggal 24 April 2018). 
55 S. Shoimatul Ula, Buku Pintar Teori-Teori Manajemen Pendidikan 

Efektif (Yogyakarta: Berlian, 2013), 107. 
56 Ibid, 107-108. 
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pendidikan pada daerah yang mendorong 

otonomisasi di tingkat sekolah serta perlibatan 

masyarakat dalam pengembangan program-

program kurikuler serta pengembangan sekolah 

lainnya. 

c. Paradigma 'good governance’ yang menekankan 

arti penting kesetaraan antara institusi negara, 

swasta dan masyarakat. 

d. Paradigma 'total quality management' yang titik 

tekannya pada kualitas. 

e. Peraturan perundangan yang mengindikasikan 

adanya keharusan peran aktif pemda propinsi, 

pemda kota/kabupaten serta masyarakat dalam 

pendidikan. 

f. Keterlibatan pemda propinsi dan kota/kabupaten 

dalam proses penyelenggaraan pendidikan harus 

ditingkatkan.57 

Dalam implementasi manajemen pendidikan 

berbasis kemitraan terdapat beberapa prinsip, serta 

asumsi dasar yang terkandung dalam kerangka 

filosofis. Di antara dasar atau kerangka filosofis 

                                                           
57 http://ulashoim.blogspot.com/2011/12/sekilas-tentang-manajemen-

pendidikan.html (diakses tanggal 24 April 2018). 

http://ulashoim.blogspot.com/2011/12/sekilas-tentang-manajemen-pendidikan.html
http://ulashoim.blogspot.com/2011/12/sekilas-tentang-manajemen-pendidikan.html
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manajemen pendidikan berbasis kemitraan dapat 

diketahui dari hal-hal berikut:  

a. Peningkatan kualitas SDM 

b. Kesadaran akan pentinynya SDM berkualitas 

c. Networking (jejaring) dengan berbagai instansi 

d. Komunikasi internal yang baik 

e. Kesamaan persepsi tentang prinsip dan tujuan 

bermitra 

f. Persamaan persepti tentang kualitas 

penyelenggaraan pendidikan.58 

C. Mutu Sekolah/Madrasah  

Di dalam pendidikan, mutu adalah bagian 

penting yang harus diperhatikan dan terus 

ditingkatkan. Mutu sekolah yang baik akan cenderung 

menghasilkan siswa yang bermutu. Lebih jauh lagi, 

produk sekolah/madrasah yang bermutu memberi dampak 

positif terhadap kondisi perekonomian suatu daerah, 

bahkan negara.  

Para ahli mendefinisikan mutu adalah fokus pada 

kebutuhan dan keinginan pelanggan.59 Pendapat 

lainnya mengatakan bahwa memenuhi kebutuhan dan 

keinginan pelanggan dirasa masih kurang cukup, tetapi 

jasa yang melebihi harapan pelanggan lebih dibutuhkan. 

Kini, persepsi dan harapan pelanggan terhadap mutu 

dijadikan sebagai model mutu jasa yang paling banyak 

                                                           
58 Ibid, 110-113. 
59 Septin Puji Astuti, M. Munadi, Yayan Andrian, dan Fauzi Muharom, 

“Strategi Meningkatkan Mutu  Madrasah,” Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran  

STAIN Surakarta, 18 (Oktober 2011), 216. 
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diterima.60 

 Persepsi adalah suatu ukuran mengenai apa yang 

dirasakan pelanggan terhadap jasa yang telah 

diberikan, sementara harapan mengukur apa yang 

diinginkan dan dibutuhkan oleh pelanggan. Sementara 

itu, di dalam pendidikan, mutu merupakan keunggulan 

pendidikan; nilai tambah pendidikan; kesesuaian tujuan 

pendidikan; kesesuaian dengan tujuan dan rencana 

pendidikan, spesifikasi, dan kebutuhan; mencegah 

kesalahan proses pendidikan dan memenuhi harapan 

stakeholder. Mutu tersebut dapat dicapai dengan cara 

mempertimbangkan suara stakeholder ke dalam 

program-program peningkatan mutu.61 

Banyak faktor yang menyebabkan mutu 

sekolah/madrasah rendah, salah satunya secara eksplisit 

dapat dicontohkan dengan masih rendahnya kompetensi 

pendidikan, terbatasnya sarana prasarana, kurangnya 

komunikasi dan kemitraan, kurangnya strategi 

pengembangan dan optimalisasi implementasi program 

pendidikan yang dibuat sekolah, kurang efektifnya 

program pengawasan dan evaluasi yang dilakukan 

karena tidak disertai tindak lanjut dan seterusnya.62  

Sekolah/madrasah bermutu erat kaitannya dengan 

keterlibatan masyarakat secara totalitas di dalamnya. 

Mutu menuntut adanya komitmen pada kepuasan 

pelanggan (masyarakat), yang memungkinkan adanya 

perbaikan pada kemampuan siswa, dan para karyawan 

                                                           
60 Ibid. 
61 Ibid, 217. 
62 Imam Musbikin, Menjadi Kepala Sekolah Yang Hebat (Riau: Zanafa 

Publishing, 2013), 98. 
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dalam mengerjakan pekerjaandengan sebaik-baiknya. 

Menurut Jerome S. Arcaro sebagaimana dikutip oleh 

Imam Musbikin karakteristik sekolah/madrasah bermutu 

adalah sebagai berikut: 

1. Fokus pada konsumer 

Dalam peningkatan penyelenggaraan mutu 

pendidikan sekolah harus melayani kebutuhan 

kostumer baik internal maupun eksternal.   

2. Keterlibatan total 

Semua komponen yang berkepentingan (warga 

sekolah, warga masyarakat, dan pemerintah) perlu 

terlibat secara langsung dalam pengembangan mutu 

pendidikan. 

3. Pengukuran 

Pengukuran dilakukan dengan cara evaluasi, 

evaluasi ini dijadikan acuan dalam meningkatkan 

penyelenggaraan mutu pendidikan. Salah satu 

bagian yang sering dijadikan instrument 

pengukuran adalah nilai prestasi siswa. 

4. Komitmen 

Hal lain yang mennyangkut pendidikan bermutu 

adalah adanya komitmen adanya komitmen 
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terhadap budaya mutu utamanya komite sekolah 

dan pemerintah.  

5. Memandang pendidikan sebagai sistem 

Pandangan seperti ini akan mengeliminasi 

pemborosan dalam pendidikan dan dapat 

memperbaiki mutu setiap proses pendidikan. 

6. Perbaikan berkelanjutan. 

 Prinsip dasar mutu adalah perbaikan secara terus-

menerus (berkelanjutan).  

Langkah ini dilakukan secara konsisten untuk 

menemukan cara menangani masalah dan membuat 

perbaikan yang diperlukan.63  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
63 Imam Musbikin, Menjadi Kepala Sekolah Yang Hebat, 99-100. 
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BAB III 

EVALUASI PRODISTIK DI MAN 1 PONOROGO 

UNTUK MENINGKATKAN MUTU MADRASAH 

 

A. Gambaran Umum Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 

Ponorogo 

1. Profil MAN 1 Ponorogo 

1 Nama Madrasah : Madrasah Aliyah Negeri 1 

Ponorogo 

2 Nomer Statistik (NSM) : 31.1.35.02.17.031 

3 Nama Kepala Madrasah : Drs. Purwanto 

4 Tahun Pendirian : Tahun 1981 

5 Jenjang Akreditasi : Terakreditasi A 

6 Status Madrasah : Negeri 

7 Jumlah Siswa : 591 

8 Jumlah Rombel : 21 

9 Jumlah Guru : 53 

10 Jumlah Tenaga 

Kependidikan 

: 19 
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11 Alamat : Jl. Arif Rahman Hakim 02  

Kertosari  Babadan Ponorogo 

JATIM 63491. 

 Telepon/Fax : 0352 – 461984 

 E-mail : mansatupo@yahoo.com 

2. Sejarah Singkat Berdirinya MAN  1 Ponorogo 

Madrasah Aliah Negeri 1 Ponorogo dengan 

Nomor statistik Madrasah 311350217031 berstatus 

Madrasah Negeri, sejak tahun 1982 yang merupakan 

relokasi dari Madrasah Negeri Ngawi. Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Ponorogo menempati areal seluas 

8.650 m2 di dataran rendah wilayah perkotaan 

Ponorogo sehingga memungkinan perkembangan 

madrasah yang prospektif.  

Sejak berdiri tahun 1982 MAN 1 Ponorogo 

telah mengalami beberapa kali pergantian kepala 

sekolah, yaitu:    

a. Drs. Moh Soehardi tahun 1982-1987 

b. Drs. Zainun Sofwan tahun 1987-1991 

c. Drs. H. Mahmudin Danuri tahun 1991-1999 

d. H. Khusto, BA. tahun 1999-2002 
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e. H. Chozin, SH tahun 2002-2005 

f. H. Fathoni Yusuf, S.Ag tahun 2005-2009 

g. Muhammad Kholid, MA tahun 2009-2012 

h. Drs. Purwanto tahun 2012- sekarang 

 

 

 

3. Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi MAN 1 

Ponorogo 

a. Visi 

Terwujudnya lulusan yang berakhlakul karimah 

berkecakapan hidup dan berkualitas di bidang 

Imtaq dan Iptek serta peduli terhadap 

lingkungan. 

b. Misi  

1) Membekali peserta didik, ilmu yang 

‘alamiah. 

2) Membiasakan peserta didik, beramal yang 

ilmiah. 

3) Menanamkan keimanan dan ketaqwaan 

kepada Allah SWT. 

4) Melaksanakan budaya hidup bersih dan 

sehat sebagai wujud pelestarian terhadap 

lingkungan.  



 
 

lxiv 
 

c. Tujuan Madrasah Aliyah Negeri Ponorogo 

1) Peningkatan kualitas sikap dan amaliah 

keagamaan Islam warga Madrasah dari pada 

sebelumnya. 

2) Peningkatan kepedulian warga Madrasah 

terhadap kebersihan dan keindahan 

lingkungan Madrasah dari pada 

sebelumnya. 

3) Peningkatan kualitas dan kuantitas sarana/ 

prasarana dan fasilitas yang mendukung 

peningkatan prestasi akademik dan non 

akademik. 

4) Meningkatkan pembinaan tim olimpiade 

mata pelajaran hingga mampu bersaing di 

ajang olimpiade mapel tingkat kabupaten 

yang diselenggarakan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten dan Kementerian 

Agama. 

5) Mengalami peningkatan hasil nilai Ujian 

Nasional sebesar 0,50 dari tahun 

sebelumnya. 

6) Menghasilkan lulusan yang mampu 

memenuhi tantangan DU/DI di bidang IT. 
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7) Mampu mengadakan ruang multimedia 

untuk menunjang kegiatan belajar mengajar.  

8) Mengembangkan model Pembelajaran 

lingkungan hidup lintas mata pelajaran. 

9) Mengembangkan model Pembelajaran 

lingkungan hidup lintas mata pelajaran. 

10) Penggalian dan pengembangan materi dan 

persoalan lingkungan hidup yang ada di 

masyarakat sekitar. 

11) Pengembangan metode belajar berbasis 

lingkungan dan budaya  

12) Pengembangan Pendidikan Ketrampilan 

yang terdiri dari Multimedia, Desain grafis, 

Animasi, perkantoran, Tata Boga, Tata 

Busana dan seni kriya. 

13) Menyiapkan lulusan yang mandiri, kreatif, 

inovasi dengan pendidikan intrepreneur 

d. Sasaran 

Jangka panjang: 

1) Meraih kejuaraan dalam lomba saint tingkat 

internasional 
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2) Meraih kejuaraan pada kompetisi dan lomba 

dibidang seni dan olah raga ditingkat 

nasional 

3) Meraih kejuaraan pada setiap lomba 

dibidang kreatifitas peserta didik 

4) Meraih kejuaraan pada kompetisi lomba IT 

5) Meraih kejuaraan pada kompetisi 

Kewirausahaan 

 

Jangka menengah: 
1) Peserta didik meraih kejuaraan dalam lomba 

lingkungan Madrasah sehat 

2) Terpenuhinya sarana kegiatan belajar mengajar 

dengan perangkat ICT untuk guru dan peserta 

didik 

3) Tersedianya sarana kegiatan olah raga yang 

semakin memadai 

4) Tersedianya sarana pendukung program 

ketrampilan yang memadai 

Jangka pendek:  

1) Peserta didik lulus 100% dengan nilai 

terbaik 

2) Jumlah peserta didik yang diterima di PTN 

meningkat 



 
 

lxvii 
 

3) Peserta didik bebas dari pelanggaran norma-

norma agama 

4) Peserta didik menunjukkan perilaku yang 

sopan dan bertutur kata yang santun kepada 

para pendidik, orang tua,  dan sesama teman 

5) Peserta didik dari keluarga kurang mampu 

terbantu kesulitannya 

6) Meraih juara Madrasah berlingkungan sehat 

7) Peserta didik menguasai IT sesuai 

kebutuhan DU/DI 

8) Peserta didik mampu berwirausaha 

e. Strategi 

Untuk mewujudkan tujuan, Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo menggunakan strategi antara 

lain: 

1) Meningkatkan kualitas persiapan 

pembelajaran pendidik melalui 

workshop/diklat 

2) Tersedianya perangkat pembelajaran 

karakter bangsa 

3) Meningkatkan kualitas PBM melalui peer-

visit 

4) Mengoptimalkan pemanfaatan laboratorium 
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5) Meningkatkan kualitas sistem penilaian 

6) Menyelenggarakan Program Tambahan 

Belajar (PTB) 

7) Menyelenggarakan diklat/workshop 

peningkatan mutu pendidik 

8) Mengoptimalkan kegiatan MGMP 

9) Menigkatkan sarana prasarana (daya listrik, 

TIK, perpustakaan, dan peralatan 

laboratorium) 

10) Mengoptimalkan pematauan PBM 

11) Meningkatkan kegiatan supervisi 

12) Mengadakan kerjasama dengan Perguruan 

Tinggi/LBB. 

13) Meningkatknan layanan informasi 

pendidikan melalui media elektronik 

(website, blog, email, PAS) 

14) Mengoptimalkan pembinaan olimpiade / 

pembinaan ekstra kurikuler 

15) Mengoptimalkan Melengkapi sarana 

kegiatan ekstra kurikuler 

16) Mengoptimalkan pembinaan kerohanian di 

madrasah 
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17) Mengoptimalkan kegiatan ibadah di 

Madrasah 

18) Meningkatkan kedisiplinan dan ketertiban 

warga madrasah / penerapan tata tertib 

19) Mengoptimalkan keikutsertaan dalam lomba 

kreatifitas peserta didik 

20) Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan 

karakter oleh semua tenaga pendidik 

21) Meningkatkan keteladanan dari para 

pendidik 

22) Mengoptimalkan pendidikan berbasis IT 

 

 

4. Peserta Didik MAN 1 Ponorogo 

Perincian jumlah peserta didik MAN 1 Ponorogo 

tahun ajaran 2017/2018 dapat dilihat dalam table 

berikut ini. 

Tabel 3.1. 

Peserta Didik MAN 1 Ponorogo 

ROMBEL 
KELAS TOTAL 

X XI XII 

Laki-laki 
81 60 63 

204 
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Perempuan 109 141 137 
387 

Jumlah 190 201 200 
591 

 

5. Sarana Prasarana Pendukung Kegiatan Belajar 

di MAN 1 Ponorogo 

Tabel 3.2. 

Sarana Pendukung Kegiatan Belajar di 

MAN 1 Ponorogo 

No Jenis Sarana Jumlah Luas (m²) 
 

  
  

1 Ruang Belajar (kelas) 18 1008 

2 Perpustakaan 1 56 

3 Laboratorium Biologi  1 63 

4 Ruang Keterampilan 1 27 

5 Ruang Kesenian 1 24 

6 Laboratorium Bahasa 1 72 

7 Laboratorium Komputer 2 78 

8 Ruang Serbaguna/Aula 1 192 

9 Laboratorium Fisika/ Kimia 1 56 

10 Ruang Kepala Madrasah  1 39 

11 Ruang Wakil Kepala 

Madrasah  

1 42 

12 Ruang Guru 1 78 
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13 Ruang Tata Usaha 1 42 

14 Ruang Tamu 1 12 

15 Bengkel Prodistik/ IT 1 21 

16 Gudang 1 35 

17 Ruang Jahit  1 56 

18 Kamar Mandi/WC Guru 4 13 

19 Kamar Mandi/WC Siswa 6 18 

20 Ruang Bimbingan 

Konseling 

1 37 

21 Ruang UKS 1 24 

22 Ruang OSIS 1 20 

23 Mushola / Masjid  1 73 

24 Koperasi Siswa  1 42 

25 Kantin 2 50 

26 Pos Jaga 1 4 

27 Lapangan basket 1 510 

28 Lapangan Futsal 14 700 

29 Luas Lahan/Tanah 1 7400 

30 Ruang Foto Copy  1 7,5 

31 Lapangan Volly 1 288 

32 Bank Sampah  1 60 

33 Gerobak sampah 1 
 

34 Biopori 1 
 

35 Pencacah daun 1 
 

36 Tempat sampah 1 
 

37 Kereta sorong  1 
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38 Mesin Pemotong rumput 1 
 

39 Green House 1 
 

 

 

6. Program Ketrampilan MAN 1 Ponorogo 

Program “Madrasah Aliyah Penyelenggara 

Keterampilan” adalah program Madrasah Aliyah 

Umum (bukan kejuruan) dengan muatan kurikulum 

yang sama dengan Madrasah Aliyah pada umumnya 

ditambah dengan program ekstrakurikuler dalam 

berbagai bidang keterampilan yang terstruktur. 

Program keterampilan ini dilaksanakan untuk 

memudahkan bagi tamatan Madrasah Aliyah 

mendapatkan pekerjaan atau melakukan usaha 

mandiri sesuai dengan keahlian dan keterampilan 

yang dipelajari di Madrasah Aliyah Program 

Keterampilan.64 

Program keterampilan yang diselenggarakan 

di Madrasah Aliyah ini pada prinsipnya merupakan 

kegiatan ekstrakurikuler. Namun untuk memperoleh 

hasil yang maksimal, idealnya program ini juga 

terintegrasi dengan kegiatan intrakurikuler. Dengan 

pola ini, diharapkan program keterampilan ini 

menghasilkan output yang diharapkan, yaitu siswa 

yang memiliki kompetensi sesuai standar minimal 

yang dipersyaratkan oleh konsumen.   

Pendidikan keterampilan yang dilaksanakan 

di Madrasah Aliyah merupakan pengembangan dari 

konsep life skill (kecakapan hidup). Produk esensial 

dari pendidikan keterampilan adalah: pengetahuan, 

                                                           
64 Depag RI: 2003,  2. 
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keterampilan, sikap, nilai dan pengalaman.  Sehingga 

dapat disimpulkan bahwa pendidikan keterampilan 

merupakan jawaban terhadap pemenuhan kebutuhan 

kecakapan hidup siswa dalam mengantisipasi 

permintaan dunia kerja dan kebutuhan masyarakat.  

Pendidikan keterampilan yang 

diselenggarakan harus sesuai dengan jenis pekerjaan, 

lingkungan sosial, kebutuhan pembangunan nasional, 

tahap perkembangan siswa, perkembangan ilmu 

pengetahuan dan teknologi. Hasil akhir dari 

pendidikan keterampilan sebaiknya diwujudkan 

dengan sertifikat dari penilai yang diakui oleh 

berbagai pihak. 

Program keterampilan di MAN 1 Ponorogo 

meliputi Keterampilan Program Multimedia, 

Keterampilan Administrasi Perkantoran, 

Keterampilan Animasi, Keterampilan Desain Grafis, 

Keterampilan Busana, Keterampilan Tata Boga dan 

Keterampilan Kriya Tekstil. Model pelaksanaannya 

menjadi satu atap dan satu manajemen dengan MAN 

1 Ponorogo, hanya saja dalam menangani 

keseluruhan kegiatan pendidikan diberikan otonomi 

yang luas.  

Kurikulum yang digunakan adalah Kurikulum /K.13. 

Tujuan Program keterampilan adalah menghasilkan lulusan 

yang memiliki: 

a. Keahlian atau keterampilan teknis dasar sesuai 

dengan jenis program keterampilan yang diikuti. 

b. Memiliki jiwa semangat kemandirian, (self-

enterpreneurship) untuk berwirausaha. 



 
 

lxxiv 
 

c. Kesiapan /siap pakai untuk mengisi lapangan 

kerja. 

Dengan pengelolaan yang baik dan sistematis, 

maka diharapkan MAN 1 Ponorogo akan menjadi 

”Madrasah Aliyah  yang unggul dalam membentuk 

insan yang berakhlak mulia, cerdas, dan terampil 

tatak tangguh tak terkalahkan”. Sistem manajerial, 

pembinaan dan pengembangan sudah mencakup 

bagian dari pengelolaan perencanaan tenaga pendidik 

dan kependidikan. Dimana tujuannya untuk 

meningkatkan kualitas dan kompetensi dari para 

tenaga pendidik dan kependidikan melalui berbagai 

program kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak 

madrasah. Dan yang paling penting dan harus selalu 

diiingat adalah bahwa tenaga pendidik dan 

kependidikan merupakan dua profesi yang sangat 

urgensi dan strategis dalam pembentukan karakter 

bangsa dan meningkatkan kualitas sumber daya 

manusia, khususnya dalam lembaga satuan 

pendidikan. 

Madrasah Aliyah penyelenggara Ketrampilan 

diwujudkan berdasarkan Keputusan Direktur Jendral 

Pendidikan Islam No. 1023 Tahun 2016 tentang Pedoman 

Penyelenggraan Program Ketrampilan di Madrasah Aliyah. 

Sebagai MAN penyelenggara: “Ketrampilan MAN 1 

Ponorogo” membuka jurusan/program: 

a. Ketrampilan Animasi; 

b. Ketrampilan Administrasi Perkantoran; 

c. Ketrampilan Desain Grafis; 

d. Ketrampilan Multimedia; 

e. Ketrampilan Tata Busana; 
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f. Ketrampilan  Tata Boga; 

g. Ketrampilan Kriya Tekstil 

Pelaksanaan program “Madrasah Aliyah 

Penyelenggara Ketrampilan” dimulai tahun pelajaran 

2018/2019 dengan harapan memberikan bekal skiil kepada 

output sehingga mampu bersaing dalam kehidupan 

masyarakat. 

7. Kerjasama/Kemitraan MAN 1 Ponorogo 

Madarasah merupakan lembaga pendidikan 

yang menunjang proses pembangunan masyarakat dan 

turut bertanggung jawab untuk meningkatkan taraf 

hidup mereka, oleh karena itu kegiatan madrasah di 

semua bidang harus relevan dan terpadu dengan 

kebutuhan dan aktivitas  keseharian masyarakat, untuk 

mewujudkan hal tersebut perlu kerjasama yang sebaik 

baiknya dalam meningkatkan layanan pembelajaran 

dan lulusannya. 

Hubungan timbal balik antara madrasah dan 

masyarakat akan memberikan manfaat bagi kedua 

belah pihak. Hubungan ini bersifat sukarela 

berdasarkan keyakinan dan kesadaran bahwa 

madrasah merupakan bagian integral dari masyarakat, 

hubungan tersebut diharapakan tumbuhnya kreativitas 

dan dinamika kedua belah pihak sehingga hubungan 

itu bersifat aktif dinamis, hal ini memungkinkan sifat 

keterbukaan masyarakat terhadap inovasi. 

Perubahan paradigma pemerintahan dari 

sentralisasi ke desentralisasi membuka peluang 

masyarakat untuk dapat meningkatkan peran serta 

dalam pengelolaan pendidikan. Untuk dapat 

memberikan layanan pendidikan yang berkualitas 

madrasah harus dapat menjalin kerja sama secara 
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sinergis dengan warga dan masyarakat hal ini untuk 

menciptakan proses pengajaran dan pembelajaran 

yang konduksif dan menyenangkan, agar peserta didik 

menjadi manusia yang berpendidikan (will educated) 

dan warga negara yang produktif (productive citizen)  

berdasarkan hal hal di atas maka pelaksanaan 

wakamad humas berdaya guna berhasil guna tepat 

sasaran perlu kerjasama dengan berbagai pihak, 

Kerjasama yang dijalin oleh MAN 1 Ponorogo 

diantaranya : 

a. Lembaga Perguruan Tinggi 

1) ITS (Institut Teknologi Sepuluh Nopember 

Surabaya) 

2) IAIN Ponorogo 

3) Universitas Muhammadiyah Ponorogo 

b. Instansi Pemerintah 

1) Peace Corp USA 

2) BDK Surabaya 

3) Dinas Pertanian 

4) Dinas Kehutanan 

5) Dians Ketahanan Pangan 

6) Badan Lingkungan Hidup 

7) Dinas Sosial Ketenagakerjaan dan  

Transmigrasi 

8) Dinas Kesehatan (Puskesmas Babadan) 

9) POLRES PONOROGO 
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10) POLSEK BABADAN 

11) KORAMIL BABADAN.65 

B. Program Pendidikan Terapan Bidang Teknologi 

Informasi dan Komunikasi (Prodistik) di MAN 1 

Ponorogo 

1. Gambaran Umum Prodistik di MAN 1 Ponorogo 

Program Pendidikan Terapan Bidang 

Teknologi Informasi dan Komunikasi (Prodistik) ITS 

adalah salah satu program kemitraan yang sudah 

diterapkan di MAN 1 Ponorogo sejak tahun 2007.66 

Prodistik ITS adalah program Badan Inovasi Bisnis 

Ventura (BIBV) dan Lembaga Penelitian dan 

Pengabdian Masyarakat (LPPM) ITS sebagai salah 

satu bentuk pengabdian kepada masyarakat. Institut 

Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya 

memberikan pelatihan Program Pendidikan Terapan 

Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi 

(Prodistik) untuk sekolah menengah yang terdiri dari 

Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Atas 

(SMA) di Jawa Timur, Regional Kalimantan, dan 

Jawa Tengah. 

 Prodistik ITS ini merupakan sebuah program 

pendidikan non-formal yang ditujukan untuk siswa 

kelas X hingga XII SMA/MA dalam bidang TIK. 

Program ini mula-mula diujicobakan tahun 2008. 

Namun, hanya pada sekolah tertentu saja, program 

ini lebih fokus kepada MA di daerah Jawa Timur, 

Kalimantan, dan Jawa Tengah. Sebab berdasarkan 

                                                           
65 Dokumen MAN 1 Ponorogo. 
66 Purwanto, wawancara, Ponorogo, 01 Mei 2018. 
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penelitian yang dilakukan tahun 2007, banyak siswa 

MA masih kurang terampil dalam penguasaan dan 

penerapan ilmu teknologi informasi dan komunikasi 

(TIK). Selain itu, penelitian tersebut juga 

menunjukkan bahwa minat siswa MA dalam 

melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi 

masih sedikit. Karena itu, program ini diharapkan 

dapat menjadi bekal para siswa ketika masuk ke 

dalam dunia kerja.67    

Dalam pelaksanaannya Prodistik masuk dalam 

kurikulum di sekolah sasaran. Salah satunya adalah 

MAN 1 Ponorogo. Keunggulan kurikulum Prodistik 

ini hampir setara dengan pendidikan Diploma 1 

(D1). Terdapat 36 satuan kridit semester (SKS) yang 

harus dituntaskan selama lima semester atau 2,5 

tahun. Kisi-kisi program ini sudah ditentukan oleh 

ITS. Namun untuk konten dari pembelajaran akan 

diserahkan kepada setiap sekolah mitra dengan 

sistem MOU yang setiap waktunya diperbarui atau di 

perpanjang.68 

2. Kurikulum Prodistik di MAN 1 Ponorogo 

Kurikulum  Prodistik yang saat ini diterapkan di 

MAN 1 Ponorogo adalah kurikulum prodistik 2015. 

Pada kurikulum Prodistik 2015 terdapat 

beberapa perubahan dari kurikulum Prodistik 2013. 

Perubahan itu meliputi: 

a. Jumlah beban pendidikan total sebesar 25 sks 

(kurikulum lama 36 sks) yang dapat ditempuh 

                                                           
67 Lampiran MOU MAN 1 Ponorogo - ITS Surabaya. 
68 Ibid. 
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selama 5 semester. 

b. Pada kurikulum semester 1 dan 2 siswa akan 

menempuh beban 10 sks dengan materi kuliah 

yang diberikan kepada siswa sama dengan 

kurikulum lama yaitu materi dasar Teknologi 

Informasi dan Komunikasi. 

c. Sebelum semester 3 berlangsung pihak 

sekolah/madrasah telah menentukan bidang 

keahlian/bidang minat dengan 

mempertimbangkan kondisi tenaga pengajar, 

siswa, sarana-prasarana, potensi dan 

pertimbangan lainnya; (jumlah bidang minat 

sekolah disesuaikan dengan kebutuhan). 

d. Kurikulum 2015 diterapkan mulai tahun 

akdemik 2015/2016 untuk siswa kelas X, 

sedangkan kelas XI dan XII masih 

menggunakan kurikulum lama. Adapun 

alternatif bidang pilihan yang ditawarkan 

meliputi 5 bidang materi pilihan yaitu: 

perkantoran, desain grafis, multimedia, animasi 

dan programming. 

e. Pada semester 3 - 4 siswa akan menempuh 

beban 10 sks sesuai bidang minat yang 
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tersedia. 

f. Pada semester 5 siswa akan menempuh beban 

5 sks dengan materi yang sama, yaitu: 

Personality dan Career Development Final 

Project.69 

Sebagai gambaran umum dari kurikulum program 

Prodistik 2015 terlihat pada tabel berikut: 

Tabel 3.3. 

Gambaran Umum Kurikulum Prodistik 2015 

SMT SKS MATERI KETERANGAN 

I 5 Dasar TIK 1 - Siswa   menerima   

materi   yang sama II 5 Dasar TIK 2 

III 5 Bidang Keahlian - Sekolah menentukan 

bidang keahlian. 

- Siswa belajar sesuai 

minat pada bidang 

keahlian yang dipilih. 

IV 
5 Bidang Keahlian  

V 5 - Personality dan 

Career 

Development 

- Final Project 

- Siswa menerima 

materi yang sama. 

- Final Project sesuai 

bidang minat 
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1. Operating System 

 

1 SKS 

2. Microsoft Word 2 SKS 

3. Microsoft Excell 2 SKS 

 

1. Internet 1 SKS 

2. Microsoft Power Point 2 SKS 

3. Basic Design Grafis 2 SKS 

 

JML 25   

SEMESTER I (kuliah bersama)  

MK. Dasar TIK I : 

 

 

 

 

SEMESTER II (kuliah bersama)  

MK. Dasar TIK 2 : 

 

 

 

 

SEMESTER III DAN IV (kuliah sesuai bidang keahlian 

yang dipilih)  

MK. KEAHLIAN 

Bidang Keahlian Perkantoran 

1. Microsoft Acces 2 SKS 

2. 
Komputer Administrasi 

(MS Word Advance) 
3 SKS 

3. 
Microsoft Visio 

2 SKS 

4. 
Komputer Akuntansi 

(MS Excel Advance) 
2 SKS 

5. Basic Design Grafis 3 SKS 
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Bidang Keahlian Desain Grafis 

1. Google Sketch Up 2 SKS 

2. Adobe Photoshop 3 SKS 

3. Corel Draw 3 SKS 

4. Adobe Ilustrator 2 SKS 

 

Bidang Keahlian Multimedia 

1. Adobe Photoshop Advance 2 SKS 

2. Adobe Primer 3 SKS 

3. Adobe Affter Efect 3 SKS 

4. 3DS Max 2 SKS 

 

Bidang Keahlian Animasi 

1. Adobe Photoshop Advance 2 SKS 

2. Macromedia Flash 3 SKS 

3. Blender 3D Modelling 3 SKS 

4. 3DS Max 2 SKS 
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Bidang keahlian Programming 

1. Microsoft Acces 2 SKS 

2. Visual Basic 3 SKS 

3. Web Programming 3 SKS 

4. Android Programming 2 SKS 

 

SEMESTER V (kuliah bersama) 

1.   Personality and Career                 1 SKS 

2.   Final Project                                 4 SKS 

Berikut adalah kurikulum untuk masing-

masing bidang keahlian 

Bidang Keahlian Komputer Perkantoran 
NO MATERI SKS 

Semester 1 

1 Operating System 1 

2 Microsoft Word 2 

3 Microsoft Excell 2 

Semester 2 

4 Internet 1 

5 Microsoft Powerpoint 2 

6 Basic Design Grafis 2 

   

Semester 3 

7 Microsoft Acces 2 

8 Komputer Administrasi (Ms. Word 3 
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Advance) 

Semester 4 

9 Microsoft Visio 2 

10 Komputer Akuntansi (Ms. Excel 

Advance) 

3 

Semester 5 

11 Personality and Career Development 1 

12 Final Project 4 

Total SKS 25 

 

Bidang Keahlian Desain Grafis 
NO MATERI SKS 

Semester 1 

1 Operating System 1 

2 Microsoft Word 2 

3 Microsoft Excell 2 

Semester 2 

4 Internet 1 

5 Microsoft Powerpoint 2 

6 Basic Design Grafis 2 

Semester 3 

7 Google Sketchup 2 

8 Adobe Photoshop Advance 3 

Semester 4 

9 Corel Draw Advance 3 
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10 Adobe Ilustration 2 

Semester 5 

11 Personality and Career Development 1 

12 Final Project 4 

Total SKS 25 

 

Bidang Keahlian Multimedia 
NO MATERI SKS 

Semester 1 

1 Operating System 1 

2 Microsoft Word 2 

3 Microsoft Excell 2 

Semester 2 

4 Internet 1 

5 Microsoft Powerpoint 2 

6 Basic Design Grafis 2 

Semester 3 

7 Adobe Photoshop Advance 2 

8 Adobe Primier 3 

Semester 4 

9 Adobe Affter Effect 2 

10 3D S Max 3 

Semester 5 

11 Personality and Career Development 1 

12 Final Project 4 
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Total SKS 25 

 

Bidang Keahlian Animasi 
NO MATERI SKS 

Semester 1 

1 Operating System 1 

2 Microsoft Word 2 

3 Microsoft Excell 2 

Semester 2 

4 Internet 1 

5 Microsoft Powerpoint 2 

6 Basic Design Grafis 2 

Semester 3 

7 Adobe Photoshop Advance 2 

8 Macromedia Flash 3 

Semester 4 

9 Blender 3D Modeling 2 

10 3D S Max 3 

Semester 5 

11 Personality and Career Development 1 

12 Final Project 4 

Total SKS 25 

 

Bidang Keahlian Programming 
NO MATERI SKS 
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Semester 1 

1 Operating System 1 

2 Microsoft Word 2 

3 Microsoft Excell 2 

Semester 2 

4 Internet 1 

5 Microsoft Powerpoint 2 

6 Basic Design Grafis 2 

Semester 3 

7 Microsoft Acces 2 

8 Visual Basic 3 

Semester 4 

9 Web Programing 2 

10 Android Programing 3 

Semester 5 

11 Personality and Career Development 1 

12 Final Project 4 

Total SKS 25 

 

3. Metode Pembelajaran Prodistik 

Untuk menyatakan beban siswa dan beban 

pengajar dalam satu semester digunakan Satuan 

Kredit Semester (SKS). Semester adalah satuan 

waktu kegiatan yang terdiri dari 16 (enam belas) 

minggu perkuliahan atau kegiatan terjadwal lainnya, 

termasuk kegiatan evaluasi. Pengertian 1 (satu) sks 
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pada bentuk pembelajaran kuliah mencakup: 

a. Kegiatan belajar dengan tatap muka 45 

(empat puluh  lima) menit per minggu per 

semester. 

b. Kegiatan belajar dengan penugasan terstruktur 

45 (empat puluh lima) menit per minggu per 

semester. 

c. Kegiatan belajar mandiri (enam puluh) menit 

per minggu per semester.70 

4. Sistem Penilaian Prodistik di MAN 1 Ponorogo 

Sistem penilaian program Prodistik di MAN 1 

Ponorogo dapat dilihat dalam table berikut ini:  

Tabel 3.4. 

Sistem Penilaian Pembelajaran Prodistik 

 

NILAI 

 

 

KETERANGAN 
 

ANGKA 
 

HURUF 

 

0-40 

 

E 

 

Sangat buruk 

 

41-55 

 

D 

 

Buruk 

 

56-60 

 

C 

 

Cukup 

   

                                                           
70 Dokumen Program Prodistik MAN 1 Ponorogo  



 
 

lxxxix 
 

61-65 BC Lebih dari cukup 

 

66-71 

 

B 

 

Baik 

 

72-80 

 

AB 

 

Baik sekali 

 

81-100 

 

A 

 

Istimewa 

 

 

 

5. Prestasi Siswa Program Pendidikan Podistik 

MAN 1 Ponorogo 

Prestasi siswa MAN 1 Ponorogo selama 

mengikuti program pendidikan Prosistik antara lain:  

a. Juara Robotic Prodistik se-Jawa Timur 

b. Juara 1 Design Poster tingkat Prodistik Jawa 

Timur 

c. Juara Umum Prodistik Competition for IT Se- 

Jawa Timur di Kampus ITS Surabaya (Piala 

Bergilir Kepala Kantor Kementerian Agama 

Propinsi Jawa Timur ) 

C. Evaluasi Prodistik di MAN 1 Ponorogo 

Evaluasi Prodistik di MAN 1 Ponorogo dilakukan 

oleh para instruktur bersama pengelola Prodistik. Dengan 
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objek evaluasi, siswa, guru, dan pengelola Prodistik.71 

Adapun waktu pelaksanaan evaluasi dilakukan setiap 

akhir semester atau akhir program yaitu bulan April. 

Sesuai dengan yang diungkapkan oleh Purwanto, (Kepala 

MAN 1 Ponorogo) berikut ini:  

“Evaluasi dilaksanakan setelah kegiatan 

pembelajaran program  

Prodistik selesai, biasanya bulan April.”72 

1. Model Evaluasi Prodistik di MAN 1 Ponorogo 

Ketika dimintai keterangan mengenai model 

evaluasi program prodistik di MAN 1 Ponorogo, 

Purwanto, Kepala MAN 1 Ponorogo mengaku tidak 

mengetahui mengenai model evaluasi program. Akan 

tetapi beliau mengatakan bahwa teknik yang 

dilakukan dalam melakukan evaluasi program ini 

adalah dengan menggunakan tes, ceck list dokumen, 

dan wawancara.73 Yang dimaksud tes di sini adalah 

tes evaluasi pembelajaran Prodistik bagi para siswa 

setiap akhir semester untuk mengukur kemampuan 

siswa dalam bidang IT. Soal tes dibuat oleh guru-
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72 Ibid. 
73 Ibid. 
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guru prodistikk sesuai dengan materi yang pernah 

diajarkan di masing-masing semester.74 Contoh soal 

tes tersebut dapat dilihat di lampiran.75 

Sedangkan ceck list dokumen merupakan ceck 

kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh pihak 

ITS untuk mengukur dan menilai keberhasilan 

program Prodistik di MAN 1 Ponorogo. Menurut 

Purwanto, Kepala MAN 1 Ponorogo ceck list 

dokumen yang dilakukan di MAN 1 Ponorogo ini 

meliputi; jumlah siswa, jumlah instruktur, jumlah 

operator, jumlah teknisi, jumlah ruang komputer dan 

jumlah komputer, jumlah server, kesiapan server, 

jenis jaringan dan kapasitasnya, keberadaan buku 

instruktur, daftar hadir siswa, serta permasalahan 

yang dihadapi lembaga penyelenggara Prodistik. 

Format ceck list dokumen tersebut adalah 

sebagai berikut:   

                                                           
74 Dewi Agustina, wawancara, Ponorogo, 01 Mei 2018. 
75 Lihat lampiran 4. 
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Sedangkan evaluasi (penilaian) kinerja guru 

Prodistik menurut Purwanto, Kepala MAN 1 

Ponorogo, dilakukan oleh Kepala MAN 1 Ponorogo 

sendiri, kemudian hasil penilaian tersebut diserahkan 

kepada petugas monitoring dan evaluasi dari ITS. 

Penilaian kinerja guru Prodistik meliputi 14 
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kompetensi yaitu (1) mengenal kemampuan peserta 

didik, (2) menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip 

pembelajaran yang mendidik, (3) usulan 

pengembangan kurikulum Prodistik, (4) kegiatan 

pembelajaran yang mendidik, (5) memahami dan 

mengembangkan potensi diri, (6) komunikasi dengan 

peserta didik, (7) penilaian dan evaluasi hasil 

pembelajaran, (8) bertindak sesuai dengan norma, 

agama, hukum dan kebudayaan nasional Indonesia, 

(9) menunjukkan pribadi yang dewasa dan teladan, 

(10) etos kerja, tanggung jawab yang tinggi dan rasa 

bangga menjadi guru Prodistik, (11) bersikap 

inklusif, bertindak obyektif, serta tidak diskriminatif 

terhadap siswa Prodistik, (12) komunikasi dengan 

sesame guru Prodistik, orang tua peserta didik dan 

masyarakat, (13) penguasaan materi Prodistik 

struktur konsepdan pola pikir keilmuan yang 

mendukung mata pelajaran Prodistik, dan (14) 

mengembangkan keprofesian melalui tindakan 
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reflektif.76 Adapun format penilaian tersebut dapat 

dilihat dalam lampiran.77 

Sedangkan mengenai evaluasi kurikulum 

Prodistik menurut Purwanto, tidak dilakukan setiap 

semester atau setiap tahun seperti halnya evaluasi 

lembaga, guru dan hasil pembelajaran Prodistik 

tetapi dilakukan di akhir program, yang kemudian 

ditindaklanjuti dengan pembaharuan/perubahan 

kurikulum. Kurikulum Prodistik 2015 merupakan 

perubahan dari kurikulum Prodistik 2013. Perubahan 

pada kurikulum 2015 terutama jumlah beban mata 

kuliah 25 SKS sedangkan pada kurikulum 

sebelumnya (kurikulum 2013) 36 SKS. Pada 

kurikulum 2015 di semester III muncul mata kuliah 

bidang keahlian sesuai dengan minat siswa, 

sadangkan pada kurikulum 2013 tidak ada mata 

kuliah bidang keahlian.78  

2. Proses Evaluasi Prodistik di MAN 1 Ponorogo 

Untuk memperoleh gambaran yang 

mengenai proses evaluasi program Prodistik di MAN 

                                                           
76 Purwanto, wawancara, Ponorogo, 20 Agustus 2018. 
77 Lihat lampiran 5. 
78 Purwanto, wawancara, Ponorogo, 20 Agustus 2018. 
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1 Ponorogo dengan objek evaluasi para siswa 

peneliti melakukan observasi (pengamatan) pada 

pelaksanaan proses evaluasi tes akhir semester 

Prodistik di MAN 1 Ponorogo. Berikut adalah data 

hasil observasi proses evaluasi pembelajaran 

Prodistik di MAN 1 Ponorogo. 

“Pada hari Senin, tanggal 30 April 2018 

pukul 14.30 peneliti tiba di ruang lab. Komputer 

MAN 1 Ponorogo. Ismaini, dan Praba, instruktur 

program prodistik MAN 1 Ponorogo sedang 

menyiapkan soal-soal tes. Mereka memilah-milah 

soal tes untuk masing-masing semester. Pukul 14.45 

siswa-siswi mulai memasuki ruang laboraturim 

komputer. Pukul 15.00 seluruh siswa-siswi yang 

akan mengikuti evaluasi/test program prodistik 

sudah berada di ruang laboratorium komputer. Praba 

masuk ke ruang lab. 2 sedangkan Ismaini tetap di 

ruang lab. 1. 

Ismaini, instruktur ruang lab. 1 membagikan 

soal tes tulis beserta lembar jawabannya kepada 

siswa. Pukul 15.10 semua siswa sudah mulai 

mengerjakan soal test. Kemudian Ismaini 

mengedarkan absensi untuk ditandatangani siswa.  

Ismaini berkeliling ke seluruh ruangan untuk 

meneliti hasil kerja siswa. Pukul 15.45 siswa-siswi 

diminta untuk mengumpulkan lembar jawaban test 

yang telah dikerjakan. Para siswa diberi kesempatan 

waktu istirahat selama 15 menit. Sementara para 

instruktur prodistik menyiapkan soal untuk test 

paraktek pukul 16.00 tes praktek dimulia. Ismaini 

membagikan soal untuk dikerjakan di komputer 
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masing-masing. Tidak semua siswa mendapatkan 

satu komputer untuk satu siswa. Sehingga ada 

beberapa siswa yang harus bergantian dengan 

temannya. Pukul 16.45 semua siswa sudah selesai 

mengerjakan soal evaluasi. Ismaini mengumpulkan 

hasil test untuk dikoreksi dan dinilai hasilnya.”79 

 

3. Kendala/hambatan dalam Melaksanakan 

Evaluasi Prodistik di MAN 1 Ponorogo 

Kepala MAN 1 Ponorogo mengungkapkan 

bahwa kendala/hambatan dalam melaksanakan 

evaluasi Prodistik dalam kekurangan instruktur atau 

tenaga pengajar dan juga kekurangan sarana 

prasarana. 

“Sarana prasarana yang berupa lab komputer 

masih kurang, dan komputernya juga masih 

kurang. Idealnya kan satu siswa satu komputer. 

Tapi dalam prakteknya beberapa siswa harus 

memakai satu komputer untuk berdua. Selain itu 

instruktur juga masih kurang.” 80 

 

4. Follow Up Evaluasi Prodistik di MAN 1 Ponorogo 

                                                           
79 Observasi, 04/1-O/F-4/IV/2018 (tanggal 30-04-2018). 
80 Purwanto, wawancara, Ponorogo, 01 Mei 2018. 
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Setelah Prodistik selesai dilaksanakan dan 

dievaluasi, maka pengelola Prodistik MAN 1 

Ponorogo menyimpulkan bahwa program ini sangat 

bermanfaat bagi perkembangan skill siswa-siswi di 

bidang IT. Hal ini diungkapkan oleh Mashuri, 

(penanggung jawab program Prodistik MAN 1 

Ponorogo) berikut ini: 

“Program prodistik ini membantu siswa dalam 

mengembangkan life skill khususnya bidang IT 

dan mendukung tugas-tugas belajar.” 81 

Adapun follow up (tindak lanjut) dari evaluasi 

ini menurut bapak Mashuri bahwa Prodistik ini akan 

dilanjutkan bahkan akan diadakan penambahan 

instruktur dan sarana-prasarana dan uji kompetensi 

siswa. 

“Karena selama ini kami rasakan prodistik ini 

hasilnya baik maka kami akan melanjutkan 

program ini, bahkan kedepan akan kami 

tingkatkan dengan adanya uji kompetensi 

bidang.” 82 

 

                                                           
81 Mashuri, wawancara, Ponorogo, 01 Mei 2018. 
82 Purwanto, wawancara, Ponorogo, 01 Mei 2018. 
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BAB IV 

ANALISA EVALUASI PRODISTIK DI MAN 1 

PONOROGO 

UNTUK MENINGKATKAN MUTU MADRASAH 

 

Analisa model evaluasi, proses evaluasi, dan 

kendala/hambatan pelaksanaan evaluasi program pendidikan 

berbasis kemitraan (stadi kasus Prodistik di MAN 1 

Ponorogo) ini, dimaksudkan untuk mengetahui jawaban dari 

rumusan masalah yang telah penulis paparkan dalam bab I. 

Dalam hal ini penulis akan menganalisa data yang penulis 

paparkan dalam bab III melalui analisa per sub bab. 
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A. Model Evaluasi Program Pendidikan Berbasis 

Kemitraan Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah 

(Studi Kasus Prodistik di MAN 1 Ponorogo) 

Ketika diwawancarai mengenai model evaluasi 

yang diterapkan dalam mengevaluasi Prodistik, 

Purwanto, Kepala MAN 1 Ponorogo hanya 

mengungkapkan teknik dalam melakukan evaluasi 

tersebut, yaitu dengan menggunakan test, cek list 

dokumen, dan wawancara. Beliau mengaku tidak 

mengetahui model evaluasi yang diterapkan dalam 

progam pendidikan Prodistik yang sudah 7 tahun 

dijalankan di sekolah tersebut. 

Akan tetapi dalam prosesnya evaluasi prodistik 

di MAN 1 Ponorogo tersebut menunjukkkan: (1) “apa” 

kegiatan yang dilakukan dalam program prodistik ini 

yaitu; pembelajaran tambahan dalam bidang IT diluar 

pelajaran sekolah. (2) “siapa” orang yang ditunjuk 

sebagai penangungg jawab Program Prodistik ini, yaitu 

Bapak Mashuri, (3) “kapan” program ini selesai, yaitu 

setelah siswa selesai menempuh 5 semester atau 25 SKS 

mata kuliah yang dibebankan.  

Maka dapat disimpulkan bahwa model evaluasi 

tersebut adalah evaluasi model CIPP. Di mana langkah-
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langkah penerapan evaluasi model CIPP ini diantaranya 

dengan menilai kinerja organisasi berdasarkan 

kebutuhan-kebutuhan yang telah didiagnosis sebelumnya. 

Berikutnya evaluasi produk juga memeriksa dampak baik 

atau dampak buruk program. Sudah sesuai dengan tujuan 

awal program atau belum? apa segi positif maupun 

negatif program? Evaluasi produk kerap kali diperluas 

dengan menilai dampak-dampak jangka panjang dari 

program. Fungsi akhirnya adalah menentukan apakah 

program atau organisasi perlu dilanjutkan, diulang, 

dikembangkan di tempat-tempat lain, atau justru 

sebaliknya dihentikan.  

Berdasarkan jawaban Purwanto tersebut dapat 

diperkirakan bahwa yang menentukan model evaluasi 

program Prodistik di MAN 1 Ponorogo tersebut bukan 

pihak MAN 1 Ponorogo, melainkan pihak ITS. Dari situ 

dapat dipahami bahwa masih adanya kurang keterbukaan 

antara pihak MAN 1 Ponorogo dengan pihak ITS. 

Padahal di dalam prinsip-prinsip kemitraan adanya saling 

keterbukaan antar anggota/mitra itu penting, agar antar 

anggta/mitra saling melengkapi atau saling membantu. 

Maka, jika pihak MAN 1 Ponorogo tidak 

menguasai atau tidak mengetahui model-model evaluasi 
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yang diterapkan dalam Prodistik alangkah baiknya jika 

pihak MAN 1 Ponorogo punya inisiatif mendatangkan 

ahli dalam bidang evaluasi program. Sehingga pihak 

MAN 1 Ponorogo tidak hanya sekedar menjadi pelaksana 

Program, tetapi juga memahami betul apa maksud dan 

tujuan dari program kemitaan yang sedang mereka 

laksanakan.   

Sejalan dengan kemitraan Prodistik yang sedang 

berlangsung antara pihak MAN 1 Ponorogo dengan pihak 

ITS, ajaran Islam juga mendukung program-program 

kemitraan. Spirit Al-qur’an mengajak umat Islam untuk 

senantiasa bermitra dengan siapapun demi kesejahteraan 

bersama. Allah telah meninggikan derajat (kepandaian, 

ekonomi, kedudukan) sebagian manusia atas sebagain 

yang lain, agar sebagian dari mereka dapat mengambil 

manfaat dari manusia yang lebih tinggi derajatnya. 

Dalam al-Qur’an disebutkan:  

ْم  نَهُ يْ ا بَ نَ ْم ُن قَسَ َك ۚ نَْح ِ ب  َت َر َم ْح وَن َر ِسُم قْ ْم يَ َهُ أ

َضهُ  ا بَعْ نَ عْ فَ َر ا ۚ َو يَ ُّنْ اةِ الد يَ َح ْم فِي الْ َهُ ت يشَ ِع َق َم ْو ْم فَ

ا ۗ  يًّ ِر ْخ ًضا سُ ْم بَعْ هُ ذَ بَعْضُ َِّخ ت يَ اٍت لِ َج ٍض دََر بَعْ

عُونَ  َم ا يَْج مَّ ٌر ِم يْ َك َخ ِ ب  ُت َر َم ْح َر  َو
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Artinya: Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat 

Tuhanmu? Kami telah menentukan antara mereka 

penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan Kami 

telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang 

lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat 

mempergunakan sebagian yang lain. dan rahmat 

Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka 

kumpulkan. (Q.S Az-Zukhruf: 32). 

Untuk lebih jelasnya model evaluasi program 

prodistik di MAN 1 Ponorogo dapat dilihat dalam bagan 

berikut ini: 
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B. Proses Evaluasi Program Pendidikan Berbasis 

Kemitraan Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah 

(Studi Kasus Prodistik di MAN 1 Ponorogo) 

Sesuai dengan hasil observasi yang penulis 

lakukan di laboratorium komputer MAN 1 Ponorogo, 
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proses evaluasi Prodistik di MAN 1 Ponorogo diawali 

dengan menyeleksi alat evaluasi yang berupa soal test. 

Sebenarnya sesuai dengan teori proses evaluasi program, 

seharusnya dalam proses evaluasi diawali dengan 

menyusun tujuan evaluasi. Namun menurut Mashuri, 

pengelola program Prodistik, tujuan dari evaluasi ini 

adalah untuk mengukur prestasi dan kemampuan siswa 

dalam penguasaan bidang IT. 

Proses selanjutnya adalah menyusun soal-soal tes 

yang di akan dibagikan kepada siswa sesuai dengan 

tingkatan/kelas masing-masing. Kemudian dilanjutkan 

dengan proses pembagian soal kepada siswa. Dimulai 

dari soal tes tulis dilanjutkan dengan tes praktek. Hasil 

pekerjaan siswa dikumpulkan oleh instruktur masing-

masing untuk diolah dan disimpulkan hasilnya. 

Kesimpulan dari proses tersebut menghasilkan keputusan 

yang disampaikan oleh Purwanto bahwa program ini 

akan dilanjutkan bahkan kedepannya akan diadakan uji 

kompetensi. 

Dari hasil wawancara dengan Purwanto, dapat 

diketahui bahwa proses evaluasi Prodistik ini tidak hanya 

diperuntukkan bagi siswa saja, tetapi juga bagi pengelola 

Prodistik dan guru pengampu program. Selain evaluasi 
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dengan menggunakan teknik tes, evaluasi juga dilakukan 

dengan ceck list dokumen dan wawancara dari pihak ITS. 

Dari hasil wawancara dan observasi tersebut dapat 

diketahui bahwa proses evaluasi Prodistik di MAN 1 

Ponorogo sudah berjalan sebagaimana mestinya, terbukti 

dengan tindak lanjut atau follow up dari proses evaluasi 

program tersebut bahwa Prodistik di MAN 1 Ponorogo 

masih akan dilanjutkan lagi, agar mutu madrasah terus 

meningkat. 

 Namun demikian jika melihat lamanya waktu 

Prodistik ini diterapkan di MAN 1 Ponorogo yaitu 7 

tahun, maka sudah semestinya program ini tidak hanya 

dilanjutkan begitu saja, tetapi semestinya program ini 

dipublikasikan ke masyarakat luas, agar masyarakat luas 

dapat mengetahui dan memanfaatkan hasil pristasi siswa 

dalam bidang IT yang diajarkan dalam Prodistik.  

 

C. Kendala/Hambatan Pelaksanaan Evaluasi Program 

Pendidikan Berbasis Kemitraan Dalam 

Meningkatkan Mutu Madrasah (Studi Kasus 

Prodistik di MAN 1 Ponorogo) 

Kendala atau hambatan dalam melaksanakan 

suatu evaluasi program memang tidak bisa dihindari. 
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Namun demi keberhasilan evaluasi tersebut, kendala atau 

hambatan perlu pemecahan. Kendala atau hambatan yang 

dihadapi MAN 1 Ponorogo dalam melakukan evaluasi 

pembelajaran Prodistik dapat dibedakan menjadi kendala 

struktural dan kendala kultural. Kendala struktural 

tersebut sebagaimana diungkapkan oleh Purwanto, kepala 

MAN 1 Ponorogo antara lain: 

1. Kekurangan Instruktur (Tenaga Pengajar) 

Kekurangan tenaga pengajar bisanya 

memang sangat mengganggu. Jumlah peserta didik 

yang tidak seimbang dengan jumlah pengajar 

biasanya akan berpengaruh pada konsentrasi siswa 

dalam menerima materi pelajaran. Dalam kondisi 

seperti ini, yang sering terjadi siswa akan berguarau 

sendiri dengan temannya karena perhatian dari 

instruktur atau tenaga pengajar tidak mencukupi, 

sehingga kemampuan siswa dalam menerima materi 

pelajaran/materi kuliah akan terganggu. Apalagi 

dalam Prodistik di MAN 1 Ponorogo pengajar 

rupanya sekaligus juga berperan sebagai evaluator 

yang mengukur/menilai pristasi siswa.   

  Sesuai dengan yang diungkapkan oleh 

kepala MAN 1 Ponorogo kekurangan instruktur 
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dalam Prodistik ini sudah diatasi dengan jalan 

menjadikan guru bidang studi sebagai instruktur 

Prodistik. Namun, sebenarnya kekurangan tenaga 

pengajar bisa diatasi dengan cara lain, yaitu dengan 

memanfaatkan para senior yang dianggap mampu. 

Selagi belum ada tambahan tenaga pengajar 

Prodistik, pihak MAN 1 bisa meminta bantuan para 

senior yang sudah terlebih dahulu mempelajari 

materi suatu mata kuliah Prodistik, untuk mengajari 

juniornya (adik kelasnya). Cara ini bermanfaat tidak 

hanya bagi sekolah/madrasah yang kekurangan 

tenaga pengajar, tetapi juga bermanfaat bagi senior 

yang bersangkutan.  

Salah satu manfaat yang diperoleh bagi para 

senior tersebut adalah mereka akan selalu mengingat 

ilmu (materi pelajaran) yang sudah dipelajarinya. 

Mungkin para senior (kakak kelas) tidak semahir 

tutor yang asli, tetapi kadang-kadang bahasa sesama 

teman sebaya lebih mudah dipahamai oleh siswa dari 

pada bahasa orang yang jauh lebih dewasa (pengajar 

Prodistik yang asli).  

Program kakak kelas (senior) membantu 

mengajari adik kelas (junior) ini sudah diterapkan di 
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beberapa sekolah meskipun dalam format yang 

berbeda. Contohnya sekolah SD Muhammadiyah 

Macanan Yogyakarta dan SD Kalam Kudus 

Yogyakarta. Sekolah ini menerapkan program 

“buddy program” yaitu kakak kelas mengajari adik 

kelasnya yang baru, cara membaca buku-buku di 

perpustakaan, menunjukkan lokasi sekolah seperti 

letak toilet, letak mushola, letak perpustakaan dan 

lain-lain.  

“Buddy program” (program sahabat) 

diterapkan di sekolah tersebut untuk menghindari 

atmosfer superior atau kakak kelas sok berkuasa, 

sebagaimana sering diberitakan di media masa 

kasus-kasus superioritas di sekolah-sekolah, adanya 

kakak kelas yang merasa sok berkuasa sehingga tega 

menyiksa adik kelas.    

Jika di MAN 1 Ponorogo diterapkan “buddy 

program”, misalnya dalam format kakak kelas 

membantu instruktur Prodistik mengajari adik 

kelasnya, maka kesan tidak adanya atmosfer superior 

(kakak kelas sok berkuasa) akan membantu 

meningkatkan mutu MAN 1 Ponorogo. Sehingga 
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bisa menarik minat calon siswa untuk belajar di 

MAN 1 Ponorogo. 

2. Sarana Prasarana Kurang 

Kekurangan sarana dan prasarana juga 

merupakan kendala bagi MAN 1 Ponorogo dalam 

melaksanakan evaluasi Prodistik di sekolah tersebut. 

Sarana dan prasana yang yang dibutuhkan dalam 

proses evaluasi Prodistik adalah lab. komputer dan 

perangkat komputer yang masih kurang. Saat ini 

MAN 1 Ponorogo memiliki 3 lab. komputer 

sedangkan jika melihat jumlah peserta didik 

Prodistik idealnya MAN 1 minimal memiliki 4 lab 

komputer. Selain itu perangkat komputernya juga 

masih kurang, sehingga pada saat pelaksanaan 

evaluasi (tes) beberapa siswa harus bergantian 

komputer dengan siswa lainnya. Ini tentu 

menyebabkan pelaksanaan tes atau evaluasi menjadi 

kurang lancar. 

Kelengkapan sarana dan prasarana sekolah 

berkaitan erat dengan ketersediaan dana. 

Bagaimanapun juga dana sekolah yang terbatas tetap 

akan berpengaruh terhadap kelengkapan sarana-

prasarana sekolah. Umumnya, sekolah dalam 
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menjalankan kegiatan pendidikan sangat tergantung 

kepada tiga jenis sumber pemasukan keuangan, 

yaitu: (1) pemilik organisasi, (2) masyarakat 

pengguna dan (3) pihak ke tiga. Pemilik organisasi 

adalah pemerintah bagi sekolah negeri dan yayasan 

bagi sekolah swasta. Masyarakat pengguna adalah 

orang tua atau wali murid yang bergabung dalam 

Badan Pembantu Penyelenggara Pendidikan (BP3), 

dan pihak ke tiga para penyumbang dana atau 

sponsor.83  

Ketika salah satu atau seluruh sumber 

pemasukan keuangan tersebut berhenti menyalurkan 

dana atau membatasi penyaluran dana, maka 

biasanya sekolah mengalami gangguan kegiatan 

operasional pendidikan. Kaitannya dengan program 

prodistik yang diselenggarakan di MAN 1 Ponorogo 

sumber pemasukan keuangan pihak ke tiga tentunya 

adalah pihak ITS.  

Jika pihak ITS membatasi penyaluran dana 

ke MAN 1 Ponorogo, maka kegiatan pembelajan 

Prodistik termasuk evaluasi program tersebut tentu 

                                                           
83 Mulyasa, Menjadi Kepala Sekolah Profesional (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2004), 164. 
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akan mengalami hambatan. Dalam hal ini kepala 

MAN 1 Ponorogo sebagai pimpinan beserta 

pelaksana Prodistik di MAN 1 Ponorogo dituntut 

untuk memiliki strategi agar jaminan ketersediaan 

dana untuk kelengkapan sarana dan prasarana di 

MAN 1 Ponorogo bisa jelas dan kontinyu, tanpa 

mengganggu kelangsungan kegiatan program 

prodistik. 

Anggaran dari pemerintah untuk biaya 

operasional sekolah-sekolah negeri ternyata juga 

masih kurang. Buktinya, hampir semua sekolah 

negeri termasuk MAN 1 Ponorogo masih 

mengadakan pungutan kepada siswa.  Jumlah 

pungutannya beragam, ada yang ringan, ada pula 

yang luar biasa besar. Besarnya pungutan-pungutan 

tersebut terkadang dibuat oleh pihak sekolah 

bersama dengan pengurus komite sekolah. 

Yang perlu ditekankan di sini, jangan 

sampai pengurus komite sekolah  berkompromi 

dengan pengurus sekolah, dan kemudian dipasrahi 

agar bagaimana semua wali siswa menyetujui 

anggaran yang sudah direncanakan ketika diadakan 

rapat yang mengundang semua wali siswa. Perlu 

dicatat, biasanya pengurus komite mendapatkan 

honor bulanan  dari sekolah, dan kadang-kadang 
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honor kerap membuat para pengurus komite menjadi 

kehilangan daya kritisnya.  

Semestinya, pengurus komite bisa bersikap 

kritis, sehingga dana yang dibebankan kepada siswa 

bisa diperingan dengan cara menghilangkan 

pengeluaran-pengeluaran yang tidak diperlukan, dan 

memangkas pengeluaran-pengeluaran yang gendut. 

Dengan otonomi yang lebih besar, memang sekolah-

sekolah negeri termasuk MAN 1 Ponorogo memiliki 

kewenangan yang lebih besar dalam mengelola 

sekolahnya sehingga sekolah lebih mandiri.  

Dengan kemandiriannya, sekolah lebih 

berdaya dalam mengembangkan program-program 

yang lebih sesuai dengan kebutuhan dan potensi 

yang dimiliki. Namun, kemandirian sekolah harus 

didukung dengan kemandirian dalam menggali 

sumber daya keuangan dan mengelolanya secara 

mandiri. 

Kaitannnya dengan Prodistik di MAN 1 

Ponorogo, sumber keuangan semestinya tidak melulu 

bergantung kepada pihak ITS maupun wali siswa, 

tetapi bisa diusahakan dengan jalan lain. Semisal 

mengadakan pameran sekolah hasil karya siswa di 

bidang IT yang telah diajarkan dalam Prodistik, atau 

usaha mandiri lainnya. 

Mengenai para penyandang dana yang perlu 

diantisipasi oleh kepala MAN 1 Ponorogo 

khususnya, maupun kepala sekolah-sekolah negeri 

pada umumnya, adalah ketika para penyandang dana 

memilik kepentingan yang berbenturan dengan visi 

dan misi sekolah. Maka kepala sekolah perlu 

mencari sumber-sumber dana lain yang tidak 

memiliki kepentingan yang saling berbenturan. 
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Tentunya sangat adil ketika visi dan misi sekolah 

diawali dari lembaga pembentuknya. 

Sebenarnya, selain dari dua kendala 

struktural tersebut yaitu kurangnya tenaga pengajar 

dan sarana prasarana, pihak MAN 1 Ponorogo juga 

masih menghadapi kendala kultural dalam 

melaksanakan evaluasi Prodistik yaitu adanya 

beberapa siswa yang malas mengikuti program 

pembelajaran Prodistik seperti yang diungkapkan 

oleh Ibu Dewi Agustina (Teknisi dan Staff 

Administrasi Lab. Prodistik) ini juga merupakan 

kendala. 84 Tapi mungkin hal ini belum disadari oleh 

pihak MAN 1 Ponorogo.  Sifat malas siswa ini 

biasanya bagian dari kultur atau budaya di sekolah.  

Jika dibiarkan beberapa siswa yang malas mengikuti 

program ini akan mempengaruhi temannya sehingga 

jumlah siswa yang malas mengikuti pembelajaran 

Prodistik lama-lama akan bertambah banyak.  

Kemalasan siswa dalam mengikuti 

pembelajaran Prodistik tentu akan berpengaruh pada 

proses evaluasinya. Akibatnya pristasi siswa akan 

menurun. Seiring dengan menurunnya prestasi siswa 

tentu mutu madrasah juga akan menurun. Untuk itu 

guru maupun pengelola Prodistik yang dalam hal ini 

sekaligus juga berperan sebagai evaluator, perlu 

memberikan motivasi kepada siswa-siswinya agar 

semangat belajar mereka tidak menurun, dan bahwa 

kerajinan serta kedisiplinan siswa MAN 1 Ponorogo 

dalam mengikuti pembelajaran Prodistik juga perlu 

di tingkatkan. 

Namun, yang lebih utama dari itu semua adalah kepala 

MAN 1 Ponorogo maupun penanggung jawab Prodistik perlu 

                                                           
84 Dewi Agustina, wawancara, Ponorogo, 01 Mei 2018. 
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juga melakukan evaluasi atau melakukan pengawasan 

terhadap dirinya sendiri untuk mengukur apakah kinerjanya 

sudah sejalan dengan pola dan tingkah laku 

berdasarkan planning  Prodistik yang telah dirumuskan 

semula ataukah belum.  

Ajaran Islam sangat menganjurkan evaluasi terhadap 

diri sendiri. Tetapi evaluasi dalam ajaran Islam tidak hanya 

dilakukan setahun sekali, atau per semester, melainkan 

dilakukan secara terus-menerus. Dalam ajaran Islam, sangat 

diperhatikan prinsip kontinuitas, karena dengan berpegang 

dengan prinsip ini, keputusan yang diambil oleh seseorang 

menjadi valid dan stabil (QS. Fushshilat: 30), serta 

menghasilkan suatu tindakan yang menguntungkan (QS. Al-

Ahqaf: 13-14). 

Setelah melakukan evaluasi diri, barulah 

kemudian melakukan evaluasi kinerja angota 

teamnya. Di luar konsep manajemen pendidikan, 

ajaran Islam juga menganjurkan untuk melakukan 

evaluasi atau pengawasan dalam setiap pekerjaan. 

Evaluasi atau pengawasan di dalam ajaran Islam 

dilakukan untuk mengoreksi yang salah dan 

membenarkan yang hak (benar). Karena Allah 

mewajibkan kepada manusia untuk berlaku benar 

dalam segala sesuatu.  

 )رواه بخاري( إِنَّ هللاَ َكتََب اإِْلْحَساَن َعَلى ُكل ِ َشْيءٍ 

Artinya: “Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada 

kita untuk berlaku ihsan dalam segala sesuatu.” 

(HR. Bukhari: 6010). 

Ajaran Islam menekankan pentingnya 

melakukan pengawasan atau evaluasi terhadap diri 

sendiri sebelum melakukan pengawasan terhadap 

orang lain. 
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َحاِسبُوا أَْنفَُسُكْم قَْبَل أَْن تَُحاَسبُوا ، َوِزنُوا أَْنفَُسُكْم قَْبَل 

 أَْن تُوَزنُوا

 رواه ترميذ() 
Artinya: “Periksalah dirimu sebelum 

memeriksa orang lain. Dan lihatlah terlebih dahulu 

atas kerjamu sebelum melihat kerja orang 

lain.” (HR. Tirmidzi: 2383).   

Dalam melakukan evaluasi kinerja anggota team 

Prodistik, kepala MAN 1 Ponorogo dan penanggung jawab 

Prodistik perlu juga melakukan penerapan/supremasi aturan, 

organisasi ditegakkan dengan aturan main yang jelas dan 

transparan dan tidak bertentangan dengan ajaran Islam, agar 

jangan sampai dana untuk pengadaan sarana dan prasarana 

diselewengkan. Juga jangan sampai planning atau rencana 

program yang sudah dicanangkan dan diucapkan bersama, 

tidak terlaksana dengan baik. Karena Allah sangat membenci 

orang-orang yang mengucapkan apa-apa yang tidak 

dikerjakan. 

 ِ  تَْفعَلُونَ  أَْن تَقُولُوا َما ََل َكبَُر َمْقتًا ِعْندَ َللاَّ

 Artinya: Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa 

kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan. (Q.S. 

Ash-Shaff: 3). 

 Untuk itu dalam setiap pengawasan atau evaluasi 

bentuk apapun, hendaknya umat Islam melibatkan Allah SWT 

sebagai pengawas atau evaluator utama. 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Berdasarkan kejelasan tentang “apa” kegiatan yang 

dilaksanakan, “siapa” penanggung jawab program, 

dan “kapan” selesai dilaksanakan, serta kejelasan 
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langkah-langkah pelaksanaan evaluasi program, 

maka dapat disimpulkan bahwa, model evaluasi 

Program Pendidikan Berbasis Kemitraan Dalam 

Meningkatkan Mutu Madrasah (Studi Kasus 

Prodistik di MAN 1 Ponorogo) menggunakan model 

CIPP di mana follow up dari program tersebut adalah 

keputusan untuk melanjutkan program serta 

menambah instruktur dan sarana prasarana yang 

dibutuhkan. 

2. Proses Evaluasi Program Pendidikan Berbasis 

Kemitraan Dalam Meningkatkan Mutu Madrasah 

(Studi Kasus Prodistik di MAN 1 Ponorogo) dimulai 

dari proses merumuskan tujuan evaluasi yaitu untuk 

menilai pristasi siswa, menyeleksi alat evaluasi yang 

berupa soal tes, menysun soal-soal tes sesuai dengan 

kelas/semester masing-masing siswa, membagikan 

soal-soal tes untuk dikerjakan siswa, menilai hasil 

jawaban siswa, dan menindak lanjuti atau 

memfollow up program Prodistik sesuai dengan hasil 

evaluasi program. 

3. Kendala/hambatan Pelaksanaan Evaluasi Program 

Pendidikan Berbasis Kemitraan Dalam 

Meningkatkan Mutu Madrasah (Studi Kasus 
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Prodistik di MAN 1 Ponorogo) adalah kekurangan 

instruktur dan sarana prasarana. 

B. Saran 

1. Kepada Kepala MAN 1 dan penanggung jawab 

Prodistik di MAN 1 Ponorogo hendaknya selain 

menjalankan program Prodistik juga menguasai 

model-model evaluasi program. 

2. Kepada siswa-siswi MAN 1 Ponorogo hendaknya 

lebih meningkatkan kedisiplinan dalam mengukuti 

kegiatan pembelajaran Prodistik karena materi yang 

mereka dapatkan dari program ini merupakan bekal 

keterampilan untuk masa depan mereka. 

3. Kepada pemerintah Kabupaten Ponorogo khususnya 

dan pemerintah Indonesia pada umumnya hendaknya 

memberikan dukungannya terhadap Prodistik di 

MAN 1 Ponorogo demi pembangunan manusia 

Indonesia dan demi terwujudnya manusia Indonesia 

yang cakap dalam bidang teknologi dan informasi. 
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