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ABSTRAK 

 

Nurmayanti, Fitriana. 2019. Internalisasi Nilai-Nilai 

Keguruan Melalui Amaliyah Tadris di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mawaddah Coper 

Jetis Ponorogo. Skripsi. Jurusan Pendidikan Agama 

Islam Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan Institut 

Agama Islam Negeri Ponorogo. Pembimbing, Drs. 

Waris. M.Pd. 

 

Kata Kunci: Nilai-Nilai Keguruan, Amaliyah Tadris 

 

Praktek mengajar pada hakekatnya yaitu dimana 

seorang pendidik melakukan pengajaran atau memberikan 

pelajaran pada seseorang atau beberapa orang berupa ilmu 

pengetahuan, agar dipahami dan dipraktikkan dalam 

kehidupan sehai-hari. Salah satu cara untuk meningkatkan 

hasil kerja seorang guru, diperlukan pengetahuan, 

keterampilan serta sikap tertentu untuk menjadi profesional 

antara lain dengan jalan melaksanakan praktek mengajar. 

Dalam hal ini SMK Al-Mawaddah mempunyai program 

khusus terkait praktik mengajar yang biasa disebut dengan 

istilah amaliyah tadris, dimana praktik mengajar ini 

dilaksanakan oleh siswa SMK kelas XII Al-Mawaddah 

sebagai sarana untuk bekal mengabdi kelak di pondok, 

sekolah dan masyarakat. 

Peneltian ini bertujuan untuk: (1) menjelaskan latar 

belakang amaliyah tadris di SMK PP. Putri Al-Mawaddah 

Coper Jetis Ponorogo (2) mendeskripsikan dan menjelaskan 

proses kegiatan amaliyah tadris di SMK PP. Putri Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo (3) menjelaskan 

internalisasi nilai nilai keguruan melalui kegiatan amaliyah 

tadris di SMK PP. Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo. 



 

 
 

Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam pengumpulan 

data penulis menggunakan metode wawancara, observasi, 

dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yang 

digunakan peneliti disini meliputi reduksi data, display data, 

dan penarikan kesimpulan. Sedang, pengecekan keabsahan 

temuan menggunakan teknik triangulasi sumber dan 

triangulasi teknik. 

Berdasarkan analisis data ditemukan bahwa: (1) 

Latar belakang amaliyah tadris di SMK Al-Mawaddah 

Coper yakni karena sebagian besar lulusan SMK Al-

Mawaddah ditarik Pondok untuk menjadi ustadzah 

pengabdian minimal 1 tahun. (2) Proses kegiatan amaliyah 

tadris di SMK Al-Mawaddah Coper terbagi menjadi 2 

tahapan yakni amaliyah tadris kelompok besar yang terdiri 

dari 1 kelompok dan amaliyah tadris kelompk kecil yang 

terbagi menjadi 13 kelompok, dengan masing-masing guru 

pembimbing (mushrif/ah). (3) Internalisasi nilai nilai 

keguruan melalui kegiatan amaliyah tadris di SMK Al-

Mawaddah Coper diinternalisasikan melalui 4 kompetensi 

keguruan yakni kompetensi pedagogik yang mengharuskan 

calon guru untuk mengasah pengetahuannya secara 

mendalam, kompetensi kepribadian yang menjadikan mental 

calon guru menjadi pribadi yang percaya diri dan kreatif, 

kompetensi profesionalisme menjadikan calon guru yang 

kompeten dan ahli dalam bidang materi yang diampunya, 

sedang kompetensi sosial mengasah kemampuan interaksi 

dan komunikasi yang baik dengan lingkungan belajarnya. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 

 

 



 

 
 

 
 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Masalah pendidikan adalah masalah yang sangat 

penting dalam kehidupan. Bahkan tak hanya sangat 

penting saja, tetapi masalah pendidikan itu sama sekali 

tidak dapat dipisahkan dari kehidupan, baik kehidupan 

keluarga maupun bangsa dan negara. Maju mundurnya 

suatu bangsa dan negara sebagian besar ditentukan oleh 

majunya pendidikan di negara itu. 

Pendidikan merupakan suatu upaya untuk 

memberikan penanaman kepribadian yang dapat 

membawa anak didik kepada perubahan akhlak yang 

baik, sehingga diharapkan dengan pendidikan generasi 

muda sebagai penerus bangsa dapat melaksanakan 



 

 
 

tujuan pendidikan nasional sebagai cita-cita yang 

terkandung dalam pendidikan itu sendiri. 

Cita-cita luhur ini memerlukan realisasi dan tidak 

lepas dari peran pendidikan. Tujuan pendidikan yang 

tertuang dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 

Pasal 3 yang berbunyi: 

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 

bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 



 

 
 

mandiri dan menjadi warga negara yang 

demokratis serta bertanggung jawab.
1
 

Masalah amaliyah tadris praktek mengajar 

adalah penting bagi sebagai calon-calon guru yang 

mempunyai kualitas baik dalam mengajar, dalam 

rangka mencerdaskan anak bangsa, untuk memotivasi 

santri menjadi ustadzah. Di SMK Pesantren Putri Al-

Mawaddah sendiri mulai dari kelas satu aliyah sudah 

diberikan teori-teorinya, adapun pelaksanaannya 

amaliyah tadris sendiri di kelas tiga aliyah. 

Praktek mengajar merupakan kegiatan yang 

sangat penting bagi setiap siswa calon guru dan sebagai 

bekal untuk mempersiapkan dalam penyampaian 

pengetahuan, bimbingan kepada anak didik. Dalam 

praktek mengajar ini siswa dilatih untuk menunjukkan 

                                                             
1
 Tim Penyusun, Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 

Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 3 (Jakarta: 

Kloary Klede Putra Timur, 2003), 6. 



 

 
 

keaktifan dan kemampuannya serta melatih sikap 

mental dan performace siswa calon guru untuk tampil 

di depan kelas. 

Praktek mengajar merupakan kegiatan intra 

kurikuler yang dilaksanakan oleh SMK Al-Mawaddah, 

yang mencakup latihan mengajar dan pengelolaan 

sekolah secara terbimbing dan terpadu. Bagi siswa 

menerima pengetahuan- pengetahuan secara teoritis 

kemudian diimplementasikan secara langsung dalam 

praktek mengajar. 

Dengan praktek mengajar ini diharapkan siswa 

mendapatkan pengalaman pendidikan secara nyata di 

lapangan sebagai wahana terbentuknya tenaga pendidik 

yang memiliki seperangkat pengetahuan, ketrampilan, 

nilai dan sikap yang diperlukan serta mampu 

menerapkan dalam penyelenggaraan pendidikan dan 

pengajaran di sekolah umum di luar sekolah. 



 

 
 

Mengajar adalah suatu kegiatan memberikan 

ajaran-ajaran berupa ilmu pengetahuan dan lain-lain 

kepada seseorang atau beberapa orang agar mereka 

dapat memiliki dan memahami ajaran-ajaran tersebut, 

bahwa dalam praktek mengajar pada hakekatnya 

kitapun melakukan pengajaran atau memberikan 

pelajaran pada seseorang atau beberapa orang berupa 

ilmu pengetahuan. 

Amaliyah tadris atau praktek mengajar sendiri 

adalah suatu kegiatan dalam bentuk latihan mengajar 

yang dilaksanakan oleh seseorang secara terbimbing 

untuk mendapatkan ketrampilan dalam memberikan 

pelajaran dan ditempuh dalam waktu tertentu sebagai 

salah satu syarat untuk memenuhi program.
2
 

                                                             
2
 Mukhrin dkk, Pedoman Mengajar Bimbingan Praktis Untuk 

Calon Guru (Surabaya: Al-Ikhlas,2005), 20. 



 

 
 

Kebutuhan akan guru profesional yang makin 

mendesak adalah sejalan dengan tuntutan kapasitas 

mereka menjadi manajer kelas yang baik. Kemampuan 

guru dalam mengelola kelas ini menjadi keniscayaan, 

bahkan merupakan salah satu ukuran kemampuan 

profesional mereka. Dengan demikian, calon guru dan 

guru perlu dibekali ilmu tentang profesi dan 

profesionalisasi, serta manajemen kelas.
3
 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) “Al-

Mawaddah” merupakan lembaga swasta yang 

mendapatkan kepercayaan masyarakat untuk 

mengantarkan peserta didiknya untuk mencapai tujuan 

nasionalnya. Dan untuk  meningkatkan mutu 

pendidikan baik pendidikan umum maupun pendidikan 

keagamaan yang telah diupayakan di SMK “Al-

Mawaddah”, di antaranya untuk mempersiapkan peserta 

                                                             
3
 Sudarwan Danim, Inovasi Pendidikan (Bandung: Pustaka 

Setia, 2002), 5.  



 

 
 

didik menjadi manusia yang memiliki wawasan, 

pengetahuan, pengalaman, ketrampilan demi 

tercapainya tujuan pendidikan. Maka dengan praktek 

mengajar/ amaliyah tadris ini sangat menunjang 

lulusannya mampu mengapliaksikan disiplin ilmunya 

dalam masyarakat terutama dalam hal pendidikan. 

Berikut penuturan Usth. Hidayatun Nafi‟ah 

selaku Kepala SMK Al-Mawaddah terkait sebab 

diadakannya kegiatan amaliyah tadris di SMK Al-

Mawaddah, yakni sebagai berikut: 

“Kegiatan amaliyah tadris ini sudah ada sejak 

berdirinya Mts-MA Al-Mawaddah, selanjutnya 

diterapkan juga di SMK Al-Mawaddah, selain 

itu juga kegiatan amaliyah diterapkan sebagai 

bekal mereka kelak jika sudah lulus dari 

pondok, karena sebagian ada yang diambil untuk 

dijadikan ustadzah pengabdian pondok dengan 

jangka minimal 1 tahun.”
4
 

                                                             
4
 Lihat Transkrip Wawancara Nomor 02/W/21-II/2019 dalam 

Penelitian Ini. 



 

 
 

 

Dari penuturan di atas dapat diketahui 

bahwasanya, kegiatan amaliyah tadris di SMK Al-

Mawaddah tak lain karena untuk bekal pengabdian para 

santri setelah mereka lulus dari almamater tersebut, 

walaupun tidak semua santri mengabdi menjadi 

pendidik di Al-Mawaddah tetapi juga bisa menjadi 

bekal untuk mengabdi di masyarakat dan kampung 

halaman masing-masing. 

Sebagai pendidik tentulah harus mengusai 

terlebih dahulu tentang tata cara mengajar dengan benar 

dan baik, barulah dia bisa dikatakan sebagai pendidik 

yang profesinal. Maka dari itu, kegiatan amaliyah tadris 

ini sangatlah cocok diterapkan di SMK Al-Mawaddah 

sebagai bekal pengabdian kelak. 

Saat ini terdapat realitas bahwa lembaga 

pendidikan formal, mulai dari jenjang pendidikan dasar, 



 

 
 

pendidikan menengah, hingga pendidikan tinggi 

mengalami kemajuan pesat secara kuantitatif. Namun, 

bersamaan dengan itu kesempatan kerja semakin 

terbatas, dan kalaupun ada menuntut persyaratan 

pengetahuan dan keterampilan yang tinggi.
5
 

Salah satu cara untuk meningkatkan hasil kerja 

seorang guru, diperlukan pengetahuan, keterampilan 

serta sikap tertentu untuk menjadi profesional antara 

lain dengan jalan melaksanakan praktek mengajar.
6
 

Berpijak dari latar belakang di atas, maka penulis 

tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul 

“INTERNALISASI NILAI-NILAI KEGURUAN 

MELALUI AMALIYAH TADRIS DI SEKOLAH 

MENENGAH KEJURUAN SMK AL-MAWADDAH 

COPER JETIS PONOROGO” 

                                                             
5
 Ibid., 6. 

6
 Ahmad Sabri, Strategi Belajar Mengajar dan Micro Teaching 

(Jakarta: Ciputat Press, 2005), 148.  



 

 
 

B. Fokus Penelitian 

Setelah melihat realita yang ada di lapangan, 

fokus penelitian ini adalah bagaimana internalisasi 

nilai-nilai keguruan melalui kegiatan amaliyah tadris  di 

Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mawaddah 

Coper Jetis Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian 

di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut 

: 

1. Bagaimana latar belakang amaliyah tadris di SMK 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo? 

2. Bagaimanakah proses kegiatan amaliyah tadris di 

SMK Pesanren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo? 



 

 
 

3. Bagaimanakah Internalisasi nilai-nilai keguruan 

melalui amaliyah tadris di SMK Pesantren Putri Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo? 

D. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan rumusan masalah yang telah 

disebutkan, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai 

adalah: 

1. Untuk menjelaskan latar belakang amaliyah tadris 

di SMK Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo 

2. Untuk mendeskripsikan dan menjelaskan proses 

kegiatan amaliyah tadris di SMK Pesantren Putri 

Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo 

3. Untuk menjelaskan inernalisasi nilai-nilai keguruan 

melalui kegiatan amaliyah tadris di SMK Pesantren 

Putri Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo 

 



 

 
 

E. Manfaat Penelitian 

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat 

berguna baik secara teoritis maupun praktis bagi semua 

pihak: 

1. Dari segi teoritis 

a. Sebagai wahana pengembangan ilmiah bagi 

peneliti yang nantinya dapat diterapkan di tengah-

tengah masyarakat. 

b. Hasil penelitian ini dapat menjadi bahan 

tambahan pemikiran bagi orang-orang yang 

berkecimpung dalam bidang ini/ juga menjadi 

rangsangan bagi orang-orang yang belum tahu/ 

kurang memperhatikan dalam bidang ini. 

2. Secara Praktis 

a. Bagi lembaga pendidikan: lembaga ini dapat 

mengkoreksi diri sejauh mana lembaga tersebut 

dapat melangkah dan terlaksananya internalisasi 



 

 
 

nilai-nilai keguruan melalui kegiatan amaliyah 

tadris di SMK Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo. 

b. Bagi pendidik: sebagai pendorong dan motivator 

yang akan membantu para siswi dalam mencapai 

tujuan dan cita-citanya, sehingga terjadi satuan 

langkah dan tindakan, yang tetap guna, berdaya 

guna dan berhasil guna. 

c. Bagi penulis: sebagai sarana untuk menambah 

wawasan dan memperkaya pengetahuan dalam 

bidang internalisasi nilai-nilai keguruan melalui 

kegiatan amaliyah tadris di SMK Al-Mawaddah 

Coper Jetis Ponorogo. 

d. Bagi pemerintah dan masyarakat: sebagai 

sumbangan pemikiran dalam memecahkan 

masalah pendidikan yang dihadapi pemerintah, 

terutama dalam internalisasi nilai-nilai keguruan 



 

 
 

melalui kegiatan amaliyah tadris di SMK Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. 

 

F. Sistematika Pembahasan 

Untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang 

urutan  pembahasan skripsi ini agar menjadi sebuah 

kesatuan bahasa yang utuh maka penulis akan 

memaparkan mengenai sistematika pembahasan sebagai 

berikut: 

BAB I berisi pendahuluan, yaitu paparan 

mengenaigambaranumum penelitian, yang mencakup 

latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian 

sertasistematika 

pembahasan. 



 

 
 

BAB II berisi tentang telaah hasil penelitian 

terdahulu dan kajian teori,yang digunakan sebagai 

pedoman umum landasan dalam melakukan penelitian. 

BAB III berisi tentang metode penelitian, yang 

mana mencakup hal-hal yang berhubungan dengan 

pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, 

lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur 

pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan 

keabsahan data, dan tahapan-tahapan penelitian. 

BAB IV berisi paparan data umum mengenai 

sejarahsingkatberdirinya SMK Al-Mawaddah Coper 

Jetis Ponorogo, visi, misi, kurikulum, sistem pendidikan 

dan pengajaran, tenaga pendidik, keadaan fasilitas, letak 

geografis serta data khusus berupa hasil penelitian 

tentang latar belakang amaliyah, proses kegiatan 

amaliyah tadris, Internalisasi nilai-nilai keguruan 



 

 
 

melalui kegiatan amaliyah tadris di SMK Al-Mawaddah 

Coper Jetis  Ponorogo. 

BAB V berisi tentang analisis data terkait dengan 

Internalisasi nilai-nilai keguruan melalui kegiatan 

amaliyah tadris di SMK Al-Mawaddah Coper Jetis  

Ponorogo. 

BAB VI berisi penutup, yang meliputi 

kesimpulan serta saran hasil penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

1. Peneliti yang dilakukan oleh Arties Thungga 

Dhewi yang menyelesaikan skripsinya pada tahun 

2007 di STAIN Ponorogo Prodi Pendidikan Agama 

Islam Jurusan Tarbiyah dengan judul:  “Peran 

Amaliyah Tadris dalam Menumbuh-Kembangkan 

Potensi Santri Menjadi Ustadz (Studi Kasus di 

Pondok Pesantren Wali Songo Ngabar 

Ponorogo)”.
7
 

Dengan hasil penelitian ini diemukan latar 

belakang pelaksanaan amaliyah tadris di pondok 

pesantren Walisongo adalah untuk mencetak calon- 

calon guru profesional dalam rangka meningkatkan 

                                                             
7
Arties Thungga Dhewi, “Peran Amaliyah Tadris dalam 

Menumbuh Kembangkan Potensi Santri Menjadi Ustadz” (Skripsi, 

STAIN Ponorogo, 2007). 



 

 
 

kualitas mutu pendidikan dan pelajaran yang 

mengacu pada keterampilan mengajar bagi siswa 

calon guru di pondok pesantren Walisongo sendiri 

atau di luar pondok, adapun proses kegiatan dan 

pelaksanaan amaliyah tadris di pondok pesantren 

Walisongo dapat berlangsung dengan baik sesuai 

dengan teori- teori, langkah-langkah dalam prakek 

mengajar, dan implikasi dari amaliyah tadris dalam 

meningkatkan potensi santri menjadi ustadz di 

pondok pesantren Walisongo sangatlah membantu 

calon guru untuk lebih mendalami tentang stategi, 

metode dan langkah-langkah mengajar. Dengan 

amaliyah tadris santri dapa meningkatkan 

potensinya menjadi guru yang professional di masa 

yang akan datang. 

Dari pandangan penulis dapat dikatakan, 

bahwasanya kegiatan amaliyah tadris di PP. 



 

 
 

Walisongo Ngabar bertujuan untuk mencetak guru 

profesional di masa yang akan datang. Tidak jauh 

beda dari tujuan tersebut, bahwa kegiatan‟amaliyah 

tadris di SMK Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo 

diadakan sebagai tolak ukur pemahaman siswa 

terhadap mata pelajaran selama siswa menjadi 

pelajar di SMK Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo, selain itu juga sebagai bekal mengabdi 

di masyarakat kelak serta sebagai wahana 

pengembangan karakter yang berbeda dari SMK 

pada umumnya. 

2. Peneliti yang dilakukan oleh Siti Maimunah yang 

menyelesaikan skripsinya tahun 2015 di IAIN 

Ponorogo Jurusan Pendidikan Agama Islam  

dengan judul: “Internalisasi Nilai-Nilai 



 

 
 

Kedisiplinan di Pesantren Putri Al-Mawaddah 

Coper Jetis Ponorogo Periode 2014-2015.”
8
 

Dengan hasil penelitian bahwa nilai-nilai 

kedisiplinan terbentuk dari kebiasaan, keteladanan, 

dan pemberian motivasi terhadap para santriwati di 

pesantren dalam bentuk disiplin preventif seperti 

perintah dan larangan dan disiplin kuratif seperti 

pemberian ganjaran dan hukuman. Internalisasi 

nilai-nilai kedisiplinan di Pesantren Putri Al-

Mawaddah dari yang peneliti amati di asrama 

mempunyai cara dan metode tersendiri dalam 

pelaksanaan internalisasi nilai-nilai kedisiplinan 

santriwati yaitu dengan metode pembiasaan 

menjadi santriwati lebih disiplin, dengan metode 

peneladanan menjadikan santriwati memiliki 

akhlakul karimah serta nilai disiplin moral dan 

                                                             
8
 Siti Maimunah, “Internalisasi Nilai-nilai Kedisiplinan” (Skripsi, 

IAIN Ponorogo, 2015). 



 

 
 

dengan metode pemotivasian menjadikan pribadi 

yang takut untuk berbuat yang tidak sesuai dengan 

norma dan tata nilai yang berlaku di pesantren serta 

mengurangi frekuensi pelanggaran berdampak 

positif yaitu dengan adanya peningkatan disiplin 

serta menjadikan santriwati percaya diri, mandiri 

dan menjadikan kehidupan lebih teratur. 

3. Penelitian terdahulu oleh Nur Lailatul Mubarokah 

yang menyelesaikan skripsinya tahun 2017 di IAIN 

Ponorogo Jurusan Pendidikan Agama Islam dengan 

judul “Implementasi Nilai-nilai Keteladanan Guru 

dalam Pengembangan Karakter Siswa (Studi Kasus 

di SMP Negeri 4 Ponorogo).
9
 

Dengan hasil penelitian bahwa nilai-nilai 

keteladanan guru di SMP Negeri 4 merupakan nilai 

yang berkenan dengan kebaikan atau terkait dengan 

                                                             
9
 Nur Lailatul Mubarokah, “Implementasi Nilai-Nilai 

Keteladanan Guru Dalam Pengembangan Karakter Siswa” (Skripsi, 

IAIN Ponorogo, 2017). 



 

 
 

nilai baik dan buruk (etika). Nilai-nilai tersebut ada 

dalam diri guru dan kemudian dipraktekkan atau 

diberikan kepada siswa. Adapun nilai-nilai 

keteladanan guru di SMP Negeri 4 Ponorogo, 

meliputi: disiplin menghormati, kasih sayang. 

Implementasi nilai-nilai keeladanan guru di SMP 

Negeri 4 Ponorogo, diantarannya: hadir di sekolah 

tepat waktu, memakai seragam sesuai aturan 

besertakan atribut lengkap, bertutur kata baik 

apabila berkomunikasi, saling bertegur sapa, 

membuang sampah pada tempatnya, penyambutan 

siswa di pintu gerbang. Adapun implemenasi nilai-

nilai keteladanan guru dalam pengembangan 

karakter siswa adalah siswa terbiasa untuk 

memenuhi peraturan sekolah (disiplin untuk datang 

tepat waktu dan melengkapi atribunya, bersikap 

sopan dan ramah, membuang sampah pada 



 

 
 

tempatnya, dan siswa taat dengan tidak 

mengabaikan tugas dan amanah yang diarahkan 

kepada mereka). 

Adapun yang membedakan dengan skripsi di 

sini, yaitu terletak pada implementasi nilai-nilai 

pendidikan karakter yang dikembangkan. Jika hasil 

telaah terdahulu di atas implementasi nilai-nilai 

keteladanan guru dijadikan sebagai wahana 

berkembangnya kaketer siswa, lain halnya dengan 

skripsi yang peneliti tulis disini yang mana menitik 

beratkan pada Internalisasi nilai-nilai keguruan 

melalui kegiatan amaliyah tadris. 

 

B. Kajian Teori 

1. Nilai-nilai Keguruan 

a. Pengertian Nilai-nilai Keguruan 

Definisi Nilai menurut KBBI adalah 

yang pertama nilai itu harga (dl arti taksiran 



 

 
 

harga). harga uang (dibandingkan dengan 

harga uang yang lain). angka kepandaian, biji, 

ponten. Banyak sedikitnya isi, kadar, mutu. 

Sifat- sifat (hal-hal) yang penting atau berguna 

bagi kemanusiaan.
10

 

Definisi guru adalah guru yang 

memberikan contoh atau tauladan kepada 

siswa-siswinya. Eksistensi guru tidak hanya 

betugas di sekolah tetapi juga di masyarakat. 

Oleh karena itu, di manapun guru berada 

mereka harus dapat menjadi contoh yang baik. 

Dengan memberikan contoh yang baik ini guru 

akan dipercaya oleh siswa- siswinya dan 

masyarakat secara luas dalam melakukan 

transfer of value. Dengan kata lain tindak 

tandu atau prilaku guru harus mencerminkan 

                                                             
10

 Tim Penyusun, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Pusat 
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nilai-nilai etis masyarakat yang berlaku karena 

para guru menjadi panutan bagi siswa-siswinya 

dan masyarakat di sekitarnya. 

Pengertian nilai-nilai keguruan dapat 

disimpulkan bahwa niai- nilai keguruan adalah 

nilai untuk manusia sebagai pribadi yang utuh, 

misalnya kejujuran, nilai yang berhubungan 

dengan akhlak, nilai yang berkaitan dengan 

benar dan salah yang dianut oleh golongan 

atau masyarakat. 

b. Macam-Macam Nilai Keguruan 

Berdasarkan Kompetensi Guru 

Menurut Echols dan Shadily yang 

dikutip Swardi kata kompetensi berasal dari 

bahasa Inggris Competency sebagai kata benda 

Competence yang berarti kecakaan, kometensi, 

dan kewenangan. Seiring dengan pendapat 



 

 
 

Suparno menjelaskan bahwa kometensi 

biasanya dirtikan sebagai kecakapan yang 

memadai untuk melakukan suatu tugas atau 

sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan 

yang disyaratkan. Dalam pengertian yang luas 

di atas bahwa setiap cara yang digunakan 

dalam pelajaran yang ditujukan untuk 

mencapai kompetensi adalah untuk 

mengebangkan manusia yng bermutu yang 

memiliki pengetahuan, keterampilan, dan 

kemampuan sebagaimana disyaratkan.
11

 

Samana menjelaskan bahwa 

kompetensi guru adalah kemampuan yang 

ditampilkan oleh guru dalam melaksanakan 

kewajibannya memberikan pelayanan 

pendidikan kepada masyarakat Cooper dalam 
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sudjana membagi empat kompetensi guru, 

yang itu (1) mempunyai pengethuan tentang 

belajar dan tingkah laku manusia; (2) 

mempunyai pengetahuan dan menguasai 

bidang studi yang dibinanya; (3) mempunyai 

sikap yang tepat tentang diri sendiri, sekolah, 

teman sejawat dan bidang studi yang 

dibinanya; dan (4) mempunyai keterampilan 

teknik mengajar. 

Pada undang- undang No. 14 2005 

tentang Guru dan Dosen pada bab IV bagian 

kesatu pasal 10 ayat 1 dijelaskan bahwa 

kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, 

kompetensi social, kompetensi professional.
12

 

1) Kompetensi pedagogik 
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Kompetensi pedagogik adalah 

kemampuan mengelola pembelajaran 

peserta didik. Kompetensi pedagogik 

meliputi hal- hal berikut:  

a) Pemahaman terhadap peserta didik 

(1) Memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif 

(2) Memahami peserta didik dengan 

memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kepribadian, 

(3) Mengidentifikasi bekal ajar awal 

peserta didik  

b) Perencanaan pembelajaran 

(1) Memahami landasan pendidikan 

(2) Menerapkan teori belajar dan 

pembelajaran 



 

 
 

(3) Menentukan strategi pembelajaran 

berdasarkan karakteristik peserta 

didik, kompetensi yang akan 

dicapai dan materi ajar. 

(4) Menyusun rancangan pembelajaran 

berdasarkan strategi yang dipilih 

c) Pelaksanaan pembelajaran 

(1) Menata latar (setting) pembelajaran 

(2) Melaksanakan pembelajaran yang 

kondusif 

d) Mengevaluasi hasil belajar 

(1) Merancang dan melaksanakan 

evaluasi proses dn hasil belajar 

secara berkesinambungan 

(2) Menganalisis hasil evaluasi proses 

belajar dan hasil belajar untuk 



 

 
 

menentukan tingkat ketuntasan 

belajar 

(3) Memanfaatkan hasil penilaian 

pembelajaran untuk perbaikan 

kualitas program pembelajaran 

secara umum   

e) Pengembangan peserta didik untuk 

mengaktualisasikan potensi yang 

dimiliki 

(1) Memfasilitasi peserta didik untuk 

mengembangkan berbagai potensi 

akademik 

(2) Mempasilitasi peserta didik untuk 

mengebangkan berbagai potensi 

nonakademik  

 

2) Kompetensi kepribadian 



 

 
 

Kompetensi keperibadian adalah 

kemampuan personal yang mencerminkan 

kepribadian yang mantap dan stabil, 

berakhlak mulia, dewasa, arif, berwibawa 

serta menjadi teladan bagi peserta didik. 

a) Kepribadian yang mantap dan stabil 

(1) Bertindak sesuai dengan norma 

hokum 

(2) Bertindak sesuai dengan norma 

social 

(3) Bangga sebagai guru 

(4) Memiliki konsistensi dalam 

bertindak sesuai dengan norma   

b) Berakhlak mulia dan menjadi teladan 

(1) Bertindak sesuai dengan norma 

relijius (imam, taqwa, jujur, iklas, 

dan suka menolong) 



 

 
 

(2) Memiliki prilaku yang diteladani 

oleh peserta didik 

c) Kepribadian yang dewasa 

(1) Menampilkan kemandirian dalam 

bertindak sebagai pendidik 

(2) Memiliki etos kerja sebagai guru 

d) Kepribadian yang arif 

(1) Menampilkan tindakan yang 

didasarkan pada kemanfaatan 

peserta didik, sekolah, dan 

masyarakat 

(2) Menunjukkan keterbukaan dalam 

berfikir dan bertindak 

e) Kepribadian yang berwibawa 

(1) Memiliki prilaku yang berpengaruh 

positif terhadap peserta didik 

(2) Memiliki prilaku yang disegani  



 

 
 

3) Kompetensi professional 

Kompetensi profeional adalah 

kemampuan penguasaan materi 

pembelajaran secara mendalam, yang 

mencakup penguasaan materi, kurikulum 

mata pelajaran di sekolah dan substansi 

keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan 

metodologi keilmuannya. kompetensi ini 

meliputi hal- hal berikut; 

a) Menguasai substansi keilmuan yang 

terkait dengan bidang studi 

(1) Memahami materi ajar yang ada 

dalam kurikulum sekolah 

(2) Memahami hubungan konsep antara 

mata pelajaran yang berkaitan 



 

 
 

(3) Menerapkan konsep- konsep 

keilmuan dalam kehidupan sehari- 

hari 

b) Menguasai struktur dan metode keilmuan 

(1) Mengusai langkah- langkah 

penelitian dan kajian kritis untuk 

memperdalam pengetahuan atau 

materi bidang studi 

(2) Memahmi struktur, konsep dan 

metode keilmuan yang menaungi 

atau koheren dengan materi ajar 

 

4) Kompetensi sosial 

Kompetensi sosial adalah 

kemampuan guru untuk berkomunikasi dan 

berinteraksi secara efektif dan efisien 

dengan peserta didik, sesama pendidikan 



 

 
 

dan tenaga kependidiikan, orang tua atau 

wali peserta didik, dan masyarakat sekitar. 

a) Mampu berkomunikasi dan berinteraksi 

secara efektif dan efisien dengan peserta 

didik 

b) Mampu berkomunikasi dan berintraksi 

secara efektif dan efisien dengan sesama 

pendidik dan tenaga kependidikan 

c) Mampu berkomunikasi dan berinteraksi 

secara efektif dan efisien dengan orang 

tua atau wali peserta didik dan 

masyarakat sekitar.
13

 

2. Amaliyah Tadris 

a. Pengertian Amaliyah Tadris 

Secara etimologis amaliyah tadris berasal 

dari bahasa arab 
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yang terdiri dari dua suku kata amaliyah dan 

tadris. Kata amaliyah itu sendiri berasal dari 

kata ‘amalun dengan wazan ‘amila-ya’malu-

‘amalan turunan dari wazan fa’ila-yaf’alu-

fa’lan yang berarti membuat, berbuat, 

mengerjakan, praktik dan bertindak.
14

 

Sedangkan tadris mempunyai bentuk wazan 

darasa-yadrusu-darsan yang merupakan 

turunan dari wazan fa’ala-yaf’ulu fa’lan yang 

berarti ajar atau mengajar.
15

 Jadi, secara 

terminologis amaliyah tadris yaitu kegiatan 

praktik mengajar yang wajib dilaksanakan oleh 

siswa kelas akhir MA/ SMK sederajat sebagai 

bentuk realisasi teori mendidik dan mengajar 

yang dipelajari siswa-siswi dari kelas X sampai 
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dengan kelas XII atau kelas VII sampai dengan 

kelas XII dalam suatu ruang lingkup tertentu 

dan aturan tertentu pula. Tidak dipungkiri 

bahwasanya istilah amaliyah tadris sendiri 

jarang digunakan, karena biasanya istilah 

amaliyah tadris lebih dikenal dalam kalangan 

sekolah berbasis Islam, katakanlah sekolah 

yang menganut kurikulum pondok modern. 

Dalam bahasa Indonesia, amaliyah tadris 

berarti praktik mengajar, yang mana praktik 

mengajar biasanya dilaksanakan oleh 

mahasiswa perguruan tinggi fakultas 

pendidikan. 

Sama halnya dengan amaliyah tadris 

hanya berbeda penyebutannya, dalam 

perguruan tinggi praktik mengajar lebih 

dikenal dengan istillah micro teaching. Secara 



 

 
 

etimologis, micro teaching berasal dari dua 

kata yaitu micro berarti kecil, terbatas, sempit 

dan teaching berarti pembelajaran. Secara 

terminologis, micro teaching didefinisikan 

dengan redaksi yang berbeda-beda, namun 

memiliki subtansi makna yang sama.
16

 Berikut 

dikemukakan beberapa pengertian 

pembelajaran mikro menurut beberapa orang 

ahli: 

1) Menurut George Brown, pembelajaran 

mikro adalah kegiatan 

mengajar dalam skala kecil (mikro) yang 

dirancang untuk 

mengembangkan keterampilan baru dan 

memperbaiki ketrampilan yang lama. 
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2) Menurut Roestiyah, pembelajaran mikro 

merupakan suatu kegiatan mengajar di 

mana segala sesuatunya dikecilkan atau 

disederhanakan 

3) Menurut Michael J Wallace, pembelajaran 

mikro merupakan pembelajaran yang 

disederhanakan. Situasi pembelajaran 

dikurangi lingkupnya, tugas guru 

dipermudah, mata pelajaran dipendekkan 

dan jumlah peserta didik dikecilkan. 

4) J. Cooper & D.W. Allen mengatakan 

bahwa pembelajaran mikro adalah studi 

tentang suatu situasi pembelajaran yang 

dilaksanakan dalam waktu dan jumlah 

tertentu, yakni selama empat atau sampai 

dua puluh menit dengan jumlah siswa 

sebanyak tiga sampai sepuluh orang, 



 

 
 

bentuk pembelajaran disederhanakan, guru 

memfokuskan diri hanya pada beberapa 

aspek. Pembelajaran berlangsung dalam 

bentuk sesungguhnya, hanya saja 

diselenggarakan dalam bentuk mikro. 

5) Mc. Knight yang mengemukakan “micro 

teaching has been described as scaled 

down teaching encounter desingned to 

develop new skills and refine old ones” 

(Pengajaran mikro digambarkansebagai 

pertemuan pengajaran skala kecil yang 

dirancang untuk mengembangkan 

keterampilan baru dan memperbaiki 

keadaan lama). 

6) Sementara Mc. Laughlin & Moulton, 

mendefinisikan bahwa “micro teaching is 

as performance training method desingned 



 

 
 

to isolate the component part of teaching 

process, so that the trainee can master 

each component one by one in a simplified 

teaching situation” (Pengajaran mikro 

adalah metode pelatihan kinerja yang 

dimaksudkan untuk mengisolasi bagian 

komponen proses pengajaran, sehingga 

peserta pelatihan dapat menguasai masing- 

masing komponen satu per satu dalam 

sebuah situasi pengajaran yang 

disederhanakan).
17

 

Dalam hal ini, Zainal Asril 

mengungkapkan bahwa pembelajaran 

micro dapat diartikan sebagai cara latihan 

keterampilan keguruan atau praktik 

mengajar dalam lingkup kecil atau 

                                                             
17

 Zainal Asril, Micro  Teaching Disertai dengan Pedoman 

Pengalaman Lapangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 43. 



 

 
 

terbatas. Serta mengutip dari pendapat Mc. 

Laughlin & Moulton bahwa pembelajaran 

micro adalah sebuah model pengajaran 

yang dikecilkan atau disebut juga dengan 

real teaching. Jumlah pesertanya berkisar 

antara 5 sampai 10 orang, ruang kelasnya 

terbatas, waktu pelaksanaannya berkisar 

antara 10 dan 15 menit, terfokus kepada 

keterampilan mengajar tertentu, dan pokok 

bahasannya disederhanakan.
18

 

Dari beberapa pendapat tokoh di 

atas terkait pembelajaran mikro, dapat 

disimpulkan bahwasanya yang dimaksud 

micro teaching adalah metode latihan 

yang dirancang sedemikian rupa dengan 

jalan mengisolasi bagian-bagian 
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komponen dari proses pembelajaran 

sehingga calon guru/ pendidik dapat 

menguasai keterampilan satu per satu  

dalam situasi mengajar yang 

disederhanakan. 

b. Tujuan Amaliyah Tadris 

Praktek mengajar walaupun sifatnya 

latihan, hakekatnya adalah mengajar juga. 

Untuk menguraikan tujuan dari praktek 

mengajar ini, maka sebagai landasan 

bertolaknya adalah definisi praktek mengajar 

itu sendiri seperti yang penulis kutip di atas. 

Berdasarkan definisi praktek mengajar, maka 

ada 2 hal yang menjadi tujuan dari praktek 

mengajar. 

Agar seorang calon guru memiliki 

ketrampilan dalam memberikan pelajaran 



 

 
 

kepada murid-muridnya. Dimaksud dengan 

ketrampilan disini adalah kesigapan dan 

kemampuan seseorang untuk melaksanakan 

tugas secara baik dan berhasil disamping 

kemampuannya untuk menguasai 

permasalahan yang akan disampaikan pada 

orang lain, dan ketrampilan disini tidak datang 

begitu saja begitu praktek mengajar, sekaligus 

trampil  dalam mengajar. Tapi harus melalui 

kematangan-kematangan dan kemampuan-

kemampuan tersendiri. Maka untuk 

mendapatkan suatu ketrampilan dalam 

mengajar, sudah tentu ada syarat-syarat yang 

harus dipenuhi lebih dahulu oleh seorang calon 

guru. Syarat-syarat tersebut dapat dibagi dalam 

2 garis besar: 

a) Adanya kesiapan yang bersifat fisik 



 

 
 

Seorang calon guru, sebelum 

terjun ke arena praktek mengajar, maka 

secara physik ia harus sudah benar-benar 

menyakinkan, maksudnya, penampilan 

(performance) dirinya harus benar-benar 

menunjukkan adanya wibawa seorang 

guru. Dalam hal kesiapan secara fisik, 

ada beberapa hal yang perlu 

diperhatikan, antara lain: 

(1) Kondisi badan yang benar-benar 

sehat. 

(2) Kerapian dan kebersihan yang selalu 

terlihat jelas. 

(3) Sikap-sikap lahiriah yang wajar dan 

tidak dibuat-buat. 

b) Adanya kesiapan yang bersifat non fisik 



 

 
 

Dalam masalah ini, ada beberapa 

hal yang harus diperhatikan oleh seorang 

calon guru agar siap dan mampu 

memberikan pelajaran, yaitu: 

(1) Dikuasainya bahan secara baik. 

(2) Dikuasainya metodologi mengajar 

secara mantap. 

(3) Dikuasainya teknik berkomunikasi 

dengan orang lain (dalam hal ini 

teknik berkomunikasi dengan 

murid).
19

 

Agar seorang calon guru, lewat 

praktek mengajar dapat menyumbangkan 

dan mengembangkan ilmunya sesuai 

dengan profesi yang dimilikinya Seorang 

calon guru yang menjalankan praktek 
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mengajar, haruslah benar-benar 

memahami akan tugasnya, bahwa pada 

hakekatnya praktek mengajar adalah 

sama dengan mengajar. Bagi seorang 

calon guru dalam praktek mengajar, 

disamping untuk mendapatkan 

ketrampilan, maka arena praktek 

mengajar harus dijadikan sebagai wadah 

untuk menyumbangkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan, 

sesuai dengan keahlian dan profesi yang 

dimilikinya. Maka bagi seorang calon 

guru yang melaksanakan praktek 

mengajar yang harus dihayati secara baik 

dalam rangka menyumbangkan dan 

mengembangkan ilmu pengetahuan. Pra 

syarat-syarat tersebut ialah: 



 

 
 

(1) Adanya mental ilmu 

Mental ilmu, maksudnya seorang 

calon guru harus mempunyai sikap 

mental sebagai ilmuan, dimana tanpa 

keraguan, harus selalu siap kapan saja 

untuk menyumbangkan ilmu 

pengetahuan. 

(2) Adanya mental pengabdian 

Mental pengabdian, maksudnya 

agar seorang calon guru harus benar-

benar seorang yang penuh dedikatif. Ia 

tetap dengan setia menjalankan tugas-

tugas keguruan sekalipun hanya praktek 

mengajar, walaupun tidak mendapat gaji 

atau honor yang memadai. Sikap mental 

pengabdian bagi seorang calon guru 

adalah mutlak diperlukan, karena tanpa 



 

 
 

sikap mental yang penuh dedikasi, tak 

mungkin seseorang mampu 

menyumbangkan dan mengembangkan 

ilmu pengetahuan kepada orang lain 

(termasuk pada murid-murid). 

 Dengan demikian, kalau seorang 

calon guru yang praktek mengajar sudah 

memahami dan menghayati benar-benar 

apa tujuan dari praktek mengajar, maka 

calon guru dengan senang dan rela hati 

tanpa ada perasaan berat dan enggan lagi 

untuk melaksanakan tugas praktek 

mengajar dengan penuh kebanggaan, 

penuh kesadaran, demi kebaikan untuk 

dirinya sendiri dan orang lain. 

Tujuan Amaliyah menurut 

Ahmad Sarbi, Tujuan Umum: 



 

 
 

mempersiapkan mahasiswa calon guru 

untuk menghadapi pekerjaan mengajar 

sepenuhnya dimuka kelas dengan 

memiliki pengetahuan, keterampilan, 

kecakapan dan sikap sebagai guru yang 

profesional. 

Adapun Tujuan Instruksional 

Khusus: setelah mengikuti program 

Micro Teaching mahasiswa calon guru 

diharapkan: 

(a) Dapat menganalisis tingkah laku 

mengajar kawan- kawannya dan 

dirinya sendiri. 

(b) Dapat melaksanakan 

keterampilan khusus dalam 

mengajar. 



 

 
 

(c) Dapat mempraktekkan berbagai 

teknik mengajar dengan benar 

dan tepat. 

(d) Dapat mewujudkan situasi 

belajar- mengajar yang efektif, 

produktif dan efesien. 

(e) Dapat bersikap profesional 

keguruan.
20

 

 

c. Manfaat  Amaliyah Tadris 

Bagi seorang guru/ pengajar setelah 

mengetahui tentang apa  tujuan mengajar dan 

mengapa ia mengajar, adalah mutlak pula 

untuk mengetahui tentang apa kegunaan 

mengajar. 
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Bagi seorang muslim yang berilmu 

pengetahuan, meyakini benar bahwa ilmu 

seseorang itu harus diajarkan kembali pada 

orang lain. Ia harus secara ikhlas wajib 

menyampaikan kepada orang lain segala apa 

yang diperintahkan Allah SWT dan segala apa 

yang dilarang Allah SWT. Seorang pengajar 

muslim harus sadar, bahwa ilmu pengetahuan 

sama sekali tidak boleh dirahasiakan, tidak 

boleh dikikirkan, ilmu pengetahuan adalah 

milik semua. Setiap orang boleh mengambil 

dan memiliki serta memanfaatkannya. Oleh 

karenanya orang-orang yang berilmu 

pengetahuan, harus pula terbuka bagi siapa 

saja. Kalau ada orang minta diajari suatu ilmu 

pengetahuan maka seorang guru/pengajar 



 

 
 

harus mengajarinya dengan sebaik-baiknya.
21

 

Kegunaan bagi seorang guru dalam 

menjalankan tugas mengajarnya: 

1) Mengajar kegunaannya adalah untuk 

menjaga kemuliaan, kehormatan, dan 

keselamatan diri agar terhindar kutukan 

Allah SWT. 

2) Dengan mengajar, berarti seorang 

pengajar, ikut menanamkan dan 

menumbuhkan watak-watak yang baik 

bagi murid-muridnya sesuai dengan 

ajaran-ajaran kebaikan yang diberikan. 

3) Agar seorang pengajar mampu menjadikan 

dirinya sebagai teladan bagi murid-

muridnya. Untuk itu kedisiplinan yang 

tinggi mutlak diperlukan agar pengajar 
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selalu konsisten dan konsekuen dengan 

apa-apa yang diajarkan. 

 

d. Prosedur Pelaksanaan Amaliyah Tadris 

Skenario  praktik  mengajar  dibuat  

dan  dirancang  langkah  demi langkah.  Hal  

ini  agar  dapat  menjadi  rambu-rambu  dalam 

pelaksanaannya  untuk  menghindari  dan  

mengantisipasi  hal-hal  yang dapat  

mengganggu  jalannya  praktik  mengajar.  

Secara  garis  besar skenario  kegiatan  praktik  

mengajar  dapat  dikelompokkan  dalam  tiga 

tahapan yaitu: 

1) Tahap pertama (tahap kognitif) 

Tahapan ini  diharapkan  praktikan  

sudah  memahami  dan mendalami secara  

spesifik  konsep  dan  makna  keterampilan  

dasar mengajar  dalam  proses  



 

 
 

pembelajaran.  Ia  harus  memahami  apa  

itu keterampilan dasar mengajar secara 

spesifik satu demi satu, mengapa ia 

diperlukan, serta bagaimana melatihnya. 

Praktikan perlu mendapat kemudahan  

dalam  pembentukan  peta  kognitif  

mengenai keterampilan  dasar  mengajar.  Ia  

perlu  dibantu  dalam  memahami konsep  

yang  berkaitan  dengan  isi  keterampilan,  

bagaimana menggunakan keterampilan satu 

dan lainnya  pada waktu dan kondisi yang  

tepat,  serta  bagaimana  mensinergikan  

keterampilan  satu  dan lainnya.  Selain  itu  

diharapkan  pengetahuan  dan  pengalaman  

yang telah diperoleh praktikan  dapat 

ditransfer secara positif pada situasi 



 

 
 

mengajar  yang  nyata  yang  dipadukan  

dengan  keterampilan  dasar mengajar. 

2) Tahap pelaksanaan  

Pada  tahap  kedua pada tahapan ini  

diharapkan  praktikan  secara  nyata 

mempraktikkan  keterampilan  dasar  

mengajar  secara  berulang, dengan  harapan  

jika  praktikan  sudah  berulang  kali  

melakukan praktik,  ia  akan  mengetahui  

kekurangannya  sehingga  dapat dilakukan  

perbaikan  pada  praktik  selanjutnya  

sampai  ia  terampil menggunakannya  

dalam proses  belajar  mengajar.  Pada  

tahapan  ini praktikan sudah dapat 

mempersiapkan perangkat pembelajaran 

mulai dari  RPP,  media  yang  akan  

digunakan  dan  segala  sesuatu  yang 



 

 
 

dipersyaratkan bagi guru/ pendidik yang 

profesional. Adapun  komponen  RPP  

secara  umum  meliputi  tujuan 

pembelajaran,  materi  pembelajaran,  alat  

atau  media  pembelajaran, metode 

pembelajaran, refleksi, dan evaluasi. 

3) Tahap ketiga (tahap balikan/ feedback) 

Tahap ketiga ini merupakan kilas 

balik bagi praktikan dengan mempelajari  

hasil  dari  observasi  teman  sejawat  yang  

akan memberikan informasi setelah melihat 

secara langsung pelaksanaankegiatan  

mengajar  praktikan.  Para  rekan  sejawat  

akan  memberikan penilaian berkaitan 

dengan kelebihan dan kekurangan praktikan 

yang selanjutnya akan didiskusikan dan 

sebagai bahan  untuk memperbaiki kinerja 



 

 
 

sebagai guru/ pendidik yang profesional. 

Dalam kegiatan  amaliyah tadris  tahap 

balikan biasa disebut dengan  istilah  darsu  

naqd  (pelajaran  kritik  dan  saran)  yaitu, 

pelajaran  yang  dibebankan  pada  guru  

praktik,  meyiapkannya, mengajarkannya 

kepada para siswa. Atas dasar masukan dari 

teman-teman  sejawat  atas  dasar  

penglihatan  dan  pendapat  bapak  ibu  guru 

pembimbing (mushrif/ mushrifah).
 22

 

Menurut Ahmad Sabri Feed-back/ 

umpan balik adalah diskusi, kritik, dan 

evaluasi:
23
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1. Dilaksanakan setelah praktik mikro 

teaching, setelah murid- murid yang 

dipinjam kembali. 

2. Fungsi diskusi sebagai feed back, maka 

perlu sikap terbuka bagi calon praktek 

dan motivasi untuk memperbaiki. 

Adapun syarat naqd  itu sendiri 

terdiri dari 4, yaitu: al-„adl, ash-shihah,  at-

ta‟aawun,  al-ifadah.  Al-„adl  (keadilan)  

yakni meletakkan segala sesuatu pada 

tempatnya.  Ash-shihah  (kebenaran) yakni 

betul-betul sesuai  dengan kenyataan  atau 

fakta  yang  ada.  Atta‟aawun  (kerjasama),  

disini  kerjasama  ada  tiga  komponen  

(guru sendiri  yang  praktik,  mengeluarkan  

pendapatnya  selama  dia melaksanakan  

praktik  mengajar,  yakni  apa  yang  dia  



 

 
 

rasakan,  yang dia  rasakan  terkait  masalah  

langkah  pembelajaran  kemudian pendapat  

guru  pembimbing,  serta  pendapat  teman-

teman  sejawat dari  guru  praktik).  Al-

ifadah  (bermanfaat)  ada  gunanya,  yang 

mengkritik dan yang dikritik.
24

 

Menurut T. Gilarso dalam bukunya 

Program  Pengalaman Lapangan,  seperti  

yang  dikutip  Zainal  Asril;  

mengemukakan  bahwa prinsip dasar yang 

melandasi kegiatan praktik mengajar 

adalah: 

a) Direncanakan,  di  dalamnya  mengenai  

materi,  metode,  tujuan, kegiatan  belajar  

mengajar,  alat-alat  bantu  yang  
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 Zainal Asril, Micro Teaching Disertai dengan Pedoman 

Pengalaman Lapangan  (Jakarta: Rajawali Pres, 2011), 45. 



 

 
 

digunakan,  tingkah laku dan 

penampilan. 

b) Nyata, terjadi di kelas artinya 

diwujudkan dalam pelaksanaan proses 

belajar mengajar secara konkret. 

c) Bayangan  sekaligus  dirasakan,  dalam  

diri  pengajar  akan  terdapat suatu 

gambaran mengenai tingkah lakunya 

sendiri.
25

 

Mencermati  pendapat  di  atas  

dapat  disimpulkan  bahwa,  dalam 

sebuah praktik mengajar perlunya 

beberapa langkah untuk menunjang 

kesuksesan pembelajaran itu sendiri, 

diantara langkah-langkah tersebut yaitu 

planning (persiapan yang baik), 
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Pengalaman Lapangan...., 45. 



 

 
 

performance (pelaksanaan latihan 

mengajar),  dan  perception  (balikan,  

keterbukaan  mau  belajar  dari 

pengalaman). 

 

e.  Langkah-langkah Pembelajaran Amaliyah 

Tadris 

Pembelajaran Amaliyah tadris pada 

dasarnya ditempuh melalui lima langkah: 

1) Pengenalan (pemahaman) tentang konsep 

pembelajaran mikro 

2) Penyajian model 

3) Persiapan/ perencanaan mengajar 

4) Praktek mengajar 

5) Diskusi/ feed back 

 

f. Evaluasi dalam Amaliyah Tadris 

Dalam hal ini dibagi atas: 



 

 
 

1) Siapa yang menilai 

2) Apa yang dinilai 

3) Guna penilaian 

4) Contoh format penilaian 

Sebelum dibicarakan 4 hal 

tersebut, akan diuraikan prinsip apakah 

yang dgunakan dalam evaluasi kegiatan 

micro teaching. Prinsip yang paling tepat 

kiranya adalah: didasarkan atas prinsip 

pengajaran yang berorientasi pada tujuan/ 

hasil (output oriented). Dimana penilaian 

didasarkan atas hasil yang dapat dicapai 

oleh mahasiswa yang melakukan praktek 

Micro Teaching.
26

 

a) Siapa yang menilai 
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Dalam kegiatan Amaliyah tadris 

yang menilai adalah: 

(1) Ustd dan ustdzah pembimbing 

(2) Calon guru 

b) Apa yang dinilai 

Yang dinilai adalah 

kemampuan menampilkan 

keterampilan mengajar. Misalnya: 

penampilan keterampilan dalam 

mengantarkan pelajaran (education) 

mengandung 4 keterampilan yang 

ditampilkan inilah yang nilai. Empat 

keterampilan tersebut:
27

 

(1) Keterampilan menciptakan iklim/ 

suasana belajar yaitu menciptakan 

suasana tentang, aman dan 

                                                             
27

 Ibid., 164. 



 

 
 

menunjukkan perhatian kepada 

guru. 

(2) Keterampilan menimbulkan 

perhatian terhadap bahan yang 

akan disajikan. 

(3) Keterampilan menimbulkan 

pengertian tentang perlunya 

bahan itu diketahui/ dipelajari 

agar murid lebih mendorong 

untuk aktif. 

(4) Keterampilan menimbulkan 

bahan appersepsi yaitu 

mengulang kembali bahan yang 

diperlukan sebagai batu loncatan 

bahan pelajaran baru. 

Untuk ke 4 keterampilan 

pokok ini guru harus 



 

 
 

menggunakan berbagai cara. 

Misalnya: 

(a) Bertanya 

(b) Mengajak 

(c) Memberi 

(d) Memperlihatkan atau 

mendemontrasikan, dan 

sebagainya. 

Sebelum dilaksanakan praktek 

Amaliyah tadris, maka dijelaskan kepada 

murit baik yang akan dipraktekkan 

maupun mahasiswa yang akan dinilai 

dari ke 4 keterampilan pokok tersebut, 

dan bagaimana menilainya serta 

menggunakan format penilaiannya. 

c) Guru mengevaluasi Amaliyah tadris 



 

 
 

Sebagai hasil penilaian dari 

pelaksanaan Amaliyah tadris, yang 

digunakan sebagai data feed back. Data 

ini didiskusikan, kemudian hasilnya 

untuk memperbaiki penampilan. Dan 

akan diketahui apakah tujuan penampilan 

keterampilan sudah tercapai 

 

g. Umpan Balik 

1) Maksud dari Umpan Balik 

Unsur dalam amaliyah tadris merupakan ciri 

penting, yang tidak terdapat dalam prosedur 

latihan mengajar yang tradisional. Dalam 

Amaliyah tadris hasil pencatatan observasi 

oleh sepervisor/pembimbing, guru pamong 

atau mahasiswa, dikumpulkan sebagai data 

untuk feed back, yaitu untuk didiskusikan, 



 

 
 

dilihat/didengar kemabali keterampilan 

dalam Amaliyah tadris tadi.
28

 

2) Pelaksanaan feed-back/ Umpan balik 

Feed back dilaksanakan setelah praktek 

amaliyah tadris, dan setelah praktek 

amaliyah tadris, dan setelah murid- murid 

yang dipinjam kembali ke kelasnya. Bila 

teman- teman sendiri, mereka diajak 

mengadakan fedd back. Dalam feed back 

diadakan diskusi, kritik, dan evaluasi dari 

hasil obeservasi. Maka fungsi diskusi disini 

sebagai feed back. Amaliyah tadris 

diperlukan sikap terbuka dan adanya 

motivasi untuk memperbaiki. Bila 

menggunakan alat pencatatan/perekam, 

mekanis, dapat direkam diputar kembali 

                                                             
28

 Ibid., 166. 



 

 
 

suara, gambarnya, kemudian dijadikan 

bahan diskusi dan kritik. Setelah feed back, 

maka sudah diperbaiki dan kemudian 

praktek amaliyah tadris lagi.    

3) Guna Feed-back/ umpan balik 

Nyata sekali kiranya manfaatr dari feed 

back tersebut. Amtara lain: 

a) Mengaktifkan seluruh person yang 

tersangkut dalam amliyah tadris. 

b) Merupakan arena yang memberikan 

kesempatan untuk mengelurkan 

pendapat/ kritik membangun dan 

mendiskusikan suatu masalah yang 

dihadapi bersama 

c) Kesempatan mengenali diri sendiri dan 

mendorong untuk memperbaiki. 



 

 
 

d) Mengetahui kelemahan sendiri dan 

mendorong untuk memperbaiki 

e) Mempunyai sikap terbuka terhadap 

orang lain. 

f) Mengembangkan rasa percaya kepada 

diri sendiri 

g) Memupuk kerjasama. 

h) Merupakan usaha bersama untuk 

menyempurnakan keterampilan guru. 

i) Dapat dijadikan bahan penelitian/ riset 

praktek kependidikan. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif. Penelitian kualitatif adalah salah satu 

prosedur penelitian yang menghasilkan data 

diskriptif berupa ucapan atau tulisan dan perilaku 

orang-orang yang diamati, dan bertujuan untuk 

mendapatkan pemahaman tentang kenyataan melalui 

proses berpikir individu.
29

 

Jenis penelitian ini adalah studi kasus, yaitu 

suatu deskripsi intensif dan analisis fenomena 

tertentu atau satuan sosial seperti individu, 

kelompok, institusi atau masyarakat. Peneliti 

mencoba menggambarkan subjek penelitian di dalam 

keseluruhan tingkah laku beserta hal-hal yang 
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melingkupinya, peneliti juga mencoba untuk 

mencermati individu atau sebuah unit secara 

mendalam.
30

 Studi kasus memaparkan sesuatu yang 

nyata atau sesuatu yang terjadi dan dialami sekarang. 

kualitatif diskriptif adalah penelitian tentang gejala 

dan keadaan yang dialami sekarang oleh subjek yang 

akan diteliti. Penelitian jenis ini digunakan karena 

data yang akan dikumpulkan adalah proses bukan 

produk.
31

 

Penulis mengambil lokasi di Sekolah 

Menengah Kejuruan (SMK) Al-Mawaddah Coper 

Jetis Ponorogo dengan menggunakan pendekatan 

kualitatif, agar dapat diperoleh pemahaman dan 

memperoleh gambaran yang akurat mengenai sikap, 

pandangan, aktivitas orang-orang yang menjadi 
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pelaku serta untuk memperoleh kejelasan tentang 

situasi dan kondisi yang dihadapi. 

Penelitian ini dilakukan di SMK Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo dengan 

menggunakan pendekatan kualitatif. Agar 

memperoleh pemahaman dan gambaran yang akurat 

mengenai Internalisasi nilai-nilai keguruan melalui 

Kegiatan Amaliyah Tadris di SMK Al-Mawaddah 

Coper Jetis Ponorogo. 

 

B. Kehadiran Peneliti 

Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat 

dipisahkan dari pengamatan berperan serta, sebab 

peranan peneliti lah yang menentukan keseluruhan 

skenarionya. Untuk itu, dalam penelitian ini peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, partisipan penuh 

sekaligus pengumpul data yang mana informan 

mengetahui bahwa peneliti melakukan penelitian 



 

 
 

agar mempermudah dalam melakukan pengumpulan 

data. Adapun instrumen yang lain hanya sebagai 

penunjang. 

 

C. Lokasi Penelitian 

Penentuan lokasi penelitian dilandasi oleh 

pertimbangan teknis operasional. Untuk itu lokasi 

penelitian dipertimbangkan berdasarkan 

kemungkinan dapat tidaknya dimasuki dan dikaji 

lebih mendalam. Hal ini penting karena betapa pun 

menariknya suatu kasus, tetapi jika sulit dimasuki 

lebih dalam oleh seorang peneliti, maka akan 

menjadi kerja yang sia-sia. Selanjutnya penting juga 

dipertimbangkan apakah lokasi penelitian memiliki 

interaksi dan instruktur sosial yang memunginkan 

untuk didekati. 

Dengan memperhatikan pertimbangan di 

atas, peneliti menetapkan bahwa lokasi penelitian 



 

 
 

adalah di SMK Al-Mawaddah Jl. Mangga 35 Desa 

Coper Kecamatan Jetis Kabupaten Ponorogo. 

 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah subyek dari mana data 

dapat diperoleh. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan 

sumber data adalah dari mana peneliti akan 

mengedepankan dan menggali informasi yang 

berupa data-data yang diperlukan. Sumber data 

secara garis besar terdiri orang (person), tempat 

(place) dan kertas atau dokumen (paper).
32

 

Sedang  menurut  Abdul  Manab,  sumber  

data  dibedakan  menjadi  dua macam, yaitu: 

1. Sumber Data Manusia,  
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sumber data manusia adalah pengurus 

yayasan, kepala sekolah, guru, dan karyawan 

pada sekolah. 

2. Sumber Data Non Manusia 

Sumber  data  non  manusia  adalah  

berupa  segala  bahan  dan  alat  yang digunakan 

untuk proses pendidikan, termasuk juga tulisan 

dan catatan. 

Dalam  penelitian  ini,  datanya  berupa  

deskriptif  kualitatif  dan  sumber data utama 

adalah  person    atau orang sebagai informan, 

yaitu meliputi  Kepala SMK  Al-Mawaddah  

Coper,  Mushrif/ah  „amaliyah  tadrīs  dan  para  

siswa  SMK  Al-Mawaddah  kelas XII.  

Sedangkan  sumber  data  tambahan  atau  

sekunder meliputi sumber data tertulis yaitu 



 

 
 

dokumen dan foto yang berkaitan dengan hal 

penelitian. 

 

E. Prosedur Pengumpulan Data 

Dalam penelitian kualitatif diskriptif terdapat 

beberapa metode pengumpulan data, yaitu: 

1. Metode Observasi 

Observasi merupakan salah satu teknik 

pengumpulan data di mana peneliti melihat dan 

mengamati subjek secara langsung untuk 

memperoleh gambaran yang lebih luas tentang 

permasalahan yang diteliti. Pada tahap awal 

obsrevasi dilakukan secara umum, peneliti 

mengumpulkan data atau informasi sebanyak 

mungkin, selanjutnya peneliti harus melakukan 

observasi yang terfokus dengan menyempitkan 



 

 
 

data sehingga peneliti menemukan perilaku dan 

hubungan yang terus menerus terjadi.
33

 

Teknik ini digunakan untuk memperoleh data 

langsung yang berkaitan dengan melihat kondisi 

nyata. Bagaimana proses jasa disampaikan, 

keadaan fisik, dan keadaan lingkungan yang 

berkaitan dengan internalisasi nilai-nlai keguruan 

melalui kegiatan ‘amaliyah tadris  yang ada di 

SMK Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. 

2. Metode Wawancara 

Teknik wawancara atau interview adalah 

sebuah dialog yang digunakan untuk memperoleh 

suatu informasi yang dibutuhkan adapun jenis 

wawancara atau interview yang akan penulis 

gunakan adalah interview bebas terpimpin, yakni 

penulis membuat catatan pokok pertanyaan yang 
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penyajiannya bisa dikembangkan untuk 

memperoleh data lebih mendalam dan dapat 

divariasikan sesuai dengan situasi yang ada. 

Maksud mengadakan wawancara antara lain 

mengkontruksi mengenai orang, kejadian, 

kegiatan objek, perasaan, motivasi, tuntutan dan 

kepedulian, dan sebagainya.
34

 

Teknik ini digunakan untuk mendapatkan 

informasi dan data-data tertulis dari wawancara 

tersebut mengenai internalisasi nilai-nilai 

keguruan melalui kegiatan ‘amaliyah tadris di 

SMK Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo kepada 

kepala sekolah dan guru serta siswa, dan citra 

lembaga pendidikan Islam kepada beberapa 

masyarakat pengguna. 

3. Metode Dokumentasi 
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Teknik dokumentasi merupakan suatu cara 

pengumpulan data yang menghasilkan catatan-

catatan penting yang berhubungan dengan 

masalah yang akan diteliti, sehingga akan 

diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan 

berdasarkan perkiraan. Dalam penelitian sosial, 

fungsi data yang berasal dari dokumentasi lebih 

banyak digunakan sebagai data pendukung dan 

pelengkap bagi data primer yang diperoleh 

melalui observasi dan wawancara.
35

 

Teknik ini digunakan peneliti untuk 

memperoleh data tentang gambaran umum 

sekolah terkait visi, misi, tujuan dan struktur 

organisasi sekolah, data guru dan murid, sarana-

prasarana, dan kegiatan. Seperti dokumen yang 

berkaitan dengan internaliasi nilai-nilai keguruan 
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 Basrowi dan Suwandi, Memahami Penelitian Kuantitatif...., 

158. 



 

 
 

melalui kegiatan ‘amaliyah tadris di SMK Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. 

 

F. Teknik Analisis Data 

Teknik analisis data dalam kasus ini 

menggunakan analisis data kualitatif mengikuti 

konsep yang diberikan Miles dan Huberman. Miles 

dan Huberman, mengemukakan aktifitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan 

berlangsung secara terus-menerus pada setiap 

tahapan-tahapan penelitian sampai tuntas, dan 

datanya sampai jenuh.
36

Aktifitas dalam analisis data 

meliputi data reduction, data display, dan 

conclusion. 

Langkah-langkah analisis ditunjukkan pada 

gambar berikut: 
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Gambar: 3.1. Analisis Data Model Interaktif dari 

Miles dan Huberman 

1. Reduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal 

yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang 

penting. 

2. Penyajian data (data display) proses penyusunan 

informasi yang komplek ke dalam suatu bentuk 

yang sistematis. 

Penyajian 

data 

Pengumpula

n data 

 

Kesimpulan 

Reduksi 

data 



 

 
 

3. Conclusion adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.
37

 

 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Agar  data  yang  diperoleh  dari  lokasi  

penelitian  lapangan  bias memperoleh keabsahan, 

maka usaha yang dilakukan peneliti adalah: 

1. Perpanjangan Keikutsertaan 

Peneliti  merupakan  instrument  

pengumpul  data  utama  dalam penelitian  

kualitatif.  Untuk  itu  “keikutsertaan  peneliti  

sangat  menentukan dalam  pengumpulan  data,  

sehingga  diperlukan  perpanjangan  peneliti  pada 

latar  penelitian”.  Peneliti  dalam  penelitian  

kualitatif  adalah  instrumen  itu sendiri.  Untuk  

itu  keikut  sertaan  peneliti  sangat  menentukan  
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dalam pengumpulan  data.  Agar  data  yang  

diperoleh  sesuai  dengan  kebutuhan 

keikutsertaan  tersebut  tidak  dapat  hanya  

dilakukan  dengan  waktu  singkat, tetapi  perlu  

diperpanjang.  Penelitian  dilaksanakan  selama  

dua  minggu kemudian  ditambah  satu  minggu  

untuk  melengkapi  data-data  yang diperlukan.
38

 

Dalam  penelitian  lapangan  ini,  peneliti  

melaukan  penelitian  kurang lebih  satu  bulan  

lamanya  sejak  pertengahan  februari  hingga  

pertengahan maret ini berbeda dengan waktu yang 

telah direncanakan peneliti yang hanya 

merencanakan  penelitian  sekitar  2  minggu  

lamanya,  tetapi  pada  faktanya perpanjangan 

keikutsertaan peneliti lakukan untuk membangun 

kepercayaan para subjek terhadap peneliti dan 

                                                             
38

 Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif...., 328. 



 

 
 

juga kepercayaan diri peneliti sendiri akan 

penelitian terkait kegiatan „amaliyah tadris di 

SMK Al-Mawaddah Coper. 

2. Ketekunan/ Keajegan Pengamatan 

Keajegan  pengamatan  berarti  mencari  

secara  konsisten  interpretasi dengan berbagai cara 

dalam kaitan dengan proses analisis yang konstan 

atau tentatif. Dalam melakukan penelitian ini, 

penulis mencari data dengan teliti dan  seksama,  

artinya  penulis  tidak  setengah-tengah  dalam  

proses pengumpulan data. Ketekunan ini juga 

penulis lakukan dengan cara membaca berbagai  

referensi  buku  maupun  dokumentasi-dokumentasi  

yang  terkait dengan temuan penelitian.
39

 

Demi  tercapainya  hasil  penelitian  yang  

sesuai  dengan  lapangan, peneliti  melakukan  

                                                             
39

 Ibid., 329. 



 

 
 

observasi  berulang  kali  terhadap  proses  

pelaksanaan kegiatan  „amaliyah  tadris  terlebih  

pada  kelompok  kecil  „amaliyah  tadris, baik  itu  

proses  mengjar  di  dalam  kelas,  naqd  di  dalam  

kelas  maupun  luar kelas. 

3.  Triangulasi 

Triangulasi  adalah  teknik  pemeriksaan  

keabsahan  data  yang memanfaatkan sesuatu yang 

lain. Diluar data itu untuk keperluan pengecekan 

atau berbanding terhadap data itu. Hal ini dilakukan 

agar data yang diperoleh tidak  hanya  dari  satu  cara  

pandang.  Teknik  Triangulasi  yang  paling 

digunakan dalah pemeriksaan melalui sumber 

lainnya. Membandingkian dan mengecek balik 

derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh 

melalui waktu dan alat yang berbeda dalam 

penelitian kualitatif. 



 

 
 

Membandingkan  dengan  apa  yang  

dikatakan  orang  di  depan  umum dengan apa yang 

dikatakan secara pribadi. Membandingkan dengan 

apa yang dikatakan orang-orang tentang situasai 

penelitian dengan apa yang dikatakan orang-orang  

sepanjang  waktu.  Membandingkan  keadaaan  dan  

prespektif seseorang  dengan  berbagai  pendapat  

dan  pandangan  seperti  orang  yang berpendidikan  

menengah/  tinggi,  orang  pemerintah.  

Mebandingkan  hasil wawancara dengan isi satu 

dokumen yang berkaitan.
40

 

Adapun  Triangulasi  terbagi  menjadi  dua,  

yakni  sumber  dan  teknik. Triangulasi  sumber  

untuk  menguji  kredibilitas  data  dilakukan  dengan 

cara mengecek  data  yang  telah  diperoleh  melalui  

beberapa  sumber.  Sedang triangulasi  teknik  untuk  
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menguji  kredibilitas  data  dilakukan  dengan  cara 

mengecek data kepada sumber yang sama dengan 

teknik yang berbeda.
41

 

Dalam  penelitian  Internalisasi Nilai-nilai 

Keguruan Melalui Kegitan „Amaliyah Tadris SMK, 

peneliti menggunakan kedua  triangulasi tersebut 

yaitu sumber dan teknik. Pada triangulasi sumber, 

peneliti mengecek data terkait penelitian di atas 

dengan menggunakan sumber yang berbeda dan 

teknik yang sama. Selain itu pada triangulasi teknik, 

penelti juga mengecek data  dengan  sumber  yang  

sama  dan  teknik   yang  berbeda.  sumber  disini 

adalah  informan  yaitu  pihak-pihak  yang  

berhubngan  dengan  kegiatan „amaliyah  tadris  

seperti  mushrif/ah  dan  juga  peserta  „amaliyah  
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tadris, sedangkan tekniknya adalah observasi, 

wawancara dan dokumentasi. 

H. Tahapan-Tahapan Penelitian   

Tahap-tahap penelitian dalam penelitian ini 

ada tiga tahapan dan ditambah dengan tahap terakhir 

dari penelitian yaitu tahap penulisan laporan hasil 

penelitian. Tahap-tahap penelitian tersebut adalah: 

1. Tahap Pra Lapangan, yang meliputi menyusun 

rancangan penelitian, memilih lapangan 

penelitian, mengurus perizinan, menjajagi dan 

menilai keadaan lapangan, memilih dan 

memanfaatkan informan, menyiapkan 

perlengkapan penelitian dan yang menyangkut 

persoalan etika penelitian;  

2. Tahap Pekerjaan Lapangan, yang meliputi 

memahami latar penelitian dan persiapan diri, 



 

 
 

memasuki lapangan dan berperan  serta sambil 

mengumpulkan data; 

3. Tahap Analisis Data, yang meliputi analisis 

selama dan setelah pengumpulan data;  

4. Tahap penulisan hasil laporan penelitian. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

 

A. Deskripsi Data Umum Lokasi Penelitian 

1. Sejarah Berdirinya SMK Pesantren Putri Al-

Mawaddah Coper 

Pesantren merupakan lembaga pendidikan 

yang secara spesifik tumbuh dan berkembang di 

Indonesia. Eksistensinya dalam pembinaan sumber 

daya manusia memiliki kontribusi yang sangat besar 

dalam membawa perjalanan bangsa sampai saat ini. 

Pesantren Putri Al-Mawaddah dalam menyikapi 

perkembangan teknologi selalu mereposisi dirinya 

dalam memenuhi tuntutan zaman yang semakin 

komplek. 

Pesantren putri Al-Mawaddah dalam 

menyikapi perkembangan teknoloraogi selalu 



 

 
 

mereposisi dirinya dalam memenuhi tuntutan zaman 

yang semakin komplek. Pesantren putri Al-

Mawaddah yang berlokasi di Desa Coper Kecamatan 

Jetis Kabupaten Ponorogo menggunakan kurikulum 

terpadu yaitu kurikulum Pondok Modern Gontor 

dengan kurikulum MTs dan MA (Departemen Agama 

RI) sehingga santriwati Al-Mawaddah dalam 

mengikuti ujian Negara. Dengan program tersebut 

diharapkan tamatan pesantren Putri Al-Mawaddah 

dapat melanjutkan sekolah kejenjang pendidikan 

yang lebih tinggi sesuai dengan bakat dan 

kemampuan yang dimiliki. Pengembangan Pesantren 

Putri Al-Mawaddah dalam rangka optimalisasi 

pemberdayaan potensi diri santriwati menuju 

terbentuknya Al-Mar‟atus Sholihah yang mandiri. 

“Kemandirian” sebagai salah satu nilai dari Panca 

Jiwa (keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, 



 

 
 

ukhuwah Islamiyah, dan kebebasan) yang menjiwai 

kehidupan santriwati harus diwujudkan dalam sistem 

dan kerangka pembelajaran formal yang bersentuhan 

langsung dengan potensi diri santriwati. 

Untuk itu kini telah dibuka program sekolah 

menengah kejuruan (SMK) dengan bidang dan 

program keahlian Tata Busana yang merupakan kerja 

sama antara SMKN 2 ponorogo dengan yayasan Al-

Arham Pesantren Putri Al-Mawaddah sebagai akses 

bagi santriwati dalam bidang teknologi. Program 

tersebut dikonsentrasikan dalam bidan keterampilan, 

kemandirian, keputrian, dan teknologi industri yang 

diharapkan dapat menambah nilai plus bagi alumni 

guna mempersiapkan dirinya untuk menuju dunia 



 

 
 

kerja maupun interaksi langsung dalam 

bermasyarakat.
42

 

 

2. Letak Geografis 

SMK Pesantren Putri Al-Mawaddah terletak ± 

16 km dari kabupaten Ponorogo, tepatnya di desa 

Coper Kecamatan Jetis. Adapun kondisi area lokasi 

SMK Al-Mawaddah yakni masih asri dengan suasana 

pedesaan pada umumnya, akses menuju kesana 

sangatlah mudah, bisa ditempuh melalui berbagai 

macam transportasi darat dan fasilitas internet 

jaringan 4G pun juga sudah bias dinikmati di daerah 

ini. 

  

3. Visi, Misi dan Tujuan Sekolah 

a. Visi SMK Al-Mawaddah Coper 
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1) menjadi lembaga pendidik khusus putri 

terkemuka yang mencetak santriwati alimah- 

sholihah, berbudi  tinggi, berpengetahuan luas, 

terampil, kreatif, dan inovatif berazal nilai-nilai 

keislaman.. 

2) Anggun secara moral berwibawa secara 

intelektual, tangguh di era global menuju ridho 

illahi 

3) Terwujudnya santriwati produktif, mandiri, dan 

kompetitif. 

 

b. Misi SMK Al-Mawaddah Coper 

1) Pembentukkan Al-Mar‟atus Sholihah yang 

berbudi tinggi (moral being), berbadan sehat 

(physical being), berpengetahuan luas 

(intellectual being), berfikir bebas (social being), 

berjiwa ikhlas (religious being), serta tetap 

berpegang teguh pada kodrat kewanitaannya. 



 

 
 

2) Penanaman nilai-nilai Qur‟ani yang kuat dalam 

diri santriwati sebagai landasaan pembentukan 

watak, mental, akhlak dan kepribadian. 

3) Pembentukan generasi mandiri berbakal 

keterampilan (skill), berwawasan (IPTEK), 

bersumber  IMTAQ. 

 

c. Tujuan SMK Al-Mawaddah Coper 

1) Program-program SMK Al-Mawaddah 

dikonsentrasikan dalam bidang dan program 

keahlian Tata busana diharapkan menjadikan 

nilai tambah bagi alumni Pesantren Putri Al-

mawaddah. 

2) Mencetak santriwati dan alumni yang mandiri, 

berbakal keahlian yang cukup dalam bidang dan 

program Tata busana. 

3) Mencetak santriwati dan alumni yang 

berpotensi, siap bekerja dan membuka lapangan 



 

 
 

kerja baru sesuai dengan bekal bidang keahlian 

yang dimiliki. 

4) Mencetak santriwati dan alumni yang siap 

berkompetensi dalam berbagai lapangan 

kehidupan.
43

 

 

4. Status SMK Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper 

SMK Al-Mawaddah merupakan pengembangan 

dari Pesantren Putri Al-Mawaddah yang berada di 

bawah naungan Yayasan Al – Arham (Akte notaris 

No. 12/1989), yang dalam pengelolaannya 

bekerjasama dengan SMK Negeri 2 Ponorogo dengan 

Program Pendidikan dan Bidang Keahlian Tata 

Busana. 

Pada tahun 2009, SMK Al-Mawaddah telah 

mendapatkan ijin operasional dari dinas pendidikan 
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sesuai Keputusan Kepala Dinas Pendidikan No. 

421.5/2360/405.08/2009 menjadi sekolah mandiri. 

Pada tahun 2012 SMK Al-Mawaddah telah 

terakreditasi A oleh Badan Akreditasi Nasional 

Sekolah / Madrasah (BAN-S/M).
44

 

 

5. Pendidik dan Peserta Didik 

Jumlah ustad/ustadzah SMK Al-Mawaddah 

adalah 2 orang dari SMK Negeri 2 Ponorogo, 1 

orang PNS DPK, dan 32 orang dari Pesantren Putri 

Al-Mawaddah. Sementara itu jumlah santriwati 

SMK Al-Mawaddah saat ini adalah kelas I 

berjumlah 25 anak, kelas II berjumlah 12 Anak, dan 

kelas III berjumlah 9 anak.
45

 

Berikut jumlah guru berdasarkan jam mata 

pelajaran SMK Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo: 
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Tabel 4.1 Jumlah Guru SMK Al-Mawaddah Coper 

menurut Jam Pelajaran 

No Nama Guru Pelajaran 
Kela

s X 

Kelas 

XI 

Kela

s 

XII 

Jml Jam 

Mengaja

r 

1 Nurcholis, S.Pd.I Pendidkan Agama   3 3 

2 Agus S., S.Pd.I Pendidikan 

Jasmani dan 

Olahraga 

2 2 2 6 

3 Hidayatun N., S.Si Matematika 4 4 4 12 

4 Nova D., S.Si Seni Budaya 3 - 2 5 

5 Dra. Nikmatul H Pendidikan 

Kewarganegaraan 
2 2 2 6 

6 Anis H, M.Pd..I Tarbiyah 2 - 2 4 

7 Dra. Anindia P. Pembuatan Pola - - 3 20 

  Teknologi 

Menjahit 
- - -  

  Pembuatan Costum - - 15  

  Pemb. Hias Busana - - 2  

  Desain Busana - - -  

8 Winansri, S.Pd.I  Painting - 2 - 31 

  Peng. Bahan tekstil 3 - -  

  Dasar Desain 3 - -  

  Pembuatan Pola 3 - -  

  Desaian Busana - 3 2  

  Pembuatan hiasan 

busana 
- 5 -  

  Produk kreatif dan 

Kewirausahaan 
- 7 -  

  Pendidikan Agama 3 - -  

9 Retno Sriwulan 

 

Sejarah Indonesia  

IPS 

3 

 
- 

 

2 
5 

10 Dewi Ernawati, 

S.Pd 

Bahasa Inggris 

Pembuatan Busana 

4 

- 

3 

9 

4 

- 
31 



 

 
 

Custom Made 

Teknologi menjahit 

Pembuatan Busana 

Industri 

4 

- 

- 

7 

- 

- 

11 Rina Yuliani, S.Pd Bahasa Indonesia 4 3 4 11 

12 Ambarwati, SE Kepariwisataan 3 - - 3 

  Kewirausahaan  - - 2 2 

13 Afrida Husniati, 

S.Si 

IPA Terapan 
3 - 2 5 

14 Binti Shofiyah, SE Simulasi Digital 3 - - 3 

  KKPI - - 2 2 

15 Drs. Hadi Santosa Pendidikan Agama 

Islam 

- 3 - 3 

 

 

6. Sarana dan Prasarana 

Yayasan Al-Arham Al-Mawaddah menyediakan 

asrama dan sarana pembelajaran yang representatif 

untuk santriwati SMK. Selain itu juga fasilitas 

praktek yang memadai seperti Laboratorium/2 

Bengkel Busana, Laboratorium Bahasa, IPA/Biologi, 

dan Komputer, serta sarana kegiatan 

ekstrakurikuler.
46
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B. Deskripsi Data Khusus Internalisasi Nilai-Nilai 

Keguruan Melalui Amaliyah Tadris di SMK Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo 

1. Data tentang Latar Belakang Amaliyah Tadris di 

SMK Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo 

Amaliyah tadris di SMK Al-Mawaddah sudah 

ada sejak pertama kali SMK tersebut berdiri, ini 

karena SMK Al-Mawaddah yang berada di dalam 

lingkup Pondok Al-Mawaddah sendiri, yang 

mewajibkan seluruh santriwatinya baik dari kelas XII 

MA maupun SMK melaksanakan program kelas 

akhir yakni amaliyah tadris. 

Berikut penuturan Usth. Subetin, selaku 

musyrifah atau guru pembimbing amaliyah tadris: 

 “Setiap orang pasti akan menjadi guru baik 

untuk dirinya dan orang lain. Persiapan yang 

baik sebelum mengajar adalah kewajiban bagi 

seluruh pengajar. Maka sejak berdirinya 



 

 
 

pesantren putri Al-Mawaddah telah ditetapkan 

program praktek mengajar atau amaliyah 

tadris. Santriwati berlatih bagaimana membuat 

persiapan mengajar yang baik, baik persiapan 

metode pembelajaran dan juga materi yang 

akan disampaikan kepada santriwati.”
47

 

 

Dari penuturan diatas dapat disimpulkan, 

bahwa latar belakang kegiatan amaliyah tadris di 

SMK Al-Mawaddah tak lain dilatarbelakangi untuk 

membentuk karakter keguruan pada santri, adapun 

kegiatan amaliyah tadris itu sendiri sudah ada sejak 

PP. Al-Mawaddah berdiri. 

Disisi lain, Usth. Hidayatun Nafi‟ah selaku 

Kepala SMK Al-Mawaddah juga menuturkan terkait 

latar belakang kegiatan amaliyah tadris, yakni sebagai 

berikut: 

“Latar belakang kegiatan amaliyah tadris di 

SMK Al-Mawaddah ini tidak lain karena SMK 

Al-Mawaddah berada di kawasan lingkup 

pondok pesantren Al-Mawaddah yang mana 
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pon-pes Al-Mawaddah sendiri mengadopsi 

kegiatan amaliyah tadris ini dari pondok 

modern Darussalam Gontor. Kegiatan 

amaliyah tadris ini sudah ada sejak berdirinya 

Mts-MA Al-Mawaddah, selanjutnya 

diterapkan juga di SMK Al-Mawaddah, selain 

itu juga kegiatan amaliyah diterapkan sebagai 

bekal mereka kelak jika sudah lulus dari 

pondok, karena sebagian ada yang diambil 

untuk menjadi ustadzah pengabdian pondok 

dengan jangka minimal 1 tahun.”
48

 

 

Dari penuturan beliau di atas bisa diketahui 

bahwa latar belakang kegiatan amaliyah tadris di 

SMK Al-Mawaddah yakni sebagai bahan persiapan 

ustadzah pengabdian setelah mereka lulus dari SMK 

nantinya. 

2. Data tentang Proses Kegiatan Amaliyah Tadris di 

SMK Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo 

Proses amaliyah tadris di SMK Al-Mawaddah 

terbagi menjadi 2 proses pelaksanaan dan 5 tahapan. 
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Adapun 2 proses tersebut yaitu pelaksanaan amaliyah 

tadris kelompok besar dan juga kelompok kecil. 

Sedangkan tahapannya yakni: Pengenalan 

(pemahaman) tentang konsep pembelajaran mikro; 

Penyajian model; Persiapan/ perencanaan mengajar; 

Praktik mengajar; Diskusi/ feed back.
49

 

Berikut seperti penuturan Usth. Anisa Yunita 

Djauhari selaku panitia amaliyah tadris: 

“Proses pelaksanaan amaliyah tadris di SMK 

Al-Mawaddah ini tebagi menjadi 2 kloter, 

yang pertama yaitu kloter kelompok besar 

yang mana semua guru praktik (mudarrisah) 

menjadi pengkritik kecuali 1 orang, yakni dia 

menjadi guru praktiknya. Guru praktik pada 

kelompok besar dipilih berdasarkan 

kemampuan IQ, EQ, dan SQ yang baik 

menurut ust./ usth. Suyukh (senior). Dia 

dijadikan sebagai praktikan pertama dan 

sebagai contoh untuk rekan-rekannya yang 

nanti juga akan melakukan praktik mengajar 

pada kloter kedua atau kelompok kecil.”
50
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Terkait dengan hasil wawancara di atas. Disini 

peneliti juga mengamati terkait proses pelaksanaan 

amaliyah tadris dari hasil observasi pertama, yang 

mana hari itu merupakan jadwal kelompok besar atau 

amaliyah tadris  perdana yang terdiri hanya 1 

kelompok. Didalam kelompok besar ini atau 

amaliyah tadris perdana musyrif dan musyrifah nya 

lebih banyak dari kelompok kecil, amaliyah tadris 

perdana ini terdiri dari siswa kelas III pintas IPS A. 

alasan kenapa dijadikan kelompok besar atau 

amaliyah tadris perdana adalah sebagai uji coba pra 

amaliyah tadris yang dilakukan oleh mudarrisah 

terpilih. Setelah jarak waktu 1 hari sudah mulai 

amaliyah tadris kelompok kecil.Siswa yang terpilih 

amaliyah tadris kelompok besar atau amaliyah tadris 

Perdana, siswa yang memiliki kemampuan 

pengetahuan materi pelajaran yang baik dan juga 



 

 
 

berbahasa Arab yang baik, karena siswa yang dipilih 

menjadi contoh dalam pelaksanaan amaliyah tadris 

sudah dipastikan mata pelajaran-nya tidak lain adalah 

muthola‟ah.
 51

 

Posisi musyrif dan musyrifah berada disebelah 

kanan dan kiri mudarrisah, dan peserta naqd berada di 

belakang membentuk huruf  U. Setelah jam pelajaran 

kedua dimulai, mudarrisah memasuki ruangan dan 

mulai mengajar siswi-siswi kelas III pintas sesuai 

dengan I‟dad (rencana perangkat pembelajaran) yang 

telah dibuat terlebih dahulu. Selama proses peraktik 

mengajar berlangsung, tim naqd mulai mengamati 

mudarrisah apa saja kesalahan yang dilakukan ketika 

praktik mengajar berlangung.
52
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  Adapun hasil observasi kali ini melanjutkan 

dari observasi pertama, bedanya yang pertama 

menjabarkan tentang pelaksanaan praktik mengajar 

perdana. Sedangkan pada observasi kali ini akan 

menjabarkan terkait pelaksanaan naqd (pemberian 

kritik dan saran) amaliyah tadris perdana. Jika di 

dalam kelas tadi para tim naqd sudah mencatat di 

lembaran kertas naqd terkait kesalahan mudarrisah, 

Lalu dari hasil naqd dikumpulkan oleh musyrif/fah. 

Maka tahapan naqd selanjutnya yakni 

mengungkapkan kesalahan mudarrisah (guru praktik) 

di depan semua tim naqd dengan disertai bukti atau 

dalil dan juga harus ada saran. Karena apabila 

seorang tim naqd bisa menyebutkan kesalahan 

mudarrisah selama mengajar tapi tidak ada bukti 



 

 
 

maka naqd-nya tidak diterima oleh musyrif/fah ketua 

(musyriful „am).
53

 

Disini mereka dibekali lagi tentang 

bagaimana cara membuat RPP yang benar, cara 

mengajar yang benar, dan cara mengkritik yang benar 

serta sopan, walaupun di hari pembekalan sudah 

dijelaskan tetapi disini mushrif mengulangi lagi agar 

amaliyah kelompok kecil benar-benar bisa berjalan 

dengan lancar sesuai harapan. Musyrif/ah juga 

menyampaikan visi misi amaliyah tadris secara 

khusus yakni untuk mencetak seorang guru yang 

profesioanl dalam bidang pendidikan.
54

 

Ini merupakan observasi yang peneliti 

lakukan terkait kegiatan amaliyah tadris kelompok 

kecil. Perbedaan dari kelompok besar kemarin 
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terletak pada jumlah anggota kelompok, yang mana 

pada kelompok kecil beranggotakan 12 peserta 

amaliyah tadris yang terdiri dari berbagai kelas VI (3 

MA) dan SMK. Masing-masing peserta amaliyah 

tadris kelompok kecil memiliki 2 guru pembimbing 

(musyrif/fah). Didalam kelompok kecil ini ada 2 yang 

maju praktik mengajar bernama Nabila dan Anisa 

dengan waktu yang berbeda,kalau nabila praktek 

mengajar di jam pertama,maka yang ada di kelas 

praktikum tersebut adalah Anisa sebagai naqd 

bersama teman- teman naqd lainnya. Dan sebaliknya 

jika praktek mengajar dengan siswi bernama Anisa 

maka Nabila menjadi tim naqd. pada praktik 

mengajar hari ini adalah siswa SMK dan mengajar 

materi pelajaran hadits dan bahasa inggris.
55
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Observasi kali ini melanjutkan dari observasi 

pertama, bedanya yang pertama menjabarkan tentang 

pelaksanaan praktik mengajar di kelas. Sedangkan 

pada observasi kali ini akan menjabarkan terkait 

pelaksanaan naqd amaliyah tadris. Jika di dalam kelas 

tadi para tim naqd sudah mencatat di lembaran kertas 

naqd terkait kesalahan mudarrisah. Maka tahapan 

naqd selanjutnya yakni mengungkapkan kesalahan 

mudarrisah di depan semua tim naqd dengan disertai 

bukti atau dalil dan juga harus ada saran. Karena 

apabila seorang tim naqd bisa menyebutkan 

kesalahan mudarrisah selama mengajar tapi tidak ada 

bukti maka naqd-nya tidak diterima oleh mushrif 

ketua (mushriful „am).
56
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Berikut penuturan Devi Fatma Cahyani 

terkait proses feedback (kritik/ saran) dalam amaliyah 

tadris: 

“Dalam proses naqd, disini saya sebagai 

mudarrisah pertama harus mengakui terlebih 

dahulu kesalahan apa yang kiranya saya 

perbuat ketika proses belajar mengajar 

berlangsung, jadi kita harus menyadari dan 

mengakui jika kita mengalami kesalahan/ 

ketidaksesuaian prosedur dalam hal praktik 

mengajar. Setelah itu barulah teman-teman 

kelompok, menjabarkan kesalahan yang telah 

saya lakukan ketika mengajar. Mereka tidak 

serta merta mengkritik saya, tetpai juga harus 

memberikan bukti jika saya melakukan 

kesalahan itu dan juga harus dilengkapi 

saran.”
57

 

 

Dari penuturan di atas dapat ditarik 

kesimpulan bahwasanya setiap kritik yang diberikan 

kepada guru praktik harus dilandasi bukti dan juga 

setiap kritik yang dilontarkan harus diberi saran. 
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Biasanya sebelum peserta naqd menjabarkan 

kesalahan mudarrisah dan membetulaknnya 

(pemberian saran setelah mengkritik), seorang 

mudarrisah terlebih dahulu harus melakukan refleksi 

atas praktik mengajar yang telah dilaksankannya di 

kelas, selain itu barulah adanya feedback dari peserta 

naqd. Seperti hari ini Fatma mengakui bahwa ada 

bebrapa materi yang lupa belum disampaikan, dan 

juga terlambat keluar kelas (molor). Lalu peserta 

naqd menanggapi dari hasil refleksi yang telah 

disampaikan Fatma, ada bebrapa peserta naqd yang 

mencatat bahwa Fatma melakukan kesalahan itu. Dan 

peserta naqd wajib memberikan saran sesuai dengan 

buku panduan amaliyah tadris. 

Disini segenap mushrif amaliyah dan peserta 

naqd melakukan evaluasi bersama terkait pelaksanaan 

amaliyah tadris di kelas tadi. Dan tugas mushriful 



 

 
 

„am pada evaluasi kelompok kecil ini selain menjadi 

guru pembimbing juga menjadi motivator agar 

peserta amaliyah yang lain nantinya bisa lebih sukses 

lagi dalam melaksanakan kegiatan amaliyah tadris.
58

 

 

3. Data tentang Inernalisasi Nilai-Nilai Keguruan 

Melalui Kegiatan Amaliyah Tadris di SMK 

Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo 

Pada pengamatan kali ini. Peneliti mengambil 

pelajaran yang berbeda yang mempunyai 

karakteristik tersendiri ketimbang pelajaran lainnya, 

yaitu b.inggris. Sekilas hampir terlihat seperti al-

muhadatsah bedanya hanya terletak pada bahasa. 

Dalam pelajaran b.inggris disini biasanya praktikan 

amaliyah menjelaskan tentang sebuah teks jenis 
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deskripsi, narasi dan sebagainya. Pada kali ini peneliti 

mengamati proses amaliyah tadris di kelas yang 

dengan mudarrisah siswi SMK . Ada yang menarik 

dalam amaliyah tadris yang menggunakan b.inggris 

ini, ternyata teman kelompok (peserta naqd) sedikit 

kesulitan dalam menuliskan kritik dan saran kepada 

mudarrisah, dikarenakan dalam kegiatan amaliyah 

tadris dalam hal penggunaan b.arab dan inggris bisa 

dikatakan sepuluh berbanding satu.
59

 

  Dalam pemilihan pelajaran/ mata pelajaran 

yang akan diampu, peserta amaliyah tadris harus 

bena-benar sudah paham terhadap materi yang akan 

diampunya, dalam artian dari segi pedagogik, mereka 

harsulah meguasai dan paham betul terhadap materi 

yang akan diampu, jadi pemilihan pelajaran harus 

dipikirkan matang-matang tidak boleh asal-asalan. 
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Berikut penuturan Devi Ayu Damayanti, 

menjabarkan  terkait internalisasi pedagogik melalui 

kegiatan amaliyah tadris sebagai berikut: 

“Amaliyah tadris di Al-Mawaddah 

dilaksanakan setiap tahunnya dikhususkan 

untuk kelas 6 guna melatih santriwati untuk 

menjadi ustdh/ guru ketika mengajar di kelas. 

Bahkan diadakannya kegiatan ini untuk 

mengetahui siapa-siapa yang dianggap bisa/ 

cakap djadikan sebagian ustdh pengajar di 

pondok (pengabdian). Alhmdulillah kegiatan 

ini selalu rutin diadakan setahun sekali pada 

setiap marhalah. Selain itu, disini santriwati 

juga mendapat pengalaman yang sangat 

berguna untuk terjun diluar nanti.” 
60

 

 

Selain hal tersebut, Usth. Khusnul Muasaroh, 

selaku bagian kepengasuhan santriwati, juga 

menambahkan  beberapa hal berkaitan dengan 

kemampuan pedagogik yang dimiliki santriwati 

sebagai berikut: 

“Di PP Al-Mawaddah kegiatan amaliyah tadris 

melibatkan santriwati kelas VI. Sebelumnya, 
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santriwati mendapatkan pelajaran tarbiyah di 

kelas IV dan kelas V. Melalui pelajaran 

tarbiyah, santriwati dikenalkan bagaimana 

menjadi sorang guru, tugas guru, sifat-sifat 

yang harus dimiliki seorang guru, dan 

bagaimana cara menyampaikan materi kepada 

santriwati. Ketika teori sudah disampaikan, 

santriwati akan melakukan praktek mengajar 

atau disebut dengan amaliyah tadris ketika 

kelas VI. Sebelum melakukan amaliyah tadris, 

santriwati diwajibkan untuk membuat i‟dad 

dan diajukan kepada musrif. Selanjutnya, 

santriwati akan praktek mengajar dan dinilai 

oleh beberapa anggota kelompoknya termasuk 

musrif. Dalam penilaian, kami sudah membuat 

kesepakatan apa saja yang dinilai dan diakhir 

akan ada evaluasi. Masing-masing penilai 

menyampaikan apa saja yang menjadi evaluasi 

untuk santriwati yang praktek mengajar tadi. 

Harapannya, santriwati tahu apa saja yang 

perlu diperbaiki dalam mengajar sehingga 

dapat menjadi pengajar yang baik dan 

kompeten.” 
61

 

 

Selain itu juga, internalisasi nilai-nilai 

keguruan juga ada dalam kompetensi profesionalitas 

guru, berikut penuturan Nur Azizah Utami terkait 
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kompetansi profesional yang harus dimilki seorang 

guru praktikan: 

“Kegiatan amaliyah tadris sangat baik dan 

bermanfaat bagi santriwati, kenapa bermanfaat 

karna melatih mental percaya diri. Menurut 

saya kegiatan amaliyah tadris ini sudah 

menjadi hal yang biasa saja, karena kita sudah 

terlatih atau sudah berkecimpung dengan 

kegiatan amaliyah tadris ini sejak kelas 1 Mts. 

Hanya saja biasanya kita berkedudukan 

sebagai murid dan ini menjadi gurunya, 

pastilah seorang guru itu harus bertanggung 

jawab terhadap kelas yang diampunya, dan 

juga dalam penyampaian pelajaran terlebih jika 

kita dapat pelajaran muthola‟ah atau 

muhadatsah haruslah mempunyai teknik 

pembelajaran yang kreatif, semisal judul 

materinya tentang memancing. Ya kita juga 

harus membawa alat pancing tersebut. Dan ini 

akan memberikan pemahaman yang dalam 

kepada para murid. Selain itu harus lebih rajin 

belajar lagi, terutama terkait tata cara bahasa, 

nahwu shorofnya.” 
62

 

 

Disisi lain, Usth. Indah Puji Letari, 

menjelaskan sedikit terkait kemampuan sosial yang 
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juga harus dimiliki seorang guru, berikut 

penuturannya: 

“Menurut saya kegiatan amaliyah tadris khusus 

nya tahap feedback dan naqd sebagai keritik 

dan perbaikan dalam mengajar, bertujuan 

untuk mengukur seberapa jauh keberhasilan 

muddaris dalam mengajar, selain itu bukan 

hanya untuk muddaris saja akan tetapi juga 

untuk menjadikan tambahan wawasan dan 

pengalaman bagi teman- teman naqd tunggal 

guru amaliyah tadris.”
63

 

 

Dan yang terakhir yakni penjabaran dari 

santriwati bernama Syaghifaturrosyidah terkait nilai-

nilai kepribadian yang ada pada kegiatan amaliyah 

tadris. 

“Menurut saya kegiatan amaliyah tadris 

menjadikan pribadi yang lebih percaya diri 

kreatif dan inovatif juga dapat mengetahui 

karakter murid yang berbeda- beda. Menjadi 

guru sementar atau pengganti yang harus 

mampu dan mudah amenyampaikan materi 

sampai murid paham. Kegiatan amaliyah tadris 

ini sangat berkesan dan tidak dapat saya 
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lupakan karena sangat bermanfaat bagi saya 

khususnya.”
64
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BAB V 

PEMBAHASAN 

 

Di dalam bab ini berisi tentang analisis dari hasil 

penelitian yang telah dilakukan, yang berkaitan dengan 

Internalisasi Nilai-Nilai Keguruan Melalui Amaliyah Tadris 

di SMK Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. 

A. Analisis tentang Latar Belakang Amaliyah Tadris di 

SMK Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo 

Kata amaliyah itu sendiri berasal dari kata ‘amalun 

dengan wazan ‘amila-ya’malu-‘amalan turunan dari 

wazan fa’ila-yaf’alu-fa’lan yang berarti membuat, 

berbuat, mengerjakan, praktik dan bertindak.
65

 

Sedangkan tadris mempunyai bentuk wazan darasa-

                                                             
65

Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-

Indonesia...., 972. 



 

 
 

yadrusu-darsan yang meupakan turunan dari wazan 

fa’ala-yaf’ulu-fa’lan yang berarti ajar atau mengajar.
66

 

Kegiatan amaliyah tadris pada umumnya 

dilaksanakan di sekolah atau lembaga-lembaga yang 

menganut sistem kurikulum pondok modern, begitu juga 

SMK Al-Mawaddah mengadakan program amaliyah 

tadris dikarenakan SMK Al-Mawaddah berada di dalam 

lingkup Pon-Pes Al-Mawaddah, yang mana sistem 

kurikulumnya yakni menganut dua sistem kurikulum, 

yaitu kurikulum pemerintah dan kurikulum pondok 

modern Darussalam Gontor. 

Kegiatan amaliyah tadris di SMK Al-Mawaddah 

sudah dilaksanakan selama bertahun-tahun, bahkan 

sebelum berdirinya SMK Al-Mawaddah kegiatan 

tersebut sudah ada. Kegiatan amaliyah tadris ini 

merupakan kegiatan inti dari pondok pesantren Al-
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Mawaddah yang rutin dilaksankan setiap tahunnya. 

Adapun kepala sekolah dan staf SMK Al-Mawaddah 

hanya meneruskan warisan yang sudah ada. Maka dari 

itulah SMK Al-Mawaddah mempunyai perbedaan dari 

SMK yang lain dikarenakan di SMK yang umum disana 

hanya menonjolkan keahlian kejuruannnya saja 

sedangkan di SMK Al-Mawaddah selain menonjolkan 

Ilmu kejuruannya tetapi juga ada keahlian lain yaitu 

ketika lulus siswa tidak hanya dibekali dengan keahlian 

kejuruannya saja tetapi juga keahlian mengajar. 

Selain itu, kegiatan amaliyah tadris di SMK Al-

Mawaddah memang sengaja diadakan karena setelah 

mereka lulus dari SMK tersebut, sebagian siswa ditunjuk 

untuk mengabdikan dirinya menjadi guru pengabdian di 

Pondok Pesantren Al-Mawaddah. Sehingga sebelum 

mereka terjun untuk menjadi seorang pendidik 



 

 
 

sungguhan, mereka sudah dibekali tata cara praktik 

mengajar dengan baik dan benar. 

 

B. Analisis tentang Proses Kegiatan Amaliyah Tadris di 

SMK Pesantren Putri Al-Mawaddah Coper Jetis 

Ponorogo 

Amaliyah tadris di SMK Al-Mawaddah Coper 

dilaksanakan melalui dua proses yaitu pelaksanaan secara 

kelompok besar dan kelmpk kecil. Untuk kelompok besar 

seluruh siswa SMK berkumpul di dalam 1 aula dengan 1 

siswa praktik (yang menjadi guru). Kemudian teman-

teman yang lain bertindak sebagai korektor atas tindak 

perilaku pembelajaran yang laksanakan guru praktik 

tersebut. 

Sedangkan proses amaliyah tadris pada kelompok 

kecil sama halnya dengan kelompok besar. Yakni siswa-

siswa calon praktikan guru yang ada pada kelompok 

besar tadi dibagii menadi beberapa kelompok kecil, dan 



 

 
 

masing-masing kelompok mempraktikkan kegiatan 

pengajaran secara bergiliran dengan jadwal dan kelas 

yang sudah ditetapkan 

Sesuai dengan kajian teori yang menyatakan 

Pembelajaran Amaliyah Tadris pada dasarnya ditempuh 

melalui lima langkah yaitu: Pengenalan (pemahaman) 

tentang konsep pembelajaran mikro; Penyajian model; 

Persiapan/ perencanaan mengajar; Praktik mengajar; 

Diskusi/ feed back.
67

  

Disini penulis menganalisis hasil temuan lapangann 

yang didasarkan kajian teori di atas yakni sebagai 

berikut: 

1. Pengenalan (pemahaman) tentang konsep 

pembelajaran mikro 

Sebelum mereka terjun langsung dalam kegiatan 

praktik mengajar terlebih dahulu, mereka para siswa 
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kelas XII SMK Al-Mawaddah Coper dibekali dahulu 

terkait tata cara pelaksanaan praktik mengajar di kelas 

dan segala hal yang berhubungan dengan amaliyah 

tadris seperti tata cara naqd (mengkritik dan memberi 

saran), dan sebagainya. Selain itu juga peserta 

amaliyah tadris juga diperkenalkan kepada muyrif/ah 

(guru pemimbing) masing-masing. 

2. Penyajian model 

Persiapan terkait jenis strategi yang digunakan 

nantinya ketika mengajar di kelas, bagaimana model 

pembelajaran yang akan dilaksanakan nantinya. Disini 

calon guru praktikan amaliyah tadris harus sudah 

mempunyai teknik atau strategi pembelajaran yang 

sudah disiapkan secara matang guna menunjang 

pembelajaran yang efektif sesuai dengan tujuan yang 

diharapkan 

3. Persiapan/ perencanaan mengajar 



 

 
 

Dalam tahap ini, para praktikan amaliyah tadris 

membuat RPP atau dalam istilah amaliyah tadris 

disebut I‟dad serta mempersiapkan peralatan atau 

media pembelajaran yang akan dipakai nantinya 

ketika mengajar di kelas. 

4. Praktik mengajar 

Ini adalah tahap inti dari amaliyah tadris yakni, proses 

mengajar di kelas, teman-teman kelompoknya beserta 

guru pembimbing mengamati setiap alur mengajar 

yang dilakukan guru praktik, mereka mengamati dan 

mencatat hal-hal yang tidak sesuai dengan tata cara 

mengajar, untuk kemudian keluh kesah kritik saran 

akan disampaikan pada tahap naqd / feedback. 

5. Diskusi/ feed back 

Proses evaluasi atau biasa disebut dengan istilah naqd 

yatitu penjabaran kritik, saran daripada hasil 

pemeblajaran yang dilaksanakan di kelas tadi, mulai 



 

 
 

dari awal masuk kelas sampai guru praktik keluar 

kelas. Disini guru pembimbing/ musyrif/ah 

menampung semua kritikan yang disampaikan teman 

kelompok guru praktikan, untuk kemudian di evakuasi 

kesalahannya dan dibenarkan, agar guru praktikan 

memahami dan tidak mengulanginya lagi ketika dia 

menjasi ustadzah pengabdian kelak. 

C. Inernalisasi Nilai-Nilai Keguruan Melalui Kegiatan 

Amaliyah Tadris di SMK Pesantren Putri Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo 

Niai- nilai keguruan adalah nilai untuk manusia 

sebagai pribadi yang utuh, misalnya kejujuran, nilai yang 

berhubungan dengan akhlak, nilai yang berkaitan dengan 

benar dan salah yang dianut oleh golongan atau 

masyarakat.
68
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Pada undang-undang No. 14 2005 tentang Guru 

dan Dosen pada bab IV bagian kesatu pasal 10 ayat 1 

dijelaskan bahwa kompetensi guru meliputi kompetensi 

pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi social, 

kompetensi professional.
69

 

Internalisasi nilai-nilai keguruan pada amaliyah 

tadris ini didasarkan pada 4 kompetensi keguruan, yakni 

kompetensi pedagogik, kepribadian, professional, dan 

sosial. 

Pertama, internalisasi nilai keguruan berdasarkan 

kompetensi pedagogik, seperti dalam teori yang 

menyatakan, kompetensi pedagogik adalah kemampuan 

mengelola pembelajaran peserta didik serta memahami 

peserta didik dengan memanfaatkan prinsip-prinsip 

perkembangan kognitif. Dari kegiatan amaliyah tadris di 

SMK Al-Mawaddah ini, siswa (guru praktik) belajar 
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tentang bagaimana mereka memahami peserta didiknya 

masing-masing, selain itu sebelum mereka melakukan 

proses belajar mengajar mereka terlebih dahulu harus 

mempersiapkan dirinya sendiri dari segi hal pengetahuan, 

yakni mempelajari materi yang akan diajarkan, 

menyiapkan RPP dan merancang strategi pembelajaran. 

Setelah itu mereka melakukan evaluasi terhadap 

pembelajarannya di kelas. Karena sebagian besar dari 

mereka nanti akan menjadi guru pegabdian, maka sudah 

selayaknya mereka juga harus memahami betul tata cara 

pengelolaan pembelajaran, mereka juga harus memahami 

seni megajar, selain itu mereka juga harus tetap belajar 

agar hasil yang diharapkan sesuai dengan tujuan. 

Kedua, internalisasi nilai keguruan berdasarkan 

kompetensi kepribadian, seperti dalam teori yang 

menyatakan, kompetensi keperibadian adalah 

kemampuan personal yang mencerminkan kepribadian 



 

 
 

yang mantap dan stabil, berakhlak mulia, dewasa, arif, 

berwibawa serta menjadi teladan bagi peserta didik. 

Melalui kegiatan amaliyah tadris ini, siswa kelas XII 

SMK Al-Mawaddah belajar tentang bagaimana mereka 

bersikap dan bertingkah laku layknya guru, dari segi 

kepribadian mereka dituntut untuk bisa memberikan 

contoh, sika tauladan yang baik, soopan, dan terpuji bagi 

anak didiknya. Kagiatan amaliyah tadris menjadikan 

pribadi yang lebih percaya diri kreatif dan inovatif juga 

dapat mengetahui karakter murid yang berbeda- beda. 

Menjadi guru sementara atau pengganti harus mampu 

dan bisa menyampaikan materi sampai murid paham. 

Kegiatan amaliyah tadris ini sangat berkesan bagi murid 

kelas XII dapat sangat bermanfaat tentunya. 

Ketiga, internalisasi nilai keguruan berdasarkan 

kompetensi professional adalah kemampuan penguasaan 

materi pembelajaran secara mendalam, yang mencakup 



 

 
 

penguasaan materi, kurikulum mata pelajaran di sekolah 

dan substansi keilmuan yang menaungi materinya, serta 

penguasaan terhadap struktur dan metodologi 

keilmuannya. Melalui kegiatan amaliyah tadris ini siswa 

kelas XII SMK Al-Mawaddah dituntut untuk menjadi 

pendidik profesional, yang mana membutuhkan tekad 

dan keinginan yang kuat dalam diri setiap pendidik untuk 

melaksanakan tugas profesinya dengan baik dan 

sempurna. Sebelum mereka melaksanakan kegiatan 

praktik mengajar, terlebih dahulu mereka berknsultasi 

atau sharing dengan masing-masing guru pembimbing, 

mereka diarahkan agar bagaimana mereka kelak bisa 

berhasil dalam mengajarnya, mereka mendapat 

bimbingan secara matang dan mendalam dari masing-

masing guru pembimbingnya. 

Keempat, internalisasi nilai keguruan berdasarkan 

kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk 



 

 
 

berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien 

dengan peserta didik, sesama pendidikan dan tenaga 

kependidiikan, orang tua atau wali peserta didik, dan 

masyarakat sekitar. Dalam kegiatan amaliyah tadris ini 

mereka dituntut untuk bisa berinteraksi secara baik 

terutama dengan anak didiknya, para teman sejawat 

(naqid; penilai), dan musyrif (guru pembimbing). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian tentang Internalisasi 

Nilai-Nilai Keguruan Melalui Amaliyah Tadris di SMK 

Al-Mawaddah Coper Jetis Ponorogo, maka dapat ditarik 

kesimpulan sebagai berikut. 

1. Latar Belakang Amaliyah Tadris di SMK Pesantren 

Putri Al-Mawaddah Coper yakni untuk membentuk 

karakter keguruan pada santri, adapun kegiatan 

amaliyah tadris itu sendiri sudah ada sejak PP. Al-

Mawaddah berdiri. Selain itu, amaliyah tadris di 

SMK Al-Mawaddah sudah ada sejak pertama kali 

SMK tersebut berdiri, ini karena SMK Al-Mawaddah 

yang berada di dalam lingkup Pondok Al-Mawaddah 

sendiri, yang mewajibkan seluruh santriwatinya baik 



 

 
 

dari kelas XII MA maupun SMK melaksanakan 

program kelas akhir yakni amaliyah tadris. 

2. Proses kegiatan amaliyah tadris di SMK Al-

Mawaddah Coper terbagi menjadi 2 tahapan yakni 

amaliyah tadris kelompok besar yang terdiri dari 1 

kelompok dan amaliyah tadris kelompk kecil yang 

terbagi menjadi 13 kelompok, dengan masing-masing 

guru pembimbing (mushrif/ah). 

3. Internalisasi nilai nilai keguruan melalui kegiatan 

amaliyah tadris di SMK Al-Mawaddah Coper 

diinternalisasikan melalui 4 kompetensi keguruan 

yakni kompetensi pedagogik yang mengharuskan 

calon guru untuk mengasah pengetahuannya secara 

mendalam, kompetensi kepribadian yang menjadikan 

mental calon guru menjadi pribadi yang percaya diri 

dan kreatif, kompetensi profesionalisme menjadikan 

calon guru yang kompeten dan ahli dalam bidang 



 

 
 

materi yang diampunya, sedang kompetensi sosial 

mengasah kemampuan interaksi dan komunikasi yang 

baik dengan lingkungan belajarnya. 

 

B. Saran 

Setelah mengadakan penelitian dan menemukan 

kesimpulan terkait dengan Internalisasi Nilai-Nilai 

Keguruan Melalui Amaliyah Tadris di SMK Al-

Mawaddah Coper Jetis Ponorogo. Maka penyusun 

memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan tolak 

ukur serta sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti 

selanjutnya dan pihak-pihak terkait berikut: 

1. Saran bagi Siswa 

Semoga dapat menerapkan serta mengembangkan 

nilai-nilai karakter yang ada dalam kegiatan amaliyah 

tadris ini sebagai bekal setelah lulus dari SMK Al-



 

 
 

Mawaddah Coper baik itu dalam perguruan tinggi 

maupun di masyarakat. 

2. Saran bagi Guru Pembimbing 

Lebih meningkatkan kinerja dan berusaha melakukan 

pembenahan-pembenahan pelaksanaan kegiatan 

khususnya amaliyah tadris agar tujuan yang 

diinginkan dapat tercapai sesuai dengan harapan. 

3. Saran untuk Sekolah 

Program amaliyah tadris di SMK Al-Mawaddah 

Coper, perlu adanya penyempurnaan untuk lebih 

mensukseskan penerapan kegiatan amaliyah tadris 

dalam meningkatkan mutu pembelajaran menuju arah 

yang lebih baik dan sesuai dengan yang diharapkan. 
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