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ABSTRAK 

Fadillah, Liya Rizki. 2019. Implementasi Program 

‘Amaliyyatu Al- Tadrīs sebagai Upaya Pembekalan 

Keterampilan Mengajar bagi Siswa (Studi Kasus 

Kelas XII MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo 

Tahun Ajaran 2018/2019). Skripsi. Jurusan 

Pendidikan Agama Islam (PAI) Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) 

Ponorogo. Pembimbing, Syaiful Arif, M.Pd. 

Kata kunci: ‘Amaliyyatu Al- Tadrīs, Keterampilan 

Mengajar, Siswa. 

MA Al-Islam Joresan adalah suatu lembaga 

pendidikan yang memiliki program khusus mengenai 

praktik mengajar yang disebut dengan kegiatan ‘Amaliyyatu 

Al- Tadrīs. Program ini dilaksanakan dan diikuti oleh 

seluruh siswa kelas XII sebagai bentuk realisasi teori 

mendidik dan mengajar yang telah dipelajari di kelas XI dan 

XII. Hal ini diharapkan agar seluruh siswa memiliki bekal 

dan kemampuan ketika terjun dalam dunia pendidikan dan 

pengajaran, khususnya di masyarakat kelak.  

Penelitian ini bertujuan untuk: (1) Mendeskripsikan 

latar belakang program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs kelas XII di 

MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. (2) Mengetahui 

implementasi program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi siswa kelas XII di 

MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo.  
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Metode penelitian ini menggunakan pendekatan 

kualitatif dengan jenis studi kasus. Teknik pengumpulan 

data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi. 

Teknik analisis data menggunakan teknik model 

Miles dan Huberman, yaitu reduksi data, penyajian data, dan 

penarikan kesimpulan. 

Dari hasil penelitian ditemukan bahwa: (1) Latar 

belakang program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs diselenggarakan di 

MA Al-Islam adalah karena MA Al-Islam berada di 

kawasan lingkup pondok pesantren Al-Islam Joresan. Yang 

mana pondok pesantren Al-Islam sendiri mengadopsi 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini dari pondok modern 

Darussalam Gontor. Program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini 

merupakan implementasi dari kurikulum pondok pesantren 

Al-Islam Joresan dan harus dilaksanakan oleh semua pihak 

yang berada di bawah naungan pondok pesantren Al-Islam 

Joresan. (2) Implementasi program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

sebagai upaya pembekalan keterampilan mengajar bagi 

siswa kelas XII di MA Al-Islam Joresan ada tiga tahap, 

yaitu: tahap kognitif/perencanaan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap feedback (balikan). Dan pada setiap tahap tersebut 

terdapat beberapa langkah yang harus dilalui. Agar program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs berjalan sesuai dengan yang 

diharapkan. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional 

No. 20 tahun 2003 pasal 1 menyatakan bahwa: 

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana 

untuk mewujudkan suasana belajar dan 

proses pembelajaran agar peserta didik secara 

aktif mengembangkan potensi dirinya untuk 

memiliki kekuatan spiritual keagamaan, 

pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, 

akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan 

negara.1  

Pendidikan merupakan proses yang penting 

dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia 

untuk masa kini dan masa depan bangsa Indonesia. 

Oleh karena itu, pendidikan ialah usaha sebagai 

penunjang keberhasilan pembangunan bangsa baik 

dari pendidikan formal, pendidikan informal, 

maupun pendidikan nonformal.2 

Dari pengertian pendidikan di atas, telah jelas 

bahwa pendidikan merupakan usaha sadar yang 

                                                           
1 Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 tahun 2003 pasal 

1 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 
2 Mujiono Dimyati, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: 

Usaha Nasional, 1986), 1.   
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dilakukan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah 

melalui kegiatan bimbingan, pengajaran ataupun 

latihan, yang berlangsung di sekolah maupun di luar 

sekolah sepanjang hayat, untuk mengembangkan 

potensi peserta didik agar memiliki kekuatan 

spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 

kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang 

diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. 

Salah satu komponen penting dalam sistem 

pendidikan adalah adanya peserta didik, sebab 

seseorang tidak bisa dikatakan sebagai guru apabila 

tidak ada peserta didik yang dididiknya. Peserta 

didik merupakan masukan dalam sistem pendidikan 

yang perlu dikembangkan berbagai dimensi dan 

potensinya dalam proses pendidikan. Guru yang baik 

adalah guru yang mampu memahami peserta 

didiknya dengan baik. Dengan memahami peserta 

didik, guru dapat mengetahui aspirasi dan tuntutan 

peserta didik, yang merupakan sumber informasi 

utama dalam penyusunan strategi belajar dan 

pembelajaran yang akan dikembangkan guru bagi 

peserta didik.3 

Dalam konteks pendidikan, guru berperan 

membantu mengembangkan potensi anak.4 Minat, 

bakat, kemampuan, dan potensi-potensi yang 

                                                           
3 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(Classroom Management): Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2007), 131. 
4 Hamzah B. Uno, Profesi Kependidikan (Jakarta: PT Bumi 

Aksara, 2012) 15.   
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dimiliki oleh peserta didik tidak akan berkembang 

secara optimal tanpa bantuan guru. Dalam kaitan ini 

guru perlu memperhatikan peserta didik secara 

individual, karena antara satu peserta didik dengan 

yang lain memiliki perbedaan yang sangat 

mendasar.5  

Guru memiliki peran dan fungsi yang sangat 

penting dalam membentuk kepribadian anak, guna 

menyiapkan dan mengembangkan sumber daya 

manusia (SDM), serta mensejahterakan masyarakat, 

kemajuan negara, dan bangsa. Guru juga harus 

berpacu dalam pembelajaran, dengan memberikan 

kemudahan belajar bagi seluruh peserta didik, agar 

dapat mengembangkan potensinya secara optimal.6 

Di MA Al-Islam Joresan salah satu cara yang 

dilakukan untuk membekali keterampilan mengajar 

siswanya adalah dengan mengadakan program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, dengan kata lain yakni 

kegiatan praktik mengajar. Program ini diadakan 

sebagai upaya pembekalan keterampilan mengajar 

bagi siswa, pengembangan karakter peserta didik, 

selain itu juga untuk merealisasi teori mendidik dan 

mengajar yang dipelajari siswa-siswi dari kelas X 

sampai dengan kelas XII di MA Al-Islam Joresan 

khususnya dalam hal mengajar, maka bagi siswa-

                                                           
5 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan 

Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan (Bandung: PT Remaja 

Rosdakarya, 2009), 35.  
6 Ibid., 36.  
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siswi kelas XII sebelum akhir tahun ajaran selalu 

diadakan kegiatan praktik mengajar (‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs).7  

Kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini 

merupakan program sekolah yang wajib diikuti oleh 

semua siswa-siswi kelas XII MA Al-Islam Joresan, 

yang akan mengakhiri masa tugas belajarnya di MA 

Al-Islam Joresan. Hal ini diharapkan agar para 

siswa-siswi mempunyai bekal kemampuan untuk 

terjun dalam dunia pendidikan dan pengajaran 

khususnya di masyarakat kelak. 

Karena salah satu tujuan program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs adalah untuk membekali 

keterampilan mengajar bagi siswa, maka di sini 

peran guru sangatlah penting. Selain memberikan 

teori mengenai prosedur kegiatan ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs, bapak dan ibu guru atau mushrif dan 

mushrifah ‘Amaliyyatu Al- Tadrīs sebagai 

pembimbing hendaknya membimbing siswa, 

memberikan dorongan psikologis agar siswa dapat 

mengesampingkan faktor-faktor internal dan faktor 

eksternal yang akan mengganggu proses 

pembelajaran, baik di dalam dan di luar sekolah. 

Selain itu, guru juga harus dapat memberikan arah 

dan pembinaan karier siswa sesuai dengan bakat dan 

kemampuan siswa. 

                                                           
7 Hasil wawancara ketika penjajakan awal dengan ustaz Ahmat 

Budairi (kepala MA Al-Islam) pada tanggal 12 Januari 2019 pukul 

10.00-10.35 WIB.  
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Program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini telah 

dilaksanakan atau diselenggarakan sejak tahun 1973 

sampai sekarang. Dan itu wajib dilaksanakan dan 

diikuti oleh seluruh siswa-siswi kelas XII baik MA 

maupun SMK.8 Untuk siswa yang tidak mengikuti 

dan melaksanakan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs atau 

praktik mengajar ini mereka tidak lulus. Karena 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini menjadi salah satu syarat 

kelulusan di MA Al-Islam Joresan. Untuk peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs yang terpaksa tidak bisa 

mengikuti dan melaksanakan praktik mengajar 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan 

dikarenakan sakit atau karena ada hal darurat lain, 

panitia ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs memberi kesempatan 

untuk mengulangnya di kemudian hari sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan pula. Lulus atau 

tidaknya peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs dapat dilihat 

dari nilai yang diperolehnya. Untuk peserta yang 

mendapat nilai kurang dari 5,5  yakni 5 ke bawah 

berarti mereka tidak lulus dan harus mengulang.9 

Berangkat dari latar belakang tersebut, 

peneliti ingin mengetahui implementasi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo. Maka, penulis melakukan 

penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul 

“Implementasi Program ‘Amaliyyatu Al- Tadrīs 

sebagai Upaya Pembekalan Keterampilan 

                                                           
8 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/09-2/2019.  
9 Lihat transkip wawancara nomor 04/W/12-2/2019.  
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Mengajar bagi Siswa (Studi Kasus Kelas XII MA 

Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019)”. 

B. Fokus Penelitian 

Penelitian ini berfokus pada implementasi 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi siswa di 

MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. 

C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang di atas, pokok-

pokok permasalahan yang akan dikaji dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Apa yang melatarbelakangi program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs kelas XII di MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo tahun ajaran 2018/2019? 

2. Bagaimana implementasi program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs sebagai upaya pembekalan 

keterampilan mengajar bagi siswa kelas XII di 

MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo tahun 

ajaran 2018/2019? 

D. Tujuan Penelitian 

Dengan acuan rumusan masalah di atas, 

tujuan kajian penelitian ini adalah: 

1. Untuk mendeskripsikan latar belakang program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs kelas XII di MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo tahun ajaran 

2018/2019. 

2. Untuk mengetahui implementasi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 
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pembekalan keterampilan mengajar bagi siswa 

kelas XII di MA Al-Islam Joresan Mlarak 

Ponorogo tahun ajaran 2018/2019. 

E. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

memberikan konstribusi bagi khazanah 

pendidikan, khususnya terkait dengan 

implementasi program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

sebagai upaya pembekalan keterampilan 

mengajar bagi siswa.  

2. Manfaat Praktis 

a. Bagi Peserta Didik 

Hasil penelitian ini akan sangat bermanfaat 

yaitu sebagai upaya pembekalan 

keterampilan mengajar bagi siswa. Melalui 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, akan 

memberikan kesan tersendiri bagi mereka 

yang menjalaninya, yang mana pengalaman 

tersebut tidak bisa diperoleh dan dirasakan 

oleh siswa Madrasah Aliyah pada umumnya. 

b. Bagi Guru 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi 

para guru untuk meningkatkan kualitas peran 

guru sebagai pendidik dan pembimbing dan 

bagian dari lembaga pendidikan. 

c. Bagi Lembaga Pendidikan 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan pertimbangan bagi lembaga 

pendidikan dalam menyediakan sumber 

sarana, prasarana, dan belajar untuk 

pembekalan keterampilan mengajar bagi 

siswa melalui program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs. 

d. Bagi Peneliti 

Penelitian ini dapat menambah pengalaman 

dan pengetahuan terutama di bidang 

pendidikan tentang implementasi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi 

siswa. 

e. Bagi Peneliti Berikutnya 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat 

dijadikan bahan pertimbangan untuk 

melakukan penelitian lebih lanjut yang 

relevan terkait dengan topik tersebut. 

F. Sistematika Pembahasan 

Pada BAB I berisi pendahuluan, yaitu 

paparan mengenai gambaran umum penelitian, yang 

mencakup latar belakang masalah, fokus penelitian, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian serta sistematika pembahasan.  

Selanjutnya pada BAB II berisi tentang 

telaah hasil penelitian terdahulu dan kajian teori, 

yang digunakan sebagai pedoman umum landasan 

dalam melakukan penelitian. 
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Pada 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. 

Pada BAB IV berisi paparan data umum 

mengenai sejarah singkat berdirinya MA Al-slam 

Joresan, visi, misi serta data khusus berupa hasil 

penelitian tentang implementasi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya pembekalan 

keterampilan mengajar bagi siswa kelas XII MA Al-

Islam Joresan. 

Pada BAB V berisi tentang analisis data 

terkait dengan implementasi program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs sebagai upaya pembekalan keterampilan 

mengajar bagi siswa kelas XII MA Al-Islam Joresan. 

Selanjutnya, pada bab terakhir yakni BAB VI 

berisi penutup, yang meliputi kesimpulan serta saran 

hasil penelitian.  
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BAB II 

TELAAH HASIL PENELITIAN TERDAHULU DAN 

ATAU KAJIAN TEORI 

A. Telaah Hasil Penelitian Terdahulu 

Untuk mendukung skripsi ini, penulis 

melakukan penelusuran skripsi terdahulu dan 

ditemukan beberapa judul diantaranya, yaitu: 

1. Skripsi Zayyini Ulfah Hidayati yang berjudul 

“Kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai 

Wahana Pengembangan Karakter Siswa SMK 

(Studi Kasus Siswa Kelas XII SMK Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo)”, dengan rumusan 

masalah. Bagaimana latar belakang kegiatan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di SMK Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo?. Bagaimana prosedur 

pelaksanaan kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di 

SMK Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo?. 

Bagaimana implementasi pendidikan karakter 

melalui kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di SMK 

Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo?. 

Berdasarkan hasil penelitian dapat 

disimpulkan bahwa implementasi pendidikan 

karakter dalam kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

ini tertuang dalam setiap rangkaian prosedur 

pelaksanaan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs mulai dari 

tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi 

(feedback). Adapun karakter yang diterapkan 

yaitu religius, tanggung jawab, disiplin, jujur, 
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adil, bersahabat/komunikatif, kreatif, toleransi, 

cinta damai, demokratis, cinta tanah air, mandiri, 

semangat kebangsaan, peduli lingkungan, peduli 

sosial, rasa ingin tahu, menghargai prestasi dan 

gemar membaca. 

Berdasarkan penelitian yang dilakukan 

oleh Zayyini Ulfah Hidayati, mempunyai 

persamaan dengan penelitian ini yaitu sama-

sama membahas tentang program atau kegiatan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs. Yang membedakan 

antara penelitian ini dan penelitian yang 

dilakukan Zayyini Ulfah Hidayati adalah dalam 

penelitian ini yang menjadi fokus penelitian 

adalah implementasi program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs sebagai upaya pembekalan keterampilan 

mengajar bagi siswa. Sedangkan pada penelitian 

yang dilakukan Zayyini Ulfah Hidayati yang 

menjadi fokus penelitian adalah kegiatan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai wahana 

pengembangan karakter siswa kelas XII SMK 

Al-Islam Joresan.10 

2. Skripsi yang ditulis oleh Ade Prasetyo, Program 

Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah 

Sekolah Tinggi Islam Negeri (STAIN) Ponorogo 

yang berjudul “Implementasi Kegiatan Naq’d 

                                                           
10 Zayyini Ulfah Hidayati, “Kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

sebagai Wahana Pengembangan Karakter Siswa SMK (Studi Kasus 

Siswa Kelas XII SMK Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo)”, (Skripsi, 

IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2018), 95-96.   
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dalam Program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs (Studi 

Kasus di Pondok Modern Arrisalah Program 

Internasional)”.11 

Penelitian Ade Prasetyo memiliki 

persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-

sama meneliti tentang program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs. Yang membedakan adalah fokus 

penelitiannya, penelitian Ade Prasetyo fokus 

pada implementasi kegiatan naq’d dalam 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, sedangkan fokus 

penelitian ini adalah implementasi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi siswa. 

Lokasi penelitianpun juga tidak sama, penelitian 

terdahulu yang dilakukan Ade Prasetyo 

bertempat di Pondok Modern Arrisalah Program 

Internasional, sedangkan penelitian ini dilakukan 

di MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo. 

3. Skripsi yang ditulis oleh Ening Widihastuti 

(NIM.10402241014) yang berjudul 

“Pelaksnanaan Keterampilan Mengajar 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran Fakultas Ekonomi 

Universitas Negeri Yogyakarta Dalam 

Pengajaran Mikro Tahun 2013”. Dan hasil 

                                                           
11 Ade Prasetyo, “Implementasi Kegiatan Naq’d dalam 

Program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs (Studi Kasus di Pondok Modern 

Arrisalah Program Internasional),” (Skripsi, STAIN Ponorogo, 

Ponorogo, 2015). 
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penelitian menunjukkan bahwa keterampilan 

mengajar mahasiswa Program Studi Pendidikan 

Administrasi Perkantoran dalam pengajaran 

mikro tahun 2013 belum dapat dilaksanakan 

secara optimal.12 

Penelitian yang dilakukan oleh Ening 

Widihastuti tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama membahas 

tentang keterampilan mengajar. Yang 

membedakan adalah fokus penelitian dan tempat 

penelitian. Penelitian ini dilakukan di MA Al-

Islam Joresan, sedangkan penelitian yang 

dilakukan Ening Widihastuti dilakukan di 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri 

Yogyakarta yang beralamatkan di Karangmalang 

Yogyakarta. 

4. Skripsi dengan judul “Pengaruh Penggunaan 

Media Belajar dan Keterampilan Mengajar 

Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa SMK 

Sunan Kalijaga Sampung Ponorogo Tahun 

Pelajaran 2016/2017” yang ditulis oleh 

Muhammad Mudofar (NIM. 210313345) Jurusan 

Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan 

Ilmu Keguruan IAIN Ponorogo, dengan rumusan 

                                                           
12 Ening Widihastuti, “Pelaksnanaan Keterampilan Mengajar 

Mahasiswa Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran 

Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Dalam Pengajaran 

Mikro Tahun 2013,” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, 

Yogyakarta, 2013), 85-86. 
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masalah: Bagaimana penggunaan media belajar 

dalam pembelajaran PAI siswa SMK Sunan 

Kalijaga Sampung Ponorogo tahun ajaran 

2016/2017?. Bagaimana keterampilan mengajar 

guru dalam mata pelajaran PAI siswa SMK 

Sunan Kalijaga Sampung Ponorogo tahun ajaran 

2016/2017?. Bagaimana motivasi belajar siswa 

dalam pembelajaran PAI SMK Sunan Kalijaga 

Sampung Ponorogo tahun ajaran 2016/2017?. 

Adakah pengaruh penggunaan media belajar dan 

keterampilan mengajar guru terhadap motivasi 

belajar siswa dalam pembelajaran PAI siswa 

SMK Sunan Kalijaga Sampung Ponorogo tahun 

ajaran 2016/2017?.13 

Penelitian Muhammad Mudofar 

tersebut memiliki persamaan dengan penelitian 

ini, yaitu sama-sama membahas mengenai 

keterampilan mengajar. Perbedaannya terletak 

pada fokus penelitian, pendekatan dan jenis 

penelitian. Pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus, sedangkan pada penelitian 

Muhammad Mudofar menggunakan pendekatan 

kuantitatif yang analisis datanya menggunakan 

                                                           
13 Muhammad Mudofar, “Pengaruh Penggunaan Media Belajar 

dan Keterampilan Mengajar Guru terhadap Motivasi Belajar Siswa 

SMK Sunan Kalijaga Sampung Ponorogo Tahun Pelajaran 2016/2017,” 

(Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 2017), 8-9. 
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analisis regresi linier multipel (dua variabel 

bebas). 

5. Jurnal Pendidikan Biologi Indonesia Volume 3 

Nomor 2 Tahun 2017, yang ditulis oleh Fitri 

Wijarini dan Silfia Ilma Jurusan Pendidikan 

Biologi Universitas Borneo Tarakan. Dengan 

judul “Analisis Keterampilan Mengajar 

Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi 

Universitas Borneo Tarakan sebagai Calon 

Guru melalui Kegiatan PPL”. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah secara keseluruhan 

keterampilan mengajar mahasiswa Pendidikan 

Biologi Universitas Borneo Tarakan berkategori 

sangat baik, dengan skor rata-rata sebesar 83.14 

Persamaan penelitian terdahulu dengan 

penelitian ini adalah sama-sama membahas 

mengenai keterampilan mengajar. Sedangkan 

perbedaannya adalah penelitian terdahulu 

dilakukan di Universitas Borneo Tarakan, dan 

penelitian sekarang dilakukan di MA Al-Islam 

Joresan. Untuk jenis penelitiannya, penelitian 

terdahulu menggunakan jenis penelitian 

deskriptif, sedangkan penelitian ini 

menggunakan jenis penelitian studi kasus. 

                                                           
14 Fitri Wijarini dan Silfia Ilma, “Analisis Keterampilan 

Mengajar Mahasiswa Jurusan Pendidikan Biologi Universitas Borneo 

Tarakan sebagai Calon Guru melalui Kegiatan PPL,” Jurnal Pendidikan 

Biologi Indonesia, Nomor 2 (Juni 2017), 158. 
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6. Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran 

Volume 1 Nomor 1 bulan Agustus tahun 2016, 

yang ditulis oleh Eka Safitri dan Uep Tatang 

Sontani Program Studi Pendidikan Manajemen 

Perkantoran Fakultas Pendidikan Ekonomi dan 

Bisnis Universitas Pendidikan Indonesia. Dengan 

judul “Keterampilan Mengajar Guru dan 

Motivasi Belajar Siswa sebagai Determinan 

terhadap Hasil Belajar”. Hasil penelitian 

tersebut adalah keterampilan mengajar guru pada 

salah satu Sekolah Menengah Kejuruan Swasta 

di Bandung menunjukkan secara umum para 

guru khususnya guru bidang studi Administrasi 

Perkantoran selama ini cukup terampil. Hal ini 

mengindikasikan bahwa keterampilan mengajar 

guru sudah cukup terampil. Demikian halnya 

dengan motivasi belajar siswa dari survey 

terhadap sekolah yang sama diperoleh hasil 

motivasi belajar pada kategori sedang, hal ini 

perlu dipertahankan tetapi perlu ada peningkatan 

motivasi belajar sedangkan kondisi hasil belajar 

yang dalam hal ini menggunakan nilai ujian 

tengah semester siswa. Berdasarkan Kriteria 

Ketuntasan Minimal hasilnya menunjukkan 

secara rata-rata hasil belajar siswa berada pada 

rentang kemampuan sedang. Maka secara 
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keseluruhan nilai yang diperoleh belum 

mencapai hasil belajar yang optimal.15 

Penelitian yang ditulis oleh Eka Safitri 

dan Uep Tatang Sontani memiliki persamaan 

dengan penelitian ini, yaitu sama-sama 

membahas tentang keterampilan mengajar. 

Sedangkan perbedaannya terletak pada lokasi 

penelitian dan pendekatan penelitian. Penelitian 

yang dilakukan oleh Eka Safitri dan Uep Tatang 

Sontani dilakukan di SMK Swasta Bandung 

menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif, 

dan penelitian ini lakukan di MA Al-Islam 

Joresan menggunakan pendekatan penelitian 

kualitatif. 

7. Jurnal Gea Volume 14 Nomor 1 bulan April 

tahun 2014, yang ditulis oleh Epon Ningrum dan 

Bagja Waluya Jurusan Pendidikan Geografi 

FPIPS-UPI. Dengan judul “Model Quantum 

Teaching untuk Meningkatkan Keterampilan 

Dasar Mengajar Mahasiswa”. Hasil penelitian 

tersebut menunjukkan implementasi model 

quantum teaching di ruang micro teaching 

meningkatkan keterampilan dasar mengajar 

mahasiswa pada setiap tindakan, yang meliputi:  

keterampilan membuka dan menutup pelajaran, 

                                                           
15 Eka Safitri dan Uep Tatang Sontani, “Keterampilan 

Mengajar Guru dan Motivasi Belajar Siswa sebagai Determinan 

terhadap Hasil Belajar,” Jurnal Pendidikan Manajemen Perkantoran, 

Nomor 1 (Agustus 2016), 157. 
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memberikan pertanyaan dan penguatan, 

melaksanakan metode secara konsisten, 

menggunakan media, mengadakan variasi gerak 

dan mimik serta intonasi, mengelola kelas, dan 

memberikan penjelasan.16 

Penelitian di atas mempunyai 

persamaan dengan penelitian ini, yaitu sama-

sama membahas tentang keterampilan mengajar. 

Perbedaannya penelitian terdahulu 

mengimplementasikan metodologi penelitian 

tindakan kelas (PTK) dengan dua siklus, masing-

masing tiga tindakan, sedangkan penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dan jenis penelitiannya adalah studi kasus. 

8. Jurnal Volume 2 Nomor 2 bulan Juli-Desember 

tahun 2017 yang berjudul “Analisis Pelaksanaan 

Micro Teaching Mahasiswa Program Studi 

Pendidikan Agama Islam”. Yang ditulis oleh 

Khuriyah IAIN Surakarta. Kesimpulan dari 

penelitian tersebut adalah pelaksanaan micro 

teaching secara keseluruhan telah memenuhi 

ketentuan pelaksanaan micro teaching 

sebagaimana tercantum di buku panduan micro 

teaching. Setiap mahasiswa melakukan praktik 

mengajar sebanyak 4-5 kali, sebelumnya 

diharuskan menyusun RPP yang selanjutnya 

                                                           
16 Epon Ningrum dan Bagja Waluya, “Model Quantum 

Teaching untuk Meningkatkan Keterampilan Dasar Mengajar 

Mahasiswa,” Jurnal Gea, Nomor 1 (April 2014), 9. 
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akan dicermati dan dikoreksi oleh dosen 

pembimbing (DPL). Dalam melaksanakan 

praktik mengajar, mahasiswa dituntut 

mempraktikkan salah satu strategi mengajar yang 

sesuai dengan materi yang akan disampaikan. 

Setelah selesai praktik mengajar, DPL akan 

memberikan masukan terkait penampilan 

mahasiswa tersebut. Selanjutnya meskipun 

mahasiswa telah memperoleh beberapa mata 

kuliah strategi pembelajaran yang notabene lebih 

banyak berisi praktik mengajar baik secara 

kelompok maupun individu, namun 81% 

mahasiswa menyatakan bahwa micro teaching 

masih sangat diperlukan. Menurut mereka, 

dikarenakan micro teaching dapat meningkatkan 

kemampuan mengajar dan kepercayaan diri 

mahasiswa.17 

Penelitian yang ditulis oleh Khuriyah 

tersebut memiliki persamaan dengan penelitian 

ini, yaitu sama-sama membahas tentang praktik 

mengajar (‘Amaliyyatu Al-Tadrīs) yang di 

perguruan tinggi disebut dengan micro teaching. 

Perbedaannya penelitian yang ditulis oleh 

Khuriyah menggunakan jenis kuantitatif 

deskriptif, dan lokasi penelitian bertempat di 

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN 

                                                           
17 Khuriyah, “Analisis Pelaksanaan Micro Teaching Mahasiswa 

Program Studi Pendidikan Agama Islam,” Nomor 2 (Juli-Desember 

2017), 192. 
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Surakarta. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis 

penelitiannya studi kasus. Serta lokasi penelitian 

ini dilakukan di MA Al-Islam Joresan. 

9. Jupe UNS Volume 1 Nomor 1 bulan April tahun 

2013, yang ditulis oleh Dea Natalia Saputri. 

Dengan judul “Pengaruh Micro Teaching dan 

Bimbingan Guru Pamong terhadap Kemampuan 

Mengajar Mahasiswa PPL FKIP UNS 

Surakarta”. Kesimpulan penelitian tersebut 

adalah terdapat pengaruh yang positif persepsi 

mahasiswa tentang micro teaching terhadap 

kemampuan mengajar mahasiswa PPL Program 

Studi Ekonomi FKIP UNS, terdapat pengaruh 

yang positif persepsi mahasiswa tentang 

bimbingan guru pamong terhadap kemampuan 

mengajar mahasiswa PPL Program Studi 

Ekonomi FKIP UNS, dan terdapat pengaruh 

yang positif persepsi mahasiswa tentang micro 

teaching dan bimbingan guru pamong terhadap 

kemampuan mengajar mahasiswa PPL Program 

Studi Ekonomi FKIP UNS.18 

Penelitian yang ditulis oleh Dea Natalia 

Saputri tersebut memiliki persamaan dengan 

penelitian ini, yaitu sama-sama membahas 

tentang praktik mengajar (‘Amaliyyatu Al-

                                                           
18 Dea Natalia Saputri, “Pengaruh Micro Teaching dan 

Bimbingan Guru Pamong terhadap Kemampuan Mengajar Mahasiswa 

PPL FKIP UNS Surakarta,” Jupe UNS, Nomor 1 (April 2013), 10. 
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Tadrīs) yang di perguruan tinggi disebut dengan 

micro teaching. Perbedaannya penelitian yang 

dilakukan Dea Natalia Saputri menggunakan 

jenis penelitian deskriptif kuantitatif dengan 

lokasi penelitian di Program Studi Ekonomi 

FKIP UNS Surakarta. Sedangkan penelitian ini 

menggunakan pendekatan penelitian kualitatif 

dan jenis penelitian studi kasus dengan lokasi 

penelitian di MA Al-Islam Joresan. 

B. Kajian Teori 

1. ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

a. Definisi ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

Secara etimologis ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs berasal dari bahasa Arab yang terdiri 

dari dua suku kata ‘amaliyyah dan tadri>s. 

Kata ‘amaliyyah 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.19 

Sedangkan tadrīs mempunyai bentuk wazan 

darasa-yadrusu-darsan yang merupakan 

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

yang berarti ajar atau mengajar.20 

                                                           
19 Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-

Indonesia (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 972.  
20 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus 

Al-Munawwir Indonesia-Arab (Surabaya: Pustaka Progressif, 2007), 18.  
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Jadi, secara terminologis ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs 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 

dengan kelas XII atau kelas VII sampai 

dengan kelas XII dalam suatu ruang lingkup 

tertentu dan aturan tertentu pula. 

Dalam bahasa Indonesia, ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs berarti praktik mengajar, yang 

mana praktik mengajar biasanya 

dilaksanakan oleh mahasiswa perguruan 

tinggi fakultas pendidikan. Sama halnya 

dengan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs hanya berbeda 

penyebutannya, dalam perguruan tinggi 

praktik mengajar lebih dikenal dengan istilah 

micro teaching. 

Secara etimologis, micro teaching 

berasal dari dua kata yaitu micro berarti 

kecil, terbatas, sempit dan teaching berarti 

mengajar.21 Secara terminologis, micro 

teaching didefinisikan dengan redaksi yang 

berbeda-beda, namun memiliki subtansi 

makna yang sama.22 

                                                           
21 Roestiyah, Strategi Belajar Mengajar (Jakarta: PT Rineka 

Cipta, 2001), 25.  
22  Helmiati, Micro Teaching Melatih Keterampilan Dasar 

Mengajar (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2013), 22.  
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Pengertian pembelajaran mikro 

menurut para ahli: 

1) Menurut George Brown, pembelajaran 

mikro adalah kegiatan mengajar dalam 

skala kecil (mikro) yang dirancang untuk 

mengembangkan keterampilan baru dan 

memperbaiki keterampilan yang lama. 

2) Menurut Roestiyah, pembelajaran mikro 

merupakan suatu kegiatan mengajar 

dimana 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 di sederhanakan, 

guru memfokuskan diri hanya pada 

beberapa aspek. Pembelajaran 

berlangsung dalam bentuk sesungguhnya, 
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hanya saja diselenggarakan dalam bentuk 

mikro.23 

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 digambarkan sebagai 

pertemuan pengajaran skala kecil yang 

dirancang untuk mengembangkan 

keterampilan baru dan memperbaiki 

keadaan lama). 

6) 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).24 

                                                           
23 Ibid., 23.  
24 Zainal Asril, Micro Teaching Disertai dengan Pedoman 

Pengalaman Lapangan (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), 43.  
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Dari beberapa pendapat tokoh di atas 

terkait pembelajaran mikro, dapat 

disimpulkan bahwasanya yang dimaksud 

micro teaching adalah kegiatan mengajar 

yang segala sesuatunya disederhanakan yang 

bertujuan untuk mengisolasi bagian bagian 

komponen dari proses pembelajaran sehingga 

calon guru/pendidik dapat menguasai 

keterampilan satu per satu dalam situasi 

mengajar. 

b. Tujuan dan Kegunaan Mengajar 

Menurut Rostiyah seperti yang 

dikutip Helmiati, tujuan umum diadakannya 

praktik mengajar adalah untuk 

mempersiapkan calon guru menghadapi 

pekerjaan mengajar sepenuhnya di muka 

kelas dengan memiliki pengetahuan, 

keterampilan dan sikap sebagai guru 

profesional.25 

Adapun tujuan diselenggarakan 

pembelajaran mikro menurut T. Gilarso 

seperti yang dikutip Zainal Asril bahwa, 

tujuan pembelajaran mikro terbagi dua, 

tujuan umum melatih kemampuan dan 

keterampilan dasar keguruan. Tujuan khusus, 

untuk melatih calon guru untuk terampil 

dalam membuat desain pembelajaran, 

                                                           
25 Helmiati, Micro Teaching Melatih Keterampilan Dasar 

Mengajar, 27. 
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mendapatkan profesi keguruan, 

menumbuhkan rasa percaya diri.26 

Sedangkan menurut Dwight Allen, 

tujuan pengajaran mikro adalah: 

1) Bagi Calon Guru 

a) Memberi pengalaman mengajar yang 

nyata dan latihan sejumlah 

keterampilan dasar mengajar secara 

terpisah. 

b) Calon guru dapat mengembangkan 

keterampilan mengajar sebelum 

mereka terjun ke kelas yang 

sebenarnya. 

c) Memberikan kemungkinan bagi calon 

guru untuk mendapatkan bermacam-

macam keterampilan dasar mengajar 

serta memahami kapan dan 

bagaimana keterampilan itu 

diterapkan. 

2) Bagi Guru 

a) Memberikan penyegaran dalam 

program pendidikan. 

b) Guru mendapatkan pengalaman 

mengajar yang bersifat individual 

demi perkembangan profesinya. 

                                                           
26 Zainal Asril, Micro Teaching Disertai dengan Pedoman 

Pengalaman Lapangan, 46. 
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c) Mengembangkan sikap terbuka bagi 

guru terhadap pembaharuan yang 

berlangsung di pranatan pendidikan.27 

Jadi, dapat disimpulkan bahwa 

tujuan pembelajaran micro teaching adalah 

melatih calon guru agar memiliki 

keterampilan dasar mengajar dan membekali 

calon guru pengalaman mengajar yang nyata 

sebelum terjun langsung ke dalam kelas yang 

sesungguhnya. 

Adapun fungsi atau kegunaan micro 

teaching bagi guru dan calon guru adalah 

untuk: 

1) Memperoleh umpan balik atas 

penampilannya dalam pembelajaran. 

Umpan balik ini berupa informasi tentang 

kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya 

dapat dipertahankan atau ditingkatkan, 

sedangkan kekurangannya dapat 

diperbaiki sehingga keterampilan dasar 

pembelajaran dapat dikuasainya dengan 

baik. 

2) Memberi kesempatan kepada siswa calon 

guru untuk menemukan dirinya sebagai 

calon guru. 

3) Menemukan model-model penampilan 

seorang guru dalam pembelajaran, dengan 

                                                           
27 J.J. Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1995), 46.  
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menggunakan hasil supervisi sebagai 

dasar diagnostik dan remidi (perbaikan) 

untuk mencapai tujuan latihan 

keterampilan.28 

c. Tahapan dalam ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

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/Perencanaan) 

Pada tahap 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 

                                                           
28 Helmiati, Micro Teaching Melatih Keterampilan Dasar 

Mengajar, 25. 



36 

 

 

 

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 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. 
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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 pelaksanaan 

kegiatan 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.29 

Dalam kegiatan ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs tahap balikan biasa disebut dengan 

istilah darsu naqd (pelajaran kritik dan 

saran) yaitu, pelajaran yang dibebankan 

pada guru praktik, menyiapkannya, 

mengajarkannya kepada para siswa. Atas 

dasar masukan dari teman-teman sejawat 

atas dasar penglihatan dan pendapat 

                                                           
29 Ibid., 31. 
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bapak ibu guru pembimbing (mushrif atau 

mushrifah).30 

Adapun syarat naqd itu sendiri 

terdiri dari 4, yaitu: al-‘adl, as}-s}ihah, at-

ta’a>wun, al-ifa>dah. Al-‘adl (keadilan) 

yakni meletakkan segala sesuatu pada 

tempatnya. As}-s}ihah (kebenaran) yakni 

betul-betul sesuai dengan kenyataan atau 

fakta yang ada. At-ta’a>wun (kerjasama), 

di sini 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-

ifa>dah (bermanfaat) ada gunanya, yang 

mengkritik dan yang dikritik.31 

Menurut T. Gilarso dalam bukunya 

Program Pengalaman Lapangan, seperti yang 

dikutip Zainal Asril mengemukakan bahwa 

prinsip dasar yang melandasi kegiatan 

praktik mengajar adalah: 

1) Direncanakan, di dalamnya mengenai 

materi, metode, tujuan, kegiatan belajar 

                                                           
30 Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, Ruh At-Tarbiyah Wa 

Ta’liem Juz Awwal C, (Kairo: tt.),  34.  
31 Ibid., 36.  
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mengajar, alat-alat bantu yang digunakan, 

tingkah laku dan penampilan. 

2) Nyata, terjadi di kelas artinya diwujudkan 

dalam pelaksanaan proses belajar 

mengajar secara konkret. 

3) Bayangan sekaligus dirasakan, dalam diri 

pengajar akan terdapat suatu gambaran 

mengenai tingkah lakunya sendiri.32 

2. Keterampilan Mengajar 

a. Definisi Keterampilan Dasar Mengajar 

Keterampilan dasar mengajar 

merupakan keterampilan yang harus dikuasai 

oleh setiap guru, terlepas dari tingkat kelas 

dan bidang studi yang diajarkannya. Untuk 

mencapai hal tersebut dibutuhkan 

keterampilan-keterampilan dasar seorang 

guru dalam mengajar.33 

Keterampilan dasar mengajar 

merupakan keterampilan umum mengajar 

sebagai bekal utama dalam pelaksanaan tugas 

profesional yang mengacu atau merujuk 

kepada konsep pendekatan kompetensi dari 

LPTK (Lembaga Pendidikan dan Tenaga 

Kependidikan). Keterampilan-keterampilan 

                                                           
32 Zainal Asril, Micro Teaching Disertai dengan Pedoman 

Pengalaman Lapangan, 45.  
33 Fitri Siti Sundari dan Yuli Muliyawati, Analisis 

Keterampilan Dasar Mengajar Mahasiswa PGSD: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Vol. 1 No. 1 tahun 2017, 26.  
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ini mutlak perlu dikuasai oleh setiap guru, 

terlepas dari bidang studi apapun yang 

diajarkan sebagai modal dasar dalam 

mengajar.34 

Jadi dapat disimpulkan bahwa 

keterampilan dasar mengajar adalah 

kemampuan/kecakapan standar yang harus 

dimiliki oleh seorang guru atau individu yang 

berprofesi sebagai pengajar. 

b. Macam-macam Keterampilan Dasar 

Mengajar 

1) Keterampilan Membuka dan Menutup 

Pelajaran 

Keterampilan membuka 

pelajaran ialah usaha guru untuk 

mengkondisikan mental peserta didik 

agar siap dalam menerima pelajaran. 

Dalam membuka pelajaran, peserta didik 

harus mengetahui tujuan yang akan 

dicapai dan langkah-langkah yang akan 

ditempuh. Sedangkan keterampilan 

menutup pelajaran adalah kemampuan 

guru dalam mengakhiri kegiatan inti 

pelajaran. Dalam menutup pelajaran, guru 

dapat menyimpulkan materi pelajaran, 

mengetahui tingkat pencapaian peserta 

                                                           
34 Ibid., 26-27.  
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didik, dan tingkat keberhasilan guru 

dalam proses belajar mengajar.35 

Komponen-komponen dalam 

membuka pelajaran diantaranya: 

a) Perhatian. Menarik perhatian peserta 

didik dengan gaya mengajar, 

penggunaan media pembelajaran/TIK 

dan model atau pola interaksi 

pembelajaran yang bervariasi. 

b) Motivasi. Menimbulkan motivasi, 

disertai kehangatan dan keantusiasan, 

menimbulkan rasa ingin tahu, 

mengemukakan ide yang 

bertentangan dan memperhatikan 

minat peserta didik. 

c) Pemberian acuan. Memberi acuan 

melalui berbagai usaha, seperti 

mengemukakan tujuan pembelajaran 

batasannya, menyarankan langkah-

langkah yang akan dilakukan, 

mengingatkan masalah pokok yang 

akan dibahas dan mengajukan 

beberapa pertanyaan. 

d) Pemberian apersepsi. Memberikan 

apersepsi (memberikan kaitan antara 

materi sebelumnya dengan materi 

yang akan dipelajari) sehingga materi 

                                                           
35 Anissatul Mufarrokah, Strategi Belajar Mengajar 

(Yogyakarta: TERAS, 2009), 163-164.  
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yang akan dipelajari merupakan suatu 

kesatuan yang utuh yang tidak 

terpisah-pisah.36 

2) Keterampilan Bertanya 

Pada kegiatan belajar 

memungkinkan sekali untuk dapat 

mengembangkan kebebasan 

mengeluarkan aspirasi berupa pertanyaan 

atau jawaban, baik oleh guru maupun 

peserta didik bahkan mereka dapat 

menguji suatu ide atau teori maupun 

praktik penyelenggaraannya sesuai 

dengan fakta dan penalaran. Berbagai 

pertanyaan dapat merangsang timbulnya 

kegiatan belajar. Dalam hal ini guru 

mengajukan pertanyaan untuk 

mengumpulkan informasi tentang apa-

apa yang baru dipelajari siswa untuk 

mengetahui apakah siswa sudah benar-

benar belajar atau sudah memperoleh 

hikmah pembelajaran.37 

Adapun beberapa manfaat yang 

dapat diperoleh ketika guru mengajukan 

pertanyaan kepada peserta didik, yaitu 

                                                           
36 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas 

(Classroom Management): Guru Profesional yang Inspiratif, Kreatif, 

Menyenangkan, dan Berprestasi (Bandung: Alfabeta, 2007), 81. 
37 Novan Ardy Wiyani, Manajemen Kelas: Teori dan Aplikasi 

untuk Menciptakan Kelas yang Kondusif (Jakarta: Ar-Ruzzmedia, 2006), 

33.  
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pertanyaan dapat memperluas wawasan 

berfikir peserta didik, memberikan 

motivasi kepada peserta didik untuk 

belajar lebih jauh, mengajarkan budaya 

demokratis pada diri peserta didik dengan 

diberikannya kesempatan yang luas untuk 

menyampaikan pendapat dan menghargai 

pendapat orang lain serta mengundang 

penguatan pada diri peserta didik.38 

Dasar-dasar pertanyaan yang 

baik adalah sebagai berikut: 

a) Pertanyaan diajukan secara singkat, 

tetapi jelas dan berkenaan dengan 

satu ide saja. 

b) Mula-mula pertanyaan diajukan 

kepada seluruh kelas lalu guru 

mempersilahkan salah seorang 

peserta didik untuk menjawab atau 

memberi kesempatan kepada peserta 

didik yang mau menjawabnya.  

c) Jawaban yang dikemukakan oleh 

peserta didik sebaiknya dilemparkan 

kembali kepada peserta didik lainnya 

dan guru mendengar serta 

memperhatikannya dengan baik. 

d) Jika suatu jawaban itu belum jelas 

maksudnya, ajukan lagi pertanyaan 

                                                           
38 Ibid., 35. 
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dengan maksud menuntun peserta 

didik mencapai jawaban yang 

dikehendaki secara tepat. 

e) Pertanyaaan-pertanyaan yang 

diajukan mulai dari yang bersifat 

sederhana hingga yang bersifat rumit 

atau kompleks. 

f) Hindari pengulangan pertanyaan yang 

memiliki maksud sama. 

g) Hindari memberi pertanyaan yang 

hanya menuntut jawaban ya atau 

tidak.  

h) Berikan respons yang ramah dan 

menyenangkan sehingga timbul 

keberanian siswa untuk menjawab 

atau bertanya.39 

Komponen-komponen 

keterampilan bertanya, yaitu: 

a) Penggunaan pertanyaan secara jelas 

dan singkat, yaitu dengan 

menggunakan kata-kata yang dapat 

dipahami oleh siswa sesuai dengan 

taraf perkembangannya.  

b) Pemberian acuan, yaitu berupa 

pertanyaan yang berisi informasi yang 

relevan dengan jawaban yang 

diharapkan dari siswa. 

                                                           
39 Moh. Uzer usman, Menjadi Guru Profesional (Bandung: PT 

Remaja Rosdakarya, 1998), 75.  
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c) Pemindahan giliran. Pertanyaan harus 

diberikan secara bergiliran 

(redirecting) agar tidak didominasi 

oleh beberapa orang peserta didik 

saja, hal ini dapat menyebabkan 

kecemburuan peserta didik. 

d) Penyebaran. Idealnya pertanyaan 

diberikan ke kelas terlebih dahulu, 

sehingga semua peserta didik berfikir 

(memikirkan jawaban), setelah itu 

pertanyaan disebar untuk memberikan 

kesempatan pada semua peserta didik. 

e) Pemberian waktu berpikir. Setelah 

pertanyaan diberikan, berilah waktu 

untuk berfikir kepada peserta didik 

kurang lebih satu sampai lima menit, 

setelah itu guru dapat memberi 

kesempatan menjawab bagi yang 

sudah siap, atau langsung menunjuk 

satu per satu kepada peserta didik. 

f) Pemberian tuntunan. Bila peserta 

didik mengalami kesulitan untuk 

menjawab, guru dapat memberikan 

tuntunan (prompting), sehingga 

peserta didik memiliki gambaran 

jawaban yang diharapkan. 

g) Penggunaan pertanyan pelacak. Jika 

jawaban yang diberikan oleh siswa 

dinilai benar oleh guru, tetapi masih 
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dapat ditingkatkan menjadi lebih 

sempurna, guru dapat mengajukan 

pertanyaan-pertanyaan pelacak 

kepada siswa tersebut.   

h) Peningkatan terjadinya interaksi. 

Agar siswa lebih terlibat secara 

pribadi dan lebih bertanggung jawab 

atas kemajuan dan hasil diskusi, guru 

hendaknya mengurangi atau 

menghilangkan perannannya sebagai 

penanya sentral dengan cara 

mencegah pertanyaan dijawab oleh 

seorang siswa. Jika seorang siswa 

mengajukan pertanyaan, guru tidak 

segera menjawab, tetapi 

melontarkannya kembali kepada 

siswa lainnya.40 

3) Keterampilan Memberi Penguatan 

Keterampilan guru dalam 

memberi penguatan bagi peserta didik 

menjadi perhatian yang sangat penting, 

hal tersebut disebabkan karena penguatan 

lebih penting dilakukan guru daripada 

guru memberikan hukuman bagi peserta 

didik.41 

                                                           
40 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas..., 

81-82. 
41 Ibid., 82. 
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Penguatan (reinforcement) 

adalah segala bentuk respons, apakah 

bersifat verbal ataupun nonverbal, yang 

merupakan bagian dari modifikasi 

tingkah laku guru terhadap tingkah laku 

siswa, yang bertujuan untuk memberikan 

informasi atau umpan balik (feedback) 

bagi si penerima (siswa) atas 

perbuatannya sebagai suatu tindak 

dorongan ataupun koreksi. Atau, 

penguatan merupakan respons terhadap 

suatu tingkah laku yang dapat 

meningkatkan kemungkinan berulangnya 

kembali tingkah laku tersebut.42 

Tujuan pemberian penguatan 

yaitu: meningkatkan perhatian siswa, 

melancarkan atau memudahkan proses 

belajar, membangkitkan dan 

mempertahankan motivasi, mengontrol 

atau mengubah sikap yang mengganggu 

menjadi tingkah laku belajar yang 

produktif, mengembangkan dan mengatur 

diri sendiri dalam belajar, serta 

mengarahkan kepada cara berpikir yang 

baik/divergen dan inisiatif pribadi.43 

                                                           
42 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional , 80-81. 
43 Suyono dan Hariyanto, Belajar dan Pembelajaran (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2012),  226.  
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Berikut ini adalah jenis-jenis 

penguatan, diantaranya: 

a) Penguatan Verbal 

Biasanya diungkapkan 

menggunakan kata-kata pujian, 

penghargaan, persetujuan dan 

sebagainya, misalnya bagus, bagus 

sekali, betul, ya, seratus buat kamu!. 

b) Penguatan Nonverbal 

Biasanya berbentuk gerakan-

gerakan fisik guru (gestural), seperti: 

(1) Penguatan bentuk isyarat, 

misalnya anggukan atau gelengan 

kepala, senyuman, kerut kening, 

acungan jempol, wajah mendung, 

wajah cerah, sorot mata yang 

sejuk bersahabat atau tajam 

memandang. 

(2) Penguatan pendekatan, misalnya 

guru berdiri di samping siswa, 

berjalan menuju siswa, duduk 

dekat seorang atau sekelompok 

siswa atau berjalan di sisi siswa. 

Penguatan ini berfungsi 

menambah penguatan verbal. 

(3) Penguatan dengan sentuhan, 

misalnya guru dapat menyatakan 

persetujuan dan penghargaan 

terhadap usaha dan penampilan 
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siswa dengan cara menepuk-

nepuk bahu atau pundak siswa, 

berjabat tangan, mengangkat 

tangan siswa yang memang dalam 

pertandingan. 

(4) Penguatan dengan kegiatan yang 

menyenangkan, misalnya seorang 

siswa yang menunjukkan 

kemajuan dalam pelajaran musik 

ditunjuk sebagai pemimpin 

paduan suara di sekolahnya. 

(5) Penguatan berupa simbol atau 

benda, penguatan ini dilakukan 

dengan cara menggunakan 

berbagai simbol berupa benda 

seperti kartu bergambar, bintang 

plastik, lencana, ataupun 

komentar tertulis pada buku 

siswa. 

(6) Jika siswa memberikan jawaban 

yang hanya sebagian saja benar, 

guru hendaknya tidak langsung 

menyalahkan siswa. Umpamanya, 

bila seorang siswa hanya 

memberikan jawaban sebagian 

benar, sebaiknya guru 

menyatakan, “Ya, jawabanmu 

sudah baik, tetapi masih perlu 

disempurnakan,” sehingga siswa 
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tersebut mengetahui bahwa 

jawabannya tidak seluruhnya 

salah, dan ia mendapat dorongan 

untuk menyempurnakannya.44 

Dalam hal ini, Mulyasa 

menyarankan sejumlah hal yang harus 

diperhatikan guru dalam memberikan 

penguatan, antara lain: 

a) Penguatan harus diberikan dengan 

sungguh-sungguh, penuh ketulusan. 

b) Penguatan yang diberikan harus 

memiliki makna yang sesuai dengan 

kompetensi yang diberi penguatan. 

c) Hindarkan respon negatif terhadap 

jawaban peserta didik. 

d) Penguatan harus dilakukan segera 

setelah sesuatu kompetensi 

ditampilkan. 

e) Penguatan yang diberikan hendaknya 

bervariasi.45 

4) Keterampilan Mengadakan Variasi 

Variasi stimulus (stimulus 

variation) adalah keterampilan untuk 

memberikan stimulus pembelajaran 

secara bervariasi, baik melalui 

                                                           
44 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional , 81-82. 
45 E. Mulyasa, Menjadi Guru Profesional: Menciptakan 

Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan (Bandung: Remaja 

Rosdakarya, 2005), 78. 
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penggunaan TIK/multimedia, 

multimetode, mapun multi sumber belajar 

secara bervariasi, sehingga pembelajaran 

tidak monoton. Peserta didik adalah 

individu yang unik, heterogen dan 

memiliki interest yang berbeda-beda. 

Peserta didik ada yang memiliki 

kecenderungan kinestetik, yaitu senang 

melakukan.46 

Menurut Uzer Usman, variasi 

stimulus adalah suatu kegiatan guru 

dalam konteks proses interaksi belajar 

mengajar yang ditujukan untuk mengatasi 

kebosanan murid sehingga, dalam situasi 

belajar mengajar murid senantiasa 

menunjukkan ketekunan, antusiasme dan 

penuh partisipasi.47 

Prinsip yang perlu diperhatikan 

dalam penggunaan variasi diantaranya: 

a) Variasi hendaknya digunakan dengan 

suatu maksud tertentu yang relevan 

dengan tujuan yang hendak dicapai. 

b) Variasi harus digunakan secara lancar 

dan berkesinambungan. 

                                                           
46 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas..., 

83. 
47 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional , 84. 
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c) Direncanakan secara baik dan 

eksplisit dicantumkan dalam rencana 

pelajaran atau satuan pelajaran.48 

5) Keterampilan Menjelaskan 

Pengertian menjelaskan dalam 

kaitannya dengan kegiatan pembelajaran 

mengacu kepada perbuatan 

mengorganisasikan materi pelajaran 

dalam tata urutan yang terencana dan 

sistematis, sehingga dalam penyajiannya 

siswa dengan mudah dapat 

memahaminya.49 

Pentingya penguasaan 

keterampilan menjelaskan bagi guru 

adalah dengan penguasaan ini 

memungkinkan guru dapat meningkatkan 

efektivitas penggunaan waktu dan 

penyajian penjelasannya, mengestimasi 

tingkat pemahaman siswa, membantu 

siswa memperluas cakrawala 

pengetahuannya, serta mengatasi 

kelangkaan buku sebagai sarana dan 

sumber belajar.50 

Komponen penting dalam 

menjelaskan antara lain berkaitan dengan: 

                                                           
48 Ibid., 85.  
49 Hamid Darmadi, Kemampuan Dasar Mengajar: Landasan 

Konsep dan Implementasi (Bandung: Alfabeta, 2012), 4.  
50 Ibid.  
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kejelasan, penggunaan contoh dan 

ilustrasi, penekanan, dan umpan balik.51 

6) Keterampilan Membimbing Diskusi 

Kelompok Kecil 

Diskusi kelompok merupakan 

suatu proses interaksi antara peserta didik 

yang satu dengan peserta didik yang 

lainnya dalam satu kelompok. Dalam 

kelompok tersebut, peserta didik bisa 

berbagi informasi dan solusi atas 

berbagai hal yang terjadi dalam proses 

pembelajaran. Guru berfungsi sebagai 

pembimbing yang menjadi pengarah 

sekaligus melaksanakan kegiatan 

supervise keefektifan kelompok 

tersebut.52  

Komponen-komponen penting 

yang perlu diperhatikan guru dalam 

membimbing diskusi kelompok adalah: 

a) Tujuan dan topik diskusi 

Guru harus mampu 

memusatkan perhatian peserta didik 

pada tujuan dan topik diskusi, 

sehingga kegiatan diskusi memiliki 

tujuan dan topik yang jelas untuk 

dilaksanakan. 

                                                           
51 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas..., 

84-85.  
52 Ibid., 85.  
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b) Kejelasan masalah 

Guru harus mampu 

memperjelas atau menguraikan 

permasalahan, meminta komentar 

peserta didik, dan menguraikan 

gagasan peserta didik dengan 

memberikan informasi tambahan 

agar kelompok peserta diskusi 

memperoleh pengertian yang lebih 

jelas. 

c) Menganalisis pandangan peserta 

didik 

Guru harus mampu 

menganalisis pandangan peserta 

didik dan menyimpulkannya 

sehingga akan diketahui sejauhmana 

kemampuan peserta didik. 

d) Mengajukan pertanyaan menantang 

Guru harus mampu 

memberikan atau mengajukan 

pertanyaan yang menantang bagi 

peserta didik. 

e) Partisipasi 

Guru harus mampu 

memotivasi peserta didik agar 

mampu berpartisipasi dalam diskusi 

kelompok secara optimal. 

f) Dominasi 
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Guru perlu mengatur 

jalannya diskusi agar peserta didik 

yang satu tidak mendominasi peserta 

didik yang lainnya. 

g) Menutup diskusi 

Kegiatan penutupan diskusi 

dapat dilaksanakan dengan 

menyajikan rangkuman hasil diskusi, 

serta menindaklanjuti hasil diskusi.53 

7) Keterampilan Mengelola Kelas 

Pengelolaan kelas adalah 

keterampilan guru untuk menciptakan 

dan memelihara kondisi belajar yang 

optimal dan mengembalikannya bila 

terjadi gangguan dalam proses belajar-

mengajar. Dengan kata lain kegiatan-

kegiatan untuk menciptakan dan 

mempertahankan kondisi yang optimal 

bagi terjadinya proses belajar-mengajar. 

Yang termasuk ke dalam hal ini misalnya 

penghentian tingkah laku siswa yang 

menyelewengkan perhatian kelas, 

pamberian ganjaran bagi ketepatan waktu 

penyelesaian tugas oleh siswa atau 

penetapan norma kelompok yang 

produktif.54 

                                                           
53 Ibid., 85-86.  
54 Moh. Uzer Usman, Menjadi Guru Profesional , 97. 
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a) Prinsip penggunaan keterampilan 

pengelolaan kelas 

(1) Kehangatan dan keantusiasan 

Dengan adanya 

keterampilan mengelola kelas 

yang baik dan benar dapat 

memudahkan terciptanya iklim 

kelas yang menyenangkan. 

(2) Tantangan 

Penggunaan kata-kata, 

tindakan atau bahan yang 

menantang akan meningkatkan 

gairah siswa untuk belajar 

sehingga mengurangi 

kemungkinan terjadinya tingkah 

laku siswa yang menyimpang. 

(3) Bervariasi 

Penggunaan variasi 

dalam media, alat, gaya, dan 

interaksi mengajar merupakan 

kunci pengelolaan kelas. 

 

(4) Keluwesan 

Dalam proses belajar 

mengajar guru harus selalu 

mengamati jalannya proses 

kegiatan tersebut termasuk 

kemungkinan munculnya 

gangguan siswa. Apabila 
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diperlukan keluwesan tingkah 

laku guru untuk mengubah 

berbagai strategi mengajar 

dengan memanipulasi berbagai 

komponen keterampilan yang 

lain. 

(5) Penekanan pada hal-hal positif 

Pada dasarnya, di dalam 

mengajar dan mendidik, guru 

harus menekankan pada hal-hal 

yang positif dan sedapat mungkin 

menghindari pemusatan perhatian 

siswa pada hal-hal yang negatif.  

(6) Penanaman disiplin diri 

Kegiatan ini merupakan 

tujuan akhir pengelolaan kelas. 

Untuk mencapainya, guru harus 

selalu mendorong siswa untuk 

melaksanakan disiplin diri 

sendiri. Hal ini akan lebih 

berhasil jika guru sendiri yang 

menjadi contoh.55 

b) Komponen penting dalam 

manajemen kelas berhubungan 

dengan: 

(1) Penciptaan dan Pemeliharaan 

Kondisi Belajar yang Optimal. 

                                                           
55 Jumanta Hamdayama, Metodologi Pengajaran (Jakarta: 

Bumi Aksara, 2016), 51.  
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Hal ini terkait misalnya dengan 

menunjukkan sikap tanggap, 

memberikan perhatian, 

memusatkan perhatian kelompok, 

memberikan pentunjuk yang 

jelas, menegur bila peserta didik 

melakukan tindakan 

menyimpang, memberikan 

penguatan (reinforcement). 

(2) Pengembalian Kondisi Belajar. 

Keterampilan yang berhubungan 

dengan pengembalian kondisi 

belajar yang optimal, yaitu 

berkaitan dengan respon guru 

terhadap gangguan peserta didik 

yang berkelanjutan dengan 

maksud agar guru dapat 

melakukan tindakan remedial 

untuk mengembalikan kondisi 

belajar yang optimal.56 

8) Keterampilan Pembelajaran Perseorangan 

(Individual) 

Guru harus mampu menerapkan 

pembelajaran yang memperhatikan 

peserta didik secara individual karena 

cara tersebut akan menyebabkan guru 

semakin humanis dalam memahami 

                                                           
56 Euis Karwati dan Donni Juni Priansa, Manajemen Kelas..., 

86-87. 
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perbedaan yang dimiliki peserta didik. 

Guru dapat memberikan variasi, 

bimbingan, dan penggunaan media 

pembelajaran dalam rangka memberikan 

sentuhan kebutuhan yang individual.57 

Komponen-komponen yang 

perlu dikuasai guru berkenaan dengan 

pembelajaran perseorangan adalah: 

a) Keterampilan mengadakan 

pendekatan secara pribadi. Guru 

harus terampil dalam mengadakan 

pendekatan secara pribadi kepada 

peserta didik. 

b) Keterampilan mengorganisasi. Guru 

harus terampil dalam mengorganisasi 

berbagai kepentingan terkait dengan 

pembelajaran individu. 

c) Keterampilan memberikan solusi. 

Guru harus mampu membimbing, 

memudahkan, dan memberikan solusi 

atas berbagai masalah yang dihadapi 

peserta didik dalam mengajar, 

sehingga peserta didik akan terhindar 

dari resiko frustasi.58 

Dari uraian di atas, dapat 

disimpulkan bahwa ada beberapa macam 

keterampilan dasar mengajar diantaranya: 

                                                           
57 Ibid., 87.  
58 Ibid.  
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keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan bertanya, 

keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan menjelaskan, keterampilan 

membimbing diskusi kelompok kecil, 

keterampilan mengelola kelas, dan 

keterampilan pembelajaran perseorangan 

(individual). 

3. Siswa (Peserta Didik) 

a. Definisi Siswa (Peserta Didik) 

Memahami pengertian peserta didik 

setidaknya bisa diselami dari tiga perspektif. 

Pertama, perspektif padagogis. Perspektif ini 

memandang peserta didik sebagai makhluk 

“homo educantum” atau disebut dengan 

makhluk yang menghajatkan pendidikan. 

Dalam pengertian ini, peserta didik 

dipandang sebagai manusia yang memiliki 

potensi yang bersifat laten, sehingga 

dibutuhkan binaan dan bimbingan untuk 

mengaktualisasikan segala potensi yang 

dimilikinya agar ia dapat menjadi manusia 

yang utuh.59 

Kedua, perspektif psikologis. 

Perspektif ini memandang peserta didik 

sebagai individu yang sedang berada dalam 

                                                           
59 Ibid., 131-132.  
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proses pertumbuhan dan perkembangan, baik 

fisik maupun psikis menurut fitrahnya 

masing-masing. Sebagai individu yang 

tengah tumbuh dan berkembang, peserta 

didik memerlukan bimbingan dan 

pengarahan yang konsisten agar ia mampu 

mengoptimalkan segala potensi yang 

dimilikinya.60 

Ketiga, perspektif UU No. 20 Tahun 

2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 

(Sisdiknas), peserta didik didefinisikan 

sebagai setiap manusia yang berusaha 

mengembangkan potensi diri melalui proses 

pembelajaran pada jalur pendidikan baik 

pendidikan formal maupun pendidikan 

nonformal, pada jenjang pendidikan dan jenis 

pendidikan tertentu. Peserta didik juga dapat 

didefinisikan sebagai orang yang belum 

dewasa dan memiliki sejumlah potensi dasar 

yang masih perlu dikembangkan.61 

Dari beberapa definisi di atas dapat 

disimpulkan bahwa peserta didik adalah 

seorang yang memiliki potensi dasar yang 

perlu dikembangkan melalui pendidikan baik 

secara fisik maupun psikis baik pendidikan 

itu dilakukan di lingkungan keluarga, sekolah 

                                                           
60 Ibid., 132.  
61 Sudarwan Danim, Perkembangan Peserta Didik (Bandung: 

Alfabeta, 2013), 2.  
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maupun di lingkungan masyarakat di mana 

anak tersebut berada. 

Di MA Al-Islam Joresan seluruh 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs dibagi menjadi 

3 kelompok besar dan 24 kelompok kecil. 

Setiap kelompok terdiri dari siswa dari 

berbagai jurusan. Jadi, dalam pembagian 

kelompok ini siswa diacak. Tujuannya adalah 

agar siswa bisa berkomunikasi dengan siswa 

lain dari jurusan yang berbeda atau bisa 

membuat siswa satu dengan yang lainnya 

bisa saling mengenal dan dapat menambah 

pengalaman mereka. Sedangkan jumlah total 

mushrif dan mushrifah dalam program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs adalah 27 mushrif dan 

mushrifah.62 

 

  

                                                           
62 Hasil wawancara ketika penjajakan awal dengan ustadz 

Abdul Jali (Mushrif sekaligus Ketua Panitia pelaksanaan program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs) pada tanggal 25 Januari 2019 pukul 09.00-09.15 

WIB. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Pendekatan/desain penelitian adalah 

rancangan, pedoman ataupun acuan penelitian yang 

akan dilaksanakan. Desain penelitian dapat 

dilakukan dengan menggunakan dua pendekatan, 

yaitu pendekatan kuantitatif dan pendekatan 

kualitatif.63 Penelitian ini dilakukan menggunakan 

pendekatan kualitatif. Metode penelitian kualitatif 

sering disebut metode penelitian naturalistik karena 

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah 

(natural setting), disebut juga sebagai metode 

etnographi, karena pada awalnya metode ini lebih 

banyak digunakan untuk penelitian bidang 

antropologi budaya, disebut metode kualitatif, 

karena data yang terkumpul dan analisisnya lebih 

bersifat kualitatif.64 Penelitian dengan menggunakan 

pendekatan kualitatif dalam penelitian ini 

dimaksudkan untuk mengupas implementasi 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi siswa. 

Penelitian adalah suatu proses penyelidikan 

secara sistematis yang ditujukan pada penyediaan 

                                                           
63https://www.academia.edu/26456348/Jenis_dan_Pendekatan_

Penelitian.docx., diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 17.00 WIB.   
64 Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & 

D (Bandung: Alfabeta, 2016), 8.    

https://www.academia.edu/26456348/Jenis_dan_Pendekatan_Penelitian.docx
https://www.academia.edu/26456348/Jenis_dan_Pendekatan_Penelitian.docx
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informasi untuk menyelesaikan masalah-masalah. 

Menurut sifat permasalahannya sesuai dengan tugas 

penelitian itu untuk memberikan, menerangkan, 

meramalkan dan mengatasi permasalahan atau 

persoalan-persoalan, maka penelitian dapat pula 

digolongkan dari sudut pandangan ini. Ada delapan 

jenis penelitian itu, yakni penelitian historis, 

penelitian deskriptif, penelitian perkembangan, 

penelitian kasus dan penelitian lapangan, penelitian 

korelasional, penelitian ekspremental, serta 

penelitian tindakan.65 Jenis penelitian kualitatif yang 

digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus. 

Studi kasus merupakan uraian dan penjelasan 

komprehensif mengenai berbagai aspek seorang 

individu, suatu kelompok, suatu organisasi 

(komunitas), suatu program, atau suatu situasi 

sosial.66 Kasusnya dalam hal ini berkaitan dengan 

menggali implementasi program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs sebagai upaya pembekalan keterampilan 

mengajar bagi siswa. Dalam studi kasus ini peneliti 

mengkaji latar belakang diadakannya program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, bagaimana prosedur program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, serta bagaimana 

implementasi program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

                                                           
65https://www.academia.edu/26456348/Jenis_dan_Pendekatan_

Penelitian.docx., diakses pada tanggal 19 Juli 2019 pukul 17.00 WIB.   
66 Deddy Mulyana, Metodologi Penelitian Kualitatif 

Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya (Bandung: 

PT Remaja Rosdakarya, 2013), 201.   

https://www.academia.edu/26456348/Jenis_dan_Pendekatan_Penelitian.docx
https://www.academia.edu/26456348/Jenis_dan_Pendekatan_Penelitian.docx
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sehingga siswa memiliki bekal keterampilan 

mengajar. 

Yaitu dengan membekali siswa dengan teori 

mendidik dan mengajar yang dipelajari di kelas XI 

dan kelas XII sebelum mereka melaksanakan praktik 

mengajar. Dalam hal ini peran dari seorang mushrif 

dan mushrifah sangatlah besar. Yaitu membimbing 

dan mengarahkan siswa mulai dari membuat 

i’da>d/rpp, dan teknis-teknisnya menggunakan 

metode-metode yang sesuai dengan bahan ajar yang 

akan digunakan untuk praktik. Di sinilah, siswa 

dituntut harus terampil. Selain dalam praktik 

mengajar, keterampilan siswa juga diasah ketika 

membuat persiapan sebelum praktik mengajar. 

B. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti dalam penelitian ini 

sangat penting karena peneliti sangat berperan 

penting dan penuh dengan nilai. Peneliti dianggap 

sebagai key instrument. Peneliti harus mampu 

mengungkap fenomena yang unik di lapangan 

dengan mengerahkan segenap fungsi indrawinya. 67 

Untuk itu dalam penelitian ini, peneliti 

bertindak sebagai instrumen kunci, di mana peneliti 

merencanakan penelitian, meliputi tentang 

penyusunan proposal, surat penelitian, dan transkip 

wawancara. Kemudian mencari data yang meliputi 

                                                           
67 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam 

Perspektif Rancangan Penelitian (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), 

143. 
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data tentang ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, data tentang 

implementasi program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

sebagai upaya pembekalan keterampilan mengajar 

bagi siswa. Selanjutnya mengumpulkan data, 

menganalisa data, dan yang terakhir menulis hasil 

penelitian. 

C. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo yang beralamatkan di 

Jalan Madura Desa Joresan, Kecamatan Mlarak, 

Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur, Kode 

Pos 63472. Lokasi ini sengaja dipilih karena 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di MA Al-Islam 

Joresan ada keunikan dalam proses 

implementasinya. Selain itu, MA Al-Islam Joresan 

juga menerapkan 3 kurikulum sekaligus, yaitu 

kurikulum pondok modern Gontor, kurikulum 

pesantren salaf, dan kurikulum Kementrian Agama. 

Yang mana program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di MA 

Al-Islam ini menerapkan kurikulum dari pondok 

modern Gontor. Tentu saja hal ini memiliki keunikan 

tersendiri, karena tidak semua Madrasah Aliyah 

terdapat program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs. Dengan 

pemilihan lokasi penelitian ini, penulis berharap 

dapat menemukan hal-hal yang bermakna baru. 

D. Data dan Sumber Data 

Sumber data adalah subjek dari mana data 

dapat diperoleh. Berdasarkan pengertian tersebut 

dapat dimengerti bahwa yang dimaksud dengan 
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sumber data adalah dari mana peneliti akan 

mengedepankan dan menggali informasi yang 

berupa data-data yang diperlukan. Sumber data 

secara garis besar terdiri dari orang (person), tempat 

(place), dan kertas atau dokumen (paper).68 

Dalam penelitian ini, datanya berupa 

deskriptif kualitatif dan sumber data utama adalah 

person atau orang sebagai informan, yaitu meliputi 

Kepala MA Al-Islam Joresan usta>dh Ahmat Budairi, 

bapak dan ibu guru atau mushrif dan mushrifah 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs usta>dh Muhammad Ali Fikri, 

usta>dh Ahmad Suyono, usta>dh Abdul Jali dan 

usta>dhah Ummu Abidah Al-Farida. Serta peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs saudari Eka Ngazizatul Azka, 

Nihayatul Mukarromah, Sindy Nur Avitasari, dan 

Afifah Nur Alfillaili. 

Place (tempat) dalam penelitian lapangan 

ini, peneliti memilih tempat di MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo. Sedangkan sumber data tambahan 

atau sekunder meliputi sumber data tertulis yaitu 

dokumen dan foto yang berkaitan dengan hal 

penelitian. 

 

 

 

 

 

                                                           
68 Suharsimi Arikunto, Manajemen Penelitian (Jakarta: Rineka 

Cipta, 2005), 99.  
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E. Prosedur Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data pada penelitian 

ini meliputi wawancara, observasi dan dokumentasi. 

1. Wawancara 

Wawancara adalah suatu cara 

pengumpulan data yang digunakan untuk 

memperoleh informasi langsung dari sumbernya. 

Wawancara ini digunakan bila ingin mengetahui 

hal-hal dari responden secara lebih mendalam 

serta jumlah responden sedikit. Wawancara 

adalah suatu bentuk komunikasi verbal yang 

bertujuan memperoleh informasi.69 

Teknik wawancara yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah wawancara 

mendalam, artinya peneliti mengajukan beberapa 

pertanyaan secara mendalam yang berkaitan 

dengan fokus permasalahan sehingga dengan 

wawancara mendalam ini data-data dapat 

terkumpul secara maksimal. Adapun informan 

dalam penelitian ini adalah Kepala MA Al-Islam 

Joresan usta>dh Ahmat Budairi, bapak dan ibu 

guru atau mushrif dan mushrifah ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs usta>dh Muhammad Ali Fikri, usta>dh 

Ahmad Suyono, usta>dh Abdul Jali dan usta>dhah 

Ummu Abidah Al-Farida. Serta peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs saudari Eka Ngazizatul 

                                                           
69 Sudaryono, Metode Penelitian Pendidikan (Jakarta: 

Prenadamedia Group, 2016), 82.   
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Azka, Nihayatul Mukarromah, Sindy Nur 

Avitasari, dan Afifah Nur Alfillaili. 

2. Observasi 

Teknik observasi adalah teknik 

pengumpulan data yang menggunakan 

pengamatan dan pencatatan secara sistematis 

terhadap objek yang diteliti.70 Dalam penelitian 

kualitatif, observasi dapat dibedakan berdasarkan 

peran peneliti menjadi observasi partisipan 

(participant observation) dan observasi non-

partisipan (non-participant observation).71 

Dalam penelitian ini, peneliti 

menggunakan teknik observasi partisipan 

(participant observation). Yaitu pengamatan dan 

pencatatan yang dilakukan terhadap objek 

penelitian di tempat berlangsungnya suatu 

peristiwa. Observasi dalam penelitian ini 

dilakukan untuk mengetahui data tentang: 

implementasi program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

sebagai upaya pembekalan keterampilan 

mengajar bagi siswa di MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo. Untuk mendapatkan data 

tersebut, peneliti mengamati proses kegiatan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs yaitu menyaksikan 

                                                           
70 Sutresno Hadi, Metodologi Research II (Yogyakarta: 

Yayasan Penerbit UGM, 1981), 136.  
71 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif (Jakarta: PT 

RajaGrafindo Persada, 2011), 39.  
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bagaimana peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

melaksanakan praktik mengajar. 

3. Dokumentasi 

Dokumentasi atau studi dokumenter 

(documentary study) merupakan suatu teknik 

pengumpulan data dengan menghimpun dan 

menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen 

tertulis, gambar maupun elektronik.72 

Dalam penelitian ini teknik 

pengumpulan data melalui dokumentasi untuk 

melengkapi dan mendukung hasil observasi 

berupa profil MA Al-Islam Joresan yang 

meliputi sejarah singkat berdirinya pondok 

pesantren Al-Islam, letak geografis, visi, misi 

dan tujuan MA Al-Islam Joresan, jumlah 

pendidik dan peserta didik, sarana prasarana, foto 

kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, dan sebagainya. 

F. Teknik Analisis Data 

Analisis data kualitatif adalah proses 

mencari dan menyusun secara sistematis data yang 

diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, 

dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan 

temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. 

Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan 

data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan 

sintesis, menyusun ke dalam pola, memilih mana 

yang penting yang akan dipelajari, dan membuat 

                                                           
72 Nana Syaodih Sukmadinata, Metode Penelitian Pendidikan 

(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2009), 221.  
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kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang 

lain.73 

Teknik analisa data dalam penelitian ini 

menggunakan analisis data kualitatif, menurut Miles 

dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur 

kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu 

reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan/verifikasi. 

1. Reduksi Data (Date Reduction) 

Reduksi data merupakan suatu proses 

pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, pengabstrakan, dan 

transformasi data “kasar” yang muncul dari 

catatan-catatan yang tertulis di lapangan. Dalam 

artian lain sebagai kegiatan pemilihan data 

penting dan tidak penting dari data yang telah 

terkumpul.74 

Reduksi data merupakan suatu bentuk 

analisis yang menajamkan, menggolongkan, 

mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan 

mengorganisasi data dengan cara yang 

sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan 

finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.75  

                                                           
73 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo 2018, 47-48.  
74 Afrizal, Metode Penelitian Kualitatif: Sebuah Upaya 

Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif dalam Berbagai Disiplin 

Ilmu (Jakarta: Rajawali Press, 2014), 174. 
75 Ibid., 242-243.  
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Dalam penelitian ini, setelah seluruh 

data yang berkaitan dengan implementasi 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi siswa 

terkumpul semua, maka untuk memudahkan 

analisis, data-data yang masih kompleks dipilih 

dan difokuskan sehingga lebih sederhana. 

2. Penyajian Data (Date Display) 

Penyajian data merupakan sekumpulan 

informasi tersusun yang memberi kemungkinan 

adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan.76 Dengan begitu maka kita dapat 

memahami apa yang sedang terjadi di lapangan 

dan tindakan apa yang harus dilakukan secara 

tepat. 

Dalam hal ini adapun bentuk dari 

penyajian data meliputi matrik, grafik, jaringan, 

dan lain-lain. Hal tersebut digunakan guna untuk 

menggabungkan informasi yang tersusun dalam 

suatu bentuk yang padu.77 

Pada penelitian ini, setelah seluruh data 

terkumpul dan data telah melalui tahap reduksi, 

maka data yang terkumpul disusun secara 

sistematis agar lebih mudah dipahami. 

 

 

                                                           
76 Ibid., 244.  
77 Andi Prastowo, Metode Penelitian Kualitatif dalam 

Perspektif Rancangan Penelitian, 244-245.   
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3. Verifikasi (Conclusion Drawing) 

Langkah yang terakhir dalam analisis 

data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan 

verifikasi.78 Setelah melalui proses reduksi data 

dan penyajian data, kemudian peneliti membuat 

kesimpulan yang dilakukan dengan 

membandingkan kesesuaian pernyataan 

responden dengan makna yang terkandung dalam 

masalah penelitian. 

G. Pengecekan Keabsahan Temuan 

Keabsahan data merupakan konsep penting 

yang diperbaharui dari konsep kesahihan (validitas), 

keandalan (reliabilitas), dan derajat kepercayaan 

keabsahan data (kredibilitas data).79 Dalam 

penelitian ini, pengecekan keabsahan data atau 

kepercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif 

dilakukan dengan: 

1. Pengamatan yang Tekun 

Ketekunan pengamat dimaksudkan 

untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur 

dalam situasi yang sesuai dengan persoalan yang 

sedang dicari dan kemudian memusatkan diri 

pada hal-hal tersebut secara lebih rinci. 

Ketekunan pengamatan ini dilakukan peneliti 

dengan cara mengadakan pengamatan secara 

teliti dan rinci dan berkesinambungan terhadap 

                                                           
78 Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Tarbiyah dan Ilmu 

Keguruan IAIN Ponorogo 2018, 48.   
79 Ibid., 49.  
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hal-hal yang berhubungan dengan implementasi 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi siswa. 

2. Triangulasi 

Triangulasi adalah proses penguatan 

bukti dari individu-individu yang berbeda, jenis 

data dalam deskripsi, dan tema-tema dalam 

penelitian kualitatif.80 Teknik triangulasi dapat 

dicari dengan jalan: 

a. Membandingkan catatan lapangan observasi 

dan wawancara. 

b. Membandingkan hasil wawancara dari 

informan satu dengan informan lainnya. 

c. Membandingkan hasil wawancara dengan 

dokumen yang berkaitan.   

H. Tahapan-tahapan Penelitian 

Tahap-tahap 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 

Tahap pra lapangan meliputi: 

menyusun rancangan penelitian, mengurus 

perizinan, menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan, memilih dan memanfaatkan informan, 

menyiapkan perlengkapan penelitian di MA Al-

                                                           
80 Emzir, Metodologi Penelitian Kualitatif, 78. 
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Islam Joresan Mlarak Ponorogo dan yang 

menyangkut persoalan etika penelitian. 

2. Tahap Pekerjaan Lapangan 

Meskipun peneliti sudah membawa 

desain yang dirancang sedemikian rupa, bisa saja 

desain tersebut tidak sesuai dengan kondisi nyata 

di lapangan. Pertanyaan yang telah disiapkan 

sebelumnya mungkin tidak relevansi dengan 

situasi objek yang diteliti. Dalam menghadapi hal 

ini peneliti harus memulai membuat formulasi 

desain yang baru lagi atau teknik baru lagi dan 

menyusun pertanyaan-pertanyaan berbeda dalam 

berbagai hal. 

Tahap lapangan ini meliputi: 

memahami latar belakang penelitian dan 

persiapan diri memasuki lapangan dan berperan 

serta sambil mengumpulkan data. 

3. Tahap Analisis Data 

Dalam tahap ini, peneliti melakukan 

analisis terhadap data-data yang telah 

dikumpulkan dari hasil wawancara dan 

observasi. Pekerjaan analisis ini meliputi: 

mengatur, mengorganisasikan data, 

menjabarkannya dalam unit-unit, melakukan 

sintesis, memilih mana yang penting dan 

membuat kesimpulan. 

4. Tahap Penulisan Hasil Laporan Penelitian 

Pada tahap ini peneliti menuangkan 

hasil penelitian yang sistematis sehingga dapat 
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dipahami dan diikuti alurnya oleh pembaca. 

Penulisan laporan hasil penelitian tidak lepas dari 

keseluruhan tahapan kegiatan dan urusan-urusan 

penelitian. Kemampuan melaporkan hasil 

penelitian penelusuran merupakan suatu tuntutan 

yang mutlak bagi peneliti. Dalam hal ini 

hendaknya tetap berpegang teguh sehingga ia 

membuat laporan apa adanya dan objektif. 

Berikut ini bagan terkait dengan tahapan 

penelitian: 
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Bagan 3.1 Tahapan Penelitian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 

Tahap Pra 

Lapangan 

Tahap 

Analisis 

Data 

1. Menyusun rancangan penelitian. 

2. Mengurus perizinan. 

3. Menjajaki dan menilai keadaan 

lapangan. 

4. Memilih dan memanfaatkan 

informan. 

 
1. Memahami latar belakang 

penelitian. 

2. Persiapan diri memasuki lapangan. 

3. Berperan serta dan mengumpulkan 

data. 

 
1. Melakukan analisis terhadap data-

data yang telah dikumpulkan dari 

hasil wawancara dan observasi. 

2. Tahap ini meliputi: mengatur, 

mengorganisasikan data, 

menjabarkannya dalam unit-unit, 

melakukan sintesis, memilih mana 

yang penting dan membuat 

kesimpulan. 

Tahap 

Pekerjaan 

Lapangan 

Tahap 

Penulisan 

Hasil 

Laporan 

Penelitian 

 

Peneliti menuangkan hasil penelitian 

yang sistematis sehingga dapat 

dipahami dan diikuti alurnya oleh 

pembaca. Dalam penulisan laporan 

hasil penelitian ini tidak terlepas dari 

keseluruhan tahapan kegiatan dan 

urusan-urusan penelitian. 
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BAB IV 

TEMUAN PENELITIAN 

A. Deskripsi Data Umum 

1. Sejarah Singkat Berdirinya MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo 

Sejarah berdirinya pondok Pesantren 

“Al-Islam” yang berlokasi di Desa Joresan 

Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo Jawa 

Timur dilatarbelakangi oleh keadaan krisis 

kualitas kehidupan umat Islam Indonesia 

khususnya di Ponorogo pada tahun 

enampuluhan. Pada masa itu sarana 

pengembangan kehidupan umat Islam, kaderisasi 

umat Islam, dan anak-anak putus sekolah sebagai 

akibat dari keterbelakangan dan kemiskinan yang 

masih melingkupi kehidupan sebagian besar 

masyarakat Ponorogo, terutama yang tinggal di 

daerah pedesaan. 

Meskipun di Ponorogo telah lama 

berdiri beberapa lembaga pendidikan Islam yang 

berpaham Islam Modernis, namun 

keberadaannya terlanjur dianggap sebagai tempat 

menuntut ilmu kaum priyayi  yang tak 

terjangkau Wong Cilik, sehingga 

keterbelakangan dan kenihilan ilmu pengetahuan 

masih juga memprihatinkan, kondisi tersebut 

menggugah kepedulian tokoh masyarakat 

Joresan untuk mendirikan lembaga pendidikan. 
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Kemudian untuk lebih menguatkan niat 

dan tujuan pendidikan lembaga pendidikan Islam 

tersebut maka diadakan pertemuan sebanyak dua 

kali. Yang pertama di rumah KH. Hasbullah desa 

Joresan Mlarak yang bertepatan dengan 

peringatan Haul Almarhum Kyai Muhammad 

Thoyyib pendiri desa Joresan. Pertemuan yang 

kedua di rumah salah satu tokoh NU Mlarak KH. 

Abdul Karim dari desa Joresan yang dihadiri 

oleh KH. Maghfur Hasbullah, Ahmad Hudlori 

Ibnu Hajar, H. Farhan Abdul Qodir, Ashmu’i 

Abdul Qodir, Tumiran Ahmadi, Hirzuddin 

Hasbullah, Rohmat Asyhur, Royani, dan 

Muhammad Yasa’, berkat ridlo Allah SWT., 

lahirlah cikal bakal Pondok Pesantren Al-Islam, 

tepatnya pada tanggal 12 Muharram 1386 H 

bertepatan dengan tanggal 2 Mei 1966 M. 

Pada awalnya bernama Madrasah 

Tsanawiyah Islamiyah, kemudian setelah 

berjalan selama empat tahun, setelah adanya 

kelas IV akhirnya namanya ditambah dengan 

Madrasah Tsanawiyah Aliyah “Al-Islam”, 

meskipun keberadaan Madrasah Tsanawiyah 

Aliyah “Al-Islam” diprakarsai oleh para ulama 

NU, namun Pondok Pesantren Al-Islam tetap 

berdiri untuk semua golongan. 

Karena semakin berkembangnya 

siswa/siswi dan para tokoh pendirinya 

mempunyai kesibukan masing-masing, maka 
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kondisi tersebut menggugah kepedulian ulama 

yang tergabung dalam Majlis Wakil Cabang 

Nahdlatul Ulama (MWC-NU) kecamatan Mlarak 

yang pada waktu itu diketuai oleh KH. Imam 

Syafa’at dari desa Gandu kecamatan Mlarak 

kabupaten Ponorogo untuk ikut serta 

melestarikan kelangsungan lembaga pendidikan 

di atas. 

Alhamdulillah sampai saat ini dengan 

sejumlah santri yang datang dari berbagai lapisan 

masyarakat seluruh Indonesia menepiskan 

pandangan bahwa Pondok Pesantren “Al-Islam” 

didirikan tidak hanya untuk warga Nahdliyyin 

semata.81 

2. Letak Geografis MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo 

Pondok Pesantren “Al-Islam” Joresan 

terletak 15 Km dari ibukota kabupaten Ponorogo, 

tepatnya di desa Joresan kecamatan Mlarak, 

sesuai dengan visi dan misi Pondok, sangatlah 

cocok sekali dengan kondisi ekonomi 

masyarakat pedesaan yang mayoritas petani yang 

berpenghasilan rendah, meskipun di kecamatan 

Mlarak banyak sekali Pondok Pesantren dan 

lembaga pendidikan, namun keberadaan Pondok 

Pesantren Al-Islam sangatlah dibutuhkan oleh 

masyarakat sekitar kecamatan Mlarak sampai 

                                                           
81 Lihat transkip dokumentasi nomor 01/D/14-II/2019.   
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luar daerah bahkan luar Pulau Jawa. Untuk 

menuju ke lokasi Pondok Pesantren Al-Islam 

sangatlah mudah, karena dekat dengan jalur 

transportasi umum.82 

3. Visi, Misi, dan Tujuan MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo 

a. Visi 

Terwujudnya lulusan Madrasah 

Aliyah Al-Islam yang beriman, berilmu dan 

beramal sholeh, serta memiliki daya saing 

dalam bidang IPTEK, olah raga dan 

berwawasan lingkungan. 

Indikator: 

1) Menjadikan ajaran-ajaran dan nilai-nilai 

Islam sebagai pandangan dan ketrampilan 

hidup. 

2) Menjadikan Generasi yang siap 

menguasai IPTEK dan siap menyongsong 

Era Globalisasi. 

b. Misi 

Menjadikan Pendidikan di Madrasah 

Aliyah Al-Islam yang Islami sehingga 

Tercipta Generasi Muslim Yang Berbudi 

Pekerti Luhur, Terampil, Dinamis Dan Cinta 

Almamater. 

 

 

                                                           
82 Lihat transkip dokumentasi nomor 02/D/14-II/2019. 
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Indikator: 

1) Menciptakan generasi penerus bangsa 

yang Islami. 

2) Menciptakan generasi yang selalu 

menghargai perjuangan. 

c. Tujuan 

1) Membantu warga masyarakat pinggiran 

dan masyarakat kurang mampu untuk 

bisa menyekolahkan anaknya. 

2) Pada tahun 2008 s/d 2020 menargetkan 

kelulusan 100% dan nilai rata-rata  

UNAS 8.00. 

3) Mencetak output yang berkualitas dan 

berwawasan luas.83 

4. Jumlah Pendidik dan Peserta Didik MA Al-

Islam Joresan Mlarak Ponorogo 

a. Jumlah Pendidik84 

Tabel 4.1 Jumlah Pendidik MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019  

L P Jumlah 

64 9 73 

 

 

                                                           
83 Lihat transkip dokumentasi nomor 03/D/14-II/2019.  
84 Lihat transkip dokumentasi nomor 04/D/14-II/2019. 
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b. Jumlah Peserta Didik85 

Tabel 4.2 Jumlah Peserta Didik MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 

Kelas L P Total 

X 84 154 238 

XI 79 159 194 

XII 60 129 189 

Jumlah 206 415 621 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
85 Lihat transkip dokumentasi nomor 04/D/14-II/2019.   
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5. Sarana dan Prasarana MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo 

a. Lahan 

1) Luas Tanah86 

Tabel 4.3 Luas Tanah MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo 

NO. Kepemilikan 

Luas Tanah (𝑚2) menurut 

Status Sertifikat 

Sudah 

Sertifikat 

Belum 

Sertifikat 
Total 

1. Milik sendiri 2.614 - 2.614 

2. Sewa/pinjam - - - 

2) Penggunaan Tanah87 

Tabel 4.4 Penggunaan Tanah MA Al-

Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo 

NO. Penggunaan 

Luas Tanah (𝑚2) menurut 

Status Sertifikat 

Sudah 

Sertifikat 

Belum 

Sertifikat 
Total 

1. Bangunan 2.302 - 2.302 

                                                           
86 Lihat transkip dokumentasi nomor 05/D/14-II/2019.   
87 Lihat transkip dokumentasi nomor 05/D/14-II/2019.     
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2. 
Lapangan 

Olahraga 
- - - 

3. Halaman 312 - - 

4. Kebun/Taman - - - 

5. 
Belum 

digunakan 
- - - 

 

b. Fasilitas Sekolah 

1) Ruang dan Kondisi Bangunan88 

Tabel 4.5 Ruang dan Kondisi Bangunan 

MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo 

NO. Jenis Bangunan 

Jumlah Ruang menurut Kondisi 

(Unit) 

Baik 
Rusak 

Ringan 
Rusak Berat 

1. Ruang Kelas 15 5 - 

2. 
Ruang Kepala 

Madrasah 
1 - - 

3. Ruang Guru 1 - - 

                                                           
88 Lihat transkip dokumentasi nomor 05/D/14-II/2019.   
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4. 
Ruang Tata 

Usaha 
1 - - 

5. 
Laboratorium 

Fisika 
1 - - 

6. 
Laboratorium 

Kimia 
- - - 

7. 
Laboratorium 

Biologi 
- - - 

8. 
Laboratorium 

Komputer 
1 - - 

9. 
Laboratorium 

Bahasa 
1 - - 

10. 
Ruang 

Perpustakaan 
1 - - 

11. 

Ruang Usaha 

Kesehatan 

Sekolah (UKS) 

1 - - 

12. 
Ruang 

Keterampilan 
1 - - 

13. Ruang Kesenian 1 - - 

14. Toilet Guru 2 - - 

15. Toilet Siswa 4 - - 
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16. 

Ruang 

Bimbingan 

Konseling (BK) 

1 - - 

17. 
Gedung Serba 

Guna (Aula) 
1 - - 

18. Ruang OSIS 1 - - 

19. Ruang Pramuka 1 - - 

20. Masjid/Musholla 1 - - 

21. 
Gedung/Ruang 

Olahraga 
- - - 

22. 
Rumah Dinas 

Guru 
- - - 

23. 
Kamar Asrama 

Siswa (Putra) 
2 - - 

24. 
Kamar Asrama 

Siswi (Putri) 
7 - - 

25. Pos Satpam - - - 

26. Kantin 1 - - 
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B. Deskripsi Data Khusus 

1. Latar Belakang Program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs Kelas XII di MA Al-Islam Joresan 

Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 2018/2019 

Program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

merupakan suatu kegiatan praktik mengajar yang 

dalam istilah perguruan tinggi disebut dengan 

micro teaching. Jika micro teaching itu 

dilaksanakan di jenjang perguruan tinggi, maka 

lain dengan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs yang 

dilaksanakan pada jenjang SMA maupun SMK 

yang berbasis Islam dengan kurikulum pondok 

modern. 

Pada dasarnya micro teaching dan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs itu mempunyai arti yang 

sama yakni praktik mengajar, untuk tahapan 

pelaksanaannyapun juga sama. Yang 

membedakan micro teaching dengan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs adalah penggunaan istilah 

kata atau bahasanya. 

Program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini 

merupakan salah satu program wajib pondok 

pesantren Al-Islam yang harus dilaksanakan oleh 

semua siswa-siswi kelas XII yang akan 

menyelesaikan masa belajarnya di pondok 

pesantren Al-Islam. Hal ini sama dengan yang 

dikatakan oleh salah satu peserta ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs Afifah Nur Alfillaili, dia mengatakan: 
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“Menurut saya program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs adalah suatu program pondok 

pesantren Al-Islam yang menjadi salah 

satu syarat kelulusan bagi siswa-siswi 

kelas XII baik MA maupun SMK. 

Program ini adalah program praktik 

mengajar dan merupakan realisasi dari 

teori mengajar yang telah dipelajari di 

kelas XI dan kelas XII. Di sini, siswa-

siswi kelas XII dilatih untuk praktik 

mengajar yang sesuai dengan teori yang 

telah dipelajari di kelas sebelumnya. 

Dengan kata lain program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs ini adalah proses di mana kita 

dilatih untuk mengajar dengan baik dan 

benar”.89 

Selain Afifah Nur Alfillaili, saudari 

Nihayatul Mukarromah juga mengatakan: 

“Menurut saya program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs adalah program yang 

bertujuan untuk menggali potensi 

siswa, khususnya pada kemampuan 

praktik mengajar atau dengan kata lain 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs adalah program 

praktik mengajar. Selain itu, 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs juga bisa melatih 

mental dan rasa percaya diri siswa. Di 

                                                           
89 Lihat transkip wawancara nomor 06/W/13-2/2019.  
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sini kita dilatih untuk berbicara di 

depan mushrif dan mushrifah, di depan 

teman-teman sejawat/sekelompok kita 

dan di depan siswa yang kita jadikan 

sebagai praktikan”.90 

Program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di MA 

Al-Islam sudah ada sejak tahun 1973 sampai 

sekarang. Seperti yang dituturkan usta>dh Ahmat 

Budairi selaku kepala MA Al-Islam, beliau 

menuturkan: 

“Program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini 

telah dilaksanakan atau 

diselenggarakan sejak tahun 1973 

sampai sekarang. Dan itu wajib 

dilaksanakan dan diikuti oleh seluruh 

siswa-siswi kelas XII baik MA maupun 

SMK yang akan menyelesaikan masa 

belajarnya di pondok pesantren Al-

Islam. Program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

ini wajib diikuti, karena menjadi salah 

satu syarat yang harus dipenuhi 

sebelum lulus. Dengan kata lain, 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs merupakan salah 

satu syarat untuk bisa lulus dari pondok 

pesantren ini”.91 

Selain itu beliau juga menambahkan 

jika program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini menjadi 

                                                           
90 Lihat transkip wawancara nomor 08/W/14-2/2019. 
91 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/09-2/2019. 
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salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh setiap 

siswa-siswi sebelum lulus agar mereka 

bersungguh-sungguh dalam praktik mengajar, 

beliau menuturkan: 

“Dengan program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs dibuat menjadi salah satu syarat 

kelulusan, diharapkan ketika siswa-

siswi atau peserta ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs belajar mengenai teori tentang 

mengajar di kelas XI dan XII yang pada 

akhirnya nanti akan dipraktikkan 

melalui program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs, mereka pasti akan bersungguh-

sungguh dalam belajarnya, karena itu 

merupakan salah satu syarat kelulusan. 

Dan apabila ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs itu 

tidak dijadikan sebagai salah satu syarat 

kelulusan, pasti siswa-siswi kurang 

bersungguh-sungguh dalam 

mempelajari teori tentang mengajar dan 

kurang bersungguh-sungguh dalam 

praktik mengajar”.92 

Usta>dh Ahmat Budairi kembali 

menuturkan mengenai hal-hal yang 

melatarbelakangi program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

diselenggarakan di MA Al-Islam, berikut 

penuturannya: 

                                                           
92 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/09-2/2019. 
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“Latar belakang program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs di MA Al-Islam ini tidak lain 

karena MA Al-Islam berada di kawasan 

lingkup pondok pesantren Al-Islam 

yang mana pondok pesantren Al-Islam 

sendiri mengadopsi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini dari pondok 

modern Darussalam Gontor. 

Dikarenakan direktur pertama pondok 

pesantren Al-Islam adalah K.H 

Mahfudz Hakiem yang mana beliau ini 

alumni pondok modern Darussalam 

Gontor. ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini 

sudah ada sejak berdirinya MTs-MA 

Al-Islam sekitar 50 tahun yang lalu. 

Dulu masih MTs-MA. MTs sampai 

tahun 1969, ada MA tahun 1970. Awal 

diadakannya ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

adalah tahun 1973. Dan pada tahun 

2001 alih status menjadi pondok 

pesantren. Selain itu program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini merupakan 

kurikulum wajib pondok yang 

dibebankan kepada lembaga pendidikan 

di dalamnya, maka visi misi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini tidak jauh 
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berbeda dengan visi misi pondok 

pesantren Al-Islam”.93 

Berbeda dengan penuturan usta>dh 

Ahmat Budairi, dalam hal ini usta>dh Muhammad 

Ali Fikri selaku mushrif ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

dan juga guru kelas pengampu materi pelajaran 

tarbiyyah ‘amaliyyah kelas XII menuturkan 

beberapa hal terkait latar belakang diadakannya 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di MA Al-Islam. Adapun 

penuturannya sebagai berikut: 

“Yang melatarbelakangi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs adalah 

dipengaruhi oleh latar pendidikan anak, 

ada yang dari SMP atau MTs luar dan 

ada yang asli MTs Al-Islam. 

Masalahnya yang dari SMP luar kurang 

bisa menguasai materi khususnya yang 

menggunakan bahasa Arab, karena di 

sini mereka hanya menempuh 

pendidikan selama 3 tahun. Kalau yang 

berasal dari MTs luar maupun MTs Al-

Islam InsyaAllah sudah bisa. Karena 

sudah terlatih dan terbiasa dengan 

bahasa Arab sejak kelas VII. 

Bagaimanapun juga ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs ini 99% menggunakan bahasa 

Arab dan 1% bahasa Inggris. 

                                                           
93 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/09-2/2019.   
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Sebenarnya tidak semua yang dari SMP 

itu tidak bisa dan sebaliknya bukan 

berarti yang lulusan MTs itu selalu 

bisa”.94 

Dari penuturan di atas dapat 

disimpulkan bahwasanya latar belakang 

diadakannya program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di 

MA Al-Islam Joresan selain karena program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini merupakan kurikulum 

pondok, program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

diadakan karena siswa MA Al-Islam Joresan 

tidak sepenuhnya merupakan lulusan MTs Al-

Islam Joresan, artinya sebagian siswa MA Al-

Islam Joresan merupakan alumni dari SMP luar 

atau MTs luar. Maka dari itulah program 

kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs wajib 

dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas XII MA 

Al-Islam Joresan tanpa terkecuali. Kegiatan ini 

dilaksanakan juga sebagai tolak ukur terhadap 

pemahaman mereka terkait materi pelajaran yang 

menggunakan bahasa Arab dan Inggris. 

Dengan diadakannya program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di pondok pesantren Al-

Islam pasti mempunyai tujuan dan manfaat. 

Berikut penuturan usta>dhah Ummu Abidah Al-

Farida terkait dengan tujuan dan manfaat 

                                                           
94 Lihat transkip wawancara nomor 02/W/10-2/2019. 



95 

 

 
 

diselenggarakannya program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs di MA Al-Islam Joresan:  

“Untuk tujuan diselenggarakannya 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di MA 

Al-Islam ini di antaranya adalah untuk 

membekali siswa-siswi kelas XII 

dengan berbagai macam keterampilan 

dasar mengajar serta melatih mereka 

bagaimana keterampilan tersebut 

digunakan dan diterapkan. Selain itu 

untuk memberikan pengalaman praktik 

mengajar yang nyata bagi seluruh 

siswa. Dan untuk manfaatnya pasti 

sangat banyak, yaitu: siswa yang telah 

melaksanakan praktik mengajar pasti 

akan mendapat umpan balik atas 

penampilannya tersebut, hal ini 

bermanfaat untuk memperbaiki 

kekurangan yang ada agar tidak 

terulang lagi di kemudian hari. 

Selanjutnya melatih mental siswa agar 

kuat mentalnya dan percaya diri untuk 

mampu berbicara dengan menggunakan 

bahasa Arab dan Inggris. Selain itu 

siswa yang telah lulus ketika masuk di 

perguruan tinggi dan menghadapi micro 

teaching, dia sudah tidak kaget. Karena 

sudah memiliki pengalaman praktik 

mengajar di MA Al-Islam Joresan. Dan 
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yang tidak kalah pentingnya adalah 

untuk menumbuhkan keinginan dalam 

diri siswa agar mengabdikan dan 

mengamalkan ilmuya”.95 

Selain mempunyai tujuan dan manfaat 

yang banyak, program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

dilaksanakan karena ada target yang harus 

dicapai pondok pesantren Al-Islam terkait 

dengan alumninya. Berikut penuturan usta>dh 

Ahmat Budairi selaku kepala MA Al-Islam 

terkait dengan target yang ingin dicapai dengan 

adanya program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di MA 

Al-Islam Joresan: 

“Pondok pesantren Al-Islam 

menginginkan alumni yang siap dalam 

segala hal ketika terjun di masyarakat. 

Ketika siswa-siswi dibekali dengan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, saat mereka 

sudah lulus dan pulang ke rumah ada 

TPA, madrasah diniyah mereka sudah 

siap. Maksudnya ketika oleh 

masyarakat diminta untuk membantu 

mengajar di TPA dan madrasah diniyah 

tersebut mereka sudah siap. Karena 

dengan adanya ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

ini, minimal sudah mempersiapkan 

anak untuk terjun ke dunia pendidikan. 

                                                           
95 Lihat transkip wawancara nomor 03/W/11-2/2019. 
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Dan yang jelas dengan ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs itu sendiri akan menumbuhkan 

keinginan dalam diri siswa untuk 

pengabdian dan mengamalkan ilmunya. 

Kemudian kalau kita lihat di semua 

perguruan tinggi khususnya jurusan 

tarbiyah dan ilmu keguruan memang 

sudah pasti diajarkan tentang teori 

mengajar ini, karena memang 

tujuannya untuk mempersiapkan dan 

membekali mahasiswa ketika sudah 

terjun ke dunia pendidikan. Berbeda 

dengan tingkat MA atau SMA bahkan 

SMK yang mana untuk tingkat tersebut 

tidak semuanya ada model yang seperti 

itu, hanya beberapa sekolahan atau 

madrasah saja yang ada, seperti pondok 

modern Darussalam Gontor, Al-Islam 

sendiri, Darul Fikri, Al-Mawaddah dan 

sebagainya. Dengan ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs ini diharapkan lulusan kita itu 

berbeda dengan lulusan MA yang lain. 

Meskipun lulusan MA tetapi sudah 

memiliki bekal teori tentang mengajar 

dan sudah mempunyai pengalaman 

praktik mengajar secara langsung”.96 

                                                           
96 Lihat transkip wawancara nomor 01/W/09-2/2019.   
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Dari penuturan beliau dapat diketahui 

bahwa pondok pesantren Al-Islam ini 

menargetkan agar alumninya siap dalam segala 

hal ketika terjun di masyarakat. Pondok 

pesantren Al-Islam juga menginginkan 

alumninya berbeda dengan alumni sekolah lain, 

karena mereka telah dibekali dengan teori 

tentang mengajar dan sudah mempunyai 

pengalaman praktik mengajar secara langsung. 

Yang mana tidak semua sekolah tingkat MA, 

SMA maupun SMK ada program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs.  

2. Implementasi Program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

sebagai Upaya Pembekalan Keterampilan 

Mengajar bagi Siswa Kelas XII di MA Al-

Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 

Secara umum implementasi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi siswa 

kelas XII di MA Al-Islam Joresan terdapat dalam 

tiga tahap, yaitu: tahap kognitif/perencanaan, 

pelaksanaan, dan tahap feedback (balikan). 

Adapun penjelasan mengenai implementasi 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi siswa 

kelas XII di MA Al-Islam Joresan sebagai 

berikut. 

a. Tahap Kognitif/Perencanaan 
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Tahap kognitif/perencanaan ini 

dimulai dari diberikannya bekal pelajaran 

tarbiyyah wa ta’li>m (pendidikan dan 

pengajaran) di kelas XI dan pada kelas XII 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs wajib 

mengikuti arahan dan petunjuk bagaimana 

mengajar dengan baik, sesuai dengan 

tuntunan-tuntunan yang ada dalam buku 

tarbiyyah wa ta’li>m dan tarbiyyah 

‘amaliyyah, kemudian mereka diwajibkan 

untuk mengikuti pembekalan dan 

pengarahan terkait dengan pelaksanaan 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs.  

Berikut ini penuturan usta>dh 

Muhammad Ali Fikri selaku mushrif dan 

guru mata pelajaran tarbiyyah ‘amaliyyah 

terkait dengan implementasi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi 

siswa pada tahap kognitif/perencanaan: 

“Pada tahap pertama (tahap 

kognitif/perencanaan) semua peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di kelas XI 

sudah diberikan bekal pelajaran 

tarbiyyah wa ta’li >m (pendidikan dan 

pengajaran). Dan pada kelas XII 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs wajib 

mengikuti arahan dan petunjuk 

bagaimana mengajar dengan baik, 
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sesuai dengan tuntunan-tuntunan 

yang ada dalam buku tarbiyyah wa 

ta’li >m dan tarbiyyah ‘amaliyyah. 

Selain diberi bekal pelajaran 

tarbiyyah wa ta’li >m dan tarbiyyah 

‘amaliyyah, peserta ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs juga diberi bekal pegangan 

guru dalam mengajarkan al-qur’an. 

Dan mereka harus mengikuti itu, 

jika tidak mengikuti itu tidak bisa 

untuk melaksanakan praktik 

mengajar. Selanjutnya semua peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs diberikan 

pembekalan dan pengarahan selama 

kurang lebih tiga hari. Kemudian 

setiap peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

diberi angket yang berisi pilihan 

mata pelajaran. Dalam angket 

tersebut terdapat beberapa pilihan 

mata pelajaran/ma>ddah, yaitu ada 

sekitar 14 ma>ddah. Setiap peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs disuruh untuk 

memilih mata pelajaran/ ma>ddah 

yang ada. Satu siswa memilih tiga 

mata pelajaran/ ma>ddah alternatif. 

Dan dari 3 alternatif itu nanti akan 

ditentukan oleh panitia ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs. Setelah setiap peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs mengetahui 
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mata pelajaran/ ma>ddah yang akan 

dijadikan bahan untuk praktik 

mengajar, dibagilah semua peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs menjadi 

beberapa kelompok kecil. Masing-

masing siswa juga sudah dibagi di 

kelas berapa ia akan melaksanakan 

praktik mengajar. Selain itu, panitia 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs juga sudah 

menentukan mushrif dan mushrifah 

dari masing-masing siswa. 

Kemudian mereka disuruh menemui 

bapak dan ibu guru yang mengampu 

mata pelajaran tersebut untuk 

meminta bahan ajar dan bimbingan.  

Selanjutnya setelah mendapat bahan 

ajar dari bapak dan ibu guru, peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs menemui 

mushrif dan mushrifah masing-

masing untuk bimbingan/konsultasi 

pembuatan i’da>d, sampai i’da>d itu 

benar dan mendapatkan tanda tangan 

mushrif dan mushrifah. I’da>d 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sedikit 

berbeda dengan rpp. Yang 

membedakan i’da>d ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs dengan rpp pada umumnya 

terletak pada tujuan i’da >d itu sendiri. 

Tujuan umum dan khusus i’da>d 
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‘Amaliyyatu Al-Tadrīs harus sesuai 

dengan buku pedoman atau 

pegangan tarbiyyah wa ta’li>m dan 

tarbiyyah ‘amaliyyah yang masih 

mengikuti kurikulum pondok 

modern Darussalam Gontor”.97 

Dari penuturan beliau dapat 

diketahui bahwa tahap kognitif/perancanaan 

ini merupakan tahap awal yang mana ada 

beberapa langkah yang telah dirancang dan 

selanjutnya akan dijadikan sebagai rambu-

rambu dalam pelaksanaan praktik mengajar 

nanti.  

b. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap pelaksanaan ini setelah 

i’da>d/rpp jadi, peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

harus benar-benar paham dan hafal i’da>d. 

Kemudian mereka juga harus latihan praktik 

mengajar berulang-ulang sebelum akhirnya 

benar-benar praktik mengajar secara 

langsung sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. 

Terkait dengan tahap pelaksanaan, 

usta>dh Ahmad Suyono selaku mushrif dan 

guru mata pelajaran tarbiyyah wa ta’li >m 

menuturkan: 

                                                           
97 Lihat transkip wawancara nomor 02/W/10-2/2019.  
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“Pada tahap yang kedua (tahap 

pelaksanaan), setelah i’da>d/rpp jadi 

dan telah mendapat tanda tangan 

mushrif dan mushrifah. Tahap 

selanjutnya adalah peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs harus benar-

benar paham dan hafal i’da>d. Selain 

itu ia juga harus latihan praktik 

mengajar berulang-ulang sebelum 

benar-benar praktik mengajar secara 

langsung. Agar ia mengetahui 

kekurangannya dan dapat melakukan 

perbaikan pada praktik selanjutnya. 

Pada saat ini juga peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs juga harus 

mempersiapkan media 

pembelajaran, strategi yang akan 

digunakan dan segala sesuatu yang 

menjadi syarat bagi guru/pendidik. 

Selanjutnya adalah praktik mengajar 

sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan. Setiap peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

melaksanakan praktik mengajar satu 

persatu. Dalam proses praktik 

mengajar ini, setiap peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ditemani oleh 

teman sekelompoknya dan 

didampingi oleh mushrif dan 



104 

 

 
 

mushrifah masing-masing. Teman 

sekelompoknya dan 

mushrif/mushrifah ini mengamati 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs yang 

sedang melaksanakan praktik 

mengajar”.98 

Jadi pada tahap ini peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs harus sudah 

menyiapkan segala hal yang diperlukan 

untuk praktik mengajar. Agar praktik 

mengajar berjalan dengan lancar. 

Implementasi program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs sebagai upaya pembekalan 

keterampilan mengajar bagi siswa kelas XII 

MA Al-Islam Joresan ini dapat diketahui 

dari diterapkannya setiap macam 

keterampilan dasar mengajar pada proses 

pembelajaran. Setiap kegiatan praktik 

mengajar pastilah diterapkan keterampilan 

dasar mengajar tersebut. Sebab, dalam 

praktik mengajar akan melewati tiga 

tahapan, yaitu kegiatan awal/pembukaan, 

kegiatan inti, dan kegiatan penutup. Berikut 

penjelasan usta>dh Muhammad Ali Fikri 

terkait dengan implementasi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

                                                           
98 Lihat transkip wawancara nomor 05/W/12-2/2019.   
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pembekalan keterampilan mengajar bagi 

siswa: 

“Dalam pelaksanaan program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs atau praktik 

mengajar di dalam kelas, tentu 

melewati tiga tahapan yaitu kegiatan 

awal/pembukaan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Adapun penerapan 

keterampilan dasar mengajar 

dilakukan pada ketiga tahapan 

pembelajaran tersebut. Karena 

keterampilan dasar mengajar ini 

merupakan bagian yang tidak dapat 

terpisahkan dari seluruh proses 

pembelajaran. Keterampilan dasar 

mengajar ini dimaksudkan untuk 

memfasilitasi proses pembelajaran 

agar berjalan secara efektif dan 

efisien. Selain itu keterampilan dasar 

mengajar pada dasarnya adalah 

kemampuan-kemampuan khusus 

yang berkenaan dengan aspek-aspek 

pelaksanaan kegiatan pembelajaran 

yang harus dimiliki dan diterapkan 

oleh para guru (kalau di MA Al-

Islam oleh peserta ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs) dalam kegiatan belajar 

mengajar (praktik mengajar). Sama 

seperti micro teaching, dalam 
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‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini ada 

beberapa kemampuan khusus yang 

berkaitan dengan keterampilan dasar 

mengajar tersebut, yaitu: 

keterampilan membuka dan menutup 

pelajaran, keterampilan bertanya, 

keterampilan memberi penguatan, 

keterampilan mengadakan variasi, 

keterampilan menjelaskan, 

keterampilan membimbing diskusi 

kelompok kecil, keterampilan 

mengelola kelas, dan keterampilan 

pembelajaran perseorangan 

(individual). Semua keterampilan 

dasar mengajar tersebut telah 

dipelajari teorinya di kelas XI dan 

XII pada mata pelajaran tarbiyyah 

wa ta’li >m dan tarbiyyah ‘amaliyyah. 

Sehingga pada saat praktik mengajar 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs harus 

sudah memahaminya satu persatu 

dan harus menerapkannya pada saat 

proses pembelajaran. Sebab semua 

keterampilan dasar mengajar 

tersebut juga sudah terdapat di 

i’da>d/rpp pada semua langkah- 

langkah kegiatan awal/pembukaan, 
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kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup”.99 

Berdasarkan observasi yang peneliti 

lakukan pada hari Sabtu tanggal 9 Februari 

2019, peneliti menemukan fakta bahwa 

pelaksanaan kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

pagi ini berjalan dengan kondusif. Peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs melaksanakannya 

dengan sungguh-sungguh. Dalam proses 

pembelajaran peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

sudah terlihat sedikit demi sedikit 

menerapkan keterampilan dasar mengajar, 

mulai dari keterampilan membuka pelajaran, 

keterampilan bertanya, keterampilan 

memberi penguatan, keterampilan 

menjelaskan, keterampilan menutup 

pelajaran, dan sebagainya. Selain itu peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs juga menggunakan 

alat/metode dan strategi pembelajaran sesuai 

dengan kebutuhan praktik mengajarnya. Hal 

ini tentu membantu pelaksanaan praktik 

mengajar agar berjalan dengan lancar sesuai 

yang diharapkan.100 

Selain itu pelaksanaan praktik 

mengajar hari Minggu tanggal 10 Februari 

2019 terlihat lebih santai, sebab sudah 

memasuki hari kedua dilaksanakannya 

                                                           
99 Lihat transkip wawancara nomor 02/W/10-2/2019.   
100 Lihat transkip observasi nomor 01/O/09-II/2019.   
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kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs. Peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs juga terlihat lebih 

siap dalam praktik mengajar. Terbukti 

mereka menjalankan praktik mengajar dari 

awal sampai akhir sesuai dengan langkah-

langkah pembelajaran yang tertulis di 

i’da>d.101 

Dari penuturan usta>dh Muhammad 

Ali Fikri dan hasil observasi di atas dapat 

diketahui bahwasanya seluruh macam 

keterampilan dasar mengajar diterapkan 

pada kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs. Yaitu 

pada setiap langkah-langkah 

pembelajarannya yang meliputi: kegiatan 

awal/pembukaan, kegiatan inti, dan kegiatan 

penutup sebagaimana yang telah tertulis di 

i’da>d/rpp. 

Terkait dengan i’da>d ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs usta>dh Muhammad Ali Fikri juga 

menjelaskannya, berikut ini penjelasan 

beliau: 

“Adapun urutan i’da >d dalam 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs adalah:  

a. Perkenalan, yang meliputi: 

menyampaikan salam, menertibkan 

anak, menulis tema, bertanya 

tentang guru yang mengajar tema 

                                                           
101 Lihat transkip observasi nomor 02/O/10-II/2019.   
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tersebut dan jam tersebut. Setelah 

itu peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

mengumumkan posisinya sebagai 

guru ganti untuk mengajarkan 

bahan ajar itu. 

b. Apersepsi/pertanyaan-pertanyaan 

pendahuluan, yang langkah-

langkahnya meliputi: menanyakan 

pelajaran yang lalu, dan pertanyaan-

pertanyaan untuk masuk kepada 

judul baru. 

c. Penyajian, asosiasi dan intisari. 

Yang meliputi: menerangkan kosa 

kata, menerangkan isi tema dengan 

mengikutsertakan siswa dengan dua 

alat yaitu visual dan audiovisual, 

membaca makalah/teks sebagai 

contoh bagi siswa, siswa disuruh 

membaca di bawah bimbingan 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs dan 

jika ada yang salah peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs harus 

membenarkan, siswa dan praktikan 

membaca apa yang tertulis di papan 

tulis, siswa diperintahkan untuk 

menulis di bukunya, selanjutnya 

praktikan membaca absen, salah 

satu siswa disuruh membaca hasil 

tulisannya untuk mengecek 
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kebenaran atau keabsahan tulisan, 

dan siswa di suruh membaca 

dengan seksama kurang lebih 5-7 

menit untuk persiapan evaluasi. 

d. Evaluasi, dalam evaluasi peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

menerangkan kembali apa-apa yang 

telah diterangkan/disampaikan. 

e. Penutup, dalam penutup peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs memberikan 

nasehat atau wejangan yang 

berhubungan dengan pelajaran yang 

diajarkan, kemudian diakhiri 

dengan salam”.102 

Beliau kembali menambahkan 

penjelasannya sebagai berikut: 

“Selain diajarkan teori tentang 

keterampilan dasar mengajar, dalam 

buku tarbiyyah wa ta’li >m dan 

tarbiyyah ‘amaliyyah juga diajarkan 

bagaimana cara mengajar dengan 

baik, yang meliputi: sifat-sifat guru 

secara umum, sifat-sifat guru dalam 

bahan ajar yang akan diajarkan, cara 

menerangkan kosa kata dengan 

menggunakan metode modern atau 

dari bahasa Arab ke bahasa Arab dan 

                                                           
102 Lihat transkip wawancara nomor 02/W/10-2/2019.   
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dari bahasa Inggris ke bahasa 

Inggris, serta cara menerangkan isi 

judul bahan ajar yang akan 

diajarkan”.103 

Dari penjelasan beliau dapat 

disimpulkan jika di MA Al-Islam siswa-

siswi tidak hanya dibekali dengan teori 

tentang keterampilan dasar mengajar saja, 

tetapi juga tentang teori untuk megajar 

secara keseluruhan yang terdapat dalam 

buku tarbiyyah wa ta’li >m dan tarbiyyah 

‘amaliyyah. 

Selanjutnya untuk bisa menerapkan 

seluruh macam keterampilan dasar mengajar 

itu diperlukan latihan yang berulang-ulang 

dan teratur. Sebagaimana yang dijelaskan 

oleh usta>dh Ahmad Suyono sebagai berikut: 

“Untuk melatih keterampilan dasar 

mengajar peserta ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs tidak cukup hanya dengan 

menghafalkan langkah-langkah 

pembelajaran yang telah ditulis di 

i’da>d, karena setiap macam 

keterampilan dasar mengajar ini 

merupakan satu kesatuan dan erat 

hubungannya. Maka untuk 

dikuasainya setiap keterampilan 

                                                           
103 Lihat transkip wawancara nomor 02/W/10-2/2019.   
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tersebut perlu diasah dengan latihan-

latihan yang dilakukan secara 

teratur. Hal ini seperti yang telah 

dilakukan oleh peserta ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs sebelum mereka 

melakukan praktik mengajar secara 

langsung. Sebelum praktik mengajar 

sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan, seluruh peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di samping 

harus hafal dan memahami langkah-

langkah pembelajaran, ia juga harus 

berlatih berulang-ulang. Latihan ini 

bertujuan agar peserta ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs lebih menguasai 

keterampilan dasar mengajar dan 

dapat menerapkannya. Kegiatan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs/praktik 

mengajar ini merupakan sarana 

untuk melatih keterampilan dasar 

mengajar. Karena kegiatan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs/praktik 

mengajar ini adalah suatu 

pendekatan untuk melatih dan 

mengembangkan kemampuan serta 

keterampilan-keterampilan mengajar 

secara spesifik dan terkontrol. 

Melalui kegiatan ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs/praktik mengajar yang 
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dilakukan secara terkontrol peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs akan 

memperoleh umpan balik/feedback 

mengenai kelebihan dan 

kekurangannya dalam praktik 

mengajar dari teman sejawat/teman 

sekelompoknya dan dari 

mushrif/mushrifah yang telah 

mengamatinya saat praktik mengajar 

berlangsung. Umpan balik/feedback 

tersebut kemudian didiskusikan dan 

digunakan sebagai bahan perbaikan 

untuk peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

agar tidak mengulangi lagi 

kesalahannya. Pada pelaksanaan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs/praktik 

mengajar, keterampilan dasar 

mengajar ini diterapkan. Karena 

dalam pembelajaran akan melewati 

tiga tahapan, yaitu kegiatan 

awal/pembukaan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Yang mana 

keterampilan dasar mengajar ini 

dilakukan pada ketiga tahapan 

pembelajaran tersebut. Kemudian 

keterampilan dasar mengajar ini 

harus benar-benar dipahami, 

dimiliki, dan diterapkan oleh para 

guru yang akan melaksanakan 
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kegiatan belajar mengajar. Bisa 

dikatakan, jika semua calon guru 

sebelum terjun langsung ke dunia 

pendidikan atau sebelum 

melaksanakan kegiatan belajar 

mengajar terlebih dahulu harus 

mempelajari, memiliki, dan bisa 

menerapkan keterampilan dasar 

mengajar tersebut. Selain itu agar 

penerapan setiap keterampilan dasar 

mengajar dapat berjalan secara 

efektif dan efisien, maka dalam 

pelaksanaannya harus disesuaikan 

dengan unsur-unsur lain dalam 

sistem pembelajaran itu sendiri. 

Antara lain harus disesuaikan 

dengan kondisi siswa, 

tujuan/kompetensi yang ingin 

dicapai, karakteristik materi yang 

disajikan, sarana fasilitas 

pendukung, metode dan strategi 

pembelajaran. Pada dasarnya 

implementasi ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

merupakan sarana untuk melatih 

keterampilan dasar mengajar bagi 

siswa. Sehingga siswa ketika lulus 

dari MA Al-Islam ini memiliki bekal 

tentang keterampilan dasar 

mengajar, bagaimana cara 
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menerapkannya, mendapat teori 

tentang mengajar yang baik dan 

benar, dan telah memiliki 

pengalaman praktik mengajar secara 

langsung”.104 

Setiap program yang dilaksanakan 

suatu lembaga pendidikan tentu memiliki 

kelebihan dan kekurangannya. Begitu juga 

dengan program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di 

MA Al-Islam ini yang tidak hanya memiliki 

kelebihan tetapi juga memiliki kekurangan. 

Hal ini berdasarkan dengan penuturan 

usta>dh Ahmad Suyono sebagai berikut: 

“Untuk kelebihannya banyak sekali 

mbak, di antaranya adalah: melatih 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

mempersiapkan dan menyusun 

materi pelajaran, mulai dari 

membuat i’da>d, menyiapkan metode 

dan strategi serta segala hal yang 

akan digunakan untuk praktik 

mengajar. Kemudian peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs dilatih dan 

dididik untuk mengetahui 

kekurangan dan kelebihannya pada 

waktu praktik mengajar melalui apa 

yang disampaikan berupa 
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feedback/balikan atau yang disebut 

dengan naqd dan mendapat 

penguatan dari mushrif dan 

mushrifah serta teman sejawat atau 

kelompoknya dalam bentuk kritikan. 

Yang mana hal tersebut akan 

memberikan waktu kepada peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs untuk 

memperbaiki perilakunya dan 

perkembangannya sebelum terjun 

langsung di dunia pendidikan 

maupun di masyarakat. Dengan 

feedback dan penguatan itu tadi akan 

membantu setiap peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs untuk 

mengevaluasi dirinya sendiri. 

Selanjutnya adalah selain dikritik 

oleh mushrif dan mushrifah serta 

teman sejawat atau kelompoknya 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs juga 

dididik untuk mengkritik dirinya 

sendiri secara terbuka dan mengakui 

setiap kesalahan dan kebaikan-

kebaikannya pada saat praktik 

mengajar. Hal ini dimaksudkan 

ketika nanti peserta ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs menjadi bapak, menjadi ibu 

ataupun menjadi apa saja pada 

profesinya di masa yang akan datang 
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dia sudah siap dan terbiasa untuk 

dikritik dan diberi saran. Yang 

terakhir yaitu siswa yang telah 

mengikuti atau melaksanakan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs akan lebih 

baik dan lebih terampil daripada 

siswa yang tidak mengikuti atau 

melaksanakan ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs”.105 

Dan untuk kekurangan dari 

dilaksanakannya program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs beliau juga menjelaskannya sebagai 

berikut: 

“Untuk kekurangan dari 

dilaksanakannya program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini yaitu 

beberapa tahun ini satu bulan 

sebelum pelaksanaan ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs peserta sudah mengetahui 

mata pelajaran yang akan dijadikan 

bahan untuk praktik mengajar. 

Secara otomatis peserta ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs ini sudah mulai 

menyiapkan dan membuat i’da>d, 

padahal pada satu bulan sebelum 

pelaksanaan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

itu proses belajar mengajar di kelas 
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XII masih berjalan normal dan aktif. 

Sehingga pada saat proses 

pembelajaran, siswa kelas XII tidak 

bisa fokus pada pelajaran yang 

disampaikan oleh bapak dan ibu 

guru. Mereka justru lebih sibuk dan 

fokus untuk membuat i’da>d. Hal ini 

tentu sangat mengganggu proses 

pembelajaran. Siswa yang harusnya 

fokus pada pembelajaran justru 

fokus pada pembuatan i’da>d”.106 

Setelah mendapat penjelasan dari 

beliau mengenai kelebihan dan kekurangan 

dilaksanakannya program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs dapat disimpulkan bahwa program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini banyak sekali 

kelebihannya. Di samping itu tidak dapat 

dipungkiri jika program tersebut juga 

memiliki kekurangan. Akan tetapi dengan 

adanya kekurangan tersebut diharapkan bisa 

menjadi pelajaran dan dapat dijadikan 

sebagai sarana perbaikan dalam pelaksanaan 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs pada tahun 

selanjutnya. 

Selain penjabaran mengenai 

kelebihan dan kekurangan dilaksanakannya 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di atas, ada 
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juga tanggapan beberapa peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs terkait dengan apa-

apa yang didapat setelah mengikuti 

pelaksanaan program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs. 

Berikut tanggapan saudari Afifah Nur 

Alfillaili: 

“Banyak sekali yang saya dapat 

setelah melaksanakan praktik 

mengajar ini, diantaranya: dari 

pelaksanaan program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs saya bisa mengetahui 

bagaimana cara mengajar yang baik 

dan benar, mengerti bahwa setiap 

siswa itu mempunyai karakter yang 

berbeda, mengetahui bagaimana cara 

membuat i’da>d /rpp, menyiapkan 

materi, menyiapkan alat yang 

diperlukan dalam praktik mengajar, 

dan lain-lain. Dan yang paling 

penting adalah saya telah belajar 

teori tentang mengajar, mengetahui 

jika dalam mengajar itu ada berbagai 

keterampilan yang harus dipahami 

dan diketahui oleh calon guru”.107 

Saudari Eka Ngazizatul Azka juga 

menjelaskan tanggapannya sebagai berikut: 
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“Di sini saya menjadi tahu tentang 

berbagai macam keterampilan dasar 

mengajar, cara mengajar yang baik 

dan benar, mendapatkan pengalaman 

praktik mengajar yang tidak saya 

dapatkan sebelumnya, melatih 

mental dan rasa percaya diri saya, 

melatih untuk berani berbicara di 

depan umum, mengetahui jika 

menjadi guru itu tidaklah semudah 

yang saya bayangkan karena sangat 

besar tanggung jawabnya, sangat 

banyak yang harus disiapkan, saya 

juga menjadi tahu jika seorang guru 

itu harus sabar dan ikhlas. Dan yang 

tidak kalah pentingnya adalah pada 

saat kegiatan naqd kita dilatih untuk 

mengkritik dengan baik dan benar, 

dilatih untuk berani mengeluarkan 

pendapat, dan dilatih untuk 

bertanggung jawab dengan apa yang 

kita lakukan”.108 

 

Dari tanggapan tersebut dapat 

diketahui bahwasanya dengan pelaksanaan 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs siswa-siswi 

mendapatkan bekal atau manfaat yang 
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sangat banyak. Dengan ini diharapkan bekal 

yang telah didapat oleh siswa-siswi ini tidak 

hanya diterapkan dan dilakukan dalam 

kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs saja, tetapi 

juga dalam kehidupan selanjutnya ketika 

melanjutkan ke perguruan tinggi maupun 

dalam kehidupan masyarakat. Tentu saja ini 

membawa perbedaan sendiri bagi siswa yang 

mengikuti program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

dengan siswa yang tidak mengikuti program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs. Berikut ini penuturan 

usta>dhah Ummu Abidah Al-Farida 

mengenai perbedaan siswa yang mengikuti 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs dengan 

siswa yang tidak mengikuti program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs: 

“Perbedaannya jelas pasti ada mbak, 

siswa-siswi yang telah 

melaksanakan praktik mengajar atau 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs pasti mereka 

sudah mempunyai pengalaman 

mengajar. Selain itu mereka pasti 

lebih terampil dan kreatif dalam 

menyiapkan persiapan mengajar, 

menyiapkan metode serta strategi 

mengajarnya. Mereka juga lebih 

percaya diri untuk berbicara di 

depan umum dan sudah biasa untuk 

dikritik dan diberi saran. Kemudian 
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mereka yang telah mengikuti praktik 

mengajar atau ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

lebih siap dalam menghadapi 

berbagai macam karakter peserta 

didik. Selanjutnya mereka juga akan 

mengetahui berbagai macam 

keterampilan dasar mengajar, 

berbagai macam metode dan strategi 

mengajar serta mengetahui 

bagaimana cara menerapkan itu 

semuanya secara langsung. Ketika 

siswa-siswi dibekali dengan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, saat mereka 

sudah lulus dan pulang ke rumah ada 

TPA, madrasah diniyah mereka 

sudah siap dan sudah mempunyai 

bekal meskipun sedikit. Berbeda 

dengan mereka yang tidak 

melaksanakan praktik mengajar atau 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs pasti mereka 

merasa belum siap karena belum 

mempunyai bekal atau pengalaman 

mengajar. Mereka juga akan 

canggung saat berbicara di depan 

umum dan akan terlihat kaku serta 

grogi”.109 
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Dari penuturan beliau ini dapat 

disimpulkan jika siswa-siswi yang telah 

melaksanakan praktik mengajar atau 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs pasti berbeda dengan 

mereka yang belum/tidak melaksanakan 

praktik mengajar atau ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs, baik dari segi pengalaman, maupun 

pengetahuan dan pemahaman mengenai teori 

mengajar. 

Kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini 

menjadi salah satu syarat kelulusan di MA 

Al-Islam, dengan kata lain kegiatan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs atau praktik mengajar 

ini wajib diikuti dan dilaksanakan oleh 

seluruh siswa-siswi kelas XII. Adapun jika 

ada yang tidak mengikuti dan melaksanakan 

praktik mengajar ini, mereka tidak lulus. 

Kecuali memang jika ada halangan tertentu. 

Dalam hal ini usta>dh Abdul Jali menjelaskan 

mengenai dampak siswa yang tidak 

mengikuti pelaksanaan program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs di MA Al-Islam, berikut 

penjelasannya: 

“Untuk siswa yang tidak mengikuti 

dan melaksanakan ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs atau praktik mengajar ini 

mereka tidak lulus. Karena 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini menjadi 

salah satu syarat kelulusan di MA 
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Al-Islam Joresan. Untuk peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs yang terpaksa 

tidak bisa mengikuti dan 

melaksanakan praktik mengajar 

sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dikarenakan sakit atau 

karena ada hal darurat lain, panitia 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs memberi 

kesempatan untuk mengulangnya di 

kemudian hari sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan pula. 

Kesempatan mengulang ini 

diberikan bukan hanya untuk mereka 

yang terpaksa tidak bisa mengikuti 

dan melaksanakan praktik mengajar 

sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dikarenakan sakit atau 

karena ada hal darurat lain saja, 

tetapi juga diberikan kepada mereka 

yang mendapat nilai 5 ke bawah”.110 

c. Tahap Balikan/Feedback 

Tahap yang ketiga adalah tahap 

balikan/feedback yang dalam ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs disebut dengan kegiatan darsu 

naqd. Kegiatan ini merupakan kegiatan 

evaluasi atau feedback atas praktik mengajar 

yang telah dilakukan. Tim naqd ini terdiri 
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dari mushrif atau mushrifah dan teman 

sejawat/sekelompok dari praktikan. 

Berdasarkan observasi pada hari 

Selasa tanggal 12 Februari 2019, peneliti 

menemukan bukti bahwa suasana proses 

kegiatan naqd di gedung darurat 2 ialah 

pembahasan dari kegiatan naqd di kelas, 

kumpulan dari kritikan semua teman-teman 

naqd dikumpulkan menjadi satu kepada guru 

mushrif dan dievaluasi bersama-sama agar 

menghasilkan perbaikan-perbaikan dan ilmu 

tambahan dalam cara mengajar di kelas. 

Kegiatan naqd ini wajib diikuti oleh seluruh 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs. Tempat 

untuk kegiatan naqd juga sudah dibagi 

sesuai jadwal yang ada. Seperti kelompok 

yang dibimbing oleh usta>dh Abdul Khabib 

yang bertempat di gedung darurat 2. Setelah 

semua kritikan yang telah ditulis di kertas 

dikumpulkan kepada mushrif, kemudian 

mushrif membahas secara bersama-sama 

dengan terlebih dahulu bertanya kepada 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs yang baru 

melaksanakan praktik mengajar apakah ia 

mengakui ada kekurangan atau kesalahan 

yang ia sadari ketika ia praktik mengajar dan 

kemudian dilanjutkan dengan pembacaan 

satu persatu kesalahan-kesalahan atau 

kekurangan peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 
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oleh teman-teman naqd dan mushrif 

berdasarkan bukti catatan teman-teman naqd 

yang dikumpulkan kepada mushrif. (Teman-

teman naqd dan mushrif sama-sama 

memegang kertas bukti, karena kertas 

tersebut dilapisi dengan kertas karbon). Ada 

yang unik dalam kegiatan naqd ini, jika ada 

salah satu teman naqd menyalahkan dan 

tidak ada bukti maka kritikan tersebut 

ditolak/tidak sah. Selain kritikan dari teman-

teman naqd, setiap musrif juga memiliki 

catatan sendiri dari hasil beliau mengamati 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs.111 

Hal tersebut diperkuat dengan 

penjelasan usta>dh Ahmad Suyono sebagai 

berikut: 

“Untuk tahap yang terakhir (tahap 

ketiga) adalah tahap 

balikan/feedback. Pada tahap ini 

teman sekelompoknya atau teman 

sejawat beserta mushrif/mushrifah 

memberikan penilaian terkait dengan 

kelebihan dan kekurangan praktikan 

yang kemudian didiskusikan sebagai 

bahan untuk perbaikan. Untuk tahap 

balikan/feedback dalam kegiatan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs disebut 
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dengan darsu naqd (pelajaran kritik 

dan saran). Untuk syarat naqd 

tersendiri ada 4, yaitu: al-‘adl 

(keadilan), as}-s}ihah (kebenaran), at-

ta’a>wun (kerjasama), dan al-ifa>dah 

(bermanfaat). Dalam memberikan 

kritik dan saran ini harus 

berdasarkan dengan kenyataan yang 

ada, tidak boleh sembarangan atau 

mengada-ada. Karena hal tersebut 

bisa menjadikan kritik tersebut 

ditolak atau tidak sah. Dan untuk 

kegiatan naqd ini wajib diikuti oleh 

semua peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

tanpa terkecuali”.112 

Dari hasil observasi dan penjelasan 

beliau dapat disimpulkan jika dalam 

memberikan kritik dan saran itu harus 

berdasarkan dengan kenyataan yang ada di 

lapangan, tanpa mengada-ngada dan harus 

disertai dengan bukti. Selain itu, memberi 

kritik dan saranpun harus menggunakan 

etika yang baik dan sopan. Karena hal 

tersebut telah dipelajari teorinya di kelas XI 

dan XII. 

Pada kegiatan naqd ini mushrif 

memberi pembenaran dan perbaikan sesuai 
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dengan kesalahan dan pelajaran masing-

masing. Kemudian mushrif memerintahkan 

kepada semua peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

untuk mencatat perbaikan-perbaikan ke 

dalam buku khusus mereka masing-masing 

untuk dijadikan catatan supaya pada hari 

berikutnya peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

tidak mengulangi hal yang sama.113 

Dengan kegiatan naqd ini peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs yang terjadwal 

melaksanakan praktik mengajar lebih terlihat 

siap dari peserta hari-hari sebelumnya. Hal 

ini karena pada hari-hari sebelumnya mereka 

telah melihat temannya yang sudah praktik 

mengajar dan mereka juga sudah mengikuti 

kegiatan naqd. mereka mengetahui 

kelebihan dan kekurangan temannya dalam 

praktik mengajar, sehingga membuat mereka 

yang akan praktik dan yang belum praktik 

ingin melaksanakan praktik mengajar yang 

lebih baik lagi. Sebab mereka telah belajar 

dari kekurangan-kekurangan yang ada pada 

saat temannya tersebut melaksanakan praktik 

mengajar. Hal ini berdasarkan observasi 

yang dilakukan peneliti pada hari Senin 

tanggal 11 Februari 2019 pukul 10.10 

WIB.114 
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Setelah tiga tahapan program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs tersebut telah 

dilaksanakan, langkah selanjutnya adalah 

menentukan lulus tidaknya peserta ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs dalam melaksanakan praktik 

mengajarnya. Di sini usta>dh Abdul Jali 

mengungkapkan tentang kriteria lulus tidaknya 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, yaitu sebagai 

berikut: 

“Untuk kriteria penilaian dalam 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs mencakup i’da>d 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, kegiatan praktik 

mengajar di kelas (penguasaan materi 

pelajaran dan pengelolaan kelas), 

performance (sikap dalam mengajar), 

waktu, dan naqd. Sedangkan untuk 

nilainya adalah: 5,5 sampai 6 

dinyatakan lulus, dan 6,5 sampai 7 

dinyatakan baik, serta 7,5 dinyatakan 

sangat baik. Untuk peserta yang 

mendapat nilai kurang dari 5,5  yakni 5 

ke bawah berarti mereka tidak lulus dan 

harus mengulang”.115 

 

Terkait dengan ungkapan di atas dapat 

diketahui bahwa, apabila peserta ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs yang nilainya kurang dari 5,5 yakni 5 ke 
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bawah bisa dikatakan gagal dan harus 

mengulangi praktik mengajar lagi sesuai dengan 

jadwal yang telah ditentukan panitia.  

Dalam kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

sendiri ada beberapa hal yang harus dipersiapkan 

oleh peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebelum 

mereka melakukan praktik mengajar. Berikut 

penjelasan saudari Eka Ngazizatul Azka terkait 

dengan hal tersebut: 

“Yang pertama adalah terlebih dahulu 

memahami dan menguasai teori 

mengajar. Selanjutnya setelah saya 

mengetahui di kelas berapa saya harus 

praktik mengajar dan mata pelajaran 

apa yang harus saya praktikkan saya 

harus menemui guru yang mengajar 

mata pelajaran tersebut untuk 

menanyakan materinya, setelah 

mendapat materi saya harus 

menyiapkan dan membuat i’da>d/rpp 

dengan bimbingan kepada 

mushrif/mushrifah. Setelah i’da>d/rpp 

sudah benar-benar selesai dan telah 

mendapat tanda tangan 

mushrif/mushrifah saya harus 

menghafalkan apa yang sudah saya 

tulis di i’da >d/rpp, harus hafal langkah-

langkahnya, harus menguasai materi 

yang akan disampaikan, harus 
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menyiapkan media dan metode yang 

sesuai dengan apa yang akan saya 

sampaikan nantinya. Dengan demikian 

praktik mengajar akan berjalan dengan 

lancar”.116 

Saudari Sindy Nur Avitasari juga 

menambahkan mengenai hal tersebut. Seperti ini 

penjelasannya: 

“Yang pasti adalah i’da >d/rpp yang 

kurang lebih membutuhkan waktu 1 

minggu untuk membuatnya. Dalam 

membuat i’da>d/rpp ini sebenarnya kita 

dipermudah karena banyak contoh 

i’da>d/rpp di perpustakaan yang sudah 

jadi dan sudah dikoreksi dari kakak-

kakak kelas yang sudah lulus. Yang 

kedua adalah menyiapkan segala 

keperluan baik itu alat mengajar, 

metode maupun strateginya. Yang 

selanjutnya adalah menyiapkan mental 

agar tidak grogi saat praktik mengajar, 

yaitu dengan cara berlatih praktik 

mengajar berulang-ulang. Selain itu 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs harus 

benar-benar menguasai materi yang 

akan disampaikan. Dengan seperti itu 
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saya benar-benar siap untuk praktik 

mengajar”.117 

Untuk mata pelajaran yang menjadi 

bahan paraktik mengajar adalah mata pelajaran 

kelas VII dan kelas VIII. Seperti yang dituturkan 

oleh usta>dh Abdul Jali selaku mushrif dan ketua 

panitia program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs tahun 

2019, berikut penuturan beliau: 

“Seluruhnya ada sekitar 14 mata 

pelajaran yang menjadi bahan praktik 

mengajar. Mata pelajaran tersebut 

merupakan mata pelajaran kelas VII 

dan VIII. Untuk praktik ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs ini 99% mata pelajaran 

berbahasa Arab dan 1% mata pelajaran 

berbahasa Inggris”.118 

Kemudian yang menjadi subjek dalam 

kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini adalah 

seluruh siswa-siswi kelas XII MA Al-Islam 

Joresan. Sedangkan objeknya adalah siswa-siswi 

kelas VII dan VIII serta kelas I intensif. Ini 

sesuai dengan yang dituturkan oleh usta>dhah 

Ummu Abidah Al-Farida sebagai berikut: 

“Untuk subjek atau praktikan dalam 

kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs adalah 

seluruh siswa-siswi kelas XII MA yang 

akan mengakhiri masa belajarnya di 
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pondok pesantren Al-Islam Joresan. 

Sedangkan yang menjadi objeknya 

adalah siswa-siswi kelas VII dan VIII 

MTs serta mereka yang duduk di kelas 

I intensif”.119 

Dan pada saat proses pembuatan 

i’da >d/rpp ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ternyata ada 

kesulitan tersendiri yang ditemui oleh peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs. Seperti yang dikatakan 

oleh saudari Afifah Nur Alfillaili berikut ini: 

“Pada saat membuat i’da>d/rpp kesulitan 

yang saya temukan yaitu kesulitan saya 

dalam menyusun bahasa di i’da>d/rpp. 

Di sini saya harus bisa menyesuaikan 

dengan kelas yang akan saya gunakan 

untuk praktik mengajar. Saya harus 

menulis i’da>d/rpp dengan 

menggunakan bahasa yang mudah dan 

sudah umum didengar mereka. 

Tujuannya agar mereka mengerti dan 

memahami apa yang saya 

sampaikan”.120 

 

Begitu juga dengan saudari Nihayatul 

Mukarromah yang juga menemukan kesulitan 

saat membuat i’da >d/rpp. Dia mengatakan: 

                                                           
119 Lihat transkip wawancara nomor 03/W/11-2/2019.  
120 Lihat transkip wawancara nomor 06/W/13-2/2019.   
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 “Kendalanya yang saya temui ketika 

menyusun bahasa dan kalimatnya, 

selanjutnya adalah kesulitan saya dalam 

memberi harakat dalam setiap 

hurufnya. Untuk bisa memberi harakat 

yang benar, haruslah benar-benar 

menguasai ilmu nahwu dan s}orof. 

Karena keduanya merupakan induk dari 

segalanya”.121 

Selain menemukan kendala pada saat 

membuat i’da>d/rpp, peserta ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs juga menemukan kendala pada saat 

praktik mengajar secara langsung. Seperti yang 

dialami oleh saudari Eka Ngazizatul Azka, dia 

mengatakan: 

“Ketika saya memberi pertanyaan 

kepada siswa untuk mengetes apakah 

mereka sudah benar-benar paham 

dengan materi yang saya sampaikan 

atau belum, ada siswa yang belum bisa 

menjawab pertanyaan dari saya. Di sini 

saya harus mengetahui apa sebab siswa 

tersebut tidak bisa menjawab 

pertanyaan, apakah karena siswa itu 

belum paham dengan materi yang telah 

saya sampaikan, atau siswa tersebut 

belum paham dengan pertanyaannya. 

                                                           
121 Lihat transkip wawancara nomor 08/W/14-2/2019. 
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Pada saat itulah saya harus benar-benar 

mengerti dengan keadaan semua siswa. 

Sehingga saya bisa dengan mudah 

membaca dan menguasai situasi 

kelas”.122 

Berbeda dengan saudari Eka Ngazizatul 

Azka yang mengalami kesulitan pada saat 

memberi pertanyaan kepada siswa untuk 

mengetes apakah mereka sudah benar-benar 

paham dengan materi yang disampaikannya atau 

belum, saudari Sindy Nur Avitasari mengatakan: 

“Kalau dalam praktik mengajar kendala 

yang saya temui adalah pada saat saya 

harus memberi perintah kepada siswa 

dan ketika ada siswa yang rame dan 

tidak memperhatikan misalnya, saya 

masih bingung menegurnya. Kalau 

menegur memakai bahasa Indonesia 

saya pasti sudah bisa mbak, tapi inikan 

praktik mengajar jadi apapun yang 

diucapkan di dalam kelas itu harus 

memakai bahasa Inggris dan Arab, 

itulah kesulitannya. Dan kalaupun kita 

bisa menegur memakai bahasa Inggris 

dan Arab itupun juga harus benar 

susunan kalimatnya, tidak sembarang 

menegur karena nanti pasti akan 

                                                           
122 Lihat transkip wawancara nomor 07/W/13-2/2019.   
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terkena naqd jika salah dalam 

mengucapkan kalimatnya. Menurut 

saya itu kendala yang saya temui saat 

praktik mengajar”.123 

Praktik mengajar atau ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs ini tidak bisa dilakukan jika tidak ada 

peran mushrif dan mushrifah di dalamnya. Sebab 

mushrif dan mushrifah inilah yang akan 

membimbing peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

tersebut sampai praktik mengajar selesai 

dilakukan. Di sini peran mushrif dan mushrifah 

sangat besar. Seperti penuturan ustaz Abdul Jali 

sebagai berikut: 

“Peran mushrif dan mushrifah di sini 

sangat besar, yaitu membimbing 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs dan 

mengarahkan peserta ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs mulai dari membuat i’da>d dan 

teknis-teknis menyampaikan isi i’da>d 

dengan menggunakan metode-metode 

yang sesuai dengan bahan ajar. Selain 

itu mushrif dan mushrifah juga 

mengoreksi i’da>d itu sampai benar. 

Kemudian tugas selanjutnya adalah 

memberi feedback/balikan berupa 

kritikan, saran dan penguatan kepada 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs serta 

                                                           
123 Lihat transkip wawancara nomor 09/W/14-2/2019.   
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mushrif dan mushrifah inilah yang 

bertugas memberikan nilai kepada 

setiap peserta ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs”.124 

Selain itu usta>dhah Ummu Abidah Al-

Farida menambahkan penjelasannya terkait 

dengan peran dan tugas mushrif/mushrifah, yakni 

sebagai berikut: 

“Selain membimbing peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs dan memberikan 

nilai kepada mereka, seorang mushrif 

dan mushrifah diharapkan juga 

memberikan motivasi dan semangat 

kepada peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

agar mereka bisa dan mampu 

melaksanakan praktik mengajar dengan 

baik dan percaya diri. Di sini mushrif 

dan mushrifah harus membuat mental 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs kuat dan 

tidak down”.125 

Pada tahun ajaran 2018/2019 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di MA Al-Islam 

dilaksanakan selama satu minggu yaitu pada 

tanggal 9 Februari sampai dengan tanggal 14 

Februari 2019. Hal tersebut berdasarkan 

penjelasan usta>dh Abdul Jali sebagai berikut: 

                                                           
124 Lihat transkip wawancara nomor 04/W/12-2/2019.   
125 Lihat transkip wawancara nomor 03/W/11-2/2019. 
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“Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, 

untuk tahun ini kegiatan ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs dilaksanakan dalam satu 

minggu. Yaitu mulai hari Sabtu-Kamis 

tanggal 9-14 Februari 2019. Dalam 

waktu satu minggu itu setiap peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs satu persatu 

harus melaksanakan praktik 

mengajarnya sesuai dengan jadwal 

yang telah ditentukan. Sedangkan untuk 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs yang 

terpaksa tidak bisa praktik mengajar 

sesuai dengan jadwal yang telah 

ditentukan dikarenakan sakit atau 

karena hal darurat yang lain, kami 

memberi kesempatan untuk 

melaksanakan praktik mengajar pada 

hari berikutnya, yaitu pada hari Sabtu 

dan Minggu tanggal 16-17 Februari 

2019. Pada hari Sabtu dan Minggu 

tanggal 16-17 Februari 2019 ini juga, 

selain untuk peserta yang belum 

melaksanakan praktik mengajar juga 

untuk peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

yang dinyatakan harus mengulang 

praktik mengajarnya”.126 

  

                                                           
126 Lihat transkip wawancara nomor 04/W/12-2/2019.   
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BAB V 

ANALISIS DATA 

A. Analisis Data tentang Latar Belakang Program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs Kelas XII di MA Al-Islam 

Joresan Mlarak Ponorogo Tahun Ajaran 

2018/2019 

Sebelum membahas mengenai latar belakang 

diadakannya program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di MA 

Al-Islam Joresan perlu diketahui jika pengertian 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs berasal dari bahasa Arab yang 

terdiri dari dua suku kata, yaitu ‘amaliyyah dan 

tadri>s. Kata ‘amaliyyah 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.127 Sedangkan tadrīs mempunyai bentuk 

wazan darasa-yadrusu-darsan yang merupakan 

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

ajar atau mengajar.128 

Adapun secara istilah, program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs merupakan suatu kegiatan praktik 

mengajar yang harus diikuti dan dilaksanakan oleh 

siswa-siswi kelas XII baik MA maupun SMK. 

Program ini telah dilaksanakan di MA Al-Islam 

bertahun-tahun sejak tahun 1973 sampai sekarang. 

                                                           
127 Achmad Warson Munawwir, Kamus Al-Munawwir Arab-

Indonesia, 972.   
128 Achmad Warson Munawwir dan Muhammad Fairuz, Kamus 

Al-Munawwir Indonesia-Arab, 18.   
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Kegiatan praktik mengajar ini juga menjadi salah 

satu syarat kelulusan yang harus dipenuhi oleh 

siswa-siswi kelas XII. Hal ini bertujuan agar siswa 

bersungguh-sungguh dalam mempelajari teori 

tentang mengajar, serta agar mereka bersungguh-

sungguh dalam melaksanakan praktik mengajarnya. 

Program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini 

dilaksanakan di MA Al-Islam karena merupakan 

bagian dari kurikulum pondok, yang mana diadopsi 

dari kurikulum pondok modern Darussalam Gontor. 

Selain itu pelaksanaan program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs di MA Al-Islam ini dilatarbelakangi oleh 

siswa yang ada di MA Al-Islam ini tidak sepenuhnya 

lulusan MTs Al-Islam Joresan saja, melainkan 

sebagiannya merupakan alumni dari SMP luar atau 

MTs luar. Maka dari itu kegiatan ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs wajib dilaksanakan oleh seluruh siswa kelas 

XII MA Al-Islam Joresan tanpa terkecuali. Kegiatan 

ini dilaksanakan juga sebagai tolak ukur terhadap 

pemahaman mereka terkait materi pelajaran yang 

menggunakan bahasa Arab dan Inggris. 

  Menurut usta>dhah Ummu Abidah Al-Farida 

tujuan diselenggarakannya ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di 

MA Al-Islam Joresan adalah untuk membekali 

siswa-siswi kelas XII dengan berbagai macam 

keterampilan dasar mengajar serta melatih mereka 

bagaimana keterampilan tersebut digunakan dan 

diterapkan. Selain itu untuk memberikan 

pengalaman praktik mengajar yang nyata bagi 



141 

 

 

 

seluruh siswa. Hal tersebut sesuai dengan teori yang 

dirumuskan oleh Dwight Allen. Menurutnya tujuan 

dari praktik mengajar bagi calon guru adalah sebagai 

berikut: 

1. Memberi pengalaman mengajar yang nyata dan 

latihan sejumlah keterampilan dasar mengajar 

secara terpisah. 

2. Calon guru dapat mengembangkan keterampilan 

mengajar sebelum mereka terjun ke kelas yang 

sebenarnya. 

3. Memberikan kemungkinan bagi calon guru untuk 

mendapatkan bermacam-macam keterampilan 

dasar mengajar serta memahami kapan dan 

bagaimana keterampilan itu diterapkan.129 

Adapun manfaat dari adanya praktik 

mengajar ini adalah untuk: 

1. Memperoleh umpan balik atas penampilannya 

dalam pembelajaran. Umpan balik ini berupa 

informasi tentang kelebihan dan kekurangan. 

Kelebihannya dapat dipertahankan atau 

ditingkatkan, sedangkan kekurangannya dapat 

diperbaiki sehingga keterampilan dasar 

pembelajaran dapat dikuasainya dengan baik. 

2. Memberi kesempatan kepada siswa calon guru 

untuk menemukan dirinya sebagai calon guru. 

3. Menemukan model-model penampilan seorang 

guru dalam pembelajaran, dengan menggunakan 

                                                           
129 J.J Hasibuan dan Moedjiono, Proses Belajar Mengajar, 46.  
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hasil supervisi sebagai dasar diagnostik dan 

remidi (perbaikan) untuk mencapai tujuan latihan 

keterampilan.130 

Hal tersebut sama dengan manfaat praktik 

mengajar di MA Al-Islam, yaitu siswa yang telah 

melaksanakan praktik mengajar akan mendapat 

umpan balik atas penampilannya tersebut, yang 

bermanfaat untuk memperbaiki kekurangan yang 

ada. Selanjutnya melatih mental siswa agar kuat dan 

percaya diri untuk mampu berbicara dengan 

menggunakan bahasa Arab dan Inggris. Kemudian 

siswa yang telah lulus ketika masuk di perguruan 

tinggi dan menghadapi micro teaching, dia sudah 

tidak kaget. Karena sudah memiliki pengalaman 

praktik mengajar di MA Al-Islam Joresan. Dan yang 

terpenting adalah untuk menumbuhkan keinginan 

dalam diri siswa agar mengabdikan dan 

mengamalkan ilmuya. 

MA Al-Islam Joresan sendiri, 

menyelenggarakan program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

karena menargetkan alumninya harus siap dalam 

segala hal ketika terjun di masyarakat. Selain itu MA 

Al-Islam juga menargetkan dan menginginkan 

bahwa alumninya harus berbeda dengan alumni 

sekolah lain. Yang mana tidak semua sekolah tingkat 

MA, SMA maupun SMK ada program ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs. Di MA Al-Islam ini mereka telah 

                                                           
130 Helmiati, Micro Teaching Melatih Keterampilan Dasar 

Mengajar, 25.  
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mendapat bekal mengenai teori mengajar dan sudah 

memiliki pengalaman praktik mengajar secara 

langsung. Sehingga saat mereka sudah lulus dan 

pulang ke rumah ada TPA dan madrasah diniyah dan 

oleh masyarakat diminta untuk membantu mengajar, 

mereka sudah siap.  

B. Analisis Data tentang Implementasi Program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai Upaya Pembekalan 

Keterampilan Mengajar bagi Siswa Kelas XII di 

MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo Tahun 

Ajaran 2018/2019 

Dari data yang diperoleh peneliti di lapangan, 

dapat dideskripsikan mengenai implementasi 

program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi siswa kelas 

XII di MA Al-Islam Joresan yang meliputi beberapa 

tahap, yakni tahap kognitif/perencanaan, tahap 

pelaksanaan, dan tahap feedback/balikan. Berikut 

penjelasan terkait tiga tahap tersebut: 

1. Tahap Kognitif/Perencanaan 

Menurut T. Gilarso sebagaimana yang 

dikutip oleh Zainal Asril mengatakan, jika dalam 

tahap perencanaan praktik mengajar, seorang 

calon guru harus merencanakan atau 

mempersiapkan di dalamnya mengenai materi, 

metode, tujuan, kegiatan belajar mengajar, alat-
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alat bantu yang digunakan, tingkah laku dan 

penampilan.131 

Menurut usta>dh Muhammad Ali Fikri 

pada tahap ini semua peserta ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs telah mendapat bekal pelajaran tarbiyyah 

wa ta’li >m dan tarbiyyah ‘amaliyyah. Selanjutnya 

mereka diwajibkan untuk mengikuti pembekalan 

dan pengarahan yang diadakan oleh panita 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs selama kurang lebih tiga 

hari. Saat pembekalan tersebut setiap siswa 

diberi angket yang berisi pilihan mata pelajaran. 

Dalam angket tersebut terdapat beberapa pilihan 

mata pelajaran/ma>ddah, yaitu ada sekitar 14 

ma>ddah. Setiap peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

disuruh untuk memilih mata pelajaran/ma>ddah 

yang ada. Satu siswa memilih tiga mata 

pelajaran/ma>ddah alternatif. Dan dari 3 alternatif 

itu nanti akan ditentukan oleh panitia 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs. 

Langkah berikutnya setelah setiap 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs mengetahui mata 

pelajaran/ma>ddah yang akan dijadikan bahan 

untuk praktik mengajar, dibagilah semua peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs menjadi beberapa 

kelompok kecil. Masing-masing siswa juga 

sudah dibagi di kelas berapa ia akan 

melaksanakan praktik mengajar. Selain itu, 

                                                           
131 Zainal Asril, Micro Teaching Disertai dengan Pedoman 

Pengalaman Lapangan, 45. 
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panitia ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs juga sudah 

menentukan mushrif dan mushrifah dari masing-

masing siswa. Kemudian mereka disuruh 

menemui bapak dan ibu guru yang mengampu 

mata pelajaran tersebut untuk meminta bahan 

ajar dan bimbingan.  Selanjutnya setelah 

mendapat bahan ajar dari bapak dan ibu guru, 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs menemui mushrif 

dan mushrifah masing-masing untuk 

bimbingan/konsultasi pembuatan i’da>d, sampai 

i’da >d itu benar dan mendapatkan tanda tangan 

mushrif dan mushrifah. 

Berdasarkan keterangan di atas, peneliti 

menganalisis bahwa tahap kognitif/perencanaan 

ini merupakan segala hal yang dirancang dan 

dilakukan sebelum pelaksanaan praktik mengajar 

berlangsung. 

2. Tahap Pelaksanaan 

Pada tahap kedua 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.132 

                                                           
132 Helmiati, Micro Teaching Melatih Keterampilan Dasar 

Mengajar, 31.  
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Artinya, setelah i’da>d jadi, peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs bukan hanya harus paham 

dan hafal i’da>d saja, melainkan harus melakukan 

latihan praktik mengajar secara berulang-ulang 

sebelum akhirnya praktik mengajar langsung 

sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 

Latihan ini dilakukan agar mereka mengetahui 

kekurangannya dan dapat melakukan perbaikan 

pada praktiknya nanti. 

Adapun dalam pelaksanaan praktik 

mengajar, setiap peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

ditemani oleh teman sekelompoknya dan 

didampingi oleh mushrif dan mushrifah masing-

masing. Teman sekelompoknya dan 

mushrif/mushrifah ini mengamati peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs yang sedang 

melaksanakan praktik mengajar untuk menulis 

dan mencatat kekurangan dari praktikan. Yang 

mana kegiatan ini biasa disebut dengan darsu 

naqd yang berada ketika proses pembelajaran 

berlangsung. 

Dari hasil penelitian yang diperoleh 

peneliti, ada beberapa macam keterampilan dasar 

mengajar yang diterapkan melalui kegiatan 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs di MA Al-Islam Joresan 

ini. Keterampilan dasar mengajar tersebut di 

antaranya adalah keterampilan membuka dan 

menutup pelajaran, keterampilan bertanya, 

keterampilan memberi penguatan, keterampilan 
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mengadakan variasi, keterampilan menjelaskan, 

keterampilan membimbing diskusi kelompok 

kecil, keterampilan mengelola kelas, dan 

keterampilan pembelajaran perseorangan 

(individual). 

Di MA Al-Islam Joresan pelaksanaan 

atau implementasi program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs merupakan upaya pembekalan 

keterampilan mengajar bagi siswa kelas XII MA 

Al-Islam. Hal ini dilakukan karena keterampilan 

dasar mengajar merupakan keterampilan yang 

harus dikuasai oleh setiap guru, terlepas dari 

tingkat kelas dan bidang studi yang diajarkannya. 

Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan 

keterampilan-keterampilan dasar seorang guru 

dalam mengajar. Selain itu, keterampilan dasar 

mengajar merupakan keterampilan umum 

mengajar sebagai bekal utama dalam 

pelaksanaan tugas profesional yang mengacu 

atau merujuk kepada konsep pendekatan 

kompetensi dari LPTK (Lembaga Pendidikan 

dan Tenaga Kependidikan). 133 

Jadi, di MA Al-Islam Joresan ini setiap 

siswa pasti mendapatkan bekal tentang 

keterampilan dasar mengajar sebelum 

melaksanakan praktik mengajar. Dan selain 

                                                           
133 Fitri Siti Sundari dan Yuli Muliyawati, Analisis 

Keterampilan Dasar Mengajar Maasiswa PGSD: Jurnal Ilmiah 

Pendidikan Vol. 1 No. 1 tahun 2017, 26.  
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diajarkan teori tentang keterampilan dasar 

mengajar, dalam buku tarbiyyah wa ta’li >m dan 

tarbiyyah ‘amaliyyah juga diajarkan bagaimana 

cara mengajar dengan baik, yang meliputi: sifat-

sifat guru secara umum, sifat-sifat guru dalam 

bahan ajar yang akan diajarkan, cara 

menerangkan kosa kata dengan menggunakan 

metode modern atau dari bahasa Arab ke bahasa 

Arab dan dari bahasa Inggris ke bahasa Inggris, 

serta cara menerangkan isi judul bahan ajar yang 

akan diajarkan. 

Adapun seluruh keterampilan dasar 

mengajar tersebut diterapkan pada saat proses 

praktik mengajar berlangsung, yakni pada 

kegiatan awal/pembukaan, kegiatan inti, dan 

kegiatan penutup. Ataupun pada setiap langkah-

langkah pembelajaran yang telah ditulis pada 

i’da >d setiap peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs. 

Sehingga pada saat melaksanakan praktik 

mengajar, semua peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

harus menerapkan keterampilan dasar mengajar 

tersebut, karena telah dipelajari teorinya di kelas 

XI dan XII pada mata pelajaran tarbiyah wa 

ta’li >m dan tarbiyyah ‘amaliyyah. 

Untuk bisa menerapkan seluruh macam 

keterampilan dasar mengajar, diperlukan latihan 

yang berulang-ulang dan teratur. Jadi, peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs tidak cukup hanya dengan 

menghafalkan langkah-langkah pembelajaran 
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yang telah ditulis di i’da>d saja. Melainkan juga 

harus latihan terlebih dahulu sebelum benar-

benar melaksanakan praktik mengajar sesuai 

jadwal yang telah ditentukan, sehingga 

keterampilan dasar mengajar tersebut bisa 

dikuasai, dipahami, dimiliki, dan diterapkan. 

Pada dasarnya, implementasi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs merupakan sarana untuk 

melatih keterampilan dasar mengajar bagi siswa. 

Sehingga ketika lulus dari MA Al-Islam Joresan, 

mereka memiliki bekal tentang keterampilan 

dasar mengajar, bagaimana cara menerapkannya, 

mendapat teori tentang mengajar yang baik dan 

benar, dan telah memiliki pengalaman praktik 

mengajar secara langsung. 

3. Tahap Feedback/Balikan 

Dalam kegiatan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

tahap balikan biasa disebut dengan istilah darsu 

naqd (pelajaran kritik dan saran) yaitu, pelajaran 

yang dibebankan pada guru praktik, 

menyiapkannya, mengajarkannya kepada para 

siswa. Atas dasar masukan dari teman-teman 

sejawat atas dasar penglihatan dan pendapat 

bapak ibu guru pembimbing (mushrif atau 

mushrifah).134 Proses kegiatan naqd ini 

dilaksanakan di dua tempat atau dalam dua 

kegiatan, yang pertama dilaksanakan di dalam 

                                                           
134 Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, Ruh At-Tarbiyah Wa 

Ta’liem Juz Awwal C, 34. 
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kelas saat praktikan melaksanakan praktik 

mengajar, dan yang kedua dilaksanakan di luar 

kelas yang telah disiapkan panitia.  

Dalam naqd yang kedua ini berisi 

evaluasi serta pengarahan dari hasil naqd di 

dalam kelas, jadi semua hasil naqd dari setiap 

teman sejawatnya dikumpulkan menjadi satu dan 

dibahas secara bersama-sama dengan teman 

sejawat beserta mushrif dan mushrifah. Di dalam 

pembahasan bersama ini nantinya akan 

dirumuskan satu kesepakatan hasil naqd yang 

baik dari hasil evaluasi-evaluasi yang telah 

dibenarkan oleh mushrif/mushrifah. Hal ini 

tentunya sesuai dengan kaidah-kaidah mengajar 

yang benar, yang kemudian bisa digunakan 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs yang lainnya 

ketika praktik mengajar di dalam kelas maupun 

ketika nanti mengajar di suatu lembaga. 

Sesuai dengan teori yang mengatakan 

bahwa tahap ketiga ini merupakan kilas balik 

bagi praktikan dengan mempelajari hasil dari 

observasi teman sejawat yang akan memberikan 

informasi setelah melihat secara langsung 

pelaksanaan kegiatan mengajar praktikan. Para 

rekan sejawat akan memberikan penilaian 

berkaitan dengan kelebihan dan kekurangan 

praktikan yang selanjutnya akan didiskusikan 
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dan sebagai bahan untuk memperbaiki kinerja 

sebagai guru/ pendidik yang profesional.135 

Dalam memberikan feedback/balikan 

terhadap praktikan, seorang pengkritik harus 

memenuhi syarat-syarat naqd, yaitu: al-‘adl 

(keadilan), as}-s}ihah (kebenaran), at-ta’a>wun 

(kerjasama), dan al-ifa>dah (bermanfaat). 

Yang pertama adalah al-‘adl (keadilan) 

yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. 

Kedua adalah as}-s}ihah (kebenaran), maksudnya 

naqd harus apa adanya dan sesuai dengan 

kenyataan yang terjadi. Ketiga adalah at-ta’a>wun 

(kerjasama), yaitu kerjasama antara semua yang 

mengikuti kegiatan naqd tersebut 

(mushrif/mushrifah, praktikan, dan teman 

sejawat dalam kelompoknya). Dan yang keempat 

adalah al-ifa>dah (bermanfaat), artinya semua 

naqd harus berdasarkan pada kritik yang 

membangun, bukan hanya sekedar mencari 

kekurangan atau kesalahan dari praktikan 

semata.  

Untuk tahap selanjutnya setelah ketiga tahap 

di atas dilaksanakan adalah pentuan lulus tidaknya 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs. Di mana jika peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs yang nilainya kurang dari 5,5 

yakni 5 ke bawah bisa dikatakan gagal dan harus 

mengulangi praktik mengajar lagi sesuai dengan 

                                                           
135 Helmiati, Micro Teaching Melatih Keterampilan Dasar 

Mengajar, 31.  
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jadwal yang telah ditentukan panitia. Dalam 

pelaksanaan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini pelajaran 

yang menjadi bahan paraktik mengajar adalah mata 

pelajaran kelas VII dan kelas VIII. Dan yang 

menjadi subjek adalah seluruh siswa-siswi kelas XII 

MA Al-Islam Joresan. Sedangkan objeknya adalah 

siswa-siswi kelas VII dan VIII serta kelas I intensif. 

Kegiatan praktik mengajar atau ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs ini tidak bisa berjalan jika tidak ada peran 

mushrif dan mushrifah di dalamnya. Karena peran 

mushrif dan mushrifah sangatlah besar. Yaitu: 

membimbing peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, 

memberi kritik dan saran serta penguatan kepada 

peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, selanjutnya adalah 

memberikan nilai kepada setiap peserta ‘Amaliyyatu 

Al-Tadrīs. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah 

seorang mushrif dan mushrifah berperan untuk 

memberikan motivasi dan semangat kepada peserta 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs agar mereka bisa dan mampu 

melaksanakan praktik mengajar dengan baik dan 

percaya diri. 
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BAB VI 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan penelitian tentang implementasi 

program ‘Amaliyyatu Al- Tadrīs sebagai upaya 

pembekalan keterampilan mengajar bagi siswa di 

MA Al-Islam Joresan Mlarak Ponorogo, maka dapat 

disimpulkan sebagai berikut: 

1. Latar belakang program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

diselenggarakan di MA Al-Islam adalah karena 

MA Al-Islam berada di kawasan lingkup pondok 

pesantren Al-Islam Joresan. Yang mana pondok 

pesantren Al-Islam sendiri mengadopsi program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini dari pondok modern 

Darussalam Gontor. Program ‘Amaliyyatu Al-

Tadrīs ini merupakan implementasi dari 

kurikulum pondok pesantren Al-Islam Joresan 

dan harus dilaksanakan oleh semua pihak yang 

berada di bawah naungan pondok pesantren Al-

Islam Joresan. 

2. Implementasi program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

sebagai upaya pembekalan keterampilan 

mengajar bagi siswa kelas XII di MA Al-Islam 

Joresan ada tiga tahap, yaitu: tahap 

kognitif/perencanaan, tahap pelaksanaan, dan 

tahap feedback (balikan). Dan pada setiap tahap 

tersebut terdapat beberapa langkah yang harus 
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dilalui. Agar program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

B. Saran 

1. Saran bagi Siswa 

Diharapkan dapat memahami, 

menguasai, memiliki dan menerapkan setiap 

keterampilan dasar mengajar serta semua teori 

mengajar yang telah dipelajari di kelas XI dan 

XII dalam pelaksanaan ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs 

maupun nanti ketika sudah lulus, baik di 

perguruan tinggi ataupun di masyarakat kelak. 

2. Saran bagi Mushrif dan Mushrifah 

Diharapkan untuk lebih meningkatkan 

dalam memberikan bimbingan dan arahan yang 

maksimal kepada peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs, 

sehingga peserta ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs dapat 

melaksanakan dan menyelesaikan praktik 

mengajarnya dengan baik dan lancar. 

3. Saran untuk Madrasah 

Dengan adanya kekurangan dalam 

pelaksanaan program ‘Amaliyyatu Al-Tadrīs ini, 

diharapkan kepada pihak madrasah atau panitia 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs untuk melakukan 

pembenahan dan perbaikan. Agar tujuan yang 

diinginkan tercapai dan pelaksanaan program 

‘Amaliyyatu Al-Tadrīs pada tahun selanjutnya 

berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 
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