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ABSTRAK 

Rifa'i, Ahmad. 2019. Manajemen Program Keterampilan 

di Madrasah Aliyah (Studi Kasus di Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Ponorogo). Skripsi Jurusan 

Pendidikan Agama Islam Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Dr. H. M. Miftahul Ulum, 

M.Ag. 
 

Kata Kunci: Manajemen, Program Keterampilan 
 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam 

mempersiapkan masyarakat menuju masyarakat yang maju. 

Maka dari itu, Program keterampilan adalah sebuah program 

yang bertujuan untuk memberikan pengalaman skill kepada 

peserta didik yang mana dengan adanya skill keterampilan 

akan memberikan manfaat yang baik bagi seseorang untuk 

menatap kehidupan masa depan dan juga untuk 

mempersiapkan seseorang untuk siap kerja. MAN 1 

Ponorogo merupakan salah satu lembaga yang 

melaksanakan program keterampilan ini dan untuk 

melaksanakan program ini diperlukan sebuah manajemen 

yang baik.  
 

Penelitian ini bertujuan untuk (1) mendeskripsikan 

perencanaan program keterampilan di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo, (2) mendeskripsikan pengorganisasian 

program keterampilan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Ponorogo, (3) mendeskripsikan pelaksanaan program 

keterampilan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo ? 
 

Penelitian ini temasuk penelitian kualitatif dengan 

teknik pengumpulkan data wawancara, observasi, dan 

dokumentasi. Sedangkan teknik analisis data yang 

digunakan adalah reduksi data (data reduction), penyajian 

data (data display), dan kesimpulan (verification). 
 



 

Dari penelitian yang dilakukan dapat disimpulkan 

bahwa (1) perencanaan program keterampilan di MAN 1 

Ponorogo yaitu, sesuai dengan langkah-langkah 

perencanaan yaitu sesuai dengan tujuannya, untuk 

menciptakan semangat mandiri dengan kemampuan yang 

dimilikinya dan tentunya menjadi manusia yang siap pakai 

untuk masuk dalam dunia kerja, meramalan proyeksi yang 

akan datang, penetapkan sasarannya agar tujuan 

pembelajarannya tercapai, cara menyusun setiap program 

dan jadwal kegiataan agar setiap program dapat berjalan 

sesuai dengan urutan. kegiatan, cara menyusun anggaran 

untuk digunakan dalam program keterampilan. (2) 

Pengorganisasiannya yaitu, sesuai dengan langkah-langkah 

pengorganisasian yaitu tentang pembuatan struktur formal 

terkait program keterampilan, pengelompokan kegiatan 

program keterampilan, pembagian tanggungjawab sesuai 

dengan program keterampilannya, dan pembagian kelas 

sesuai dengan metode dari madrasah. (3) Pelaksanaannya, 

program ini dilaksanakan oleh semua murid-murid MAN 1 

Ponorogo dan bersifat wajib yang dimulai dari kelas 

sepuluh, untuk program animasi, multimedia, desain grafis, 

perkantoran dilaksanakan tiga kali pertemuan dalam setiap 

minggunya dengan dua jam pelajaran sedangkan tata boga 

dan tata busana dilaksanakan satu kali dalam setiap 

minggunya pada hari sabtu pagi dengan waktunya masing-

masing enam jam dengan evaluasi sesuai pedoman 

madrasah. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

 

Pendidikan memiliki peranan penting dalam 

mempersiapkan masyarakat menuju masyarakat yang 

maju. Dampak globalisasi dengan derasnya arus budaya 

mancanegara yang beraneka ragam coraknya. Arus 

budaya mancanegara menuntut proses pendidikan Islam 

yang tidak hanya berhenti pada tujuan ortodoksi 

(keakhiratan), tetapi juga meliputi tujuan dimensi yang 

ortopraktis (keduniaan).  

Dalam sistem pendidikan nasional sebagimana 

diatur dalam undang-undang nomor 20 tahun 2003 

disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi 

mengembangkan kemampuan dan membentuk watak 

serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka 

mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk 

berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi 

manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan 

Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, 

kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.1 

Program keterampilan adalah sebuah program 

yang bertujuan untuk memberikan pengalaman skill 

kepada peserta didik yang mana dengan adanya skill 

keterampilan akan memberikan manfaat yang baik bagi 

seseorang untuk menatap kehidupan masa depan dan 

juga untuk mempersiapkan seseorang untuk siap kerja 

kedepannya. Pendidikan keterampilan (vokasional) 

adalah pendidikan yang dirancang untuk mengebangkan 

                                                           
      1 Ahmadi, Manajemen Kurikulum Pendidikan Kecakapan Hidup 

(Yogyakarta: Pustaka Ifada, 2013), 2. 
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keterampilan, kemampuan atau kecakapan, pemahaman, 

sikap, kebiasaan-kebiasaan kerja dan apresiasi yang 

diperlukan oleh seseorang dalam memasuki pekerjaan 

dan membuat kemajuan dalam pekerjaan penuh makna 

dan prodektif.2 

Manjemen adalah hal yang perlu disiapkan 

secara cermat dan berkesinambungan untuk memberikan 

kelancaran dalam kegiatan belajar mengajar. Karena 

manajemen didefinisikan sebagai sebuah proses 

perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian dan 

pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran 

secara efektif dan efisien. Efektif berarti bahwa tujuan 

dapat dicapai sesuai dengan perencanaan, sementara 

efisien berarti bahwa tugas yang dilaksanakan secara 

benar, terorganisir, dan sesuai dengan jadwal.3  

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo mempunyai 

visi yaitu terwujudnya lulusan yang berakhlakul 

karimah, berkecakapan hidup dan berkualitas dibidang 

IMTAQ dan IPTEK serta peduli dan berbudaya 

lingkungan. 

Berakhlakul karimah maksudnya memiliki 

perilaku yang santun dan menjunjung tinggi nilai 

kebenaran menjauhi sikap dan perilaku yang buruk, baik 

menurut norma agama maupun sosial dan masyarakat. 

Berkecakapan hidup maksudnya terampilnya dalam 

bermasyarakat dan memiliki bekal keterampilan untuk 

kehidupannya. Berkualitas dibidang IMTAQ dan IPTEK 

maksudnya memiliki ilmu yang berkualitas dalam 

penguasaan iptek dan mampu melaksanakan ibadah 

                                                           
      2 Putu Sudira., Filosofi & Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan 

(Yogyakarta: UNY PRESS, 2012), 3. 

      3 Lilis Sulastri, Manajemen Sebuah Pengantar (Bandung: La Goods 

Publishing, 2014), 9. 
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secara baik. Peduli dan berbudaya lingkungan 

maksudnya berperilaku santun terhadap lingkungan 

dengan cara mengimplementasikan rasa cinta dan peduli 

serta berbudaya lingkungan dalam kehidupan sehari-

hari. 

Adapun misinya yaitu, membekali peserta didik, 

ilmu yang amaliyah, membiasakan peserta didik, 

beramal yang ilmiyah, menanamkan keimanan dan 

ketaqwaan kepada Allah SWT, melaksanakan budaya 

hidup bersih dalam rangkan mencegah pencemaran 

lingkungan, menanamkan hidup hemat dalam upaya 

pelestarian lingkungan, membiasakan perilaku santun 

dalam upaya mencegah terjadinya kerusakan 

lingkungan. 

Dilihat dari visi dan misi Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo mempunyai harapan yang sangat 

besar kepada peserta didiknya untuk mempunyai output 

yang unggulan apabila nantinya sudah lulus dari MAN 1 

Ponorogo.  

Berdasarkan penjajagan awal di lokasi penelitian, 

pada hari sabtu pagi ada kegiatan pembelajaran 

memasak yang diikuti oleh peserta didik yang bertempat 

di ruangan tata boga dan ternyata itu adalah salah satu 

kegiatan pembelajaran dari program keterampilan yang 

ada di madrasah ini. Yang menjadi keunikan pada 

madrasah ini mengenai program keterampilan tersebut 

adalah, pada umumnya Madrasah Aliyah itu 

menyelenggarakan program-program keagamaan 

sedangkan yang menyelenggarakan progaram 

keterampilan adalah sekolah yang berbasis kejuruahan 

seperti SMK, akan tetapi Madrasah ini selain harus 

menjalankan program keagamaannya madrasah ini juga 

mengadakan sebuah program keterampilan dan yang 

menjadi pembeda dengan yang sekolah lainnya program 
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tersebut masuk pada program intrakurikuler Madrasah 

bukan ekstrakurikuler, yang menjadi faktor madrasah ini 

melaksanakan program ini yaitu ingin menjadikan MAN 

1 Ponorogo sebagai madrasah yang tidak boleh di nomer 

dua kan. Sehingga menjadikan lulusannya yang lebih 

bermutu dan mempunyai skill keterampilan yang 

berbeda dengan lainnya dan juga bisa menjadi daya tarik 

dan menambah animo masyarakat untuk mensekolahkan 

anak-anak mereka ke MAN 1 Ponorogo. 

Sebagaimana pernyataan dari kepala madrasah 

bapak Purwanto, bahwasanya dengan adanya sebuah 

program seperti ini harapan dari sekolah mampu 

menjadikan lulusan MAN 1 Ponorogo menjadi lulusan 

yang lebih bermutu, berkualitas dan mampu bersaing 

dengan lulusan dari sekolah-sekolah yang lain dan selain 

itu bagi para lulusan nanti apabila tidak mampu 

melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi 

sudah dapat membekali para peserta didiknya dengan 

ilmu keterampilan untuk diterapkan dalam dunia kerja 

maupun dalam kehidupan bermasyarakat. 

Perlu diketahui untuk program keterampilan 

yang ada di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo itu ada 

tujuh program yaitu: (a) animasi, (b) multimedia, (c) 

desain grafis, (d) perkantoran, (e) tata boga, (f) tata 

busana, (g) karya tekstil. 

Untuk program ini mulai dilaksanakan pada 

tahun 2018 ini.  Pelaksanaan Program Keterampilan di 

MAN 1 Ponorogo tidak akan berjalan dengan baik tanpa 

adanya manajemen yang baik. Untuk itu peran 

manajemen yang baik sangat dibutuhkan agar 

pelaksanaan Program Keterampilan di MAN 1 Ponorogo 

dapat berjalan dengan baik. 

Berangkat dari asumsi tersebut, penulis tertarik 

untuk meneliti tentang pelaksanaan Manajemen pada 
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Program Keterampilan yang ada di MAN 1 Ponorogo 

ini. Sehingga dalam penelitian ini peneliti merumuskan 

judul “Manajemen Program Keterampilan di 

Madrasah Aliyan (Studi Kasus di Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo)" 

B. Fokus Penelitian 

Berangkat dari latar belakang di atas maka 

penulis memfokuskan penelitian ini tentang 

perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dari 

program keterampilan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan masalah di atas, 

maka penulis dapat merumuskan beberapa masalah: 

1. Bagaimana perencanaan program keterampilan di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo ? 

2. Bagaimana pengorganisasian program keterampilan 

di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo ? 

3. Bagaimana pelaksanaan program keterampilan di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo ? 

D. Tujuan Penelitian 

Skripsi yang penulis susun akan mengkaji 

manajemen kurikulum program keterampilan yang 

dalam penulisannya akan difokuskan terhadap 

perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan dari 

program keterampilan tersebut. adapu tujuan yang 

diharapkan dalam penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendiskripsikan perencanaan program 

keterampilan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

? 

2. Untuk mendiskripsikan pengorganisasian program 

keterampilan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

? 
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3. Untuk mendiskripsikan pelaksanaan program 

keterampilan di Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

? 

E. Manfaat Penelitian 

Adapun kegunaan atau manfaat hasil penelitian 

ini adalah ditinjau secara teoritis dan praktis. Dengan 

demikian, kajian ini diharapkan menghasilkan manfaat 

berikut ini: 

1. Manfaat teoritis 

Diharapkan penelitiaan ini dapat memberikan 

sumbangan ilmu pengetahuan khususnya dalam 

mengembangkan program keterampilan melalui 

fungsi manajeman, serta tidak menutup 

kemungkinan untuk diadakan penelitian lebih lanjut 

sebagai pengembangan ilmu pengetahuan dari pihak 

yang berkompeten. 

2. Manfaat praktis 

a. Bagi lembaga: diharapkan mampu dijadikan 

panduan atau pedoman keilmuan serta 

pengetahuan tentang fungsi manjemen yang 

berorientasi pada program keterampilan. 

b. Bagi guru: penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan kontribusi bagi para pendidik atau 

orang yang mempunyai perhatian khusus pada 

dunia pendidikan khususnya bagi para tenaga 

pendidik yang ada di lingkungan Madrasah 

Aliyah Negeri 1 Ponorogo mengenai manajemen 

program keterampilan ini. 

c. Bagi peserta didik: agar dapat meingkatkan 

kompetensi yang dimikilinya 

d. Bagi peneliti yang akan datang: menambah 

wawasan dan pengetahuan bagi peneliti terutama 

terhadap konsep manajemen sebagai salah satu 

bidang dalam disiplin ilmu kependidikan Islam. 
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F. Sistematika Pembahasan 

Sistematika pembahasan di sini dimaksudkan 

untuk mempermudah para pembaca dalam menelaah isi 

yang ada di dalamnya yang terdiri dari lima bab yaitu 

sebagai berikut : 

BAB I: Pendahuluan, bab ini berisi tentang : 

latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan 

masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 

sistematika pembahasan. 

BAB II: Telaah hasil penelitian terdahulu dan 

kajian teori, bab ini ditulis untuk memperkuat suatu 

penelitian, dengan adanya kajian teori maka antara data 

dan teori akan saling melengkapi dan menguatkan. 

Teori yang digunakan sebagai kajian dalam penelitian 

ini yaitu pertama tentang manajemen yang 

mencangkup tentang pengertian manajemen, 

pengertian program dan funsi-fungsi manajemen. 

Kedua tentang program keterampilan yang meliputi 

pengertian program keterampilan, tujuan keterampilan 

vokasional, prinsip-prinsip dasar pendidikan 

vokasional kejuruhan, macam-macam program 

pendidikan dan keterampilan vokasional, tantangan-

tantangan pendidikkan vokasi dan kejuruhan 

BAB III: Metode penelitian, pada  bab ini  akan 

dibahas  tentang  pendekatan dan jenis penelitian, 

kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data, 

prosedur pengumpulan data, teknik analisis data, 

pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap 

penelitian. 

BAB IV: Deskripsi data, bab ini berisi data 

umum lokasi penelitian dan data khusus. Data umum 

lokasi penelitian berbicara mengenai sekilas tentang 

keadaan MAN 1 Ponorogo. Data khusus berisi tentang 

semua catatan lapangan yang diperoleh setelah 



8 
 

 

 

melakukan penelitian. 

BAB V: Analisis data, bab ini berisi tentang 

analisis dari hasil penelitian yang telah dilakukan, yang 

berkaitan dengan manajemen program keterampilan di 

MAN 1 Ponorogo. 

BAB VI: Penutup, bab ini berisi kesimpulan 

dari seluruh isi pembahasan dan juga saran kepada 

institusi terkait untuk menindak lanjuti kasus yang 

diteliti. 
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI  

 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Dalam penelitian ini, penulis mengambil 

rujukan dari hasil penelitian sebelumnya. Hasil-hasil 

penelitian terdahulu memuat hasil yang ada kaitannya 

dengan penelitian yang penulis lakukan. Walaupun 

demikian, setiap penelitian dengan objek dan subjek 

yang berbeda, walaupun jenis penelitiannya sama, 

belum tentu menghasilkan tujuan yang sama. Di antara 

penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian yang 

penulis lakukan adalah: 

 Ismail Saleh, 2017. Dengan judul skripsi, 

Peningkatan Kompetensi Siswa melalui Program 

Keterampilan Vokasional di SLB-B YPALB 

Karanganyar Tahun Ajaran 2016-2017. Dengan 

rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimanakah 

peningkatan kompetensi psikomotorik siswa melalui 

program keterampilan vokasional di SLB-B YPALB 

Karanganyar? Hasil penelitian ini menunjukkan 

bahwa program keterampilan vokasional merupakan 

program khusus yang diberikan kepada siswa untuk 

meningkatkan bakat dan kreatifitas yang ada pada 

siswa. Kegiatan tersebut di antaranya, membatik, 

menjahit, membuat onde-onde, membuat seserahan 

nikahan. Dalam pelaksanaan kegiatan keterampilan 

vokasional dilakukan secara bertahap, siswa diberikan 

pengalaman untuk melatih bakat yang ada, dengan cara 

memberikan pelatihan-pelatihan serta memberikan 

pengawasan dalam proses pengembangan diri pada 

setiap siswa dari pelaksanaan program keterampilan 
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vokasional. Sehingga dari kegiatan yang diberikan 

siswa oleh para guru dapat meningkatkan kompetensi 

di ranah psikomotorik.  

Diniyati, Nurul. 2015. Dengan judul tesis 

“Pengelolaan Program Vokasional Pada Madrasah 

Berwawasan Pendidikan Keterampilan (Studi Kasus di 

MAN Magelang)”. Berdasarkan fokus permasalahan 

itu, dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian 

berikut ini. (a) Bagaimanakah perencanaan pendidikan 

keterampilan vokasional di MAN Magelang? (b) 

Bagaimanakah pengorganisasian program pendidikan 

keterampilan vokasional di MAN Magelang? (c) 

Bagaimanakah penggerakan program pendidikan 

keterampilan vokasional di MAN Magelang? (d) 

Bagaimanakah pengawasan program keterampilan 

vokasional di MAN Magelang? Hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: (a) Perencanaan program 

vokasional diawali dengan identifikasi kebutuhan 

program yaitu kondisi latar belakang ekonomi siswa 

sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah, 

kemudian tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, 

sehingga tujuan program vokasional adalah untuk 

menyiapkan tenaga kerja dengan kemampuan 

menengah, persiapan program dilakukan dengan 

membentuk tim pelaksana harian serta membuat 

rencana pembiayaan. (b) Pengorganisasian dilakukan 

dengan membagi tugas kepada pelaksana harian dan 

penyusunan jadwal program yang mengikuti 

karakteristik full day school system. (c) Pengarahan 

dilakukan oleh kepala madrasah saat briefing dan event-

event tertentu, serta motivasi dilakukan dengan 

memberikan motivasi verbal untuk menggerakkan 

seluruh guru dan siswa yang terlibat dalam program. (d) 
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Pengawasan dilakukan dengan mengadakan supervise 

kunjungan kelas dan diikuti tindak lanjut.  

Diniyati, Nurul. 2015. Dengan judul tesis 

”Pengelolaan Program Vokasional Pada Madrasah 

Berwawasan Pendidikan Keterampilan" (Studi Kasus di 

MAN Magelang). Berdasarkan fokus permasalahan itu, 

dapat dikemukakan rumusan masalah penelitian berikut 

ini: (a) Bagaimanakah perencanaan pendidikan 

keterampilan vokasional di MAN Magelang ? (b) 

Bagaimanakah pengorganisasian program pendidikan 

keterampilan vokasional di MAN Magelang ? (c) 

Bagaimanakah penggerakan program pendidikan 

keterampilan vokasional di MAN Magelang ? (d) 

Bagaimanakah pengawasan program keterampilan 

vokasional di MAN Magelang ? Hasil penelitian ini 

adalah sebagai berikut: (a) Perencanaan program 

vokasional diawali dengan identifikasi kebutuhan 

program yaitu kondisi latar belakang ekonomi siswa 

sebagian besar dari kalangan menengah ke bawah, 

kemudian tidak dapat melanjutkan ke perguruan tinggi, 

sehingga tujuan program vokasional adalah untuk 

menyiapkan tenaga kerja dengan kemampuan 

menengah, persiapan program dilakukan dengan 

membentuk tim pelaksana harian serta membuat 

rencana pembiayaan. (b) Pengorganisasian dilakukan 

dengan membagi tugas kepada pelaksana harian dan 

penyusunan jadwal program yang mengikuti 

karakteristik full day school system. (c) Pengarahan 

dilakukan oleh kepala madrasah saat briefing dan event-

event tertentu, serta motivasi dilakukan dengan 

memberikan motivasi verbal untuk menggerakkan 

seluruh guru dan siswa yang terlibat dalam program. (d) 
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Pengawasan dilakukan dengan mengadakan supervise 

kunjungan kelas dan diikuti tindak lanjut. 

 Dari ketiga telaah pustaka  tersebut mempunyai 

perbedaan dengan   penelitian yang  akan peneliti 

lakukan: 

a. Pada telaah pustaka yang pertama ini lebih 

memfokuskan pada peningkatan kompetensi 

psikomotorik siswa melalui bakat dan minatnya 

dengan menggunakan program vokasional. 

b. Pada telaah yang kedua ini lebih memfokuskan pada 

pengelolaan dari program keterampilan penelitian ini 

hampir sama dengan penelitian yang akan peneliti 

lakukan. 

c. Pada telaah pustaka yang ketiga ini hampir sama 

dengan penelitian yang saya lakukan karena dalam 

penelitiannya menggunakan teori manajemen mulai 

dari manajemen, pengorganisasian, pengarahan, 

pengawasan. 

 

B. Kajian Teori 

1. Manajemen Program 

a. Pengertian Manajemen 

Secara etimologis kata manajemen 

berasal dari bahasa Perancis Kuno ménagement, 

yang berarti seni melaksanakan dan mengatur.4  

Sedangkan secara terminologis manajemen 

adalah suatu proses kegiatan usaha mencapai 

tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang 

lain.5 Meskipun cenderung mengarah pada fokus 

                                                           
      4 Irene Diana Sari Wijayanti, Manajemen (Yogjakarta: Mitra 

Cendikia, 2008), 1.  

      5 Kompri, Manajemen Pendidikan Satu (Bandung: ALFABETA, 

2015), 1. 
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tertentu, para ahli masih berbeda pandangan 

dalam mendefinisikan manajemen secara 

beragam, diantaranya.  

Follet yang dikutip oleh Wijayanti 

mengartikan manajemen sebagai seni dalam 

menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain. 

Menurut Stoner yang dikutip oleh Wijayanti 

manajemen adalah proses perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan 

usaha-usaha para anggota organisasi dan 

penggunaan sumber daya-sumber daya manusia 

organisasi lainnya agar mencapai tujuan 

organisasi yang telah ditetapkan. 

Gulick dalam Wijayanti mendefinisikan 

manajemen sebagai suatu bidang ilmu 

pengetahuan (science) yang berusaha secara 

sistematis untuk memahami mengapa dan 

bagaimana manusia bekerja bersama-sama untuk 

mencapai tujuan dan membuat sistem ini lebih 

bermanfaat bagi kemanusiaan. 

Murti Sumarni-John Soeprihanto, 

manajemen merupakan suatu proses yang terdiri 

atas kegiatan-kegiatan mulai dari perencanaan, 

pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian 

dan pengendalian yang dilakukan untuk 

menentukan serta mencapai sasaran-sasaran 

melalui pemanfaatan sumber daya manusia dan 

sumber daya yang lain.6  

Nanang Fattah dalam bukunnya yang 

berjudul Landasan Manajemen Pendidikan juga 

mengutip sejumlah mengenai istilah manajemen. 

Dijelaskan bahwa manajemen sering diartikan 

                                                           
      6 Ibid., 2. 
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dengan ilmu kiat dan profesi. Disebut sebagai 

ilmu oleh Luther Gulick karena dipandang 

sebagai ilmu pengetahuan yang secara sistematik 

berusaha memahami sesuatu tentang mengapa 

dan bagaimana dapat membangun kerjasama 

antara satu dengan yang lain. Dikatakan kiat oleh 

Follet karenan manajemen menuntun suatu 

organisasi atau lembaga untuk mencapai sasaran 

melalui cara-cara mengatur orang lain untuk 

menjalankan tugas. Dipandang sebagai profesi 

karena seorang manajer dibekali keahlian khusus 

untuk mencapai suatu prestasi kemanajeran dan 

kalangan profesional senantiasa dituntun suatu 

kode etik.7 

Manajemen adalah ilmu dan seni 

mengatur proses pemanfaatan sumber daya 

manusia dan sumber-sumber lainnya yang efektif 

dan efisien untuk mencapai suatu tujuan 

tertentu.8 Manajemen dapat juga dipandang 

sebagai profesi karena manajemen dilandasi oleh 

keahlian khusus untuk mencapai suatu 

profesidimana manajer dan tenaga profesional 

dituntun oleh suatu kode etik untuk 

mengarahkan suatu organisasi mencapai tujuan. 

Bahkan kesuksesan organisasi sangat ditentukan 

dengan pemanduan sumber daya oleh seorang 

pemimpin yang profesional. 

Dalam pedidikan Islam dikenal juga 

manajemen pendidikan Islam. Secara umum, 

manajemen pendidikan Islam memiliki banyak 

                                                           
      7 Ibid., 3. 

      8 Hasibuan, Dasar-Dasar Perbankan (Jakarta: Bumi Aksara, 2004), 

54. 
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kesamaan dengan manajemen pendidikan secara 

umum, namun ada perbedaan dalam beberapa 

karakter. Diantara karakteristik yang 

membedakan teori manajemen dalam Islam 

dengan teori lain adalah fokus dan konsen teori 

Islam terhadap segala variabel yang berpengaruh 

(influence) terhadap aktifitas manajemen dalam 

dan diluar organisasi, dan hubungan perilaku 

individu terhadap faktor-faktor sosial yang 

berpengaruh. Teori Islam memberikan injeksi 

moral dalam manajemen, yakni mengatur 

bagaimana seharusnya individu berperilaku. 

Tidak ada manajemen dalam Islam kecuali ada 

nilai atau etika yang melingkupinya, 

sebagaimana tidak mungkin membangun 

masyarakat muslim tanpa didasari dengan 

akhlak.9 

Jadi, pegertian manajemen dalam 

pendidikan Islam adalah  suatu proses mengelola 

proses pendidikan Islam secara Islami dengan 

cara menyiasati sumber-sumber belajar dan hal-

hal lain yang terkait untuk mencapai tujuan 

pendidikan Islam yang efektif dan efisien. 

Makna definitif ini selanjutnya mempunyai 

implikasi-implikasi yang saling terkait dan 

membentuk satu kesatuan sistem dalam 

manajemen pendidikan Islam.10 

Dari beberapa definisi yang tersebut di 

atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen 

merupakan usaha yang dilakukan secara 

                                                           
       9 Fatkhurohman, Esensi Manajemen (Yogjakarta: Teras, 2014), 11. 
      10 Siti Asiah Tjabolo, Manajemen Pendidikan Islam  (Yogjakarta: 

Pustaka Cendikia, 2018), 23. 
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bersama-sama untuk menentukan dan mencapai 

tujuan-tujuan organisasi dengan pelaksanaan 

fungsi-fungsi perencanaan (planning), 

pengorganisasian (organizing), pelaksanaan 

(actuating), dan pengawasan (controlling). 

Manajemen merupakan sebuah kegiatan; 

pelaksanaannya disebut manajing dan orang 

yang melakukannya disebut manajer.11 

b. Pengertian Program 

Ada dua pengertian untuk istilah 

“program”,yaitu pengertian secara khusus dan 

umum. Menurut pengertian secara umum, 

“program” dapat diartikan sebagai “rencana”. 

Jika seorang siswa ditanya oleh guru, apa 

programnya sesudah lulus dalam menyelesaikan 

pendidikan di sekolah yang diikuti maka arti 

“program” dalam kalimat tersebut adalah 

rencana atau rancangan kegiatan yang akan 

dilakukan setelah lulus.12 

Program adalah sebagai suatu unit atau 

kesatuan kegiatan yang merupakan realisasi atau 

implementasi dari suatu kebijakan, berlangsung 

dalam proses yang berkesinambungan dan 

terjadi dalam suatu organisasi yang melibatkan 

sekelompok orang. Program adalah rencana, 

kegiatan yang direncanakan dengan 

saksama.13Adapun program yang dimaksud 

                                                           
      11 Irene Diana Sari Wijayanti, Manajemen, 1.  

      12 Suharsimi Arikunto dan Cepi Adul Jabar, Evaluasi Program 

Pendidikan (Jakarta: Bumi 

Aksara, 2009), 3 

      13 Suharsimi Arikunto, Dasar-dasar Evaluasi Pendidikan (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2009), 290-291. 
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penulis baik itu berbentuk nyata seperti materi, 

prosedur, jadwal dan sederetan kegiatan untuk 

meningkatkan sikap dengan harapan usaha itu 

mendatangkan hasil atau pengaruh. 

Ada tiga pengertian penting dan perlu 

ditekankan dalam menentukan program yaitu 

realisasi atau implementasi suatu kebijakan, 

terjadi dalam waktu relatif lama bukan kegiatan 

tunggal tetapi jamak kesinambungan dan terjadi 

dalam organisasi yang melibatkan sekelompok 

orang. Dari beberapa pendapat diatas dapat 

disimpulkan program adalah suatu proses usaha 

dari apa yang telah direncanakan agar bisa 

berjalan secara efektif dan efisien dari layanan 

bimbingan dan konseling disekolah khususnya 

dalam mengetahui apakah tujuan pendidikan 

sudah terealisasikan.14 

Dari beberapa pengertian di atas dapat 

disimpulkan bahwa manajemen program 

merupakan suatu proses dalam bidang 

pendidikan yang meliputi prosedur perencanaan, 

pengorganisasian, pengawasan dan evaluasi 

dengan menggunakan fasilitas yang tersedia 

guna tercapainya tujuan pendidikan yang efektif 

dan efisien. 

c. Fungsi-fungsi manajemen 

Menurut Marno, dalam manajemen 

terdapat fungsi-fungsi yang berlaku secara 

universal. Dalam demikian meskipun konsep 

manajemen yang dibangun atas nilai dan budaya 

berbeda akan tetapi memiliki fungsi manajerial 

yang sama. Keberadaan itu pada penerapan 

                                                           
      14 Ibid., 4. 
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dalam penyelenggaraan sebuah organisasi 

karena perbedaan manajer, tipe dan sifat 

organisasi, tipe anggota dan lainnya.15 Menurut 

Terry fungsi manajemen dapat dibagi menjadi 

empat bagian, yakni planning (perencanaan), 

organizing (pengorganisasian), actuating 

(pelaksanaan), dan controlling (pengawasan): 

1) Perencanaan program  

Perencanaan program adalah proses 

memutuskan program-program yang akan 

dilaksanakan oleh organisasi dan perkiraan 

dana yang akan dialokasikan ke setiap 

program selama beberapa tahun kedepan. 

Selain itu Perencanaan ialah penetapan 

pekerjaan yang harus dilaksanakan oleh 

kelompok untuk mencapai tujuan yang 

digariskan. Perencanaan adalah tindakan 

menetapkan terlebih dahulu apa yang akan 

dikerjakan, bagaimana mengerjakannya, apa 

yang harus dikerjakan dan siapa yang 

mengerjakannya.16 Suatu perencanaan yang 

matang sangat diperlukan dalam setiap 

kegiatan yang hendak dikerjaan. Tanpa 

perencanaan yang matang kegiatan yang 

akan dilaksanakan tidak akan berjalan 

lancardalam mencapai tujuan. Perencanaan 

merupakan suatu langkah persiapan dalam 

melaksanakan suatu pekerjaan untuk 

mencapai tujuan tertantu. Secara umum 

perencanaan adalah usaha sadar dan 

                                                           
      15 Kompri, Manajemen Pendidikan Satu,17. 

      16 Nanang Fatah, Landasan Manajemen Pendidikan (Bandung: 

Remaja Rosdakarya, 2006), 49. 
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pengambilan keputusan yang telah 

diperhitungkansecara matang tentang hal-hal 

yang akan dikerjakan dimasa depan dan oleh 

suatu organisasi dalam rangka mencapai 

tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. 

Proses penyusunan rencana yang harus 

diperhatikan adalah menyiapkan segala 

sesuatu yang diperlukan dalam mencapai 

tujuan yaitu dengan mengumpulkan data, 

mencatat dan menganalisa data serta 

merumuskan keputusan. 

Menurut Inu Kencana Syafi'i, 

aktivitas perencanaan antara lain sebagai 

berikut:  

a) Meramalkan proyeksi yang akan datang, 

b) Menetapkan sasaran serta 

mengkondisikannya, 

c) Menyusun program dengan urutan 

kegiatan, 

d) Menyusun kronologis jadwal kegiatan,  

e) Menyusun anggaran dan alokasi sumber 

daya, 

f) Mengembangkan prosedur dalam 

standar, 

g) Menetapkan dan mengintepretasi 

kebijaksanaan.17 

Menurut T. Hani Handoko, semua 

kegiatan perencanaan pada dasarnya 

melalui empat tahap: 

a) Menetapkan tujuan atau serangkaian 

tujuan. Perencanaan dimulai dengan 

keputusan-keputusan tentang keinginan 

                                                           
      17 Kompri, Manajemen Pendidikan Satu, 18. 
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atau kebutuhan organisasi atau 

kelompok kerja. Tanpa rumusan tujuan 

yang jelas akan menggunakan 

sumberdaya-sumber daya secara tidak 

efektif. 

b) Merumuskan keadaan saat ini. 

Pemahaman akan diposisi organisasi 

sekarang dari tujuan yang hendak 

dicapai atau sumber daya-sumber daya 

yang tersedia untuk mencapai tujuan, 

adalah sangat penting, karena tujuan dan 

rencana menyangkut waktu yang akan 

datang. Hanya setelah keadaan 

organisasi saat ini dianalisis, rencana 

dapat dirumuskan untuk 

menggambarkan rencana kegiatan lebih 

lanjut. 

c) Mengidentifikasi segala kemudahan dan 

hambatan. Hal ini dilakukan untuk 

mengukur kemampuan organisasi dalam 

mencapai tujuan dengan mengetahui 

faktor-faktor lingkungan intern dan 

ekstern yang dapat membantu organisasi 

mencapai tujuan atau yang mungkin 

menimbulkan masalah.  

d) Mengembangkan rencan atau 

serangkaian kegiatan untuk pencapaian 

tujuan. Tahap terakhirdalam proses 

perencanaan meliputi pengembangan 

berbagai alternatif kegiatan untuk 

pencapaian tujuan, penilaian alternatif-

alternatif tersebut dan pemilihan 
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alternatif terbaik (paling memuaskan) 

diantara berbagai alternatif yang ada.18 

Suatu perencanaan yang matang 

diperlukan dalam setiap kegiatan yang 

hendak dikerjakan. Tanpa perencanaan yang 

matang kegiatan yang akan dilaksanakan 

tidak akan berjalan lancar dalam mencapai 

tujuan. Perencanaan merupakan suatu 

langkah persiapan dalam melaksanakan 

suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan 

tertentu.19 

2) Pengorganisasian program 

a) Pengertian  Pengorganisasian program  

Pengorganisasian program diartikan 

sebagai keseluruhan proses untuk memilih 

dan memilah orang-orang serta 

mengalokasikan sarana dan prasarana untuk 

membantu orang mencapai tujuan 

organisasi.20 Husaini Usman mengutip 

pendapat Handoko menjelaskan bahwa 

yang termaksud dalam kegiatan 

pengorganisasian ialah: (a) cara manajemen 

merencanakan struktur formal untuk 

penggunaan yang paling efektif terhadap 

sumber daya keuangan, fisik, bahan baku 

dan tenaga kerja organisasi; (b) bagaimana 

organisasi mengelompokkan kegiatannya, 

dimana setiap kelompok diikuti penugasan 

                                                           
      18 T. Hani Handoko, Manajemen (Edisi 2) (Yogjakarta: BPFE, 

1998), 79-80. 

      19 Kompri, Manajemen Pendidikan Satu, 22. 

      20 Suryosubroto, Manajemen Pendidikan di Sekolah (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2004), 24. 
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seorang manajer yang memberi wewenang 

mengawasi anggota kelompok; (c) 

hubungan antara fungsi jabatan, tugas 

karyawan; (d) cara manajer membagi tugas 

yang harus dilaksanakan dalam departeman 

dan mendelegasikan wewenang untuk 

mengerjakan tugas tersebut. 

Definisi tersebut kesimpulannya 

bahwa pada dasarnya organisasi merupakan 

suatu kerjasama yang dilakukan oleh 

sekelompok orang untuk mencapai tujuan 

yang telah disepakati bersama.21 Organisasi 

adalah hubungan struktural yang mengikat 

atau menyatukan unsur-unsur sebagai 

berikut: 

(a) Manusia (human factor) berupa unsur 

manusia yang bekerja sama; ada 

pemimpin ada pula dan ada pula yang 

memimpin dan seterusnya. 

(b) Sasaran, yakni tujuan yang ingin 

dicapai. 

(c) Tempat kedudukan dimana manusia 

memainkan peran, wewenang dan 

tugasnya. 

(d) Pekerjaan dan wewenang sesuai dengan 

peran dan kedudukannya yang disusun 

dalam pembagian tugas (job 

description). 

(e) Teknologi, yakni hubungan antara 

manusia yang satu dengan yang lain 

sehingga tercipta organisasi. 

                                                           
      21 Kompri, Manajemen Pendidikan Satu, 22. 
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(f) Lingkungan, yakni adanya lingkungan 

yang saling mempengaruhi misalnya 

adanya sisitem kerja sama sosial.22  

Menurut John R. Schermerhorn, 

walaupun rencana yang baik akan gagal 

tanpa adanya implementasi yang baik, 

dimulai dengan mengorganisasikan: proses 

mengatur tugas-tugas, mangalokasikan 

sumber daya dan mengkoordinasikan 

aktifitas dari seluruh individu dan kelompok 

untuk dapat mengimplementasikan rencana. 

Melalui pengorganisasian, manajer 

menjalankan sebuah rencana kedalam 

bentuk aksi atau pekerjaan dengan 

memilah-milah pekerjaan. Menyusun 

personel dan men-suport mereka denga 

teknologi dan sumber daya lainnya.23 

b) Ciri-ciri Organisasi 

Ciri-ciri organisasi adalah sebagai 

berikut: Mempunyai tujuan dan sasaran,  

mempunyai keterikatan format dan tata 

tertib yang harus ditaati, adanya kerjasama 

dari sekelompok orang dan mempunyai 

koordinasi tugas dan wewenang.24 

3) Pelaksanaan program 

Pelaksanaan program adalah serangkaian 

kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun 

kelompok berbentuk pelaksanaan kegiatan yang 

didukung kebijaksanaan, prosedur, dan sumber 

                                                           
      22 Marno, Islam dan by Manajemen and Leadership (Jakarta: Lintas 

Pustaka, 2007), 28-29. 

      23 Kompri, Manajemen Pendidikan Satu, 24. 

      24 George Terry dan W. Rue Leslie, Dasar-Dasar Manajemen, 62. 



24 
 

 

 

daya dimaksudkan membawa suatu hasil untuk 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah 

ditetapkan. Dalam pengertian lain pengertian 

pelaksanaan merupakan hubungan erat antara 

aspek-aspek individual yang ditimbulkan dari 

adanya pengaturan terhadap bawahan untuk 

dapat dimengerti dan pembagian kerja yang 

efektif dan efisien untuk mencapai tujuan 

perusahaan yang nyata. Pelaksanaan merupakan 

usaha menggerakkan anggota-anggota 

kelompok sedemikian rupa, hingga mereka 

berkeinginan dan berusaha untuk mencapai 

tujuan yang telah direncanakan bersama.25 

Menurut Sondang P. Siagian, 

penggerakan dapat didefisinikan sebagai 

keseluruhan usaha, cara, teknik dan metode 

untuk mendorong para anggota organisasi agar 

mau dan ikhlas bekerja dengan sebaik mungkin 

demi tercapainya tujuan organisasi dengan 

efisien, efektif dan ekonomis.26 

Menurut Saiful Sangala, penggerakan 

adalah usaha membujuk orang melaksanakan 

tugas-tugas yang telah ditentukan dengan 

semangat untuk mencapai tujuan institusi. 

”menggerakkan" berarati merangsang anggota-

anggota kelompok untuk melaksanakan tugas 

secara antusias dan penuh semanagat dari wujud 

kemauan yang baik. Pemimpin mempunyai 

peran yang sangat penting dalam menggerakkan 

                                                           
 

      26 Sondang P. Siagian, Fungsi-Fungsi Manajerial (Jakarta: Bina 

Aksara, 1989), 128. 
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personel sehingga semua program kerja 

instutusi terlaksana.27  

Cara terbaik untuk menggerakkan para 

anggota organisasi adalah dengan cara 

pemberian komando dan tanggung jawab utama 

para bawahan terletak pada pelaksanaan 

perintah yang diberikan itu. Penggerakan 

merupakan usaha yang dilakukan oleh seorang 

pemimpin kepada para bawahannya dengan 

jalan mengarahkan dan memberikan petunjuk 

agar mereka mau melaksanakan tugasnya 

dengan baik menuju tercapainya tujuan yang 

telah ditentukan bersama.28 

2. Program Keterampilan 

a. Pengertian Program Keterampilan 

Program merupakan pernyataan yang 

berisi kesimpulan dari beberapa harapan atau 

tujuan yang saling bergantung dan saling terkait, 

untuk mencapai suatu sasaran yang sama. 

Biasanya suatu program mencankup seluruh 

kegiatan yang berada di bawah unit administrasi 

yang sama atau sasaran-sasaran yang saling 

bergantung dan saling melengkapi yang 

semuanya harus dilaksanakan secara 

bersamaan.29 

Keterampilan adalah kemampuan 

melakukan gerakan otot secara otomatis, tanpa 

difikir (motor skill). Melatih keterampilan adalah 

                                                           
      27 Saiful Sangala, Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga 

Kependidikan (Bandung: Alfabeta, 2009), 25. 

      28 Kompri, Manajemen Pendidikan Satu, 24. 

      29 Muhaimin, dkk, Manajemen Pendidikan (Jakarta: Kencana, 2009), 

349. 



26 
 

 

 

melatih fisik. Metode yang digunakan untuk 

melatih keterampilan adalah metode drill. Yaitu 

melatih dengan melatih diulang-ulang tanpa 

melalui proses berfikir, sampai akhirnya dapat 

dikuasai secara otomatis. Semakin sering berlatih 

seseorang akan semakin terampil melakukannya.  

Keterampilan dapat pula menyangkut 

keterampilan intelektual (intelektual skill).  Salah 

tujuan yang diharapkan dalam pembelajaran 

adalah keterampilan intelektual. Yaitu jenis 

keterampilan yang merupakan keterampilan 

siswa untuk berinteraksi dengan lingkungannya 

melalui simbol atau konsep yang dimiliki setelah 

proses pembelajara, sebagai penerapan atau 

refleksi hasil belajar.30   

Keterampilan merupakan salah satu 

kategori hard skill atau kemampuan praktis. 

Kemampuan dapat dilatih dan dipelajari agar 

menjadi tenaga yang ahli dalam bidang tertentu. 

Keterampilan sangat dibutuhkan untuk 

menyelesaikan tugas dengan cepat dan baik. 

Seseorang dengan keterampilan tertentu akan 

lebih dibutuhkan di bidang tenaga kerja. 

Keterampilan sangat banyak dan beragam 

yang dapat dipelajari secara mendalam. Akan 

tetapi pada dasarnya keterampilan dapat 

dikategorikan menjadi 4, yaitu: 

a. Basic Literacy Skill 

Keahlian dasar merupakan keahlian seseorang 

yang pasti dan wajib dimiliki oleh 

                                                           
      30 Suprihatiningsih, Prespektif Manajemen Pembelajaran Program 

Keterampilan (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2016), 7-8.  
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kebanyakan orang, seperti membaca, menulis 

dan mendengar. 

b. Technical Skill 

Keahlian teknik merupakan keahlian 

seseorang dalam pengembangan teknik yang 

dimiliki, seperti menghitug secara tepat, 

mengoperasikan komputer. 

c. Interpersonal Skill 

Kemampuan interpersonal merupakan 

kemampuan seseorang secara efektif untuk 

berinteraksi dengan orang lain maupun 

dengan rekan kerja, seperti pendengar yang 

baik, menyampaikan pendapat secara jelas 

dan dapat bekerja sama dengan tim. 

d. Problem Solving Skill 

Menyelesaikan masalah dalam proses 

aktivitas untuk menajamkan logika, 

berargumentasi dan menyelesiakan masalah, 

serta kemampuan untuk megetahui penyebab, 

mengembangkan alternatif dan menganalisa 

serta memilih penyelesaian yang baik.31  

Pendidikan atau keterampilan 

(vokasional) adalah pendidikan yang dirancang 

untuk mengebangkan keterampilan, kemampuan 

atau kecakapan, pemahaman, sikap, kebiasaan-

kebiasaan kerja dan apresiasi yang diperlukan 

oleh seseorang dalam memasuki pekerjaan dan 

                                                           
      31 Slamet Heri Winarto, "Pengembangan Soft Skill dan Hard Skill 

dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan " dalam Jurnal Cakrwala Vol. 

X No. 2 September 2010, 147-148.   
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membuat kemajuan dalam pekerjaan penuh 

makna dan prodektif.32 

Kecakapan vokasional terdiri atas dua 

bagian yaitu: (1) kecakapan vokasional dasar 

(basic vicational skill) dan (2) kecakapan 

vokasional khusus (occupational skill) yang 

sudah terkait dengan bidang pekerjaan tertentu 

sejperti halnya pada peserta didik di SMK.33  

Pendidikan vokasional pendidikan untuk 

mempersiapkan peserta didik memasuki lapangan 

kerja. Pratina Ikhtiyarini juga memberikan 

penjelasan mengani pendidikan vokasional 

sebagai berikut: pendidikan vokasional memiliki 

tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat 

dalam tenaga kerja, meningkatkan pilihan 

pendidikan bagi setiap individu dan mendorng 

motivasi untuk belajar. Pendidikan vokasional 

adalah program pendidikan yang secara langsung 

dikaitkan dengan penyiapan seseorang untuk 

suatu pekerjaan tertentu, atau untuk persiapan 

tambahan materi karier seseorang. 34 

Dari penjelasan di atas dapat diambil 

suatu pengertian bahwa pendidikan vokasional 

adalah pendidikan yang mencangkup 

keterampilan-keterampilan yang diberikan 

kepada siswa untuk menghadapi kehidupan 

nyata, agar bisa bermasyarakat dan bisa 

bergabung dengan lingkungan sekitar. 

                                                           
      32 Putu Sudira., Filosofi & Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan 

(Yogyakarta: UNY PRESS, 2012), 3. 

      33 Zainal Arifin, Konsep dan Model Pengembangan Kurikulum 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), 249.  

      34 Ibid., 6. 
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Program keterampilan di Madrasah 

Aliyah merupakan program tambahan sebagai 

bentuk tambahan lintas minat di Madrasah Aliyah 

penyelenggara program keterampilan. Program 

ini bukan merupakan Madrasah Aliyah Kejuruan. 

Oleh karena itu, Madrasah Aliyah penyelenggara 

program keterampilan ini menggunakan struktur 

kurikulum yang berlaku pada Madrasah Aliyah 

pada umumnya dan peserta didik memperoleh 

tambahan pembelajaran keterampilan sesuai 

dengan minat masing-masing.35 

 

 

b. Tujuan Keterampilan Vokasional 

Pendidikan vokasional memiliki tujuan 

untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

tenaga kerja, meningkatkan pilihan pendidikan 

bagi setiap individu dan mendorong motivasi 

untuk belajar. Pendidikan vokasional dalam 

lingkungan sekolah diterapkan dengan 

memberikan pembelajaran sebagai latihan 

keterampilan yang memiliki nilai ekonomis 

dimasyarakat. Nilai ekonomis keterampilan yang 

diajarkan pada siwa yang menjadi penompang 

utama perekonomian atau ebagai karier utama. 

Menurut Putu Sudira tujuan utama 

keterampilan vokasional adalah untuk 

meningkatkan relevansi pendidikan dan 

bimbingan kejuruan dengan perkembangan 

kebutuhan keduniakerjaan dalam mewujudkan 

                                                           
      35 Lampiran SK Drijen Pendidikan Islam Nomor 1023 tahun 2016 

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Keterampilan di Madrasah 

Aliyah, 3. 
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Negara dan masyarakat sejahtera yang kompetitif 

dan berorientasi kepada pembangunan 

berkelanjutan. 

Dengan demikian, tujuan dari pendidikan 

atau keterampilan vokasional adalah suatu 

rancangan yang disusun untuk memfasilitasi 

siswa untuk mengembangkan skill atau potensi 

yang dimiliki dari lahir, sehingga potensi tersebut 

bisa berkembang untuk menghadapi kemajuan 

globalisasi di masyarakat umum. 36 

c. Prinsip-prinsip Dasar Pendidikan Vokasional 

Kejuruhan 

Pengembangan dan penataan pendidikan 

kejuruan dan keterampilan vokaional perlu 

memperhatikan prinsip-prinsip dasar yaitu: 

1) Pendidikan vokasional adalah pendidikan 

ekonomi sebab diturunkan dari kebutuhan 

pasar kerja, memberi urunan terhadap 

kekuatan ekonomi nasional. Prinsip ini 

merupakan prinsip pendidikan investasi 

ekonomi pendukung dan penyangga 

pembangunan. 

2) Pendidikan dan keterampilan vokasional 

harus memperhatikan permintaan pasar. 

Tingkat relevansi pendidikan kejuruan dan 

vokasi dapat diukur dari tingkat kesesuaian 

program-program pendidikan dengan 

kebutuhan pasar tenaga kerja. 

3) Pendidikan dan keterampilan vokasional akan 

efisien jika lingkungan dimana seseorang 

dilatih merupakan replica lingkungan dimana 

nanti akan bekerja. 

                                                           
      36 Putu Sudira, Filosofi & Teori Pendidikan Vokasi dan Kejuruan, 2. 
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4) Pendidikan dan keterampilan vokasional akan 

efektif jika penguaaan kompetensi dalam 

bentuk tugas-tugas latihan dilakukan dengan 

cara, alat dan mesin yang sama seperti yang 

ada di tempat kerja. Prinsip ini adalah prinip 

pokok pembelajaran dalam pendidikan 

kejuruan yang disebut dengan learning by 

doing dan hand on experience. 

5) Pendidikan dan keterampilan vokasional akan 

efektif jika diklat kompetensi membentuk 

kebiasaan kerja dan kebiasaan berfikir yang 

benar diulang sehingga sesuai dengan 

keperluan kerja nantinya.37 

6) Pendidikan dan keterampilan vokasional akan 

efektif jika memberikan kemampuan kepada 

setiap individu memodali minatnya dan 

kompetensinya pada tingkat yang paling 

tinggi. 

7) Pendidikan dan keterampilan vokaional akan 

efektif untuk setiap profesi, jabatan atau 

pekerjaan hanya untuk seeorang yang 

memerlukan dan menginginkan untung 

dirinya. 

8) Pendidikan dan keterampilan vokasional akan 

jika pelatihnya memiliki pengalaman yang 

sukses dalam penerapan kompetensi pada 

operasi dan proses kerja yang akan 

dilakukan. 

9) Pendidikan dan keterampilan vokasional 

harus memiliki hubungan yang erat dengan 

dunia usaha dan dunia industri karena 

                                                           
      37 Ibid., 31. 
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merupakan kunci sukses Pendidikan dan 

keterampilan vokasional. 

10) Pendidikan dan keterampilan vokasional 

harus responsif dan antisipatif terhadap 

kemajuan teknologi. Palimg tidak teknologi 

ITC harus sudah direspon dan diantisipasi 

pada semua program diklat pendidikan 

kejuruhan dan vokasi. Pemanfaatan ITC 

untuk pembelajaran dengan berbagai sumber 

belajar perlu memanfaatkan ITC. 38 

11) Pendidikan dan keterampilan vokasional 

membutuhkan fasilitas mukhatir untuk 

praktik. Pengembangan kompetensi tanpa 

fasilitas dan pralatan praktik adalah sesuatu 

yang tidak mungkin dilakukan. Untuk 

menyiapkan lulusan yang terampil dan 

trengginas pendidikan vokasi dan kejuruhan 

membutuhkan peralatan yang mutaakhir dan 

sesuai dengan kebutuhan dan peralatan yang 

digunakan di dunia usaha dan dunia industri. 

12) Pembiasaan pada seseorang tercapai efektif 

jika pelatihan diberikan pada pekerjaan nyata 

sarat nilai. Kompetensi kejuruhan yang 

diselenggarakan pelatihannya di sekolah 

vokasi dan kejuruhan sesungguhnya 

diturunkan dari pekerjaan atau task yang 

nyata dan ada di dunia usaha dan dunia 

industri. Untuk itu lembaga pendidikan 

kejuruhan harus selalu memperhatikan 

efektivitas berbagai jenis pelatihan yang 

diselenggarakan dicsekolah kejuruhan dan 

vokasi. 

                                                           
      38 Ibid., 33.  
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13) Isi diklat merupakan okupasi pengalaman 

para ahli atau professional. Hanya para ahli 

dan para profesional lah yang dapat 

menguraikan isi atau konten pendidikan 

vokasi dan kejuruhan yang baik, benar, dan 

berkecukupan. Pengalaman para ahli dan 

profesional harus dijadikan bahan acuan 

pengembangan pendidikan vokasi dan 

kejuruhan.39 

14) Setiap okupasi mepunyai ciri-ciri isi yang 

berbeda dengan yang lainnya. Isi kompetensi 

atau pekerjaan dalam bidang teknologi dan 

rekayasa berbeda denga isi okupasi dalam 

bidang bisnis manajemen dan juga berbeda 

dengan okupasi bidang pekerjaan seni dan 

pariwisata, kesehatan, agro industri, dan 

agribisnis. Masing-masing bidang pekerjaan 

harus dijabarkan isi kompetensinya dengan 

melakukan analisis pekerjaan.  

15) Pendidikan dan keterampilan vokasional akan 

merupakan layanan efisien jika sesuai dengan 

kebutuhan seseorang yang memerlukan, 

efektif jika dilakukan lewat pengajaran 

kompetensi dan penilaian berbasis kinerja. 

Lembaga pendidikan vokasi dan kejuruhan 

harus selalu melakukan studi kelayakan 

tentang kebutuhan masyarakat pengguna 

pendidikan vokasi dan kejuruhan serta 

kelayakan dan kesesuaiannya dengan 

kebutuhan kompetensi pekerjaan yang 

dipersyaratkan oleh dunia usaha dan dunia 

industri. 

                                                           
      39 Ibid.,34.  
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16) Pendidikan dan keterampilan vokasional 

memerlukan biaya investasi dan operasional 

yang lebih besar dari pendidikan umum, jika 

tidak terpenuhi tidak boleh dipaksakan 

beroperasi. Ini sudah pasti adalah 

konsekuensi logis dari pendidikan yang 

banyak membutuhkan pelatihan. Kebutuhan 

bahan praktik dan mesin atau peralatan 

memerlukan dukungan biaya yang tinggi. 40 

Dari penjelasan diatas, prinsip-prinsip 

keterampilan vokasional harus sesuai dengan 

kondisi dan keadan dari siswa, tidak memberatkan 

dalam hal biaya untuk siswa, serta pemberian 

pembekalan keterampilan vokasional pada siswa 

secara bertahap. 41 

d. Macam-macam Program Pendidikan dan 

Keterampilan Vokasional 

Beberapa program sekolah yang dapat 

dilakukan untuk mempersiapkan siswa pada masa 

peralihan menurut Saskatchewan Education dalam 

Muhaimi Mughi Prayogo, diantaranya ialah: 

1) Penyediaan pengalaman kerja yang bervariasi. 

2) Memberi kesempatan partisipasi kegiatan 

ekstrakurikuler dan acara sosial. 

3) Memberikan kesempatan menjadi sukarelawan. 

4) Membantu mengembangkan suatu ringkasan. 

5) Pelatihan keterampilan sosial untuk urusan 

pekerjaan. 

6) Pengajaran berpakaian yang sesuai dan 

kebersian. 

7) Kesiapan kerja. 

                                                           
      40 Ibid., 35. 

      41 Ibid., 35-36. 
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8) Pelatihan menggunakan sarana taransportasi 

umum. 

9) Pelatihan merawat diri. 

10) Pelatihan memanajemen diri. 

11) Pengajaran akademik fungsional.42 

e. Tantangan-Tantangan Pendidikkan Vokasi dan 

Kejuruhan 

Masalah-masalah pendidkan vokasi dan 

kejuruhan umumnyan terletak pada peningkatan 

kualitas akses dan peningkatan mutu. Secara umum 

pendidikan vokasi dan kejuruhan harus 

membangun regulasi kerangka kerja yang dapat 

mendorong investasi fisik, fiskal dan modal 

manusia serta institusi makroekonomi dalam 

mengambil kebijakan keberlangsungan output dan 

pertumbuhan lapangan kerja. Hambatan besar yang 

dihadapi oleh lembaga pendidikan kejuruhan dan 

vokasi adalah ketidakcukupan anggaran biaya 

untuk pengembangan sarana dan perasarana 

penyelenggaraan pendidikan vokasi dan kejuruhan.  

Di samping itu ketidak lengkapan informasi 

ketersediaan training dan pragmentasi pelaksanaan 

kompetensi keahlian, lemahnya jaringan informasi 

diantara penyedia training dengan para pengguna 

dan lemahnya kapasitas kemampuan lembaga 

pendidikan vokasi dan kejuruhan merupkan 

masalah-masalah utama pengembang pendidikan 

kejuruhan dan vokasi.43 

Masalah-masalah yang mungkin terjadi 

diantara pengembangan pendidikan  kejuruhan dan 

vokasi antara lain: 

                                                           
      42 Saskatchewan Education (1999: 58) 

      43 Ibid., 36.  



36 
 

 

 

1) Pertumbuhan tenaga kerja yang tinggi 

sedangkan pertumbuhan lapangan kerja rendah 

sehinggan laju pengangguran meningkat.  

2) Pertumbuhan tenaga kerja tinggi dan 

pertumbuhan lapangan kerja tinggi sehingga 

laju pengangguran menjadi rendah. 

3) Pertumbuhan tenaga kerja rendah dan 

pertumbuhan lapanga kerja rendah sehingga 

laju pengangguran sedang.  

Tekanan akibat pertumbuhan tenaga kerja 

yang tinggi menyebabkan masalah-masalah 

kebijakan pada saat pertumbuhan lapangan kerja 

yang tidak memenuhi.44 

 

 

                                                           
      44 Ibid., 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif, yang mana pendekatannya memiliki 

pendekatan yang alami (natural setting) sebagai sumber 

data langsung, deskriptif, disampig itu proses lebih 

enteng dari pada hasil.45 

Pendekatan yang peneliti ambil dalam penelitian 

ini mengunakan metodologi yang dialami oleh subjek, 

misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan 

sebagainya. Secara holistik dan dengan cara diskripsi 

dalam bentuk kata-kata dan bahasa dalam suatu konteks 

khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan metode 

alamiah.46  

Penelitian kualitatif adalah metode yang 

berlandaskan pada penelitian yang berdasarkan pada 

filsafat postpositivisme digunakan meneliti pada kondisi 

objek yang alamiah, di mana  peneliti adalah sebagai 

instrumen kunci dan hasil penelitian kualitatif lebih 

menekankan makna dari pada generalisasi.47  

Terdapat banyak alasan yang shohih untuk 

melakukan penelitian kualitatif. Salah satunya adalah 

kematangan peneliti berdasarkan pengalaman 

penelitiannya. Beberapa peneliti yang berlatar belakang 

                                                           
      45 Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat di amati, lihat dalam Lexy J. 

Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya 2000). 3. 

      46 Ibid.,  

      47 Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dan R&D 

(Bandung: Alfabeta, 2011). 205. 
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bidang pengetahuan seperti antropologi atau yang terkait 

dengan orientasi filsafat seperti fenomenologi, biasanya 

dianjurkan untuk menggunakan metode kualitatif untuk 

mengumpulkan dan menganalisis data. Alasan lain 

adalah sifat dari masalah yang diteliti. Dalam beberapa 

bidang studi, pada dasarnya lebih tepat mengunakan 

jenis penelitian kualitatif, misalnya penelitian yang 

berupaya mengungkap sifat pengalaman seseorang 

dengan fenomena seperti berganti agama. Metode 

kualitatif digunakan untuk mengungkap dan memahami 

sesuatu dibalik fenomena yang sedikitpun belum 

diketahui. Demikian pula metode kualitatif dapat 

memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang 

sulit diungkapkan.48  

Dalam penelitian ini peneliti mengunakan 

metode kualitatif karena untuk mendapat wawasan 

tentang manajemen program di MAN 1 Ponorogo. 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah studi kasus, yaitu suatu penelitian yang 

dilakukan secara intensif terperinci dan mendalam 

terhadap suatu organisasi, lembaga atau suatu gejala 

tertentu.49 Studi kasus dapat digunakan secara tepat 

dalam banyak bidang. Disamping itu, merupakan 

penyelidikan secara rinci suatu setting, suatu subjek 

tunggal, suatu kumpulan dokumen atau suatu kejadian 

tertentu sebagai suatu upaya studi kasus seperti 

                                                           
      48 Pendekatan kualitatif adalah prosedur penelitian yang 

menghasilkan data deskriftif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari 

orang-orang dan perilaku yang dapat di amati. lihat dalam Lexy J. 

Moleong. Metodologi Penelitian Kualitatif. 3. 

      49 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Pendekatan Praktek 

(Jakarta: Rineka Cipta, 2010). 120.  
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organisasi sosial dan politik.50 Dalam hal ini studi kasus 

tentang manajemen program keterampilan. Secara 

umum, studi kasus merupakan strategi yang lebih cocok 

bila pertanyaan suatu penelitian berkenaan dengan How 

atau Why bila penelitiannya hanya memiliki sedikit 

peluang untuk mengontrol peristiwa-peristiwa yang akan 

diselidiki, dan bila mana fokus penelitiannya terletak 

pada fenomena kontemporer (masa kini) dalam konteks 

kehidupan nyata. 

B. Kehadiran Peneliti 

Dalam penelitian kualitatif yang menjadi 

instrumen atau alat peneliti adalah peneliti itu sendiri, 

untuk itu kehadiran peneliti sangat penting karena data 

sangat bergantung pada validitas peneliti dalam 

melakukan pengamatan dan eksplorasi langsung ke 

lokasi penelitian. Peneliti kualitatif sebagai human 

instrumen, berfungsi menetapkan fokus penelitian, 

memilih informan sebagai sumber data, melakukan 

pengumpulan data, menilai kualitas data, menafsirkan 

data dan membuat kesimpulan atas temuanya. 

Selanjutnya setelah fokus penelitian menjadi jelas maka 

kemungkinan akan dikembangkan instrumen penelitian 

sederhana yang diharapkan dapat melengkapi data dan 

membandingkan dengan data yang telah ditemukan 

melalui observasi dan wawancara.51 

Untuk itu dalam penelitian ini peneliti bertindak 

sebagai instrumen kunci, partisipan penuh sekaligus 

                                                           
      50 Aslem Streauss dan Juliet Corbinb, Dasar-Dasar Penelitian 

Kualitatif. Diterjemahkan oleh Muhammad Shodiq dan Imam 

Muttaqien(Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2003). 5. 

      51 Sugiyono, Metode  Penelitian  Kuantitatif, Kualitatif dan 

R&D (Bandung: Alfabeta, 2008), 222. 
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pengumpul data sedangkan instrumen lain sebagai 

penunjang. 

C. Lokasi Penelitian 

Penulis mengambil lokasi penelitian di MAN 1 

Ponorogo, yang beralamatkan di Jl. Arief Rahman 

Hakim 02 Kertosari Babadan Ponorogo Jawa Timur 

dengan alasan bahwa sekolah atau lembaga pendidikan 

tersebut adalah lembaga yang berada di bawah naungan 

kementerian agama akan tetapi Madrasah Aliyah ini 

mempunyai keunikan dibandingkan dengan Madrasah-

Madrasah Aliyah yang lainnya, karena madrasah ini 

melaksanakan sebuah program keterampilan atau 

vosional skill yang diperuntukkan bagi para peserta 

didiknya dan program ini menjadi program 

intrakurikuler madrasah dan MAN 1 Ponorogo ini 

menjadi satu-satunya Madrasah Aliyah di kabupaten 

Ponorogo yang mempunyai program tersebut. Dengan 

adanya program tersebut harapan dari Madrasah yaitu 

agar nantinya lulusan dari MAN 1 Ponorogo mempunyai 

output yang unggulan dan mampu bersaing dengan 

lulusan sekolah yang berbasis kejuruhan dan tentunya 

mampu bersaing di era globalisasi ini. 

D. Data dan Sumber Data 

Menurut Lofland dalam Lexy Moleong sumber 

data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata 

dan tindakan. Sedangkan selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Data yang 

diperlukan dalam penelitian ini terdiri dari data primer 

dan data sekunder.  

1. Data primer  

Data primer ini adalah data yang banyak 

digunakan dalam penelitian kualitatif. Data ini 

bersumber dari informasi, dimana pengurus dan 
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siswa sebagai informannya, data primer dalam 

penelitian ini meliputi: 

a. Bentuk kegiatan belajar 

b. Metode pembelajaran  

c. Sumber belajar  

d. Pengadaan dan pemanfaatan fasilitas belajar 

e. Kerjasama pengembangan program pendidikan 

keterampilan di Madrasah. 

Data ini diperoleh dari wawancara terbuka 

dan  mendalam yang berpedoman pada daftar 

pertanyaan yang sudah disiapkan. 

2. Data sekunder 

Data sekunder adalah data yang diterbitkan 

oleh organisasi yang bukan merupakan 

pegolahannya. Data sekunder ini digunakan sebagai 

data pendukung dari data didapat atau diperoleh 

dari dokumen-dokumen Madrasah yang berupa 

teori, misalnya program kerja pendidikan 

keterampilan di Madrasah, hasil penelitian, 

literatur-literatur yang berhubungan dengan maslah 

penelitian.  

Sedang data sekumder merupakan data 

suplemen yang meliputi: 

a. Sejarah pertumbuhan dan perkembangan 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

b. Luas tanah dan bangunan 

c. Visi dan misi 

d. Struktur organisasi 

e. Sarana dan prasarana 

Sumber data dalam ucapan ini adalah data 

melalui wawancara dan pengamatan langsung pada 

objek, informan kunci dan selebihnya dari 
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dokumen yang relevan dengan fokus maslah yang 

diteliti. 

Informan dalam penelitian ini adalah orang 

yang dianggap lebih mengetahui kegiatan belajar-

mengajar siswa dibidang keterampilan, informasi  

kunci tersebut adalah pengurus, siswa dan guru 

bidang keterampilan.52 

E. Teknik Pengumpulan Data 

Dalam pengumpulan data peneliti 

menggunakan beberapa teknik yang relevan yaitu: 

1. Wawancara mendalam (in depth interview) 

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara 

dua orang, melibatkan seseorang yang ingin 

memperoleh informasi dari seorang lainya dengan 

mengajukan pertanyaan berdasarkan tujuan 

tertentu.53 Ciri utama dari wawancara adalah 

kontak langsung dengan tatap muka antara pencari 

informasi dan sumber informasi.untuk memperoleh 

informasi yang tepat dan objektif setiap pencari 

informasi harus mampu menciptakan hubungan 

baik dengan sumber informasi yaitu suatu situasi 

yang menunjukan bahwa informan bersedia bekerja 

sama, bersedia menjawab pertanyaan dan memberi 

informasi sesuai dengan pikiran dan keadaan yang 

sebenarnya.54  

Wawancara ada beberapa macam yaitu 

wawancara terstruktur dan wawancara tidak 

                                                           
      52 Lexy. J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: PT 

Remaja Rosda Karya, 1991), 95.  

      53 Deddy Mulyana, Metode Penelitian Kualitatif Paradigm Baru 

Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainya, (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2003), 180. 

      54 Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, 135-136. 
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berstruktur. Dalam penelitian ini akan 

menggunakan jenis wawancara yang tidak 

berstruktur (wawancara mendalam) agar mudah 

menggali informasi dan menemukan data 

penelitian. 

Wawancara tidak tersruktur adalah 

wawancara yang bebas dimana peneliti tidak 

menggunakan pedoman wawancara yang telah 

tersusun secara sisitematis dan lengkap untuk 

pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang 

digunakan hanya berupa garis-garis besar 

permasalahan yang akan ditanyakan.55 

Wawancara jenis ini lebih bersifat informal. 

Pertanyaan-pertanyaan tentang pandangan, sikap, 

keyakinan subjek atau tentang keterangan lainya 

dapat diajukan secara bebas kepada subjek. Teknik 

wawancara ini tidak dapat dipergunakan untuk 

pengukuran mengingat subjek mendapat kebebasan 

untuk menjawab sesuka hatinya dan pertanyaan 

yang diajukan dapat menyimpang dari rencana 

semula, namun dapat membantu menciptkan dan 

menjelaskan dimensi-dimensi yang ada dalam topik 

maslah.56 

Dalam penelitian ini informasi utama yang 

diperoleh adalah tentang perencanaan, 

pengorganisasian dan pelaksanaan dari program 

keterampilan di MAN 1 Ponorogo. Dan hal-hal 

yang berkaitan tentang manajemennya serta kondisi 

di MAN 1 Ponorogo yang mana akan di jelaskan 

pada bab selanjutnya. 

                                                           

      55 Sugiyono, Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: CV 

Alfabeta, 2005), 74. 

      56 Amirul Hadi, Metodologi Penelitian Pendidikan, 137. 
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2. Observasi 

Observasi diartikan sebagai pengalaman 

dan pencatatan secara sistematik terhadap gejala 

yang tampak pada objek penelitian. Pengamatan 

dan pencatatan yang dilakukan terhadap objek di 

tempat terjadi atau berlangsungnya peristiwa 

disebut observasi langsung. Sedangkan observasi 

tidak langsung adalah pengamatan yang dilakukan 

tidak pada saat berlangsungnnya suatu peristiwa 

yang akan diselidiki misalnya peristiwa tersebut 

diamati melalui film, foto atau slide.57 

Penelitian ini menggunakan observasi yang 

tak berstuktur karena fokus observasi akan 

berkembang selam penelitian berlangsung. 

Observasi tak berstruktur adalah observasi yang 

tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa 

yang akan diobservasi. Dalam melakukan 

pengamatan peneliti tidak menggunakan instrumen 

yang telah baku tetapi berupa rambu-rambu 

pengamatan.58 Tahap-tahap observasi ada tiga 

yaitu: 

a. Observasi deskriptif, dilakukan saat memasuki 

situasi sosial tertentu. Pada saat ini peneliti 

belum membawa masalah yang akan diteliti 

maka peneliti melakukan penjelajahan umum 

dan menyeluruh, melakukan deskripsi terhadap 

semua yang dilihat, didengar dan dirasakan. 

b. Observasi terfokus, pada tahap ini peneliti 

melakukan observasi yang difokuskan pada 

aspek tertentu yang menghasilkan kesimpulan. 

                                                           

      57 
 
Ibid., 129. 

      58 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

228. 
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c. Observasi terseleksi, pada tahap ini peneliti telah 

menguraikan fokus yang ditemukan sehingga 

datanya lebih rinci. Pada tahap ini peneliti telah 

menemukan karakteristik, perbedaan serta 

persamaan antar kategori. Dalam teknik ini 

peneliti mengobservasi tentang perencanaan, 

pengorganisasian dan pelaksanaan dari program 

keterampilan di MAN 1 Ponorogo dan semua 

kegiatan yang berkaitan dengan manajemen di 

MAN 1 Ponorogo. 

3. Dokumentasi 

Dokumen merupakan catatatan peristiwa 

yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk 

tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari 

seseorang.59 Data dari hasil dokumentasi digunakan 

sebagai sebagai data pelengkap dan pendukung 

hasil wawancara dan observasi. 

 Dokumentasi penelitian ini berupa gambar 

sarana dan prasarana, catatan sejarah, letak 

geografis, visi dan misi sekolah, keadaan guru dan 

murid, data guru dan staf MAN 1 Ponorogo serta 

data-data tertulis lainya yang memperkuat hasil 

penelitian ini. 

F. Teknik Analisis Data 

 Analisis data dalam penelitian kualitatif 

dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama 

di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Analisis 

sebelum dilapangan dilakukan terhadap data hasil studi 

pendahuluan atau data sekunder yang akan digunakan 

untuk menentukan fokus penelitian. Analisis data  yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data 

                                                           
      59 Ibid., 240. 
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model Miles dan Huberman. Mereka berpendapat 

bahwa aktivitas dalam analisis kualitatif dilakukan 

secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus 

sampai tuntas sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas 

dalam analisis data yaitu: 

1. Data reduction, yaitu merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting dicari tema dan polanya. Dengan demikian 

data yang telah direduksi akan memberikan 

gambaran yang lebih jelas dan mempermudah 

peneliti untuk melakukan pengumpulan data 

selanjutnya. Dalam penelitan ini peneliti telah 

memilih data yang digunakan melalui seleksi atau 

memilih data dari penelitian melalui wawancara 

yang dihasilkan, baik itu dalam hal perencanaan, 

pengorganisasian dan pelaksanaan dari program 

keterampilan ini. 

2. Data display, penyajian data dalam penelitian 

kualitatif bisa  dilakukan dalam bentuk uraian 

singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart 

dan sejenisnya. Dengan mendisplaykan maka akan 

mudah untuk memahaminya, merencanakan 

rencana kerja selanjutnya. Dalam hal ini peneliti 

melakukan penyajian data melalui rekaman 

wawancara yang kemudian hasilnya peneliti 

jabarkan dalam penelitian ini pada bagian bab IV. 

3. Conclution Drawing, yaitu mengambil kesimpulan 

dan melakukan verifikasi data yang telah disajikan. 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan 

temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. 

Temuan dapat berupa deskripsi atau gaambaran 

suatu obyek yang sebelumnya masih remang- 
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remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.60 

Dalam penelitian ini kesimpulan mengenai 

pembahasan perencanaan, pengorganisasian dan 

pelaksanaan program keterampilan ini terletak pada 

bagian bab VI. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Dalam pengujian keabsahan data metode 

penelitian kualitatif menggunakan istilah yang berbeda 

dengan kuantitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian 

kualitatif meliputi uji creadibility, transferability, 

dependability, confirmability.61 Dalam uji creadibility 

penulis menggunakan teknik: 

1. Pengamatan yang tekun 

Pengamatan yang tekun berarti melakukan 

pengamatan yang lebih cermat dan 

berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka 

kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat 

direkam secara pasti dan sistematis serta peneliti 

dapat memberikan deskripsi data yang akaurat.62 

Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti dengan 

cara mengadakan pengamatan dengan teliti dan rinci 

secara berkesinambungan terhadap hal-hal yang 

berhubungan dengan manajemen dari program 

keterampilan di MAN 1 Ponorogo. 

2. Triangulasi 

Teknik triangulasi adalah teknik pemeriksaan 

keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau 

sebagai pembanding terhadap data itu. Menurut 

                                                           

      60 Ibid., 246-253. 

      61 Ibid., 272. 

      62 Ibid., 272. 
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Patton ada emapat macam triangulasi sebagai teknik 

pemeriksaan untuk mencapai keabsahan yaitu: 

a. Triangulasi data, yaitu menggunakan berbagai 

sumber data seperti dokumen, arsip, hasil 

wawancara, hasil observasi atau dengan 

mewawancarai lebih dari satu subjek yang 

dianggap memiliki sudut pandang yang berbeda. 

b. Triangulasi pengamat, yaitu adanya pengemat 

diluar peneliti yang turut memeriksa hasil 

pengumpulan data. 

c. Triangulasi teori, yaitu penggunaan teori yang 

berlainan untuk memastikan bahwa data yang 

dikumpulkan sudah memenuhi syarat. 

d. Triangulasi metode, yaitu penggunaan berbagai 

metode untuk meneliti suatu hal seperti metode 

wawancara dan observasi.63 

Uji transferability menunjukan derajat 

ketepatan atau dapat diterapkanya hasil penelitian 

kepopulasi dimana sampel tersebut diambil, oleh karena 

itu supaya orang lain dapat memahami hasil penelitian 

maka dalam membuat laporan harus jelas, rinci, 

sisitematis dan dapat di percaya. Sedangkan uji 

dependability sering disebut reabilitas. Penelitian yang 

reliable adalah apabila orang lain dapat mengulangi atau 

mereplikasikan proses penelitian tersebut. Pengujian ini 

dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap 

keseluruhan proses penelitian, caranya yaitu dilakukan 

oleh pembimbing untuk mengaudit kegiatan penelitian. 

Yang terahir yaitu confirmability atau sering disebut uji 

                                                           

      63 Affifuddin, Metode Penelitian Kualitatif (Bandung: CV Pustaka 

Setia, 2009), 143-144. 
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obyektivitas penelitian, peletian dikatakan obyektif bila 

hasil penelitian telah disepakati oleh banyak orang.64 

 

 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian 

Tahap-tahap dalam penelitaian ini ada tiga 

tahapan dan ditambah dengan tahapan terahir dari 

peneliti yaitu:65 

1. Tahap Pra Lapangan, dalam tahap ini peneliti 

memulai dengan perumusan rencana penelitian, 

memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajagi 

dan menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian. 

2. Tahap pekerjaan Lapangan, dalam tahap ini 

kegiatan penelitian dibagi menjadi: 

a. Memahami latar penelitian dan persipan diri, 

dimana seorang peneliti juga harus mengingat 

masalah etika. 

b. Memasuki lapangan, peneliti harus membina 

keakraban hubungan, memahami dan 

mempelajari bahasa dari orang-orang yang 

ada dalam latar belakang penelitianya, serta 

ikut terjun serta berperan dalam penelitianya. 

c. Berperan serta sambil mengumpulkan data, 

peneliti harus memperhatikan keterbatasan 

waktu penelitian, mencatat data, dan 

                                                           
      64 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, 

276-277. 

      65 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 127-148. 
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melakukan penelitian lapangan. 

 Disini peneliti akan melakukan pengamatan 

tentang perencanaan, pengorganisasian dan 

pelaksanaan dari program keterampilan di MAN 1 

Ponorogo, serta mengumpulkan data-data tambahan 

seperti sejarah Visi dan misi, profil dan data-data 

lainya yang dibutuhkan dalam melengkapi 

penelitian ini agar bisa menjadi penelitian yang 

mendapatkan hasil yang terbaik dan sempurna. 

3. Tahap Analisa Data, yaitu Peneliti menganalisa 

data-data yang diperoleh dalam bentuk dokumen, 

wawancara, dan observasi yang sedang dilakukan 

ditempat penelitian dan sesuai apa yang 

diharapakan peneliti serta kemudian dijadikan suatu 

dokumen penelitian. 

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Profil Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

a. Sejarah Singkat Berdirinya Madrasah Aliayh 

Negeri 1 Ponorogo 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

dengan nomor statistik Madrasah 311350217031 

berstatus Madrasah Negeri, sejak tahun 1982 

merupakan relokasi dari Madrasah Aliyah Negeri 

Ngawi. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

menempati areal seluas 13. 451 M2 di dataran 

rendah wilayah perkotaan sehingga 

memungkinkan perkembangan madrasah yang 

prospektif. Saat ini MAN 1 Ponorogo memiliki 21 

kelas rombongan belajar dengan 591 orang siswa 

dari kelas X sampai kelas XII.  Keberadaan siswa 

ini  dilayani oleh 55 orang tenaga guru (37 

berstatus PNS dan 18 orang non PNS) dan 19 

orang karyawan/karyawati (8 orang berstatus PNS 

dan 11 orang non PNS). 

Sejak berdiri tahun 1981 MAN 1 

Ponorogo telah mengalami beberapa kali 

pergantian kepemimpinan yaitu:  

a. Drs. Moh. Soehardi Tahun 1982 – 1987 

b. Drs. Zainun Sofwan Tahun 1987 – 1991 

c. Drs. H. Mahmuddin 

Danuri Tahun 1991 – 1999 

d. H. Kustho, 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. H. Wahib Tri 

Samanhudi Tahun 2009 – 2009 

h. Muhammad Kholid, 

MA Tahun 2009 – 2012 

i.  Drs. Purwanto Tahun 2012 – sekarang 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

menyediakan tiga program studi yang dapat 

dipilih oleh setiap siswa. Ketiga program studi 

tersebut adalah: Program Alam (IPA), Program 

Sosial (IPS), Program Agama. Didalam 

prakteknya kiprah MAN 1 Ponorogo sama 

sebagaimana SMA lainnya, hanya saja karena 

MAN 1 Ponorogo merupakan lembaga 

pendidikan yang berada dibawah naungan 

Kementrian Agama, maka dalam realisasinya ada 

sedikit perbedaan dalam hal muatan 

kurikulumnya yaitu jumlah jam untuk pendidikan 

agama mendapat porsi lebih banyak 

dibandingkan dengan SMA pada umumnya.  

Dengan demikian MAN 1 Ponorogo merupakan 

lembaga pendidikan yang seimbang dalam 

muatan kurikulum, karena disamping siswa 

diberi pendidikan umum secara memadai juga 

diberikan pendidikan agama yang cukup.66 

b. Letak Geografis 

MAN 1 Ponorogo beramatkan di 

Kelurahan Kertosari, Kecamatan Babadan, 

Kabupaten Ponorogo, tepatnya di Jalan Arief 

                                                           
      66 Lihat Transkip Dokumentasi Nomor : 01/D/29-IV/2019 
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Rahman Hakim nomor 02. Keseluruhan wilayah 

13.451 M2. Selain untuk pemukiman penduduk, 

sebagian juga merupakan kawasan persawahan 

yang memiliki potensi untuk tanam padi, tebu 

serta polowijo. Sebagai innstitusi pendidikan 

ditengah-tengah masyarakat kecamatan Babadan 

Kabupaten Ponorogo, menempati area yang 

strategiss di tepi jalur utama akses BUS antar 

kota, sehingga keberadaannya mudah terakses 

oleh semua elemen masyarakat pengguna 

pendidikan di beberapa kecamatan, yang

 memilik daya tarik berada di wilayah kota.  

c. Visi, Misi dan Tujuan Lembaga 

1) Visi Madrasah 

Terwujudnya lulusan yang 

Berakhlakul Karimah, berkecakapan hidup, 

dan berkualitas di bidang Imtaq dan Iptek 

serta peduli terhadap lingkungan. 

Indikator: 

a) Berakhlakul karimah : 

Memiliki prilaku yang santun dan 

menjunjung tinggi nilai kebenaran, 

menjauhi sikap dan prilaku yang buruk 

baik menurut norma agama maupun 

sosial kemasyakatan. 

b) Berkecakapan hidup 

Terampilan dalam bermasyarakat dan 

memiliki bekal keterampilan untuk 

kehidupannya. 

c) Berkualitas dibidang Imtak dan Iptek 
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Memiliki ilmu yang berkualitas dalam 

penguasaan Iptek dan mampu 

melaksanakan ibadah secara baik. 

d) Peduli terhadap lingkungan  

Berperilaku santun terhadap lingkungan 

dengan cara mengimplementasikan rasa 

cinta dan peduli lingkungan dalam 

kehidupan sehari-hari. 

e) Program Penyelenggara Keterampilan  

Mewujudkan lulusan yang mempunyai 

keterampilan yang memiliki kecakapan 

abad 21 di bidang Animasi, Multimedia, 

Desain Grafis, Perkantoran, Tata Boga 

dan Tata Busana. 

2) Misi Madrasah 

a) Peserta Didik, Ilmu yang ‘Amaliyah. 

b) Membiasakan Peserta Didik, beramal 

yang Ilmiyah.  

c) Menanamkan Keimanan dan Ketaqwaan 

kepada Allah SWT. 

d) Melaksanakan Budaya hidup bersih dan 

sehat sebagai wujud pelestarian  terhadap 

lingkungan. 

e) Melaksanakan Program Keterampilan 

sesuai dengan kebutuhan DU/DI. 

3) Tujuan Madrasah 

a) Peningkatan kualitas sikap dan amaliah 

keagamaan Islam warga Madrasah dari 

pada sebelumnya. 

b) Peningkatan kepedulian warga Madrasah 

terhadap kebersihan dan keindahan 

lingkungan Madrasah dari pada 

sebelumnya. 
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c) Peningkatan kualitas dan kuantitas 

sarana/ prasarana dan fasilitas yang 

mendukung peningkatan prestasi 

akademik dan non akademik. 

d) Meningkatkan pembinaan tim olimpiade 

mata pelajaran hingga mampu bersaing di 

ajang olimpiade mapel tingkat kabupaten 

yang diselenggarakan oleh Dinas 

Pendidikan Kabupaten dan Kementerian 

Agama. 

e) Mengalami peningkatan hasil nilai Ujian 

Nasional sebesar 0,50 dari tahun 

sebelumnya. 

f) Menghasilkan lulusan yang mampu 

memenuhi tantangan DU/DI dibidang IT. 

g) Mampu mengadakan ruang multimedia 

untuk menunjang kegiatan belajar 

mengajar. 

h) Mengembangkan model Pembelajaran 

lingkungan hidup lintas mata pelajaran. 

i) Mengembangkan model Pembelajaran 

lingkungan hidup lintas mata pelajaran. 

j) Penggalian dan pengembangan materi 

dan persoalan lingkungan hidup yang ada 

di masyarakat sekitar. 

k) Pengembangan metode belajar berbasis 

lingkungan dan budaya  

l) Pengembangan Pendidikan Ketrampilan 

yang terdiri dari Multimedia, Desain 

grafis, Anima.si, perkantoran, Tata Boga, 

Tata Busana dan seni kriya. 
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m) Menyiapkan lulusan yang mandiri, 

kreatif, inovasi dengan pendidikan 

intrepreneur. 

n) Menyiapkan lulusan yang berkompeten di 

bidang  Animasi, Multimedia, Desain 

Grafis, Perkantoran, Tata Boga dan Tata 

Busana.67 

4) Sasaran 

 Jangka panjang: 

a) Meraih kejuaraan dalam lomba saint 

tingkat internasional. 

b) Meraih kejuaraan pada kompetisi dan 

lomba dibidang seni dan olah raga 

ditingkat nasional. 

c) Meraih kejuaraan pada setiap lomba 

dibidang kreatifitas peserta didik. 

d) Meraih kejuaraan pada kompetisi lomba 

IT. 

e) Meraih kejuaraan pada kompetisi 

Kewirausahaan. 

Jangka menengah: 

a) Peserta didik meraih kejuaraan dalam 

lomba lingkungan Madrasah sehat. 

b) Terpenuhinya sarana kegiatan belajar 

mengajar dengan perangkat ICT untuk 

guru dan peserta didik. 

c) Tersedianya sarana kegiatan olah raga 

yang semakin memadai. 

d) Tersedianya   sarana   pendukung   

program ketrampilan yang memadai. 

                                                           
      67 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 03/D/29-IV/2019 



57 
 

 

 

e) Peserta didik lulus 100% dengan nilai 

terbaik. 

f) Jumlah peserta didik yang diterima di 

PTN meningkat. 

g) Peserta didik bebas dari pelanggaran 

norma-norma agama. 

h) Peserta didik menunjukkan perilaku yang 

sopan dan bertutur kata yang santun 

kepada para pendidik, orang tua, dan 

sesama teman. 

i) Peserta didik dari keluarga kurang 

mampu terbantu kesulitannya. 

j) Meraih juara Madrasah berlingkungan 

sehat. 

k) Peserta didik menguasai IT sesuai 

kebutuhan DU/DI 

l) Peserta didik mampu berwirausaha. 

5) Strategi. 

a) Meningkatkan kualitas persiapan 

pembelajaran pendidik melalui diklat. 

b) Tersedianya perangkat pembelajaran 

karakter bangsa. 

c) Meningkatkan kualitas PBM melalui 

peer-visit. 

d) Mengoptimalkan pemanfaatan 

laboratorium. 

e) Meningkatkan kualitas sistem penilaian. 

f) Menyelenggarakan Program Tambahan 

Belajar (PTB). 

g) Menyelenggarakan diklat/workshop 

peningkatan mutu pendidik. 

h) Mengoptimalkan kegiatan MGMP. 
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i) Menigkatkan sarana prasarana (daya 

listrik, TIK, perpustakaan, dan peralatan 

laboratorium). 

j) Mengoptimalkan pematauan PBM. 

k) Meningkatkan kegiatan supervisi. 

l) Mengadakan kerjasama dengan 

Perguruan Tinggi/LBB. 

m) Meningkatknan layanan informasi 

pendidikan melalui media elektronik 

(website, blog, email, PAS). 

n) Mengoptimalkan pembinaan olimpiade / 

pembinaan ekstra kurikuler. 

o) Mengoptimalkan Melengkapi sarana 

kegiatan ekstra kurikuler. 

p) Mengoptimalkan pembinaan kerohanian 

di madrasah. 

q) Mengoptimalkan kegiatan ibadah di 

Madrasah. 

r) Meningkatkan kedisiplinan dan 

ketertiban warga madrasah / penerapan 

tata tertib. 

s) Mengoptimalkan keikutsertaan dalam 

lomba kreatifitas peserta didik. 

t) Meningkatkan keteladanan dari para 

pendidik. 

u) Mengoptimalkan pendidikan berbasis IT. 

d. Profil Singkat Madrasah 

1. Nama Madrasah : MAN 1 Ponorogo 

2. Nomor Statistik 

Madrasah 

(NSM) 

: 31.1.35.02.17.031 
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3. 
Nama Kepala 

Madrasah 
: Drs. Purwanto 

4. Tahun Pendirian : Tahun 1981 

5. 
Jenjang 

Akreditasi 
: Terakreditasi A 

6. Status Madrasah : Negeri 

7. Jumlah Siswa : 605 

8. Jumlah Rombel : 21 

9. Jumlah Guru : 55 

10. 
Jumlah Tenaga 

Kependidikan 
: 19 

11. 
Alamat 

Madrasah 
: 

Jl. Arief Rahman 

Hakim 02 

Kertosari 

Babadan 

Ponorogo Jawa 

Timur Kode Pos 

63491 

12. No. Telp. : 0352-461984 

13. No. Fax. : 0352-461984 

14. E-mail : 
mansatupo@yaho

o.com68 

2. Struktur Organisasi MAN 1 Ponorogo 69 

                                                           
      68 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 02/D/29-IV/2019 

      69 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 05/D/29-IV/2019 

mailto:mansatupo@yahoo.com
mailto:mansatupo@yahoo.com
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3. Program Unggulan Man 1 Ponorogo 

a. Madrasah Adiwiyata Nasional. 

b. Program kerjasama pendidikan Pengembangan 

Teknologi Informasi dan 

Komunikasi(Pengembangan di bidang 

Multimedia, Animasi, Desain Grafis, 

Administrasi Perkantoran dan Robotika). 

c. Program keterampilan lain (Tata Boga dan Tata 

Busana). 

d. Program Keagamaan (Tahfidz dan Qiro’ah). 

e. Program Pengembangan Kepribadian (OSIM, 

PMR, Pramuka, Rohis, PKS, Paskibraka). 

f. Program Life Skill (Kewirausahaan, Olah 

Limbah, Menjahit, Karya Seni, Pembudidayaan 

Tanaman). 

g. Program Pengembangan Seni dan Budaya 

(Banjari, Kaligrafi, Seni Tari, Seni Musik). 

h. Program Pengembangan Olahraga (Sepakbola, 

Futsal, Bola Basket, Bola Voly, Catur, Bulu 

Tangkis, Tenis Meja). 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Perencanaan Program Keterampilan di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo  

  Sejalan dengan perkembangan jaman yang 

begitu pesat seperti yang kita rasakan saat ini, 

semua hal bisa dikatakan harus bisa mengikuti arah 

perkembangan jaman. Hal ini senada dengan apa 

yang dilakukan oleh MAN 1 Ponorogo yang mana 

madrasah ini termasuk madrasah yang tidak mau 

ketiggalan dengan kemajuan jaman salah satunya 

dengan mengadakan sebuah program keterampilan 

yang mana dengan adanya program keterampilan 

ini madrasah mempunyai sebuah proyeksi yang 

akan datang atau pandangan jauh kedepan. Seperti 

pernyataan yang dituturkan oleh bapak Mashuri:  
Madrasah meramalkan bahwa kedepannya itu 

dengan adanya program-program yang telah 

dilaksanakan di MAN 1 Ponorogo ini dapat 

membekali skill keterampilan bagi para peserta didik 

untuk menghadapi kehidupan yang akan datang.70 

 

 Dengan adanya sebuah proyeksi yang akan 

datang atau ramalan dari madrasah tentang adanya 

program keterampilan tersebut ada sebuah harapan 

dari madrasah yaitu program keterampilan ini dapat 

membekali para peserta didik untuk mempunyai 

keahlian dalam hal keterampilan atau mempunyai 

skill keterampilan, seperti keahlian memasak, 

menjahit, mendesain, dan tentunya keahlian dalam 

hal ilmu teknologi untuk lebih jelasnya bisa dilihat 

ditranskip lampiran obeservasi.71 Dan hal ini 

                                                           
      70 Lihat Transkip Wawancara Nomor : 01/W/18-III/2019 
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semakin diperkuat oleh adanya tujuan dari program 

keterampilan ini, seperti yang telah dituturkan oleh 

bapak M. Syaifudin, selaku ketua dari program 

keterampilan : 
Madrasah menetapkan tujuannya yaitu berawal dari 

visi kemudian diturunkan ke misi dan diturunkan 

lagi ke tujuan, yang mana tujuannya yaitu 

menciptakan siswa yang memiliki semangat mandiri 

yang memunyai kemampuan shese entrepreneurship 

dan tentunya siap pakai untuk memasuki dunia 

kerja.72 

 

 Dari pernyataan di atas dapat dilihat bahwa 

tujuan MAN 1 Ponorogo menyelenggarakan 

program keterampilan ini yaitu untuk menyiapkan 

para peserta didik untuk siap memasuki dunia 

kerja.  Setelah dapat kita ketahui tujuannya, 

madrasah mempunyai sebuah strategi dalam 

menyusun setiap program sehingga program 

keterampilan ini dapat berjalan sesuai dengan 

urutan kegiatannya, seperti yang telah diutarakan 

oleh bapak Mashuri, selaku bagian akademik dari 

program keterampilan ini :  
Madrasah menyusun program ini bahwa, program ini 

dilaksanakan pada pagi hari yang mana dalam satu 

minggu itu ada 6 jam pelajaran. Untuk programing 

itu 2 jam-2 jam dalam satu pertemuan sedangkan 

untuk tata boga dan tata busana itu 6 jam dalam satu 

kali pertemuan.73 

 

 Dengan adanya sebuah strategi tersebut 

bahwa madrasah mempunyai kebebasan dalam 

menyusun sebuah program ini agar dapat berjalan 
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dengan harapannya, karena madrasah sudah 

mendapatkan SK khusus untuk melaksanakan 

program ini yaitu untuk melaksanakan program 

keterampilan dipagi hari bukan di sore hari seperti 

ekstrakurikuker untuk SK bisa dilihat pada 

lampiran dokumentasi program keterampilan.74 

Agar program keterampilan ini dapat berjalan 

dengan lancar madrasah menyusun sebuah jadwal 

yaitu dengan berkerjasama dengan bagian 

kurikulum madrasah sebagaiman yang telah 

dituturkan oleh bapak M. Syaifudin yaitu : 
Karena MAN 1 Ponorogo ini sudah menjadi 

madrasah penyelanggara program keterampilan. 

Jadi, dalam menyusun jadwal program keterampilan 

ini bagian program keterampilan berkerjasama 

dengan bagaian kurikulum karena sebuah institusi 

pendidikan yang berperan dalam pengaturan jadwal 

adalah bagian kurikulum. 75 

 

 Dalam penyelenggaran program 

keterampilan di MAN 1 Ponorogo ini, tentunya 

harus diimbangi dengan fasilitas-fasilitas yang 

memadai, dari fasilitas tersebut tentunya adanya 

sumber dana atau anggaran untuk melaksanakan 

program keterampilan ini, dalam hal fasilitas ini 

MAN 1 Ponorogo ini bisa dikatakan sudah cukup 

memadai itu dapat dilihat pada transkip observasi,76 

untuk anggaran dari program ini yaitu berseumber 

dari pemerintah pusat sebagaimana yang telah 

dituturkan oleh bapak Mashuri : 
Semua angaran program keterampilan ini didanai 
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oleh pemerintah ada sedikit dana dari madrasah akan 

tetapi hanya sebagai pendukung saja dan ada dana 

dari siswa sendiri akan tetapi sangat minim dan nanti 

hasilnya siswa sendiri yang memilikinya.77 
 

 Dari pernyataan di atas dapat kita ketahui 

bahwa madrasah tidak sedikitpun mengambil 

anggaran dari peserta didik, jadi semuanya 

didapatkan dari pemerintah pusat. 

2. Pengorganisasian Program Keterampilan di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo 

  Pengorganisasian diartikan sebagai 

keseluruhan proses untuk memilih dan memilah 

orang-orang serta mengalokasikan sarana dan 

prasarana untuk membantu orang mencapai tujuan 

organisasi. Dalam sebuah organisasi tentunya yang 

tidak ketinggalan adalah sebuah struktur dari 

organisasi tersebut, seperti yang ada di MAN 1 

Ponorogo ini dimana untuk program keterampilan 

ini MAN 1 Ponorogo mempunyai struktur formal 

sebagaimana yang telah dituturkan oleh bapak 

Mashuri yaitu : 
Ada, ada struktur organisasi khusus yang ada dalam 

program keterampilan ini yaitu:  

Penanggung jawab: bapak kepala sekolah, pengelola 

atau ketua yang bertanggung jawab untuk kegiatan 

program ini yang saat ini di ketuai oleh bapak M. 

Syaifudin dan bagian akademik, saya itu bagian 

akademik yang mengelola tentang kurikulum, jadwal 

dan juga yang lain-lain. Yang ketiga bagian 

administrasi yaitu yang menyangkut masalah 

keuangan untuk saat ini dipegang oleh ibu Masna 

Kurniawati.78 
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 Jadi, dengan adanya sebuah struktur khusus 

yang sudah tersusun secara rapi ini akan ada 

seorang penanggung jawab masing-masing 

sehingga akan bisa fokus untuk pengembangan 

program keterampilan ini. Selain itu di MAN 1 

Ponorogo ini, madrasah mengelompokkan setiap 

program keterampilannya dengan begitu rapi dan 

sesuai dengan kebutuhan di masa yang akan 

datang, dalam hal ini dapat dilihat dalam setiap 

programnya ynag sudah dapat berjalan dengan 

begitu baik, hal itu dapat dilihat pada transkip 

observasi79 dan  seperti yang telah dituturkan oleh 

bapak Syaifudin yaitu : 
Madrasah mengelompokkan program keterampilan 

ini sesuai dengan kebutuhan masa depan siswa di 

MAN 1 ini ada beberapa program yaitu animasi, 

multimedia, desian grafis dan perkantoran yang 

mana program tersebut sudah lebih dulu ada dan 

berkerja sama dengan ITS Surabaya khususnya 

masalah IT dan madrasah merasakan perlu adanya 

tambahan untuk program ini yaitu muncul program 

baru yaitu tata boga dan tata busana.80 

 

 Dari pernyataan tersebut munculah seorang 

penanggung jawab dari setiap program 

keterampilan ini, sebagaimana yang telah 

dituturkan oleh bapak Mashuri : 
Jadi di sini ada beberapa guru, misalkan yang IT itu 

ada 7 guru kusus IT mereka kita arahkan ke masing-

masing program, jadi ada program rekayasa 

perangkat lunak atau programing jadi secara 

sepesifik kita akan kepada guru yang ahli tentang ini 
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ya pada penanggung jawab pada programnya.  

Kemudian ada yang multimedia walaupun semua IT 

itu harus menguasai semuanya akan tetapi ini ada 

satu guru yang sebagai penanggung jawab program 

ini, multimedia ada, desain ada, dan animasi ada, 

jadi masing-masing itu bertanggung jawab terhadap 

pengembangan program ini.   juga ada guru tata boga 

dan lulusan tata boga selain mengajar ia harus 

bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dari 

program ini dan juga guru tata busana yang 

didatangkan dari lulusan tata busana dan selain 

mengajar mereka juga harus bertanggung jawab 

terhadap kelancaran program tersebut sesuai dengan 

rancangan yang telah kita rencanakan sebelumnya.81 

 

 Jadi, dapat kita lihat bahwa dari sekian 

banyak program keterampilan yang ada di MAN 1 

Ponorogo ini ada penanggung jawab dari setiap 

programnya, dengan begitu proses pembelajaran 

dapat terkonsentrasi pada masing-masing program 

keterampilan. Program keterampilan ini sudah 

mempunyai fasilitas-fasilitas pendukung masing-

masing termasuk ruangan khusus untuk masing-

masing program, sebagaimana yang telah tuturkan 

oleh bapak M. Syaifudin yaitu : 
Jadi, di MAN 1 ini ada kelas IPA, IPS dan Agama 

dengan masing-masing program yaitu ada 

multimedia, desain grafis, animasi, perkantoran, tata 

boga dan tata busana, jadi nanti ada kelas misalnya: 

IPA animasi, IPS multimedia dan Agama desian 

grafis. Dan untuk ruangan nya tentunya khusus yaitu 

yang IT di Lab Komputer, tata boga di Lab Tata 

boga dan tata busana di ruang tata busana.82 
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 Untuk lebih memfokuskan pada masing-

masing program agar dapat terlaksana dengan baik 

dan sesuai harapan dari madrasah madrasah 

menyediakan ruangan-ruangan khusus, dalam 

pembagian ruangan tersebut madrasah juga harus 

menyesuaikan sumber daya manusianya, untuk 

fasilitas penunjang dari program keterampilan bisa 

dilihat pada transkip obsevasi pada bagian 

lampiran,83 bahkan dalam pembelajarannya ini 

tidak hanya dilakukan diruangan saja akan tetapi 

terjun ke lapangan, hal itu dapat dilihat pada 

transkip observasi,84  maka dari itu madrasah harus 

mengetahui siapa saja yang akan mengikuti dari 

masing-masing program tersebut sehingga dapat 

menyesuaikan dengan ruangan yang ada, sehingga 

sebelum peserta didik baru masuk ketika 

pendaftaran penerimaan peserta didik baru selain 

peserta didik memilih masing-masing jurusan juga 

harus wajib memilih salah satu dari program 

keterampilan yang ada dan ini dengan 

menggunakan model siapa yang cepat dia akan 

dapat, maksudnya peserta didik yang daftar lebih 

awal akan bebas memilih salah satu program yang 

ada sedangkan peserta didik yang telat mendaftar 

atau mendaftar di paling akhir dan hanya tersisa 

beberapa program saja maka dengan terpaksa 

peserta didik harus memilih program keterampilan 

yang tersisa, hal ini sebagaimana yang telah 

dituturkan oleh bapak Syaifudin : 
Jadi untuk siswa yang mengikuti program 

keterampilan ini dimulai dari pertama penerimaan 
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peserta didik baru, dari hal tersebut siswa ketika 

mendaftar menjadi peserta didik baru harus juga 

memilih salah satu program katerampilan yang ada 

dan itu wajib akan tetapi setiap program itu ada 

kouta terbatasnya dan apabila ada siswa yang 

mendaftar terakhir dan hanya ada satu program yang 

tersisa maka siswa wajib mengambil program 

tersebut.85 

  

 Dengan penjelasan di atas semakin jelas 

sejak kapan siswa mengikuti program keterampilan 

ini dan bagimana proses pemilihan masing-masing 

program oleh peserta didik. 

3. Pelaksanaan Program Keterampilan di 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo  
  Setelah mengetahui tentang bagaiman 

perencanaan dan penorganisasian yang paling 

penting adalah pelaksanaan dari program 

keterampilan di MAN 1 Ponorogo ini, pelaksanaan 

adalah perealisasian dari sebuah rancangan awal 

yang telah dibuat sebelumya. Untuk itu kita harus 

mengetahui siap saja yang wajib mengikuti 

program ini, sebagaimana yang telah dituturkan 

oleh bapak Mashuri yaitu : 
Semua siswa wajib mengikuti program keterampilan 

ini, karena MAN 1 Ponorogo sudah mendapatkan 

SK khusus untuk melaksanakan program 

keterampilan ini masuk pada pagi hari dan dimulai 

dari kelas 10 ketika mendaftar peserta didik baru dia 

harus memilih jurusan apa dan program 

keterampilan apa yang dia pilih jadikan ada IPA, IPS 

dan Agama. Misalkan ada yang mengambil jurusan 

IPA dan mengambil program keterampilan animasi 

dan harus wajib memilih itu sehingga akan kami 
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buat kelas khusus misalkan kelas IPA program 

keterampilan animasi ini dibuat satu kelas, jurusan 

IPS mengambil program keterampilan tata boga dan 

harus menyesuaikan dan wajib mengambil program 

keterampilan.86 

 

  Jadi dari wawancara tersebut dapat 

disimpulkan bahwa sejak kelas 10 peserta didik 

sudah wajib mengikuti program keterampilan ini, 

dan tentunya dalam proses pembelajaran dibutuhan 

seorang guru ahli dari masing-masing program 

keterampilan ini, sebagaimana yang telah 

dituturkan oleh bapak Mashuri yaitu:  
 Setiap program keterampilan memiliki guru khusus 

yang memang berkompeten diprogram tersebut atau 

ahlinya. Dan madrasah memang membuka peluang 

kepada guru yang ingin mengembangkan 

keterampilan tersebut dan menjadi guru di madrasah 

ini.87 
 

  Untuk menciptakan peserta didik yang 

mempunyai keahlian dalam bidang keterampilan 

MAN 1 Ponorogo memfasilitasi para peserta didik 

dengan guru pengajar yang handal atau mempunyai 

keahlian dalam bidangnya dan bukan guru 

sembarangan karena para guru tersebut memang 

lulusan dari bidangnya masing-masing, dan selain 

itu madrasah juga membuka peluang bagi para guru 

pengajar keterampilan ini untuk mengembangkan 

keahliannya di MAN 1 Ponorogo ini. Selain 

mendatangkan guru ahli para peserta program 

keterampilan ini juga mampu berkerja sama dengan 

pihak-pihak terkait untuk melancarkan kegiatannya 
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ini misalnya dengan pihak kepolisian dalam hal 

pembuatan film lalu lintas.88 Dan untuk 

pembelajaran program keterampilan yang ada di 

MAN 1 Ponorogo ini materinya itu dibuat oleh 

madrasah dengan menggabungkan antara silabus 

dari pemerintah dengan kurikulum dari madrasah 

itu sendiri, sebagaimana yang telah diutarakan oleh 

bapak Mashuri : 
Materi pembelajaran program keterampilan ini 

disesuaikan dengan silabus dari pemerintah dan 

digabungkan dengan kurikulum dari MAN 1 itu 

sendiri, yang mana MAN 1 sejak lama sudah 

bekerjasama dengan ITS Surabaya dengan program 

khusus pendampingan program IT yaitu dengan 

program PRODISTIK. Dan kurikulum itu 

digabungkan antara kurikulum ITS dengan 

kurikulum dari pemerintah dan diformulasikan untuk 

menjadi suatu kurikulum dari program keterampilan 

yang ada di MAN 1 ini. 89 
 

  Jadi, selain medapatkan silabus dari 

pemerintah MAN 1 Ponorogo juga menggabungkan 

kurikulum madarasah dengan kurikulum  ITS 

Surabaya, dengan demikian para guru pengajar 

semakin mudah dalam mengajarkan program 

keterampilan yang ada di MAN 1 Ponorogo ini, 

adapun para guru pengajar program keterampilan 

yang ada di MAN 1 Ponorogo ini mempunyai 

keahlian yang tidak bisa diragukan lagi, 

sebagaimana yang telah dituturkan oleh bapak 

Mashuri yaitu:  
Sepeti yang sudah kita jelaskan sebelumnya 

khsusnya bidang IT ada bapak Praba Yuda, Arif 
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subangkit animasi dan desian grafis dan bapak Dadot 

Eko S.Pd itu pada multimedia selain itu mereka juga 

di bantu oleh guru-guru yang berkompenten ini 

hanya pada materi-materi dasar saja seperti bapak 

In'am. Sedangkan Tata boga itu oleh ibu Ayu Ruwi 

S.Pd beliau adalah lulusan S1 pendidikan tata boga 

dan ibu Marantika yang mengajar pada tata boga 

beliau adalah lulusan tata busana. Jadi masing-

masing ini program kita sudah mempunyai SDM 

yang cukup untuk bisa lebih mengembangkan 

program keterampilan yang ada di MAN 1 Ponorogo 

ini.90 
 

 Setiap guru program keterampilan yang ada 

di MAN 1 ini mempunyai keahlian-keahlian yang 

tidak bisa diragukan karena mereka lulusan yang 

sesuai dengan program yang ada di MAN 1 

Ponorogo ini. Misalnya pada program IT itu sudah 

menggunakan para pengajar yang memang ahli 

dalam bidangnya untuk kegiatan pembelajaran dari 

program keterampilan programing bisa dilihat pada 

bagian lampiran observasi yang bertempat di 

laboratorium komputer.91 Jadi masing-masing ini 

program kita sudah mempunyai SDM yang cukup 

untuk bisa lebih mengembangkan program 

keterampilan yang ada di MAN 1 Ponorogo ini. 

Dan untuk saat ini program keterampilan ada yang 

sudah dapat berjalan dan ada yang belum 

terlaksana, sebagaimana yang telah di tuturkan oleh 

bapak M. Syaifudin yaitu : 
Untuk program keterampilan di MAN 1 ini ada yang 

sudah terlaksana dan ada yang belum terlaksana akan 

tetapi sudah 90 % terlaksana dengan baik, dari 
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beberapa program tersebut ada satu program yang 

belum dapat dilaksanakan yaitu karya tekstil, 

dikarenakan minimnya sarana dan prasarana yang 

memadai  dan dirasa madrasah belum siap untuk 

melaksanakannya.92 

 

 Jadi, untuk ketuju program yang ada di MAN 

1 Ponorogo ini enam sudah terlaksana dan hanya 

satu yang belum karena terbatasnya fasilitas untuk 

program yang sudah terlaksana bisa dilihat pada 

transkip bagian observasi awal samai akhir, dimana 

didalamnya terdapat kegiatan dari masing-masing 

program keterampilan yang sudah terlaksana.93 Dan 

dari setiap program keterampilan ketika melakukan 

evaluasi mempunyai cara tersendiri, sebagaimana 

yang telah dituturkan oleh bapak Syaifudin : 

Untuk penilaian dari setiap program yang ada di MAN 

1 ini sesuai dengan kurikulum 2013 selain itu juga 

harus mempunyai produk yang sesuai dengan program 

keterampilannya yang dijadkan sebagai tugas akhir, 

misalnya: animasi produknya kartun, desain grafis 

produknya poster dan lain-lain.94 

Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui 

bahwa setiap program keterampilan mempunyai 

evaluasi masing-masing dan tugas akhir di MAN 1 

Ponorogo ini menggunakan model tugas akhir yaitu 

berupa produk-produk yang sesuai dengan 

programnya dan di dalam pelaksanaan program 

keterampilan pastinya ada sebuah kendala dan 
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solusinya, sebagaimana yang telah dituturkan oleh 

bapak M. Syaifudin yaitu : 

Jadi setiap program atau kegiatan itu mempunyai 

kendala apapun itu bentuknya lain halnya dengan 

program yang ada di MAN 1 ini, di sini kendalanya 

adalah ketika ada peserta didik yang mendaftar 

terakhir pada penerimaan peserta didik baru dan hanya 

tersisa satu program saja dan siswa harus memilihnya 

itu dan ketika ditengah perjalanan siswa merasa ada 

kurang cocok dari sini ada seperti keterpaksaan akan 

tetapi itu sudah menjadi konsekuensinya. Dan solusi 

dari kedala tersebut seorang guru yaitu membimbing 

dan terus membimbingnya akan tetapi siswa yang 

seperti itu tidak terlalu banyak.95
 

Jadi intinya pada pelaksanaan apapun itu 

pasti ada kendala dan solusi untuk mengatasinya, ini 

tidak jauh seperti yang ada di MAN 1 Ponorogo 

yang juga ada kendala dan solusi terbaiknya untuk 

mengatasi permasalahan tersebut.  
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

A. Analisis Data Tentang Perencanaan Program 

Keterampilan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Ponorogo 

Perencanaan adalah penetapan suatu perkerjaan 

terhadap apa yang harus dilakukan kedepannya sehingga 

apa yang direncanakan akan dapat berjalan sesuai 

dengan apa yang diinginkan atau sesuai dengan tujuan 

awal dari pembuatan sebuah pekerjaan tersebut. 

perencanaan memang menjadi dasar dari sebuah 

pekerjaan awal, tanpa ada sebuah perencanaan yang 

tepat maka apa yang diharapkan tidak akan dapat 

diperoleh. Dalam hal merencanakan pengajaran perlu 

memahami perbedaan-perbedaan dalam tujuan, maka 

perlu diadakan pendekatan-pendekatan dalam membuat 

perencanaan tersebut.96 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teori dari Inu Kencana Syafi'i dan T. Hani 

Handoko untuk digunakan sebagai alat dalam 

menganalisis hasil dari penelitian ini tentang 

perencanaan dari program keterampilan ini. 

Dengan demikian bahwa Madrasah Aliyah 

Negeri 1 Ponorogo memiliki langkah-langkah dalam 

pembuatan perencanaan program keterampilan ini sesuai 

dengan teori dari Inu Kencana Syafi'i dan T. Hani 

Handoko yaitu, Dengan demikian maka akan kelihatan 

bahwa dalam pembuatan sebuah perencanaan tidaklah 

gampang diperlukan sebuah ketelitian bahkan 

memerlukan pendekata-pendekatan yang relevan. Hal 

                                                           
      96 Suprihatiningsih. Prespesktif Mnajemen Pembelajaran Program 

keterampilan (Yogjakarta: CV Budi Utama, 2012), 12. 
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senada sama seperti apa yang sudah dilakukan oleh 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo ini bahwa dalam 

rangka melaksanaan sebuah program keterampilan 

madrasah ini terlebih dahulu menetapkan perencanaan 

terhadap program keterampilan yang ada di MAN 1 

Ponorogo ini. Hal pertama yang mereka rencanakan 

adalah mereka menetapkan proyeksi kedepan yaitu 

madrasah ini mempunyai proyeksi bahwa kedepannya 

dengan adanya program keterampilan yang ada di 

madarsah ini dapat membekali para peserta didik dengan 

skill keterampilan, hal tersebut sangat berhubungan 

dengan tujuan dari adanya program keterampilan ini 

yaitu setelah siswa lulus dari madrasah ini mereka selain 

harus melanjutkan kejenjang selanjutnya mereka juga 

sudah siap untuk memasuki dunia kerja, hal tersebut 

sudah sesuai dengan tuntutan masyarakat dan tentunya 

jaman di era globalisasi ini yaitu manusia harus 

mempunyai banyak skill bukan hanya berpaku pada satu 

skill akan tetapi manusia harus mengembangkan 

keterampilan-keterampilan yang lainnya. Selain hal itu 

untuk mensukseskan program keterampilan ini madrasah 

juga memiliki sebuah strategi dalam hal penetapan 

jadwal pengajarannya karena MAN 1 Ponorogo ini 

sudah mendapatkan SK dari pemerintah untuk 

melaksanakan program keterampilan ini, sehingga 

madrasah ini mempunyai kebebasan dalam hal 

penetapan jadwal pengajaran dari program keterampilan, 

maka dari itu madrasah harus bisa menyesuaikan antara 

pembelajaran kegamaan yang ada di madrasah ini 

dengan program keterampilan ini, sehingga madrasah 

yang berbasis keagamaan ini tidak terganggu program 

keagamaannya dengan program keterampilannya. 
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Dalam perencanaan sebuah program harus juga 

memperhatikan besar kecilnya anggaran yang harus 

dibutuhkan dengan tujuan, dengan menetapkan lebih 

awal berapa angaran yang dibutuhkan tidak akan 

menggangu proses pembelajarn program ketermpilan 

jika ada permaslahan di tengah-tengah pembelajaran. 

Jadi untuk anggaran yang dibutuhkan oleh MAN 1 

Ponorogo ini untuk melaksanakan program keterampilan 

sudah mendapat anggaran sendiri dari pemerintah pusat, 

jadi semua biaya sudah ditanggung oleh pemerintah dan 

apabila ada iuran dari peserta didik maka hal itu 

nantinya akan kembali lagi kepada peserta didik. 

 

B. Analisis Data Tentang Pengorganisasian Program 

Keterampilan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Ponorogo 

Program keterampilan adalah sebuah program 

yang lebih cenderung untuk membekali peserta didik 

dengan skill keterampilan sehingga untuk dapat 

terlaksana dengan baik, maka harus dibutukhan sebuah 

pengorganisasian yang baik juga. Karena 

pengorganisasian adalah suatu proses pengelompokkan 

kegiatan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diinginkan. 

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, 

pengelompokan dan pengaturan bermacam-macam 

aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, 

menempatkan orang-orang yang di aktivitas ini, 

menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan 

wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada 
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setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas 

tersebut.97 

Organisasi merupakan suatu sistem yang terdiri 

dari sub-sistem atau bagian-bagian yang saling berkaitan 

satu sama lainnya dalam melakukan aktivitasnya. 

Aktivitas ini bukanlah merupakan suatu kegiatan yang 

temporer atau sesaat saja, akan tetapi merupakan 

kegiatan yang memiliki pola atau urut-urutan yang 

dilakukan secara relatif teratur dan berulang-ulang.98 

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teori dari 

Husaini Usman untuk digunakan sebagai alat dalam 

menganalisis hasil dari penelitian ini tentang 

pengorganisasian dari program keterampilan ini. 

Dengan demikian, dalam hal pengorganisasian 

ini terdapat langkah-langkah dalam pengorganisasian 

program keterampilan ini, berdasarkan teori dari Husaini 

Usman, yaitu dapat dijelaskan bahwa program 

keterampilan yang ada di MAN 1 Ponorogo ini dalam 

hal organisasinya yaitu meliputi: struktur, 

pengelompokan kegiatan, pembagian tugas dan 

pembagian kelas. Yang pertama mengenai struktur dari 

program keterampilan yang ada di MAN 1 Ponorogo ini 

sudah mempunyai struktur formal yang sudah tersusun 

secara rapi, Jadi dengan adanya sebuah struktur yang 

sudah tersusun secara rapi nantinya sudah ada 

penanggung jawabnya dari setiap bagian-bagian yang 

sudah ditentukan oleh madrasah, dalam hal ini struktur 

ini juga menaungi semua program keterampilan yang 

ada di MAN 1 Ponorogo ini, jadi semua akan mudah di 

                                                           
      97 Malayu, Manajemen Dasar, Pengertian dan Masalah (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2007), 40.  
      98 Priyono, Pengatar Manajemen (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 

2007), 37. 
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kontrol oleh atasan terkait kekurangan dari setiap 

program ini. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Langkah yang kedua yaitu tentang 

pengelompokan kegiatan atau bisa dikatakan 

pengelompokan program keterampilan yang ada di 

MAN 1 Ponorogo ini, untuk program keterampilan yang 

ada di madrasah ini ada enam program keterampilan 

yaitu, animasi, multimedia, desain grafis, perkantoran, 

tata boga, tata busana. Madrasah dalam menentukan 

tentang pengadaan program ini juga memperhatikan 

kebutuhan peserta didik di masa yang akan datang yaitu 

apakah program-program ini dapat bermanfaat bagi 

peserta didik dan apabila madrasah merasa ada sebuah 

program yang dirasa sudah dirasa kemanfaatannya sudah 

berkurang maka madrasah akan menganti program-

Penanggung Jawab Kepala Madrasah 

Drs. Purwanto 
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program tersebut dengan program yang lebih banyak 

manfaatnya. 

Langkah yang ketiga tentang pembagian tugas 

jadi dari setiap program-program keterampilan yang ada 

di MAN 1 Ponorogo ini tentunya ada orang-orang yang 

diberi amanah atau tanggung jawab dari masing-masing 

program dan madrasah tidak sembarangan guru bisa 

mengajarkan program keterampilan ini, madrasah 

mendatangkan guru-guru khusus untuk mengajarkan 

masing-masing dari program keterampilan ini, dengan 

harapan dengan adanya kebijakan seperti itu seorang 

pengajar akan lebih terfokus pada masing-masing 

program keterampilan yang mereka ajar sesuai dengan 

keahliannya. 

Langkah yang keempat tentang pembagian kelas, 

dalam hal pembagian kelas program keterampilan MAN 

1 Ponorogo ini tidak sembarangan menempatkan peserta 

didik program keterampilan pada sembarangan tempat 

akan tetapi madrasah memberikan fasilitas-fasilitas 

berupa ruangan khusus dan selain itu madrasah juga 

harus memperhatikan sumber daya manusianya. 

Sehingga ketika awal penerimaan peserta didik baru, 

peserta didik sudah harus memilih program keterampilan 

yang diminati sehingga madrasah tidak kesulitan dalam 

membagi ruangan-ruangannya nanti. 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo ini dalam 

hal mengelompokkan program keterampilannya yaitu 

disni terdapat enam program keterampilan yang sudah 

terlaksana dengan baik, dari ke enam program tersebut 

sudah terdapat siapa penanggungjawabnya yang mana 

dengan adanya penanggungjawab tersebut dapat 

menggerakkan masing-masing programnya dengan baik, 

selain itu dalam hal pengelompokan ruangan kelas di 
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Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo ini mempunyai 

metode tersendiri, yaitu madrasah mengelompokkan 

peserta didik tergantung pada waktu pendaftaran peserta 

didik baru mereka lebih dahulu atau awal maka mereka 

berhak memilih program apa yang mereka sukai sampai 

seterusnya selama kouta dari program tersebut masih 

ada.  

Dengan demikian madrasah ini mampu 

melaksanakan program-program ini dengan baik karena 

sejak awal madrasah sudah mampu memanajemen 

khususnya dalam hal pengelompokkan peserta didik 

maupun organisasinya ini dengan baik, sehingga setiap 

program yang ada di madrasah ini sudah memiliki 

keunggulan masing-masing, sehingga sesuai tujuan awal 

dari program ini yaitu mampu membekali peserta didik 

dengan ilmu skill keterampilan yang dapat digunakan 

atau diterapkan di kehidupan masyarakat dan tentunya 

mampu untuk bersiang di jaman era globalisasi ini. 

 

C. Analisis Data Tentang Pelaksanaan Program 

Keterampilan di Madrasah Aliyah Negeri 1 

Ponorogo 

Pelaksanaan adalah upaya untuk menggerakkan 

atau mengarahkan tenaga kerja (man power) serta 

mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud 

untuk melaksanakan pekerjaan secara bersama. Diantara 

kegiatan pelaksanaan (actuating) adalah melakukan 

pengarahan, bimbingan dan komunikasi. Pelaksanaan 
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disini yaitu mengarahkan tenaga kerja yang sesuai 

dengan pekerjaannya.99 

Madrasah Aliyah Negeri 1 Ponorogo adalah 

salah satu madrasah dibawah naungan kementerian 

agama yang melaksanakan  program keterampilan yang 

diperuntukan bagi para peserta didiknya. Di madrasah 

ini ada enam program keterampilan yaitu, animasi, 

multimedia, desian grafis, perkantoran, tata boga dan 

tata busana. Dalam pelaksanaannya program-program 

ini sudah berjalan sesuai ketentuan-ketentuannya 

masing-masing dan sudah sesuai dengan rencana 

awalnya. Karena pelaksanaan adalah sebuah realisasi 

dari rencana awal yang sudah disepakati bersama oleh 

pihak-pihak terkait. Jadi sebagaimana pengertian yang 

lain bahwa pelaksanaan adalah membuat bagaimana 

orang-orang tersebut bekerja untuk mencapai tujuan 

organisasi.100 Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teori dari Sondang P. Siagian dan Saiful 

Sangala, untuk digunakan sebagai alat dalam 

menganalisis hasil dari penelitian ini tentang 

pelaksanaan dari program keterampilan ini.   

Jadi, pelaksanaan program keterampilan di MAN 

1 Ponorogo ini sudah sesuai dengan tujuan dari 

madrasah, yang mana semua peserta didik diwajibkan 

untuk mengikuti salah satu dari program keterampilan 

yang ada, karena MAN 1 Ponorogo ini sudah 

mendapatkan SK dari pemerintah untuk melaksanakan 

program keterampilan ini, yang mana program 

                                                           
      99 Hadari Nawawi, Manajemen Strategik Organisasi Non Profit 

Bidang Pemerintahan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 

2005), 95. 

      100 Mamduh Hanafi, Konsep Dasar dan Perkembangan Teori 

Manajemen, 13. 
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keterampilan ini dilaksanakan pada pagi hari bukan pada 

sore hari sebagaimana program ekstrakurikuler, dengan 

pelaksanaan yang dilaksanakan pada pagi hari maka 

akan sesuai dengan jadwal madrasah dan akan 

memudahkan para guru untuk melakukan pengontrolan 

terhadap masing-masing peserata didik karena seorang 

guru akan bias lebih fokus.  

Dalam hal materi yang diajarkan madrasah 

mempunyai kebijakan sendiri yaitu madrasah 

menggabungkan silabus pemerintah dengan kurikulum 

dari madrasah, yang sudah sejak lama telah berkerja 

sama dengan ITS Surabaya dengan program khusus 

pendampingan program IT yaitu dengan program 

PRODISTIK.  Yang mana dari silabus pemerintah 

tersebut digabungkan dengan kurikulum madarsah dan 

diformulasikan menjadi kurikulum program 

keterampilan di MAN 1 Ponorogo ini. Dengan adanya 

kurikulum dari madrasah atau buatan madrasah sendiri 

atau penggabungan itu, akan memudahkan madrasah 

untuk melaksanakan program-programnya dan tentunya 

dalam melaksanakan evaluasi atau penilaian terhadap 

peserta didik karena madrasah memiliki pedoman dalam 

menentukan penilaian dan tentunya dalam pemberian 

tugas akhir, yang mana pada tugas akhir disini peserta 

didik untuk memuat sebuah hasil karya dari masing-

masing programnya.   
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BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang 

"Manajemen Program Keterampilan di MAN 1 

Ponorogo", dapat disimpulkan bahwa: 

1. Perencanaan program keterampilan di MAN 1 

Ponorogo yaitu, sesuai dengan langkah-langkah 

perencanaan dari Inu Kencana Syafi'i dan T. Hani 

Handoko yaitu tentang tujuan program keterampilan 

yaitu, tujuan untuk menciptakan semangat mandiri 

dengan kemampuan yang dimilikinya dan tentunya 

menjadi manusia yang siap pakai untuk masuk dalam 

dunia kerja, ramalan proyeksi yang akan datang, 

penetapkan sasarannya agar tujuan pembelajarannya 

tercapai, cara menyusun setiap program dan jadwal 

kegiataan agar setiap program dapat berjalan sesuai 

dengan urutan kegiatan, cara menyusun anggaran 

untuk digunakan dalam program keterampilan. 

2. Pengorganisasian program keterampilan di MAN 1 

Ponorogo yaitu, sesuai dengan langkah-langkah 

pengorganisasian berdasarkan teori dari Husaini 

Usman yaitu tentang pembuatan struktur formal 

terkait program keterampilan, pengelompokan 

kegiatan program keterampilan, pembagian 

tanggungjawab sesuai dengan program 

keterampilannya, dan pembagian kelas sesuai dengan 

metode dari madrasah. 

3. Pelaksanaan program keterampilan di MAN 1 

Ponorogo yaitu sesuai dengan teori dari Sondang P. 

Siagian dan Saiful Sangala bahwa dalam teori 

tersebut, program ini dilaksanakan oleh semua murid-
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murid MAN 1 Ponorogo dan bersifat wajib karena 

sudah mendapatkan SK dari pemerintah yang dimulai 

dari kelas sepuluh, yang diajarkan oleh mereka para 

guru-guru khusus yang memang menjadi van dari 

program tersebut dan dalam pelaksanaannya dimulai 

pada pagi hari dan dari enam program keterampilan 

yang sudah terlaksana untuk pembagian jam 

pelajarannya yaitu untuk program animasi, 

multimedia, desain grafis, perkantoran dilaksanakan 

tiga kali pertemuan dalam setiap minggunya dengan 

dua jam pelajaran sedangkan tata boga dan tata 

busana dilaksanakan satu kali dalam setiap 

minggunya pada hari sabtu pagi dengan waktunya 

masing-masing enam jam. Dengan model evaluasi 

yang menggunakan pendoman penilaian dari 

madrasah. 

 

B. Saran 

Demi perbaikan dan kesempurnaan serta 

peningkatan kualitas pendidikan, maka peneliti memberi 

saran-saran sebagai berikut :  

1. Hendaknya pelaksanaan program keterampilan yang 

sudah berjalan ini untuk lebih ditingkatkan lagi 

sehingga akan semakin dikenal MAN 1 Ponorogo ini 

hingga dunia luar juga akan membawa nama baik 

madrasah dan tentunya bisa mempunyai daya tarik di 

masyarakat khususnya para calon peserta didik untuk 

belajar di MAN 1 Ponorogo.  
2. Guru, siswa dan seluruh warga madrasah untuk 

selalu mendukung satu sama lain sehingga program-

program ini dapat berjalan sesuai dengan tujuannya, 

khusus bagi peserta didik untuk selalu giat menekuni 

setiap program yang dipilih karena semua itu akan 
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bermanfaat bagai kehidupan dimasa yang akan 

datang.  
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