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ABSTRAK 

Safii, Rahmat. Peran Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Lulusan 

di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo. Tesis, 

Program Studi Manajemen Pendidikan Islam, Program Pascasarjana, Institut 

Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo: Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag. 

Kata Kunci: Peran Hubungan Masyarakat, Mutu Lulusan 

Mutu lulusan merupakan pilar untuk menghasilkan SDM yang baik dan 

handal, sehingga dengan demikian madrasah harus melakukan usaha-usaha untuk 

peningkatan mutu lulusan secara terus-menerus. Humas merupakan pihak yang 

perannya sangat penting dalam meningkatkan mutu lulusan. Menurut Direktorat 

Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI tahun 2009, menunjukkan 

bahwa mutu lulusan masih sangat rendah, terbukti lulusannya tidak mempunyai 

keterampilan. Sehingga lulusan yang tidak mampu melanjutkan ke pendidikan 

yang lebih tinggi mereka menjadi pengangguran.  

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, dapat dirumuskan tujuan 

penelitian sebagai berikut: Mendeskripsikan peran humas dalam meningkatkan 

mutu lulusan di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian 

studi kasus. Lokasi penelitian di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul 

Balong Ponorogo. Pengumpulan data dilakukan menggunakan observasi, 

wawancara mendalam, dan dokumentasi. Teknis analisis data menggunakan 

tahapan reduksi, display dan penarikan kesimpulan. Pengecekan keabsahan data 

menggunakan triangulasi sumber, teknik dan waktu. 

Hasil penelitian menunjukkan, Peran humas sebagai communicator, 

relationship, back up management dan corporate image dalam meningkatkan 

mutu lulusan di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah pada kompetensi: 1) Sikap 

melalui kegiatan spiritual keagamaan, budaya disiplin,  hidup bersih dan jiwa 

sosial. 2) Pengetahuan: a) Faktual melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler; 

b) Prosedural melalui kegiatan ekstrakurikuler; c) Metakognitif melalui kegiatan 

kokurikuler. 3) Keterampilan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 
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ABSTRACT 

Safii, Rahmat. The Role of Public Relations in Improving the Quality of 

Graduates in Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo. 

Thesis, Islamic Education Management Study Program, Postgraduate Program, 

Ponorogo State Islamic Institute (IAIN): Dr. Mambaul Ngadhimah, M.Ag. 

Keywords: Role of Public Relations, Quality of Graduates 

The quality of graduates is a pillar to create good and reliable human 

resources, with this result, madrasa must make efforts to continuously improve the 

quality of graduates. Public Relations is a part who have very important role in 

improving the quality of graduates. According to the Directorate General of 

Islamic Education of the Indonesian Ministry of Religion in 2009, it showed that 

the quality of graduates was still very low, it proven by the graduates having no 

skills. Thus, graduates who are unable to continue to higher education become 

unemployed. 

Based on the background of the research above, the following research 

objectives can be formulated: Describe the role of public relations in improving 

the quality of graduates in Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul Balong 

Ponorogo. 

This study uses a qualitative approach to the type of case study research. The 

research location is Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul Balong 

Ponorogo. Data collection use observation, in-depth interviews, and 

documentation. Data analysis by means of the stages of reduction, display and 

conclusion.  The validity uses triangulation of sources, techniques and time 

The results showed, First: The role of public relations as communicator, 

relationship, back up management and corporate image in improving the quality 

of graduates in Madrasah Aliyah Darul Istiqomah in competencies: 1) Attitudes 

through religious spiritual activities, cultural discipline, clean life and social life. 

2) Knowledge: a) Factual through intracuricular and co-curricular activities; b) 

Procedural through extracurricular activities; c) Metacognitive through co-

curricular activities. 3) Skills through curricular and extracurricular activities. 
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BAB I  

PENDAHULUAN 

A. Latarbelakang Masalah 

Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 

yaitu merupakan penyempurnaan dari Undang-undang Sistem Pendidikan 

Nasional Nomor 2 Tahun I989, kedua Undang-undang tersebut mengakui 

eksistensi madrasah sebagai sub-sistem pendidikan nasional. Respon dan 

upaya untuk menjadikan madrasah dari pemerintah sebagai “center of 

excellence” atau pusat keunggulan dan memiliki nilai plus merupakan 

penerapan kedua Undang-undang tersebut. Keunggulan atau nilai plus di sini, 

bahwa madrasah memiliki keunggulan komperatif, yaitu penekanan yang 

signifikan pada pendidikan umum (iptek) di satu sisi, dan penekanan yang 

signifikan pendidikan agama dan akhlak (moralitas/imtaq) di sisi lain.
1
 

Madrasah merupakan bagian dari sub-sistem pendidikan nasional. 

Semua permasalahan yang dihadapi oleh pendidikan nasional merupakan 

permasalahan yang terdapat di madrasah. Permasalahan yang dihadapi oleh 

pendidikan nasional terdapat isu-isu yang krusial, yaitu terkait dengan 

relevansi pendidikan, debirokrasi, mutu pendidikan, profesionalisme, 

akuntabilitas, efisiensi, dan perilaku pemimpin pendidikan. 

Problematika yang dihadapi madrasah secara lebih khusus,  yaitu 

pertama, rendahnya prestasi siswa dalam hal dunia iptek apabila 

dibandingkan dengan siswa sekolah umum, apalagi dalam perhelatan sekolah 

skala Asia dan internasional, tentunya amat menyedihkan; kedua, kurangnya 

pemerataan kesempatan pendidikan hal ini data Dirjen Pendis Depag tahun 

2000 menunjukkan bahwa paling banyak angka partisipasinya di tingkat 

SLTP yang masih rendah, yaitu 54,8%, sementara itu, layanan pendidikan 

usia dini masih sangat terbatas; ketiga, rendahnya kualitas guru, hal ini 

ditunjukkan dengan data, sebanyak 303.000 guru madrasah ibtidaiyah, 

                                                           
1
 Dirjen Kelembagaan Agama lslam Direktorat Madrasah dan PAI di Sekolah Umum, Sejamh 

Madrasah: Pertumbuhan, Dinamika, dan Perkembangannya di Indonesia, (Departemen Agama Rl, 

2004), I65. 
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madrasah tsanawiyah, dan madrasah aliyah se-Indonesia masuk dalam 

katagori tidak layak mengajar; keempat, rendahnya relevansi pendidikan 

dengan kebutuhan yang dapat dilihat dari banyaknya lulusan yang masih 

menganggur. Data statistik Pendidikan Agama dan Keagamaan Depag RI 

(2005-2006) menyatakan, dewasa ini terdapat 5,9 juta anak sedang belajar di 

bangku madrasah, 85,2% berasal dari keluarga miskin dan kurang beruntung, 

sehingga 10%-nya mengalami putus sekolah. Mereka ini jelas menambah 

angka pengangguran, yang seharusnya mereka di sekolah mendapatkan 

keterampilan hidup dan bekal lain untuk mengangkat mereka dari 

kemiskinan; kelima, rendahnya kualitas sarana fisik yang ditunjukkan dengan 

perpustakaan yang kurang lengkap, gedung-gedung madrasah yang rusak, 

laboratorium yang tidak standar, pemakaian teknologi informasi tidak 

memadai, kepemilikan dan penggunaan media belajar rendah, dan masih 

banyak lagi.
2
 

Melihat kondisi mutu pendidikan madrasah pada umumnya seperti di 

atas, pemerintah dalam hal ini Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama 

membuat arah kebijakan sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan di 

madrasah. Peningkatan mutu, peningkatan relevansi pendidikan, dan 

peningkatan daya saing pendidikan madrasah meliputi lima aspek, yaitu: 1. 

peningkatan mutu kurikulum dan sistem pembelajaran; 2. peningkatan mutu 

lulusan; 3. peningkatan tenaga pendidik dan kependidikan; 4. peningkatan 

mutu sarana dan prasarana; dan 5. peningkatan mutu manajemen.
3
 

Salah satu persoalan yang hangat dan menarik didiskusikan oleh 

praktisi pendidikan, kaum intelektual, elite politik, guru, budayawan, sampai 

kepada masyarakat awam adalah persoalan mutu lulusan. Karenanya, Diskusi 

demi diskusi, pembahasan demi pembahasan, lokakarya, seminar, dan 

pertemuan sejenisnya terus saja digelar untuk mencari solusi dari 

permasalahan mutu lulusan baik nasional maupun regional. Mereka 

                                                           
2
 Laporan Tahunan 2008 Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama RI tahun 

2009, 9-16. 
3
 Ibid., 17. 
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mempunyai kesimpulan bahwa secara signifikan hasil mutu lulusan ditingkat 

nasional belum bisa memuaskan pemakai jasa pendidikan dan semua pihak. 

Dalam menyelesaikan permasalahan mutu lulusan, memerlukan 

sebuah proses pemikiran dari semua pihak yang berkompeten secara 

mendalam dan sebuah proses yang kompleks. Oleh karena itu, permasalahan 

mutu lulusan tidak bisa diselesaikan dengan proses yang mudah dan instan. 

Kualitas lulusan merupakan hasil yang menunjukkan bahwa tinggi rendahnya 

mutu lulusan yang telah dihasilkan oleh sekolah atau madrasah. 

Untuk menghasilkan sumber daya manusia yang baik dan handal, 

memerlukan mutu lulusan yang unggul dari sekolah atau madrasah. Maka 

dari itu, diperlukan usaha-usaha yang terus-menerus dalam meningkatkan 

mutu lulusan. Akan tetapi, pada kenyataan yang ada sekarang, usaha-usaha 

yang telah dilakukan oleh sekolah atau madrasah belum maksimal dan 

memuaskan hasilnya. Salah satu faktor penyebab hasil mutu lulusan kurang 

memuaskan adalah peran humas.
4
 

Humas berperan membina hubungan baik dengan pihak-pihak tekait 

melalui proses komunikasi.
5
 Dengan melalui komunikasi dengan pihak-pihak 

lain, seperti sekolah lain dan juga masyarakat tentunya akan menunjang 

keberhasilan pendidikan di sekolah. Keberhasilan sebuah sekolah tidak akan 

pernah lepas dari fungsi peran komponen pendidikan yang mampu 

menjalankan fungsi dan tugasnya masing-masing dengan baik. Salah satunya 

adalah fungsi dan peran humas pendidikan.
6
 

Humas juga dapat diartikan sebagai rangkaian kegiatan 

organisasi/instansi untuk mendapatkan dukungan terhadap efisiensi dan 

efektivitas pelaksanaan kerja secara sadar dan sukarela, maka humas harus 

menciptakan hubungan yang harmonis dengan masyarakat atau pihak-pihak 

tertentu di luar organisasi. Hasil kerja humas yaitu hubungan harmonis 

                                                           
4
 Muzakar, “Kinerja Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan pada Madrasah 

Tsanawiyah Negeri Meureubo” Islam Futura Vol. 14. No. 1, (Agustus 2014), 112. 
5
 Zainal Mukarom & Muhibudin W. Laksana, Manajemen Public Relation: Panduan Efektif 

Pengelolaan Hubungan Masyarakat, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2015), 277. 
6
 Ibid., 302. 
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dengan masyarakat dan pihak lain adalah dengan adanya saling pengertian 

antara organisasi/instansi dengan pihak luar, adanya kegiatan saling 

membantu karena mengetahui manfaat, arti, dan pentingnya peranan masing-

masing, dan adanya kerja sama yang erat dengan masing-masing pihak dan 

merasa ikut bertanggung jawab atas suksesnya usaha pihak yang lain.
7
 

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh masing-masing 

lembaga pendidikan yaitu sekolah dan madrasah, memerlukan tambahan 

income dari peningkatan relasi dan animo masyarakat terhadap masyarakat 

tertentu melalui fungsi pokok humas dalam manajemen pendidikan, yaitu 

dapat menarik perhatian masyarakat. Tetapi, humas masih dianggap remeh 

kehadirnnya oleh beberapa pihak, padahal peran humas dalam manajemen 

pendidikan sangat penting.
8
 

Lembaga pendidikan pada hakikatnya merupakan produsen jasa 

pendidikan yang hasil pendidikannya disebut lulusan dan dinikmati oleh 

konsumen yaitu masyarakat dan pihak lain. Produsen akan selalu 

meningkatkan hasil produksinya agar konsumen tidak kabur dan agar 

semakin bertambah komsumennya. Produk yang dihasilkan oleh produsen 

yang baik akan memikat hati konsumen, tetapi apabila produk yang 

dihasilkan berkualitas rendah, maka konsumen akan kabur dan tidak diminati 

lagi, dan secara otomatis produsen tersebut akan tutup. Oleh karena itu, 

sekolah dan madrasah sebagai produsen jasa pendidikan harus mengasilkan 

kualitas lulusan yang diinginkan dan memuaskan konsumen yaitu masyarakat 

dan pihak lain agar bisa selalu eksis. Jadi, lembaga pendidikan agar bisa 

selalu eksis maka harus menghasilkan mutu atau kualitas lulusan yang tinggi. 

Madrasah Aliyah Darul Istiqomah merupakan salah satu madrasah 

yang berada di kabupaten Ponorogo yang lebih tepatnya terletak di Desa 

Ngumpul Kecamatan Balong Kabupaten Ponorogo. Mutu madrasah bisa 

dikatakan baik apabila memiliki 3 aspek, yaitu: aspek input, aspek proses dan 

aspek output. Untuk mencapai 3 aspek tersebut, Madrasah Aliyah Darul 

                                                           
7
 Nawawi, Administrasi Pendidikan (Jakarta: Gunung Agung, 1996), 73. 

8
 Ary H. Gunawan,  Administrasi Sekolah Administrasi Pendidikan Mikro (Jakarta: Rineka Cipta, 

2002), 188. 
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Istiqomah berusaha secara maksimal untuk mencapai mutu yang baik. 

Kebijakan Direktorat Pendidikan Menengah Umum tentang Manajemen 

Peningkatan Mutu Berbasis Madrasah untuk mewujudkan madrasah yang 

bermutu, maka madrasah harus mampu mengoordinasikan dan menyerasikan 

semua sumber daya di dalam madrasah dan di luar madrasah. Semua 

komponen sumber daya yang ada di dalam dan di luar madrasah harus 

diberdayakan dengan baik, tetapi memerlukan kesiapan dan kemampuan agar 

semua komponen sumber daya madrasah tersebut bisa aktif dalam partisipasi 

dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Pendidikan merupakan organisasi sosial, yaitu berhubungan langsung 

dengan masyarakat. Oleh karena itu, peran humas untuk meningkatkan mutu 

lulusan madrasah sangat penting. Kriteria madrasah yang kualitasnya baik 

adalah lembaga pendidikan yang dapat berinteraksi, berkomunikasi, bahkan 

bekerja sama dengan masyarakat.
9
 Kontribusi madrasah terhadap madrasah 

harus sesuai dengan apa yang masyarakat inginkan. Maka, humas madrasah 

harus memberikan informasi tentang kualitas pendidikan di madrasahnya 

berdasarkan kondisi yang nyata. Kualitas pendidikan dapat dilihat dari aspek 

delapan standar nasional pendidikan yang ada pada Undang-Undang Nomor 

20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional, atau biasa disebut (SNP) 

standar nasional pendidik dan kependidikan, pengelolaan, pembiayaan, 

kompetensi kelulusan serta penilaian.
10

 Dengan berorientasi pada standar 

nasional pendidikan, maka madrasah akan memiliki tugas yang jelas untuk 

mencapai standar nasional pendidikan tersebut. Dalam hal untuk menunjang 

mutu lulusan di madrasah aliyah Darul Istiqomah, ada beberapa tambahan 

pelajaran selain yang ditentukan oleh Kemenag, yaitu pelajaran kitab kuning, 

tahfidz al-Qur’an dan sebagainya. Maka dari itu pentingnya peran humas 

untuk membantu memperlancar program-program madrasah agar lulusannya 

bermutu. 

                                                           
9
 Maskur, “Pentingnya Humas Pada Stakeholder Institusi Pendidikan”, Wahana Akademik Vol. 1 

No. 2, (Oktober 2014), 168. 
10

 Undang-Undang Sisdiknas, Sistem Pendidikan Nasional (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), 1. 
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Dari paparan di atas, penulis mengambil penelitian yang berjudul 

“Peran Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu Lulusan di 

Madrasah Aliyah  Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo.” 

B. Rumusan Masalah 

Bagaimana peran humas dalam meningkatkan mutu lulusan di Madrasah 

Aliyah  Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo? 

C. Tujuan Penelitian  

Untuk mendeskripsikan peran humas dalam meningkatkan mutu lulusan di 

Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo. 

D. Kegunaan Penelitian  

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara 

komprehensif tentang peran humas di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

Ngumpul Balong Ponorogo baik secara teoretis maupun praktis. 

Adapun uraian manfaat penelitian ini secara teoretis dan praktis adalah 

sebagai berikut: 

1. Secara Teoretis 

a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi 

pengembangan keilmuan terutama tentang peran humas bagi 

lembaga pendidikan. 

b. Sebagai referensi bagi penelitian yang serupa pada masa yang 

akan datang. 

2. Secara praktis 

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi banyak 

pihak baik manajemen yayasan, kepala sekolah, guru, wali murid, dan 

siswa-siswi yang sedang menempuh pendidikan, dan juga kiranya 

tesis ini bisa dijadikan sebagai pedoman bagi kepala madrasah dalam 

melakukan pengembangan madrasah dalam meningkatkan mutu 

pendidikan. 

E. Kajian Terdahulu 

1. Syaiful Anwar, 2016. Penelitian yang berjudul “Peningkatan Mutu 

Lulusan Madrasah Melalui Pelaksanaan Program Kewirausahaan (Studi 
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Kasus di MAN Kembangsawit).” Dari penelitian ini diketahui bahwa 

peningkatan mutu lulusan madrasah melalui pelaksanaan program 

kewirausahaan ini menjadikan peserta didik cakap dan memiliki 

keahlian dalam berwirausaha. Demi tercapainya tujuan pendidikan 

madrasah juga bekerja sama dengan pihak luar untuk tenaga 

pendidiknya, sehingga tenaga pendidik benar-benar berkompeten pada 

bidangnya. Guru juga selalu mengembangkan materi ajar serta 

mengemas kegiatan pembelajaran dengan metode yang variatif sesuai 

dengan karakteristik masing-masing mata pelajaran. Kemudian untuk 

mengetahui hasil belajar siswa guru melakukan penilaian dengan 

mengadakan ulangan harian, ulangan tengah semester dan ulangan 

semester.
11

 

2. Esty Cahyaningsih, 2015, penelitian yang berjudul “Peran Humas dalam 

Rangka Membangun Citra dan Mempromosikan SMK PGRI 1 Sentolo 

Kulon Progo.” Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran humas dalam 

membangun citra dan mempromosikan SMK PGRI 1 Sentolo yaitu: a) 

peran humas sebagai komunikator terhadap publik internal yaitu siswa, 

karyawan/staf, guru, dan kepala sekolah dilakukan melalui rapat resmi 

dan rapat koordinasi. Sedangkan publik eksternal yaitu orang tua wali 

murid, DU/DI, masyarakat, Depnaker dan PJTKI melalui rapat wali 

murid, rapat komite, kerja sama dengan DU/DI, serta kerjasama dengan 

Depnaker dan PJTKI; b) peran humas sebagai pembina hubungan 

(relationship) yaitu menciptakan hubungan yang baik antar seluruh 

warga sekolah, masyarakat, DU/DI, Depnaker dan PJTKI; c) peran 

humas dalam membangun citra SMK yaitu selalu membina siswa dan 

seluruh warga sekolah untuk bersikap sopan, santun, ramah dan tamah 

kepada seluruh masyarakat, terutama masyarakat yang berada di 

lingkungan sekolah, menciptakan lingkungan yang kondusif di sekolah, 

meningkatkan kualitas pendidikan dan pelayanan yang baik terhadap 

                                                           
11

 Syaiful Anwar, “Peningkatan Mutu Lulusan Madrasah Melalui Pelaksanaan Program 

Kewirausahaan (Studi Kasus di MAN Kembangsawit)” (Skripsi, IAIN Ponorogo, Ponorogo, 

2016), 1. 
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masyarakat; d) peran humas dalam mempromosikan SMK PGRI 1 

Sentolo yaitu pemasangan banner, presentasi serta sosialisasi ke SMP-

SMP di Kulon Progo dan sekitarnya, promosi dari mulut ke mulut, 

penyebaran brosur, dan informasi pendaftaran di website SMK PGRI 1 

Sentolo. Hambatan humas yaitu: a. kurangnya antusias masyarakat; b. 

kurangnya kerjasama dengan instansi-instansi pemerintah; c. Sulitnya 

mencari tempat prakerin; d. terbatasnya anggaran atau dana. Upaya 

mengatasi hambatan yaitu: a. mengajak dan mengundang perwakilan 

masyarakat; b. mencari dan menjalin kerjasama dengan instansi-instansi 

pemerintah dalam pelaksanaan prakerin; c. menjalin komunikasi yang 

baik dengan masyarakat; d. sopan santun serta ramah terhadap 

masyarakat.
12

 

3. Rahmad Azazi Rhomantoro, 2017. Manajemen Hubungan Masyarakat 

dalam Meningkatkan Mutu Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 2 

Samarinda. Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Program 

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 

Temuan penelitian menunjukkan bahwa: a. perencanaan Humas dalam 

meningkatkan mutu madrasah di MAN 2 Samarinda melalui: 1) 

Identifikasi masalah; 2) Penentuan kebutuhan; 3) Menganalisis keadaan 

dan kebutuhan masyarakat; 4) Merancang kegiatan; 5) Merencanakan 

biaya yang dihabiskan dalam proses merealisasikan program; 6) 

Pelaksanaan program manajemen humas; 7) evaluasi. b. Pelaksanaan 

Humas dalam meningkatkan mutu madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 

2 Samarinda melalui: 1) Pelaksanaan program humas dilakukan sesuai 

program humas yang telah direncanakan oleh tim kehumasan; 2) 

Pelaksanaan program humas dilakukan sesuai dengan waktu kerja humas 

yang telah dibentuk; 3) memaksimalkan program kehumasan dalam 

membangun mutu madrasah, menggunakan beberapa strategi: 

Sosialisasi: memberikan sosialisasi ke MTs dan SMP bonafit di 

                                                           
12

 Esty Cahyaningsih, “Peran Humas dalam Rangka Membangun Citra dan Mempromosikan SMK 

PGRI 1 Sentolo Kulon Progo” (Skripsi, Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015), vii. 
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Samarinda, sampai ke daerah Kubar, Kutim, Kukar, juga Balikpapan. 

Publikasi: memanfaatkan tekhnologi menggunakan media sosial, web, 

facebook, youtube, dan vidgram. Komunikasi: melakukan komunikasi ke 

sekolah maupun institusi yang sudah memiliki MOU dengan madrasah; 

4) Melakukan Kegiatan Eksternal; 5) melakukan kegiatan internal. c) 

Evaluasi Humas dalam meningkatkan mutu madrasah di Madrasah 

Aliyah Negeri 2 Samarinda secara keseluruhan: 1) Evaluasi dilakukan 

secara menyeluruh mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi, 

melalui rapat bersama yang dilakukan setiap 2 bulan sekali; 2) evaluasi 

yang dilakukan bersifat monitoring dari kepala madrasah kepada waka 

humas, waka humas kepada tim kehumasan yang telah ditunjuk dalam 

melaksanakan program kehumasan; 3) setelah melakukan evaluasi 

membuat laporan hasil evalusi; 4) laporan evaluasi digunakan untuk 

landasan penyusunan perencanaan selanjutnya. Temuan Subtantif 

berdasarkan penelitian di MAN 2 Samarinda ini bersifat konstruktif, dan 

untuk meningkatkan mutu pendidikan di MAN 2 Samarinda, pihak 

madrasah memaksimalkan kinerja para stakeholder, dan mengadakan 

kegiatan rutin one day one thousand terhadap seluruh komponen yang 

ada di Madrasah.
13

 

4. Vera Mei Ringgawati, 2016. Strategi Kepala Sekolah dalam 

Meningkatkan Mutu Lulusan (Studi Multisitus di SMAN 1 Blitar dan 

SMAN 1 Sutojayan), Tesis, Magister Manajemen Pendidikan Islam UIN 

Maulana Malik Ibrahim Malang, Hasil penelitian ini adalah a. 

Perencanaan strategi pada SMAN 1 Blitar dan SMAN 1 Sutojayan 1) 

melakukan analisis lingkungan intenal dan eksternal sekolah; 2) 

berkoordinasi dengan wakil kepala untuk merumuskan program sekolah; 

3) menentukan strategi melalui pengembangan program/kegiatan 

sekolah. Pada SMAN 1 Blitar, perencanaan strategi diikuti dengan 

                                                           
13

 Rahmad Azazi Rhomantoro, “Manajemen Hubungan Masyarakat dalam Meningkatkan Mutu 

Madrasah di Madrasah Aliyah Negeri 2 Samarinda” (Tesis, Program Studi Manajemen Pendidikan 

Islam Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2017), 

xix-xx. 
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merumuskan kebijakan mutu, maklumat pelayanan, dan motto sekolah. 

b) Implementasi strategi yaitu dengan 1) membentuk 

koordinator/penanggung jawab untuk setiap program/kegiatan; 2) 

melakukan sosialisasi program sekolah kepada komite, orang tua/wali 

siswa, dan pihak-pihak terkait; 3) mengembangkan program unggulan 

sekolah yang dimulai dari tahap PPDB; 4) pengembangan 

program/kegiatan pada bidang wakil kepala sekolah dan peningkatan 

sumber daya guru. c. Evaluasi strategi yang dilakukan adalah 1) 

supervise; 2) pelaksanaan evaluasi rutin pada proses pembelajaran; 3) 

melalui laporan kegiatan dan rapat evaluasi sekolah. d. Perbandingan 

manajemen strategi pada SMAN 1 Blitar dan SMAN 1 Sutojayan adalah 

terdapat persamaan pada penyusunan perencanaan strategi, program 

unggulan, pengembangan program, dan struktur organisasi yang 

dibentuk, serta perbedaan dalam perumusan strategi, perumusan 

kebijakan dan pedoman pelaksanaan program/kegiatan, kontrol yang 

dilakukan, dan pemberian reward. Kesimpulan yang diperoleh adalah 

peningkatan mutu lulusan diawali dari komitmen kepala sekolah dalam 

meningkatkan mutu, diikuti dengan peningkatan sumber daya guru dan 

tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan manajemen kepala sekolah. 

Penerapan strategi dalam meningkatkan mutu  lulusan memerlukan 

keterlibatan seluruh elemen organisasi, mulai dari kepala sekolah, guru, 

karyawan/staf, siswa, bahkan pihak-pihak eksternal seperti orang 

tua/wali siswa, pemerintah, masyarakat, dan stakeholder.
14

 

F. Metodologi Penelitian 

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian 

Penelitian ini dilakukan dengan pengamatan langsung secara 

natural dan apa adanya sesuai dengan keadaan alamiah peran humas dalam 

meningkatkan mutu lulusan di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

                                                           
14

 Vera Mei Ringgawati, “Strategi Kepala Sekolah dalam Meningkatkan Mutu Lulusan (Studi 

Multisitus di SMAN 1 Blitar dan SMAN 1 Sutojayan)” (Tesis, Magister Manajemen Pendidikan 

Islam UIN Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2016), xiv-xv. 
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Ngumpul Balong Ponorogo, maka pada penelitian ini menggunakan 

pendekatan kualitatif. 

2. Kehadiran Peneliti 

Kehadiran peneliti adalah salah satu unsur penting dalam penelitian 

kualitatif. Peneliti merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, dan 

pada akhirnya menjadi pelapor penelitiannya. Untuk itu, peneliti sebagai 

instrumen penelitian bertugas menggambarkan beberapa tahapan yang 

akan dilakukan, yaitu: a. Menyusun rancangan penelitian; b. Menentukan 

objek penelitian, yaitu peran humas sebagai communicator, relationship, 

back up management, dan corporate image di Madrasah Aliyah Darul 

Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo; c) Mengurus surat perizinan 

survey; d) Melakukan penelitian awal (pendahuluan); f) Menentukan 

informan penelitian, yaitu kepala madrasah, waka humas, waka kesiswaan, 

guru, karyawan dan komite madrasah, wali murid; g) Menyiapkan 

perlengkapan penelitian termasuk surat izin riset (resmi); h) Memasuki 

lapangan dengan diawali proses pengakraban; i) Berperan sambil 

mengumpulkan data-data; j) tahap analis data; k) Triangulasi data; l) 

menyimpulkan hasil penelitian; dan m) menyusun laporan penelitian. 

3. Lokasi Penelitian  

Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo. 

4. Sumber Data 

Sumber data dalam penelitian ini terbagi menjadi dua yaitu 

manusia dan selain/bukan manusia. Sumber data dari manusia berfungsi 

sebagai subjek atau informasi kunci. Sedangkan sumber data bukan 

manusia berupa dokumen yang relevan dengan fokus penelitian seperti 

dokumen renstra (RKM) gambar, foto, catatan rapat atau tulisan-tulisan 

yang ada kaitannya dengan fokus penelitian. 

5. Prosedur Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dapat dilakukan 

dengan menggunakan teknik kondisi yang alami, sumber data primer, dan 

lebih banyak pada observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi 
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Dalam pengumpulan data diperlukan data yang dapat 

dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam penelitian ini untuk 

memperoleh data dan informasi yang tepat dan valid, maka penelitian 

menggunakan beberapa teknik dalam pengumpulan data yaitu observasi, 

wawancara, dan studi dokumentasi. 

Dalam observasi, peneliti melakukan pengamatan dan pencatatan 

terhadap kegiatan humas di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul 

Balong Ponorogo. Dalam wawancara, objek wawancara dalam penelitian 

ini adalah Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas, 

Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, guru, karyawan dan Komite 

Madrasah, wali murid, adapun  hal-hal yang akan ditanyakan adalah 

seputar bagaimana peran humas di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

Ngumpul Balong Ponorogo. Dalam dokumentasi, peneliti mengamati 

dokumen madrasah yaitu tentang profil madrasah, Standar Mutu Lulusan 

dan dokumen atau arsip kegiatan humas. 

6. Analisis Data 

Analisis data dari pengumpulan hasil pengumpulan data, 

merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan 

penelitian ilmiah. Analisis data kualitatif model interaktif dari Miles dan 

Huberman yang terdiri dari: a. reduksi data, yang dimaksudkan untuk 

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 

penting, dicari pola dan temanya dan membuang data yang tidak 

diperlukan; b. penyajian data, melalui penyajian data, maka diharapkan 

akan memudahkan penulis memahami apa yang terjadi dan selanjutnya 

bisa merencanakan kerja berdasarkan apa yang dipahami; dan c. 

kesimpulan, penarikan kesimpulan dalam penelitian ini diharapkan dapat 

menjawab pertanyaan dari rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal. 

7. Pengecekan keabsahan data 

Dalam penelitian ini, data-data yang diperoleh akan dicek lagi, 

salah satunya dengan menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi sumber 

digunakan untuk mengecek apakah data yang diperoleh dari informan 
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kredibel atau tidak, semisal hasil wawancara tentang pelaksanaan program 

atau kegiatan yang dilakukan waka humas, maka pengujian data tersebut 

dapat ditanyakan lagi kepada kepala madrasah, guru, staf TU, atau siswa. 

Kemudian triangulasi teknik, digunakan untuk mengecek apakah data 

sudah kredibel dengan mengujinya pada sumber yang sama dengan teknik 

yang berbeda, misalnya hasil wawancara terkait dengan peran humas dapat 

diujikan dengan adanya bukti tertulis atau arsip mengenai strategi tersebut. 

Kemudian triangulasi waktu, digunakan untuk mengecek kredibelitas data 

dengan menggunakan teknik yang sama tetapi dalam waktu yang berbeda, 

misalnya wawancara tentang peran humas yang dilakukan waka bidang 

humas pada pagi hari, apakah akan mendapatkan informasi yang sama jika 

wawancara dilakukan pada siang atau sore hari. 

G. Sistematika Pembahasan  

Untuk memberikan gambaran mengenai isi laporan penelitian ini, 

maka sistematika pembahasan disusun sebagai berikut: 

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini terdapat sub pembahasan antara 

lain kontek penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat 

penelitian, originalitas penelitian, sistematika pembahasan. 

Bab II Pembahasan tentang peran humas, mutu lulusan Madrasah 

Aliyah menurut para ahli, Peraturan Pemerintah, Permendiknas dan 

menurut Kemenag. 

Bab III  Profil Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul Balong 

Ponorogo. 

Bab IV Peran Humas dalam meningkatkan mutu lulusan di 

Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo. 

Bab V Penutup. Pada bagian ini memuat simpulan yang merupakan 

jawaban akhir dari permasalahan penelitian, dan saran yang berkaitan 

dengan permasalahan. 
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BAB II 

PERAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN 

MADRASAH ALIYAH 

A. Peran Humas 

Humas berperan sangat penting di sebuah lembaga pendidikan. Tidak 

hanya lembaga pendidikan yang membutuhkan peran humas, tetapi juga 

organisasi atau instansi lain. Oleh karena itu, humas harus ada disetiap 

lembaga pendidikan, organisasi, instansi dan lain sebagainya, untuk 

membantu menyukseskan apa yang menjadi program kerja sebuah organisasi, 

dan akhirnya tujuan yang dicita-citakan sebuah organisasi bisa terwujud. 

Peran humas tidak hanya membantu program kerja, tetapi juga 

mempertahankan dan meningkatkan citra suatu organisasi. Terbentuknya 

image positif sebuah lembaga terhadap publiknya, merupakan hasil dari peran 

humas untuk menjembatani hubungan lembaga dengan publiknya. Contoh 

yang dilakukan humas adalah melakukan branding, bulding dan hubungan 

internal dan eksternal kepada publik dalam mempertahankan citranya dengan 

publiknya.
1
 

Secara terperinci terdapat empat peran utama hubungan masyarakat 

(humas) adalah sebagai berikut:
2
  

1. Peran Humas Sebagai Communicator  

Peran Humas Sebagai Communicator atau penghubung antara 

organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publiknya. Peran humas 

sebagai communicator merupakan peran dimana humas tersebut menjadi 

penghubung lembaga atau organisasi dengan publiknya. Dalam 

pelaksanaan peras humas sebagai communicator adalah melalui proses 

komunikasi yang di dalamnya terdapat suatu penyampaian pesan lembaga 

terhadap publiknya. Dalam proses komunikasi terdapat beberapa aspek, 

                                                           
1
 Umar Farouk, “Peran Public Relations di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) dalam Era Badan 

Hukum Pendidikan Tinggi”, Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik, 6.1 (2009), 68–77. 
2
 Rosady Ruslan, Kiat dan Strategi Kampanye Public Relation, cet-7 (Jakarta: Raja Grafindo 

Persada, 2013), 10. 
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yaitu komunikator, pesan, media komunikasi yang digunakan, komunikan 

dan umpan balik (feed back). 

Dalam perannya humas sebagai communicator adalah proses 

penyampaian informasi yang bersifat komunikatif dan persuasif terhadap 

publiknya. Humas juaga bertanggung jawab atas semua informasi yang 

diberikan kepada publiknya tersebut sebagai bahan untuk mengetahui 

adanya reaksi publik terhadap lembaga. 

2. Peran Humas sebagai Relationship 

Peran humas sebagai relationship merupakan upaya lembaga untuk 

membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan 

publiknya. Humas berperan menjalin hubungan dengan publik internal dan 

eksternal. Publik internal adalah semua yang ada di lembaga, dan publik 

eksternal adalah pihak di luar lembaga, seperti masyarakat atau lembaga 

lain. Dalam menjalin kerja sama dengan publiknya, humas harus 

mempertimbangkan baik buruknya dampak yang ditimbulkan. Peran 

humas dalam membina hubungan baik dengan publiknya, merupakan 

langkah yang sangat penting yang dilakukan humas agar lembaga bisa 

tetap eksis. Karena, suatu lembaga tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya 

dukungan dan bantuan dari pihak lain. Kerja sama yang dilakukan humas 

merupakan langkah untuk menyukseskan program atau kegiatan yang 

diadakan oleh lembaga. 

3. Peranan Humas sebagai Back Up Management 

Peran humas sebagai back up management adalah humas berperan 

sebagai pendukung fungsi manajemen sebuah organisasi atau perusahaan. 

Humas melakukan peran sebagai pendukung fungsi manajemen untuk 

menyukseskan kegiatan atau program suatu organisasi atau perusahaan. 

Peran humas sebagai back up management mempunyai aktivitas yang 

sangat erat kaitannya dengan fungsi manajemen, karena didalam aktivitas 

humas terdapat 4 proses, yaitu: proses menemukan fakta (fact finding), 

proses perencanaan (planning), proses pengomunikasian (communicating) 

dan proses pengevaluasian (evaluating).  
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4. Membentuk Corporate Image 

Peran humas sebagai corporate image adalah humas berperan untuk 

menciptakan citra positif bagi organisasi atau lembaga terhadap publiknya. 

Menciptakan corporate image atau good image maker suatu 

organisasi/perusahaan merupakan peran humas yang menjadi tujuan akhir 

dari aktivitas humas, karena sebelumnya humas harus membantu 

menjalankan kegiatan dan program organisasi atau lembaga. Citra positif 

organisasi atau lembaga terbentuk melalui kegiatan hubungan komunikasi 

antara publik internal dan eksternalnya. Dalam kegiatan komunikasi 

tersebut, diharapkan mampu menciptakan hubungan yang harmonis antara 

pihak publik internal organisasi atau lemabaga dengan publik 

eksternalnya. 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa, peran hubungan 

masyarakat terbagi menjadi 4 peran, yaitu: a. Peran humas sebagai 

komunikator, yaitu menyampaikan berita atau pesan melalui komunikasi 

dalam menyukseskan program kegiatan organisasi atau lembaga dan 

menciptakan opini publik yang positif; b. Peran humas sebagai pembina 

relationship atau membina hubungan kerja sama antara organisasi atau 

lembaga dengan publiknya dalam saling memperoleh manfaat dan 

menciptakan saling mempercayai antara keduanya; c. Peran humas sebagai 

back up management yaitu peran humas sangat melekat dengan fungsi 

manajemen. Humas dalam aktivitas atau operasionalnya terkenal dengan 

sebutan proses public relations yang melalui 4 proses, yaitu: proses 

menemukan fakta (fact finding), proses perencanaan (planning), proses 

pengomunikasian (communicating) dan proses pengevaluasian atau 

pemantauan (evaluating); d. Yang terakhir adalah peran humas sebagai 

pembentuk citra positif (corporate image) organisasi atau lembaga yang 

menjadi tujuan akhir dari aktivitas program kerja humas, setelah sebelumnya 

membantu menyukseskan program kegiatan organisasi atau lembaga. 

Humas dalam lembaga pendidikan berperan dalam menyukseskan 

kegiatan atau program yang pada akhirnya yang menjadi tujuan dari lembaga 
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bisa tercapai. Selain menyukseskan tujuan lembaga, maka humas berperan 

memasarkan dan membangun citra positif lembaganya terhadap publiknya. 

Peran humas dalam lembaga pendidikan berperan menjalin hubungan baik 

dengan publik interna. Dengan terjalinnya hubungan baik antar publik 

internal, maka suatu lembaga akan cepat mencapai tujuannya, karena saling 

merasa percaya satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu, peran humas 

dalam menjalin hubungan internal sangat penting. Publik internal lembaga 

pendidikan yaitu semua orang yang di dalam lembaga tersebut.  

Selain berperan membina dan menjaga hubungan yang baik dengan 

publik internal, humas juga berperan dalam membina dan menjaga hubungan 

yang baik dengan publik eksternal. Publik internal semua yang ada di dalam 

lembaga, maka publik eksternal adalah semua yang ada di luar lembaga, yaitu 

termasuk masyarakat, lembaga atau instansi lain dan lain sebagainya. Dengan 

terciptanya hubungan yang baik antara lembaga dengan publik eksternalnya, 

maka lembaga akan mendapat kepercayaan dari publiknya.  

B. Mutu  Lulusan Madrasah Aliyah  

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti mutu yaitu: ukuran baik 

buruknya suatu benda, kadar atau kualitas. Lulusan yaitu orang yang berhasil 

dalam ujian.
3
 Mutu lulusan secara umum dapat diartikan menjadi suatu 

gambaran yang secara jelas terhadap baik buruknya hasil yang dicapai siswa 

dalam menjalani proses pendidikan yang sedang mereka laksanakan.
4
 

Siswa dinyatakan lulus dari satuan/program pendidikan pada 

pendidikan dasar dan menengah setelah:
5
  

1. Menyelesaikan seluruh program pembelajaran;  

2. Memperoleh nilai sikap/perilaku minimal baik; dan  

3. Lulus ujian satuan/program pendidikan.  

Memperhatikan 3 pernyataan kelulusan di atas, jika dilihat dari segi 

                                                           
3
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai 

Pustaka, 1990), 535.   
4
Nurmayani, “Implementasi Kurikulum dalam Meningkatkan Mutu lulusan di Pesantren Ar-

Raudlatul Hasanah Medan Sumatera Utara” (Disertasi, UIN Sumatera Utara, Medan, 2017), 58. 
5
 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang  perubahan kedua atas 

Peraturan Pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. 
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waktu, pendidik merupakan pihak yang paling mengetahui tingkat 

kemampuan siswa. Pemerintah hanya akan menilai tentang hasil ujian 

nasional saja, tanpa mengetahui kompetensi sikap dan keterampilan siswa. 

Pendidik atau guru akan menguji siswa begitu detail, mulai dari tes praktik, 

tes sikap, dan menilai siswa mulai dari ranah atau kompetensi kognitif, afektif 

dan praktik yang dimiliki siswa.
6
 

Setelah melalui proses pembelajaran di madrasah aliyah, lulusannya 

diharapkan memiliki kompetensi sikap, kompetensi pengetahuan, dan 

kompetensi keterampilan, secara rinci dijelaskan sebagai berikut.
7
 

Tabel 2.1  

Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah 

Madrasah Aliyah 

Dimensi Kualifikasi Kemampuan 

Sikap Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang 

beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, 

dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara 

efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta 

dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa 

dalam pergaulan dunia. 

Pengetahuan Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, 

prosedural, dan metakognitif dalam ilmu 

pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan 

wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, 

dan peradaban terkait penyebab serta dampak 

fenomena dan kejadian. 

Keterampilan Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif 

dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret 

sebagai pengembangan dari yang dipelajari di 

                                                           
6
 Ibid., 153. 

7
 Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 165 Tahun 2014. 
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sekolah secara mandiri. 

 

Dalam penentuan kelulusan siswa dari satuan pendidikan melalui 

rapat kelulusan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan sesuai dengan 

kriteria sebagai berikut: a. menyelesaikan seluruh program pembelajaran; b. 

mencapai 3 kompetensi yaitu ketentuan kompetensi sikap yang didalamnya 

termasuk spiritual dan sosial mendapatkan kategori baik dan mencapai 

kompetensi pengetahuan dan keterampilan yang mencapai KKM yang telah 

ditetapkan; c. lulus dari ujian yang diadakan pihak internal madrasah dan 

lulus ujian madrasah berstandar nasional yang diselenggarakan oleh 

Kementerian Agama; dan d. lulus Ujian Nasional.
8
 

Dalam  permendiknas No.78 tahun 2008 Pasal 2 menyatakan bahwa 

Ujian Nasional bertujuan menilai pencapaian kompetensi lulusan secara 

nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok mata pelajaran ilmu 

pengetahuan dan teknologi.  Ujian nasional perlu untuk dilaksankan, pada 

Pasal 3 dinyatakan bahwa hasil ujian nasional digunakan untuk 

mempertimbangkan dalam hal memetakan mutu satuan dan/atau program 

pendidikan, digunakan sebagai dasar seleksi masuk ke jenjang pendidikan 

berikutnya, digunakan untuk menetukan kelulusan siswa dari program 

dan/atau satuan pendidikan, serta pembinaan dan  digunakan untuk 

mempertimbangkan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam 

upaya peningkatan mutu pendidikan.
9
 

Dari paparan di atas, salah satu syarat seorang siswa dinyakan lulus 

dari satuan pendidikan adalah lulus dari Ujian Nasional (UN), yang 

merupakan tes akademik. Hasil Ujian Nasional (UN) tetap menjadi syarat 

yang menentukan kelulusan dari siswa. Namun, hasil tes sikap dan tes praktik 

dari siswa juga diperlukan dalam mempertimbangkan kelulusan. Sehingga 

pendidik atau guru merupakan salah satu pihak yang berwenang dalam 

menentukan kelulusan siswa, karena secara intensif guru menilai kemampuan 

                                                           
8
 Ibid. 

9
 Depdiknas, Permendiknas No. 78 tahun 2008 Tentang Ujian Nasional Tahun Pelajaran 

2008/2009. 
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siswa dalam ranah kognitif, afektif dan praktik di dalam pembelajaran sehari-

hari. 

Kinerja madrasah (output) dapat diukur dari kualitas, inovasi, 

efektivitas, efisiensi, produktivitas, kualitas/kehidupan kerja dan moral 

kerjanya. Mutu lulusan madrasah aliyah dapat dikatakan bermutu atau 

berkualitas tinggi jika prestasi belajar siswa mendapat pencapaian yang tinggi 

dalam beberapa hal, yaitu: a. prestasi akademik, berupa nilai ulangan harian, 

nilai dari portofolio, nilai ulangan umum atau nilai pencapaian ketuntasan 

kompetensi, UAN/UAS, karya ilmiah, lomba akademik, karya-karya lain 

peserta didik; dan  b. prestasi nonakademik seperti iman dan taqwa, 

kejujuran, kesopanan, olahraga, kesenian, keterampilan kejuaraan dan 

sebagainya. Mutu lulusan madrasah aliyah dipengaruhi oleh banyak tahapan 

kegiatan yang saling berhubungan (proses) seperti perencanaan, pelaksanaan 

dan pengawasan.
10

  

Setiap lulusan satuan pendidikan dasar dan menengah memiliki 

kompetensi pada tiga dimensi yaitu dimensi sikap, dimensi 

pengetahuan, dan d i m e n s i  keterampilan. 

Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan 

SMA/MA/ SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi 

sikap sebagai berikut:
11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
10

 Rohiat, Manajemen Sekolah: Teori dan Praktik (Bandung: PT. Refika Aditama, 2012), 53. 
11

Lampiran Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 20 tahun 2016 Tentang 

Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah, 3-8. 

 



 

 

 

 

21 

 

 

Tabel 2.2 Dimensi Sikap 

 

DIMENSI SIKAP 

 

SD/MI/SDLB/ 

Paket A 

SMP/MTs/SM

PLB/ 

Paket B 

SMA/MA/SMALB/ 

Paket C 

RUMUSAN 

Memiliki perilaku 

yang 

mencerminkan 

sikap: 

1. beriman 

dan 

bertakwa 

kepada 

Tuhan 

YME, 

2. berkarakter, 

jujur, dan 

peduli, 

3. bertanggungjawa

b, 

4. pembelajar 

sejati 

sepanjang 

hayat, dan 

5. sehat 

jasmani dan 

rohani 

sesuai dengan 

Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 

sikap: 

1. beriman 

dan 

bertakwa 

kepada 

Tuhan 

YME, 

2. berkarakter, 

jujur, dan 

peduli, 

3. bertanggungjawa

b, 

4. pembelajar 

sejati 

sepanjang 

hayat, dan 

5. sehat 

jasmani dan 

rohani 

sesuai dengan 

perkembangan anak 

Memiliki perilaku 

yang mencerminkan 

sikap: 

1. beriman dan 

bertakwa 

kepada 

Tuhan YME, 

2. berkarakter, 

jujur, dan 

peduli, 

3. bertanggungjawab

, 

4. pembelajar 

sejati 

sepanjang 

hayat, dan 

5. sehat jasmani 

dan rohani 

sesuai dengan 

perkembangan anak 

di lingkungan 

keluarga, sekolah, 

masyarakat dan 
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perkembangan 

anak di 

lingkungan 

keluarga, sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar, bangsa, 

dan negara. 

di lingkungan 

keluarga, sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar, bangsa, 

negara, dan kawasan 

regional. 

lingkungan alam 

sekitar, bangsa, 

negara, kawasan 

regional, dan 

internasional. 

 

Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/ SMPLB/Paket B; dan 

SMA/MA/ SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi 

pengetahuan sebagai berikut. 

Tabel 2.3 Dimensi Pengetahuan  

DIMENSI PENGETAHUAN 

 

SD/MI/SDL

B/ 

Paket A 

SMP/MTs/SMPLB

/ 

Paket B 

SMA/MA/SM

ALB/ 

Paket C 

RUMUSAN 

Memiliki 

pengetahuan 

faktual, 

konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif 

pada tingkat 

dasar berkenaan 

dengan: 

1. ilmu 

pengetahuan, 

2. teknologi, 

Memiliki 

pengetahuan 

faktual, konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif pada 

tingkat teknis dan 

spesifik sederhana 

berkenaan dengan: 

1. ilmu pengetahuan, 

2. teknologi, 

3. seni, dan 

4. budaya. 

Memiliki pengetahuan 

faktual, konseptual, 

prosedural, dan 

metakognitif pada 

tingkat teknis, spesifik, 

detil, dan kompleks 

berkenaan dengan: 

1. ilmu pengetahuan, 

2. teknologi, 

3. seni, 

4. budaya, dan 

5. humaniora. 
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3. seni, dan 

4. budaya. 

 

Mampu 

mengaitkan 

pengetahuan di 

atas dalam 

konteks diri 

sendiri, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar, bangsa, 

dan negara. 

 

Mampu 

mengaitkan 

pengetahuan di 

atas dalam konteks 

diri sendiri, 

keluarga, sekolah, 

masyarakat dan 

lingkungan alam 

sekitar, bangsa, 

negara, dan 

kawasan regional. 

 

Mampu mengaitkan 

pengetahuan di atas 

dalam konteks diri 

sendiri, keluarga, 

sekolah, masyarakat 

dan lingkungan alam 

sekitar, bangsa, 

negara, serta 

kawasan regional 

dan internasional. 

 

Istilah pengetahuan Faktual, Konseptual, Prosedural, dan 

Metakognitif pada masing-masing satuan pendidikan dijelaskan pada 

matriks berikut. 

Tabel 2.4 Dimensi Pengetahuan Faktual 

PENJELASAN 

SD/MI/SDL

B/ 

Paket A 

SMP/MTs/S

MPLB/ 

Paket B 

SMA/MA/SM

ALB/ 

Paket C 

Faktual Pengetahuan 

dasar 

berkenaan 

dengan ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, 

seni, dan 

budaya 

Pengetahuan 

teknis  dan 

spesifik 

tingkat 

sederhana 

berkenaan 

dengan ilmu 

pengetahuan, 

Pengetahuan 

teknis dan 

spesifik, detail 

dan kompleks 

berkenaan 

dengan ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 
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terkait 

dengan diri 

sendiri, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat 

dan 

lingkungan 

alam sekitar, 

bangsa, dan 

negara. 

teknologi, 

seni, dan  

budaya terkait 

dengan 

masyarakat 

dan 

lingkungan 

alam sekitar, 

bangsa, 

negara, dan 

kawasan 

regional. 

dan  budaya 

terkait dengan 

masyarakat dan 

lingkungan 

alam sekitar, 

bangsa, negara, 

kawasan 

regional, dan 

internasional. 

 

Tabel 2.5 Dimensi Pengetahuan Konseptual 

PENJELASAN 

SD/MI/SDL

B/ 

Paket A 

SMP/MTs/S

MPLB/ 

Paket B 

SMA/MA/SM

ALB/ 

Paket C 

Konseptual Terminologi

/ istilah 

yang 

digunakan, 

klasifikasi, 

kategori, 

prinsip, dan 

generalisasi 

berkenaan 

dengan ilmu 

pengetahuan

, teknologi, 

seni dan 

Terminologi/ 

istilah dan 

klasifikasi, 

kategori, 

prinsip, 

generalisasi 

dan teori, 

yang 

digunakan 

terkait 

dengan 

pengetahuan 

teknis  dan 

Terminologi/ 

istilah dan 

klasifikasi, 

kategori, 

prinsip, 

generalisasi, 

teori,model, 

dan struktur 

yang 

digunakan 

terkait dengan 

pengetahuan 

teknis dan 
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budaya 

terkait 

dengan diri 

sendiri, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat 

dan 

Lingkungan 

alam sekitar, 

bangsa, dan 

negara 

spesifik 

tingkat 

sederhana 

berkenaan 

dengan ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, 

seni, dan 

budaya 

terkait dengan 

masyarakat dan 

lingkungan 

alam sekitar, 

bangsa, negara, 

dan kawasan 

regional. 

spesifik, detail 

dan kompleks 

berkenaan 

dengan ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

dan budaya 

terkait dengan 

masyarakat dan 

lingkungan 

alam sekitar, 

bangsa, negara, 

kawasan 

regional, dan 

internasional. 

 

Tabel 2.6 Dimensi Pengetahuan Prosedural 

PENJELASAN 

SD/MI/SDL

B/ 

Paket A 

SMP/MTs/S

MPLB/ 

Paket B 

SMA/MA/SM

ALB/ 

Paket C 

Prosedural Pengetahua

n tentang 

cara 

melakukan 

sesuatu atau 

kegiatan 

yang 

berkenaan 

dengan ilmu 

Pengetahuan 

tentang cara 

melakukan 

sesuatu atau 

kegiatan 

yang terkait 

dengan 

pengetahuan 

teknis, 

Pengetahuan 

tentang cara 

melakukan 

sesuatu atau 

kegiatan yang 

terkait dengan 

pengetahuan 

teknis, 

spesifik, 
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pengetahua

n, teknologi, 

seni, dan 

budaya 

terkait 

dengan diri 

sendiri, 

keluarga, 

sekolah, 

masyarakat 

dan 

lingkungan 

alam 

sekitar, 

bangsa dan 

negara. 

spesifik, 

algoritma, 

metode 

tingkat  

sederhana 

berkenaan 

dengan ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, 

seni, dan  

budaya 

terkait 

dengan 

masyarakat 

dan 

lingkungan 

alam sekitar, 

bangsa, 

negara, dan 

kawasan 

regional. 

algoritma, 

metode, dan 

kriteria untuk 

menentukan 

prosedur yang 

sesuai 

berkenaan 

dengan ilmu 

pengetahuan, 

teknologi, seni, 

dan budaya, 

terkait dengan 

masyarakat 

dan 

lingkungan 

alam sekitar, 

bangsa, 

negara, 

kawasan 

regional, dan 

internasional. 

 

Tabel 2.7 Dimensi Pengetahuan Metakognitif 

PENJELASAN 

SD/MI/SD

LB/ 

Paket A 

SMP/MTs/SM

PLB/ 

Paket B 

SMA/MA/SMA

LB/ 

Paket C 

Metakognitif Pengetahua

n tentang 

kekuatan 

dan 

kelemahan 

Pengetahuan 

tentang 

kekuatan dan 

kelemahan 

diri sendiri dan 

Pengetahuan 

tentang 

kekuatan dan 

kelemahan 

diri sendiri dan 
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diri sendiri 

dan 

menggunakann

ya 

menggunakannya 

menggunakan

ny 

dalam dalam 

a dalam mempelajari mempelajari 

mempelajari pengetahuan pengetahuan 

ilmu teknis dan teknis, detail, 

pengetahuan, spesifik tingkat spesifik, 

teknologi, 

seni 

sederhana kompleks, 

dan budaya berkenaan 

dengan 

kontekstual dan 

terkait dengan ilmu kondisional 

diri sendiri, pengetahuan, berkenaan 

dengan 

keluarga, teknologi, seni, ilmu 

pengetahuan, 

sekolah, dan budaya teknologi, seni, 

masyarakat 

dan 

terkait dengan dan budaya 

lingkungan 

alam 

masyarakat dan terkait dengan 

sekitar, 

bangsa 

lingkungan 

alam 

masyarakat dan 

dan negara. sekitar, 

bangsa, 

lingkungan alam 

 negara, dan sekitar, bangsa, 

 kawasan 

regional. 

negara, kawasan 

  regional, dan 
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  internasional. 

 

Lulusan SD/MI/SDLB/Paket A; SMP/MTs/SMPLB/Paket B; dan 

SMA/MA/ SMALB/Paket C memiliki kompetensi pada dimensi 

keterampilan sebagai berikut. 

Tabel 2.8 Dimensi Keterampilan  

DIMENSI KETERAMPILAN 

SD/MI/SDLB

/ 

Paket A 

SMP/MTs/SMP

LB/ 

Paket B 

SMA/MA/SMA

LB/ 

Paket C 

RUMUSAN 

Memiliki 

keterampilan 

berpikir dan 

bertindak: 

1. kreatif, 

2. produktif, 

3. kritis, 

4. mandiri, 

5. kolaboratif, dan 

6. komunikatif 

melalui 

pendekatan 

ilmiah sesuai 

dengan tahap 

perkembangan 

anak yang 

relevan dengan 

tugas yang 

diberikan 

Memiliki 

keterampilan 

berpikir dan 

bertindak: 

1. kreatif, 

2. produktif, 

3. kritis, 

4. mandiri, 

5. kolaboratif, dan 

6. komunikatif 

melalui pendekatan 

ilmiah sesuai 

dengan yang 

dipelajari di satuan 

pendidikan dan 

sumber lain secara 

mandiri 

Memiliki 

keterampilan 

berpikir dan 

bertindak: 

1. kreatif, 

2. produktif, 

3. kritis, 

4. mandiri, 

5. kolaboratif, dan 

6. komunikatif 

melalui 

pendekatan ilmiah 

sebagai 

pengembangan 

dari yang 

dipelajari di 

satuan pendidikan 

dan sumber lain 

secara 
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mandiri 

 

Gradasi untuk dimensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan antar 

jenjang pendidikan memperhatikan: 

a. perkembangan psikologis anak; 

b. lingkup dan kedalaman; 

c. kesinambungan; 

d. fungsi satuan pendidikan; dan 

e. lingkungan 

Berikut beberapa indikator lulusan yang bisa dikatakan berkualitas: 

a. Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dan Ujian Nasional (UN) mengalami 

peningkatan. 

b. Semakin sedikitnya siswa yang melanggar peraturan yang diberlakukan 

oleh madrasah, hal itu menjadi bukti bahwa tingkat kedisiplinan siswa 

meningkat. Kualitas madrasah dipengaruhi oleh banyak tahapan kegiatan 

yang saling berkaitan seperti misalnya perencanaan, pelaksanaan, dan 

pengawasan. Kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 

merupakan kegiatan yang sangat mempengaruhi kualitas madrasah. 

Kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan dapat diukur dari: 

1) Tingkat pencapaian semakin meningkat, siswa yang putus sekolah 

dan tinggal kelas semakin menurun, semakin sedikit siswa yang 

usianya agak tua atau diatas yang seharusnya dan semakin 

sedikitnya siswa yang bolos sekolah. 

2) Skor hasil tes, seperti dengan menggunakan angka absolut hasil tes 

(penilaian berdasarkan hasil patokan), tingkat penguasaan.  

3) Sikap dan tingkah laku: memotivasi, disiplin, sikap kewirausahaan, 

dan kewarganegaraan. 

4) Pemasaran dalam pencapaian hasil belajar atau perkembangan sikap 

dan tingkah laku diantara berbagai kelompok (jenis kelamin, suku, 

usia, tempat tinggal, status sosial ekonomi dan sebagainya).  
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5) Penerimaan di jenjang yang lebih tinggi.  

6) Hasil belajar di jenjang yang lebih tinggi  

7) Keberhasilan memperoleh pekerjaan (lama masa tunggu dari setelah 

lulus sampai mendapatkan pekerjaan).  

8) Jumlah penghasilan kerja yang diperoleh lulusan. 

9) Sikap dan tingkah laku lulusan, seperti produktivitas kerja, 

kreativitas dan tanggung jawab sosial sehingga dapat berpengaruh 

secara positif terhadap ketertiban masyarakat.
12

 

 

 

 

 

 

                                                           
12

 Rojahatin, “Manajemen Kesiswaan untuk Meningkatkan Kualitas Input dan Output Madrasah 

Aliyah di Pondok Pesantren (Studi Kasus MA 1 Putri Annuqayah Guluk-Guluk Sumenep)” Al-

Iman: Jurnal Keislaman dan Kemasyarakatan Vol. 1 No. 2, (2017), 220-221. 
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BAB III 

PROFIL MADRASAH ALIYAH DARUL ISTIQOMAH NGUMPUL 

BALONG PONOROGO 

 

A. Sejarah Singkat Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul Balong 

Ponorogo
1
  

Bermula dari pemikiran beberapa tokoh yang peduli tentang 

problematika pendidikan serta misi dakwah Islam di wilayah Kabupaten 

Ponorogo, maka ada pemikiran untuk mendirikan madrasah aliyah setelah 

sebelumnya pada tahun 1989 telah mendirikan Madrasah Tsanawiyah Darul 

Istiqomah, akhirnya dengan difasilitasi Yayasan Pondok Pesantren Darul 

Istiqomah didirikanlah Madrasah Aliyah Darul Istiqomah Ngumpul Balong 

Ponorogo pada tahun 1990 oleh Drs. K. H. Imam Zainuddin, M.Pd. yang  

terletak di Jl. Serut Sewu No. 02 Dukuh Wotan Desa Ngumpul Kecamatan 

Balong Kabupaten Ponorogo.  

Sejak pendirian awal memakai konsep madrasah aliyah yakni 

madrasah yang memadukan konsep pendidikan Islam versi Kementerian 

Agama RI dan KMI dan dengan konsep pendidikan nasional sekarang ini. 

Alasan memakai konsep ini adalah untuk memberikan alternatif pendidikan 

yang bermutu khususnya bagi masyarakat Ponorogo.  

B. Visi, Misi dan Tujuan Madrasah Aliyah Darul Istiqomah
2
 

Di era pendidikan modern ini, setiap madrasah harus berkompetisi 

dengan madrasah-madrasah lain, baik madrasah yang dikelola pemerintah 

(negeri) maupun madrasah yang dikelola yayasan (swasta). Sekarang ini 

masyarakat sangat berharap akan pendidikan yang berkualitas. Meski 

terkadang terkesan mahal, namun realitanya madrasah-madrasah yang 

berkualitas tetap menjadi alternatif utama dan selalu memiliki siswa yang 

banyak. 

                                                           
1
 Rencana Kerja Madrasah Aliyah Darul Istiqomah, 2017-2018, 5. 

2
 Ibid., 11-13. 
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Kondisi kompetitif tersebut akhirnya memaksa Madrasah Aliyah 

Darul Istiqomah untuk segera mencari alternatif terobosan pembaharuan di 

dunia pendidikan, agar bisa survive dan tetapi diminati oleh masyarakat. Oleh 

karena itu, manajemen madrasah harus melakukan perbaikan secara terus-

menerus. Dengan kata lain, bahwa apa yang telah dilakukan oleh Madrasah 

Aliyah Darul Istiqomah pemenuhan kebutuhan, harapan dan tuntutan 

masyarakat terhadap pendidikan yang berkualitas. 

Untuk mencapai tujuan tersebut di atas, maka diperlukan arah dan 

tujuan yang jelas. Dalam upaya merealisasikannya Madrasah Aliyah Darul 

Istiqomah juga merumuskan visi dan misinya. Adapun yang menjadi visi dan 

misi pada Madrasah Aliyah Darul Istiqomah adalah: 

1. Visi  

“Terciptanya Santriwan Santriwati yang Tekun Beribadah dan 

Berwawasan Luas, Berkemauan Kuat, dan Mandiri.” 

Untuk mewujudkan visi Madrasah Aliyah Darul Istiqomah, maka 

ditentukan langkah-langkah strategis yang dinyatakan berikut ini: 

a. Mewujudkan pendidikan yang mampu membangun insan yang cerdas 

dan kompetitif dengan sikap dan amaliyah Islam, berkeadilan, relevan 

dengan kebutuhan masyarakat lokal dan global. 

b. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan yang berkualitas. 

c. Menumbuhkan budaya lingkungan Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

yang bersih, aman dan sehat. 

d. Meningkatkan budaya unggul warga Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

baik dalam prestasi akademik dan nonakademik. 

e. Menumbuhkan minat baca dan tulis. 

f. Meningkatkan kemampuan berbahasa Inggris dan Arab. 

Menerapkan manajemen berbasis madrasah dengan melibatkan 

seluruh stakeholder madrasah. 
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2. Misi Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

“Menghasilkan lulusan yang berakhlak mulia, berprestasi akademik tinggi, 

unggul dan berkualitas, mampu merespon perkembangan zaman dan 

bermanfaat bagi umat.” 

3. Tujuan Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

Tujuan madrasah sebagai bagian dari tujuan pendidikan nasional 

adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, 

serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih 

lanjut. Untuk mencapai standar mutu pendidikan yang dapat 

dipertanggungjawabkan secara nasional, kegiatan pembelajaran di 

madrasah mengacu pada standar kompetensi lulusan yang telah ditetapkan 

oleh BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan. 

Berkaitan dengan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional dan 

Standar Kompetensi Lulusan (SKL) yang telah ditetapkan, maka kepala 

madrasah dan seluruh civitas madrasah serta dengan komite madrasah 

menetapkan sasaran program/kegiatan pokok strategis, baik untuk jangka 

pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Sasaran program ini 

dimaksudkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Madrasah Aliyah Darul 

Istiqomah Ngumpul Balong Ponorogo.  

Sasaran program tersebut selanjutnya ditindaklanjuti dengan 

strategi pelaksanaan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh warga 

madrasah antara lain adalah sebagai berikut:  

a. Melakukan pembiasaan mengaji (tadarus) dan sholat Dhuha. 

b. Mengadakan pembinaan terhadap siswa, guru dan karyawan secara 

berkelanjutan. 

c. Mengadakan jam tambahan pada pelajaran tertentu.  

d. Mengintensifkan komunikasi dan kerja sama dengan orangtua dan 

pelaporan kepada orang tua secara berkala.  

e. Kerja sama dengan orang tua/masyarakat yang mewujudkan dengan 

kegiatan: usrah (kekeluargaan), membangun fasilitas pendidikan dan 

mendirikan TK.  



34 

 

 

f. Kerja sama dengan majelis madrasah diantaranya dengan dunia usaha 

(kerja sama saling menguntungkan misalnya sistem sponsor), pameran 

hasil kreasi yang bisa menarik minat masyarakat untuk membeli atau 

menggunakan hasil produksi misalnya, hasil kerajinan tangan siswa 

dan lain sebagainya. 

g. Pengaturan situasi lingkungan dan tata kerja serta pelayanan yang baik 

kepada pihak pengguna/masyarakat.  

h. Meningkatkan kualitas pengelolaan lingkungan di dalam kawasan 

madrasah untuk mencapai sarana pendukung pengelolaan lingkungan 

madrasah dengan sanitasi yang baik, pencahayaan kelas yang 

memadai dan pohon peneduh yang rindang.  

i. Membentuk tim kesenian, tim olahraga, da’wah, kepemimpinan yang 

dibina secara berkelanjutan. 

j. Pengadaan buku penunjang dan  buku perpustakaan.  

k. Menjalin komunikasi yang baik dengan pihak Depag, Diknas dan 

instansi terkait lainnya.  

l. Kerja sama dengan Diknas, Dinas Kesehatan, atau pihak lain untuk 

terwujudnya penerapan gizi seimbang bagi warga madrasah dan 

pelaksanaan program madrasah sehat, hijau dan produktif. 

m. Kerja sama kegiatan berbasis partisipasif meliputi program kegiatan: 

ekstrakurikuler/kurikuler bidang lingkungan hidup melalui wadah 

pramuka, KMD (Kursus Mahir tingkat Dasar), Leadership Basic 

Training (LBT), Praktik Kerja Lapangan (PKL), dakwah Islamiyah 

dan lain sebagainya. 

n. Membangun kemitraan dalam pengembangan pendidikan dengan 

koperasi, Bank Syariah dan dunia usaha lainnya. 

C. Kurikulum Madrasah Aliyah Darul Istiqomah
3
 

Dalam sistem pembelajarannya, kurikulum yang dipakai adalah 

Nasional yaitu Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), 

                                                           
3
 Dokumen Madrasah Aliyah Darul Istiqomah  



35 

 

 

kurikulum KMI dan Kurikulum lokal. Dengan adanya kolaborasi antara 

ketiga kurikulum tersebut diharapkan mampu menyinergikan antara 

aspek kognitif, afektif dan psikomotor; iptek dan imtaq. 

Dalam akivitas pembelajaran, Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

menerapkan model pendidikan dengan sistem integrated activity and 

integrated curriculum yang memadukan antara aspek ilmu pengetahuan, 

teknologi dan keterampilan dengan iman, taqwa dan sikap yang Islami. 

Struktur Muatan Kurikulum Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

dipadukan dengan muatan kurikulum ciri khusus, Madrasah Aliyah Darul 

Istiqomah adalah madrasah berasrama (boarding school). Mata pelajaran 

keagamaan adalah materi pendalaman Aqidah-akhlaq, Fiqih, Sirah 

nabawiyah, Tafsir al-Qur’an, kajian kitab Bulu>ghul Mara>m, Hafalan al-

Qur’an, Shorof dan lain sebagainya. Mata pelajaran tersebut 

dilaksanakan pada pagi sampai sore hari. 

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah menggunakan 3 kurikulum, 

yaitu kurikulum Kementerian Agama, kurikulum KMI dan kurikulum 

lokal. Kurikulum Kemenag diantaranya: mata pelajaran akidah akhlak, 

fiqih, bahasa Arab, SKI dan Qur’an Hadis.  Kurikulum KMI diantaranya, 

yaitu mata pelajaran nahwu, shorof, imla>’, insha’, mut}o>la’ah dan lain 

sebagainya. Sedangkan kurikulum lokal yaitu sebagai penunjang mutu 

atau kualitas keagamaan siswa, diantaranya tahfidz al-Qur’an, kitab 

kuning dan lain-lain. 

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah terdapat 2 jurusan, yaitu 

IPS life skill dan IPA Tahfidzul Qur’an. Di jurusan IPA difokuskan pada 

hafalan al-Qur’an. Setiap hari khusus yang jurusan IPA harus setor 

hafalan atau muro>ja’ah (mengulangi hafalan yang lalu, dan setiap siswa 

diberi buku setoran hafalan. Setiap minggu sekali buku setoran tersebut 

diminta oleh ketua Yayasan yaitu Drs. K. H. Imam Zainuddin, M.Pd. 

untuk diperiksa, bagi yang kosong atau kurang setorannya, maka 

mendapat teguran atau bahkan mendapat hukuman.  
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Gabungan 3 kurikulum dan 2 jurusan di Madrasah Aliyah Darul 

Istiqomah dimaksudkan agar bisa membekali siswa untuk meningkatkan 

mutu lulusan siswa dalam bidang akademik dan nonakademik dan 

menjadi bekal ketika lulus dari Madrasah Aliyah Darul Istiqomah bisa 

melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi atau bisa 

berwiraswasta/bekerja. 

D. Pendidik dan Tenaga Kependidikan
4
 

Tabel 3.1 Pendidik dan Tenaga Kependidikan 

N

o 
Nama 

Jenis 

Kelami

n 

Stastus 

Kepegawaia

n 

Pendidika

n Terakhir 
Jabatan 

1 Kusno, S.Pd.I L GTY S1 
Kepala 

Madrasah 

2 

Drs. Imam 

Zainuddin, 

M.Pd.I 

L GTY S2 
Wakil 

Kamad 

3 
Muhammad 

Dalil, BA 
L GTY D3 Guru 

4 Nursalim, S.Ag L GTY S1 Guru 

5 Suwarni, S.Ag L GTY S1 Guru 

6 
Zainal Arifin, 

BA 
L GTY D3 Guru 

7 

Khoirul 

Syamsiyah, 

S.Pd 

P GTY S1 Guru 

8 
Siti Munawaroh, 

SE 
P GTY S1 Guru 

9 
Marfiah Nur 

Wahyuni, SE 
P GTY S1 Guru 
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10 Sugiono, S.Pd L GTY S1 Guru 

11 Winarni, S,Pd P GTY S1 Guru 

12 Srinatun, BA P GTY D3 Guru 

13 
Achmad Anhari, 

S.Pd 
L GTY S1 Guru 

14 
Ambar 

Nugroho, Kom 
L GTY D3 

Kepala 

TU 

15 
Nurcahyono, 

S.Kom 
L GTY S1 Guru 

16 Makruf L GTY D3 Guru 

17 
Alis Erfantini, 

S.Ag 
P GTY S1 Guru 

 

Pegawai yang berdedikasi untuk mengabdikan dirinya di Madrasah 

Aliyah Darul Istiqomah ini seluruhnya berjumlah 17 orang terdiri dari 16 

guru dan 1 karyawan. Diantara 16 guru tersebut hampir seluruhnya 

berlatar belakang S1, bahkan ada 1 yang lulusan S2, dan ada juga yang 

lulusannya dari D3. Dari 16 guru tersebut masih kurang untuk memenuhi 

semua mata pelajaran yang ada, terlebih lagi pada mata pelajaran umum 

seperti kimia, fisika, matematika dan pelajaran umum lainnya. Untuk 

memenuhi kekurangan tersebut, maka diambilkan guru dari SMA 1 

Balong.  

Pengambilan guru dari luar madrasah dimaksudkan agar proses 

pembelajaran diampu oleh guru yang profesional dalam bidangnya. Jika 

pembelajaran diampu oleh guru yang ahli dalam bidangnya, maka materi 

yang disampaikan akan lebih dipahami oleh siswa. Siswa akan lebih 

mudah memahami materi pelajaran. Tujuan pengambilan guru yang ahli 

dalam bidangnya adalah usaha pihak madrasah untuk menunjang kualitas 

mutu lulusan siswa nantinya.  

Proses perekrutannya disesuaikan dengan kapabilitas dan 

intelektualitas masing-masing. Selain itu guru dituntut harus mempunyai 
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komitmen dan kompetensi yang tinggi karena sebagai lembaga swasta 

sekolah ini harus mampu menunjukkan kredibilitasnya dalam rangka 

berkompetisi menjadi madrasah pilihan masyarakat. Juga madrasah ini 

terus berbenah dalam peningkatan kualitas SDM yang ada melalui 

pemberdayaan semua fasilitas yang telah disediakan oleh yayasan yang 

menaunginya. 

E. Keadaan Siswa Madrasah Aliyah Darul Istiqomah
5
 

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah dalam sistem penerimaan 

siswa baru, Madrasah Aliyah Darul Istiqomah penjaringannya melalui tes 

tertulis dan wawancara. Adapun keadaan siswa Madrasah Aliyah Darul 

Istiqomah adalah sebagai berikut: 

Tabel 3.2 Siswa Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

TH 

KELAS 

JML 10. 

IPA 

10. 

IPS 

11. 

IPA 

11. A 

IPS  

11.B 

IPS 

12. 

IPA 

12 

.IPS 

L P L P L P L P L P L P L P 
 

2018 5 14 0 12 2 9 12 0 0 31 0 10 13 15 123 

 

Jumlah siswa di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah tergolong 

sedang, yaitu tidak banyak dan juga tidak sedikit. Faktor  utama jumlah 

siswa tidak terlalu banyak karena dalam radius 5 KM terdapat banyak 

pesaingnya, yaitu Madrasah Aliyah Miftahul Ulum Ngraket, SMAN 01 

Balong, SMK Pemkab Balong, Madrasah Aliyah Ma’arif Balong, SMA 

Muhammadiyah dan Pondok Modern Ar-Risalah Gundik Slahung.  

Dengan banyaknya para pesaing terdekat disekitar Madrasah 

Aliyah Darul Istiqomah, maka pihak madrasah harus berpikir dan berusaha 

keras agar madrasah bisa selalu eksis dan berkembang. Salah satu langkah 

yang harus diambil guna menarik minat masyarakat terhadap Madrasah 

Aliyah Darul Istiqomah, yaitu dengan meningkatkan mutu lulusan 

siswanya, yaitu bisa ditempuh dengan berbagai kegiatan dan program 

                                                           
5
 Ibid.  
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unggulan. Contoh kegiatan-kegiatan dan program unggulan di Madrasah 

Aliyah Darul Istiqomah yaitu pembelajaran kitab kuning, KMD (Kursus 

Mahir tingkat Dasar), LBT (Leadership Basic Training), muh}a>doroh dan 

lain sebagainya. 

F. Keadaan Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Darul Istiqomah
6
 

Sarana prasarana yang berada di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

berupa bangunan/gedung dengan rincian sebagaimana tabel dibawah ini: 

Tabel 3.3  

Daftar Sarana dan Prasarana Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 2018/2019 

No Uraian Jumlah 

1 Ruang Kelas 7 

2 Lab. IPA 1 

3 Lab. Bahasa 1 

4 Lab. Komputer 1 

5 Perpustakaan  1 

6 Masjid  2 

7 Asrama  4 

8 Kantor Guru 1 

9 Kantin  1 

10 Kantor OPIDS 2 

11 Lapangan Voli  1 

12 Kamar Mandi 4 

13 Gudang  1 

14 UKS 1 

15 Parkir  2 

Semua sarana pendidikan yang dimiliki Madrasah Aliyah Darul 

Istiqomah masih sangat minim. Banyaknya ruang yang harus terpenuhi 

demi menunjang mutu pendidikan, akan tetapi tidak diimbangi dengan 

dana yang cukup. Mau tidak mau yang seharusnya satu ruang dipakai 

                                                           
6
 Ibid.  
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khusus kegiatan tertentu malah dipakai dengan kegiatan yang lain, 

contohnya laboratorium bahasa masih satu ruang dengan laboratorium 

IPA. Risiko yang harus diambil karena kurangnya ruang tertentu maka 

harus gantian dengan kegiatan yang lain.   
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BAB IV 

PERAN HUMAS DALAM MENINGKATKAN MUTU LULUSAN DI 

MADRASAH ALIYAH DARUL ISTIQOMAH NGUMPUL BALONG 

PONOROGO 

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah peran humas dalam meningkatkan 

mutu lulusan terbagi menajadi 4 peran, yaitu: sebagai communicator, relationship, 

back up management dan corporate image. Mutu lulusan yang ingin dicapai 

adalah pada kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam 

meningkatkan mutu lulusan di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah peran humas 

tidak hanya dilakukan oleh Wakil Kepala Madrasah Bidang Humas, tetapi 

dilakukan oleh Kepala Madrasah, Wakil Kepala Madrasah Bidang Kurikulum, 

Wakil Kepala Madrasah Bidang Kesiswaan, Wakil Kepala Madrasah Bidang 

Humas, guru mata pelajaran, Organisasi Pelajar Islam Darul Istiqomah (OPIDS) 

dan operator komputer. Wakil Kepala Madrasah Bidang selanjutnya akan 

disingkat menjadi Waka. 

A. Kompetensi Sikap  

1. Kegiatan Spiritual Keagamaan  

a. Pembiasaan Akhlak yang  Baik 

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah dalam kegiatan 

pembiasaan akhlak yang baik untuk meningkatkan kompetensi sikap 

pada lulusannya meliputi pembiasaan-pembiasaan seperti: santun dalam 

berbicara dan berperilaku, berpakaian sopan sesuai aturan madrasah, 

mengucapkan salam saat masuk kelas, berjabat tangan dengan 

menggunakan dua tangan dengan guru dan mencium tangan guru. 

Tujuan pembiasaan tersebut adalah lulusannya mampu mempunyai 

akhlak yang baik.
1
 Kegiatan pembiasaan ini adalah penerapan dan 

pengembangan dari mata pelajaran akidah akhlak. 

Dalam pembiasaan-pembiasaan di atas, disampaikan oleh 

Kepala Madrasah kepada siswa melalui kegiatan pekan perkenalan, 

                                                           
1
 Kusno Hidayat, wawancara, Madrasah Aliyah Darul Istiqomah, 27 April 2019. 
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yaitu kegiatan sebelum kegiatan pembelajaran dimulai pada siswa baru. 

Untuk mendisiplinkan kegiatan pembiasaan tersebut, bila ada yang 

melanggar maka OPIDS akan memanggil siswa tersebut dan memberi 

peringatan kepada siswa yang melanggar supaya tidak mengulangi 

perbuatannya. Bila masih tetap melanggar lagi, maka akan mendapat 

hukuman dari OPIDS, dan bila masih belum tuntas, maka akan 

diselesaikan oleh waka kesiswaan.
2
 

Jadi, dalam pembiasaan akhlak yang baik peran humas dalam 

meningkatkan mutu lulusan dilakukan oleh Kepala Madrasah berperan 

menyampaikan adanya pembiasaan tersebut kepada siswa baru, guru 

mata pelajaran akidah akhlak menyampaikan cara berakhlak yang baik 

kepada siswa melalui pembelajaran di kelas, Waka Kesiswaan dan 

OPIDS berperan mendisiplinkan pembiasaan tersebut. 

b. Kegiatan Shalat Berjamaah  

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah mengadakan kegiatan 

shalat berjamaah dhuha, dhuhur dan ashar berjama’ah di masjid. Shalat 

dhuha dilaksanakan pada pukul 07.00 WIB sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai. Shalat dhuhur dilaksanakan pada pukul 12.00 

WIB pada waktu istirahat. Shalat ashar dilaksanakan pada pukul 16.00 

WIB.   

Melalui kegiatan shalat berjama’ah di masjid madrasah, 

tujuannya lulusannya akan terbiasa shalat berjamaah di masjid secara 

rutin di masyarakat nantinya dan mempunyai iman dan takwa kepada 

Tuhan Yang Maha Esa. Kegiatan shalat berjamaah merupakan 

penerapan dan pengembangan dari mata pelajaran fikih. Dalam 

kegiatan shalat berjamaah, yang menjadi imam adalah Kepala 

Madrasah, Waka Kurikulum dan Waka Kesiswaan. Untuk 

mendisiplinkan kegiatan ini, maka OPIDS (Organisasi Pelajar Islam 

Darul Istiqomah) mengabsen siswa di pintu masuk masjid.
3
  

                                                           
2
 Ibid. 

3
 Ibid. 
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Dalam kegiatan shalat berjamaah dhuha, dhuhur dan ashar peran 

humas dalam meningkatkan mutu lulusan dilakukan oleh guru mata 

pelajaran fikih berperan menyampaikan materi pelajaran shalat kepada 

siswa di dalam kelas pada saat jam pelajaran, Kepala Madrasah, Waka 

Kurikulum dan Waka Kesiswaan berperan sebagai imam shalat, dan 

OPIDS berperan mendisplinkan kegiatan shalat berjamaah. 

c. Pondok Ramadhan 

Pondok Ramadhan merupakan kegiatan yang diselenggarakan 

pada waktu bulan puasa ramadhan yang berisi dengan berbagai bentuk 

kegiatan keagamaan seperti, buka bersama, pengkajian dan diskusi 

agama atau kitab-kitab tertentu, sholat tarawih berjama’ah, tadarus al-

Qur’an, dan lain sebagainya. Jelasnya, kegiatan ini merupakan bentuk 

kegiatan intensif yang dilakukan dalam jangka tertentu yang diikuti 

secara penuh oleh siswa selama 24 jam atau sebagian waktu saja 

dengan maksud melatih mereka untuk menghidupkan hari-hari dan 

malam-malam bulan Ramadhan dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Yang 

pasti bahwa kegiatan yang dijalankan di sini ada mencontoh apa yang 

dilakukan di pesantren-pesantren pada umumnya baik yang salaf 

maupun yang modern.
4
  

Kegiatan pondok ramadhan di Madrasah Aliyah Darul 

Istiqomah dilakukan dalam 7 hari, yang 2 hari terkhir menginap di 

madrasah. Dalam kegiatan ini, yang menjadi panitia adalah OPIDS, dan 

pemateri kegiatan dilakukan oleh guru pembelajaran kitab kuning. 

Kepala Madrasah dan Waka Kesiswaan hanya mengawasi kegiatan ini. 

Bila ditemukan ada masalah seperti siswa melanggar peraturan, maka 

akan diselesaikan oleh OPIDS, dan bila tidak mengikuti kegiatan ini, 

maka siswa tersebut akan dipanggil oleh kepala madrasah dan 

menghukum siswa tersebut.  

Dalam kegiatan Pondok Ramadhan peran humas dalam  

meningkatkan mutu lulusan dilakukan oleh Kepala Madrasah berperan 

                                                           
4
 Ibid. 
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mengawasi dan mengevalusi siswa yang tidak ikut kegiatan, waka 

kesiswaan berperan mengawasi jalannya kegiatan, guru kitab kuning 

berperan menyampaikan materi pembelajaran keagamaan di kitab 

kuning dan OPIDS berperan sebagai pelaksana kegiatan pondok 

ramadhan. 

2. Budaya Hidup Bersih  

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah mengadakan budaya hidup 

bersih diwujudkan dengan kegiatan peduli terhadap lingkungan. Peduli 

lingkungan dipahami sebagai sikap dan tindakan yang selalu berupaya 

mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan 

mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang 

sudah terjadi. Siswa yang peduli terhadap lingkungan alam sekitar pasti 

merasa nyaman jika lingkungan sekitar itu bersih, indah, dan rapi. Mereka 

bersahabat dengan alam, bukan merusak dan mengeksploitasinya. 

Mencintai lingkungan berarti melestarikan fungsi lingkungan hidup yang 

meliputi kebijaksanaan penataan, pemanfaatan, pengembangan, 

pemeliharaan, pemulihan, pengawasan, dan pengendalian lingkungan 

hidup. 

Berdasarkan pemaparan di atas, pembiasaan peduli lingkungan 

adalah pembiasaan yang mengajarkan siswa untuk mengenal lingkungan 

dan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran lingkungan. Penerapan 

kebiasaan peduli lingkungan harus diterapkan dalam rangka upaya 

memelihara lingkungannya. Pembiasaan peduli lingkungan akan baik 

apabila diterapkan seusia anak sekolah karena melatih siswa sejak dini 

untuk peduli terhadap lingkungan. Penanaman sikap peduli lingkungan di 

Madrasah Aliyah lebih mudah dibentuk karena karakteristik anak usia 

madrasah aliyah salah satunya adalah masih mudah untuk dibentuk 

menjadi pribadi yang positif. 

Karakter peduli terhadap lingkungan tidak bisa diperoleh secara 

instan, akan tetapi membutuhkan proses yang panjang dan waktu yang 

relatif lama. Seseorang akan memiliki sikap peduli terhadap lingkungan 
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karena adanya pembiasaan-pembiasaan yang berlangsung secara kontinyu 

dan berkesinambungan. Pembiasaan-pembiasaan (habituations) yang 

berlangsung secara kontinyu tersebut akan tertanam dengan kuat di alam 

pikiran bawah sadarnya (subconsciousness), sehingga nantinya akan 

diekspresikan tindakannya dalam kehidupan sehari-hari (habits) sebagai 

nilai karakter yang telah dimilikinya.
5
 

Seseorang anak yang memiliki karakter peduli terhadap lingkungan 

akan berdampak positif bagi kelangsungan hidup lingkungan di sekitarnya. 

Karakter peduli terhadap lingkungan yang sudah tertanam sejak usia dini 

tidak akan mudah luntur ketika dia beranjak dewasa. Bahkan dengan 

pendidikan yang benar, karakter tersebut akan semakin tumbuh dengan 

kuat. Dia pasti akan lebih peduli terhadap keberadaan binatang, tumbuh-

tumbuhan, air, tanah, dan udara di sekitarnya sebagai suatu ekosistem yang 

saling berhubungan dan harus dilindungi. Dengan demikian, ekosistem 

akan terjaga dengan baik sehingga tidak mudah rusak dan menimbulkan 

bencana ekologis di mana-mana.
6
 

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah mengadakan kegiatan 

sebagai berikut:  

a. Mengadakan pembiasaan membuang sampah pada tempatnya, 

b. Membersihkan lingkungan madrasah setiap hari, 

c. Memungut sampah yang dijumpai, dan  

d. Penghijauan di lingkungan madrasah.
7  

Kegiatan di atas disampaikan oleh Kepala Madrasah kepada siswa 

melalui kegiatan pekan perkenalan, yaitu kegiatan sebelum kegiatan 

pembelajaran dimulai pada siswa baru dan dalam pelaksanaannya 

dikoordinatori oleh OPIDS. Kegiatan tersebut merupakan penerapan dari 

mata pelajaran biologi. 

                                                           
5
 Jayawardana, “Pendidikan Karakter Peduli Lingkungan Sejak Dini Sebagai Upaya Mitigasi 

Bencana Ekologis” Prosiding Symbion (Symposium on Biology Education), Prodi Pendidikan 

Biologi, FKIP, Universitas Ahmad Dahlan, (27 Agustus 2016), 56. 
6
 Ibid.  

7
 Kusno Hidayat, wawancara, Madrasah Aliyah Darul Istiqomah, 27 April 2019. 
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Jadi, dalam kegiatan peduli terhadap lingkungan peran humas 

dalam meningkatkan mutu lulusan dilakukan oleh  guru mata pelajaran 

biologi, Waka Kurikulum, Kepala Madrasah, dan OPIDS. Guru mata 

pelajaran mengomunikasikan materi pembelajaran biologi yaitu tentang 

peduli terhadap lingkungan kepada siswa di dalam kelas pada saat jam 

pelajaran. Kepala Madrasah menyampaikan kegiatan peduli lingkungan 

kepada siswa. Waka Kurikulum menentukan kegiatan tersebut bersama 

Kepala Madrasah. OPIDS berperan mengoordinir  siswa agar mereka 

terbiasa melakukannya setiap saat. Kemudian pada akhirnya menjadi 

lulusan yang peduli terhadap lingkungan sekitar. 

3. Jiwa Sosial 

Madrasah Aliyah Darul Istiqomah dalam mengembangkan jiwa 

sosial lulusannya adalah melakukan kegiatan takziyah. Kegiatan takziyah 

melibatkan semua siswa untuk ikut takziyah ke keluarga siswa, warga 

dekat madrasah dan keluarga guru yang meninggal dunia. Tidak hanya 

takziyah, tapi juga menjenguk bila siswa atau guru yang sedang sakit. 

Kegiatan ini rutin dilakukan agar kepedulian siswa terbentuk dan sebagai 

media pembentuk citra positif madrasah.8 

Dengan adanya kegiatan takziyah tersebut, akan terbentuk citra 

positif madrasah. Setelah terbentuk baik citra madrasah, masyarakat akan 

menjadi sadar bahwa Madrasah Aliyah Darul Istiqomah mempunyai jiwa 

peduli terhadap sesama, dan akhirnya minat masyarakat untuk 

menyekolahkan anaknya ke Madrasah Aliyah Darul Istiqomah menjadi 

tinggi. 

Jadi, dalam kegiatan takziyah peran humas dalam meningkatkan 

mutu lulusan dilakukan oleh OPIDS dan Kepala Madrasah, yaitu OPIDS 

berperan menjadi koordinator kegiatan takziyah dan Kepala Madrasah 

menjadi imam tahlil dalam takziyah, sehingga kegiatan ini bisa terlaksana 

dengan baik dan menjadi kesan positif madrasah terhadap publiknya, dan 

mampu menumbuhkan jiwa peduli terhadap lulusannya. 

                                                           
8
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4. Budaya Disiplin  

Dalam mewujudkan budaya disiplin, Madrasah Aliyah Darul 

Istiqomah mengadakan kegiatan evaluasi mingguan. Melatih kepribadian, 

sikap, perilaku dan pola kehidupan yang baik dan berdisiplin tidak 

terbentuk serta-merta dalam waktu singkat. Namun, terbentuk melalui satu 

proses yang membutuhkan waktu panjang. Salah satu proses untuk 

membentuk kepribadian tersebut dilakukan melalui latihan. Disiplin dapat 

terjadi karena dorongan kesadaran diri, dengan kesadaran yang datang dari 

diri sendiri ini sikap kedisiplinan akan lebih baik. Sebaliknya, disiplin 

dapat pula terjadi karena adanya pemaksaan dan tekanan dari luar.
9
 

Dalam kegiatan evaluasi mingguan ini dilakukan oleh OPIDS, 

yaitu menertibkan dan menghukum siswa yang tidak disiplin, seperti bolos 

sekolah, tidak mengikuti kegiatan, tidak memakai atribut lengkap dan lain-

lain. Kegiatan ini dilakukan setiap hari selasa setelah kegiatan 

pembelajaran selesai. Siswa yang selalu tidak disiplin akan mendapat 

hukuman dari OPIDS, akan tetapi bila masih terus melanggar, akan 

diserahkan kepada waka kesiswaan. Kegiatan evaluasi ini dilakukan secara 

rutin untuk mengubah perilaku siswa agar disiplin dalam segala hal. Siswa 

diajarkan untuk disiplin agar setelah lulus nanti bisa terus disiplin dalam 

kegiatan di masyarakat.
10

  

Jadi, dalam kegiatan evaluasi mingguan peran humas dalam 

meningkatkan mutu lulusan dilakukan oleh OPIDS dan Kepala Madrasah, 

yaitu OPIDS yang menemukan masalah dalam siswa, merencanakan, 

mengomunikasikan dengan siswa dan mengevaluasi siswa yang tidak 

disiplin. Kepala Madrasah berperan menyelesaikan masalah pada siswa 

yang tidak disiplin setelah OPIDS tidak mampu lagi mengatasinya. Dari 

kegiatan evaluasi mingguan ini, mampu menghasilkan lulusan yang 

disiplin. 

                                                           
9
Eka S. Ariananda, dkk, Pengaruh Kedisiplinan Siswa Di Sekolah Terhadap Prestasi Belajar 

Siswa Teknik Pendingin, Universitas Pendidikan Indonesia, Journal of Mechanical Engineering 

Education, Vol.1, No.2, Desember 2014, 235. 
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B. Kompetensi Pengetahuan  

1. Pengetahuan Faktual  

Pengetahuan faktual adalah pengetahuan tentang elemen-elemen 

yang terpisah dan mempunyai ciri-ciri tersendiri potongan-potongan 

informasi. Pengetahuan faktual berisikan elemen-elemen dasar yang harus 

diketahui siswa jika mereka akan mempelajari suatu disiplin ilmu atau 

menyelesaikan masalah dalam disiplin ilmu tersebut. Pengetahuan faktual 

terdiri dari pengetahuan terminologi (knowledge of terminology) (Aa) dan 

tentang detail-detail dan elemen-elemen yang spesifik (knowledge of 

specific details and element) (Ab). Pengetahuan tentang Terminologi 

melingkupi pengetahuan tentang label dan simbol verbal dan nonverbal 

(misalnya kata, angka, tanda, dan gambar). Pengetahuan tentang detail-

detail dan elemen-elemen yang spesifik merupakan pengetahuan tentang 

peristiwa, lokasi, orang, tanggal, sumber informasi, dan semacamnya. 

Pengetahuan ini meliputi semua informasi yang mendetail dan spesifik. 

Terminologi jamaknya mempresentasikan konvensi dan kesepakatan 

dalam suatu bidang sedangkan fakta mempresentasikan temuan-temuan 

yang diperoleh bukan berdasarkan kesepakatan dan tidak dimaksudkan 

sebagai alat berkomunikasi.
11

 

a. Kegiatan Intrakurikuler  

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah untuk meningkatkan 

mutu lulusan salah satu langkahnya adalah melakukan kegiatan 

intrakurikuler yaitu pelajaran tahfidz al-Qur’an. Tahfidz al-Qur’an 

yaitu mata pelajaran menghafalkan al-Qur’an khusus untuk madrasah 

aliyah jurusan IPA. Pelajaran ini sebagai upaya untuk menunjang 

peningkatan kompetensi akademik siswa,  agar nantinya siswa lulus 

dan kembali ke masyarakat sudah mempunyai bekal berupa hafalan al-

Qur’an dan juga bisa melanjutkan ke perguruan tinggi dengan 

                                                           
11

 Sri Fatmawati, “Perumusan Tujuan Pembelajaran dan Soal Kognitif Berorientasi Pada Revisi 

Taksonomi Bloom dalam Pembelajaran Fisika,  STAIN Palangka Raya”, EduSains Volume 1 

Nomor 2, (2013), 4-5. 
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program beasiswa tahfidz. Pelajaran tahfidz adalah program unggulan 

madrasah untuk jurusan IPA. 

Dalam pelaksanaannya pembelajaran sepenuhnya diampu oleh 

guru tahfidz dibantu oleh waka kurikulum dan waka kesiswaan dalam 

pelaksanaannya. Program tahfidz hanya untuk madrasah aliyah 

jurusan IPA mulai dari kelas 1 sampai kelas 3 madrasah aliyah. 

Tahfidz al-Qur’an bukan hanya sebagai pelajaran tambahan, tapi 

merupakan kurikulum lokal madrasah, dan evaluasinya seperti 

pelajaran-pelajaran lainnya.
12

  

Kepala Madrasah dan Waka Kurikulum yang membuat 

program tahfidz al-Qur’an dan mengawasi jalannya kegiatan 

pembelajaran. Bagi yang tidak disiplin dalam setoran hafalan kepada 

guru tahfidz, maka kepala madrasah yang akan menyelesaikan 

masalah itu.
13

  

Jadi, dalam pelajaran tahfidz al-Qur’an peran humas dalam 

meningkatkan mutu lulusan dilakukan oleh guru mata pelajaran 

tahfidz al-Qur’an, Kepala Madrasah dan Waka Kurikulum. Guru 

tahfidz al-Qur’an membimbing siswa dalam hafalan setiap jam 

pelajaran yang telah ditentukan dan mengevaluasi hasil hafalannya 

setiap 3 bulan sekali. Bila hasil ujiannya nilainya kurang bagus maka 

guru mengadakan remidi. Guru tahfidz al-Qur’an sebagai pihak yang 

paling mengetahui seberapa besar kemampuan hafalan siswa. Siswa 

selalu dibimbing sampai bisa, dari sebelum diperbolehkan menghafal, 

yaitu membaca al-Qur’an dengan tartil dan harus sesuai dengan ilmu 

tajwid dan fasih. Waka Kurikulum dan Kepala Madrasah berperan 

mengawasi jalannya kegiatan pembelajaran tahfidz al-Qur’an, dan bila 

ada siswa yang tidak aktif dalam setoran hafalan kepada guru maka 

Kepala Madrasah yang menyelesaikannya. Hasil mutu lulusan yang 

tercapai dari program tahfidz Al-Qur’an adalah mampu menjadi 
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hafidz AL-Qur’an 30 juz dan bisa melanjutkan ke perguruan tinggi 

dengan beasiswa tahfidz al-Qur’an. 

b. Kegiatan Kokurikuler  

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah ada pelajaran tambahan 

yaitu kitab kuning, yaitu pelajaran tambahan yang dilaksanakan 3 hari 

dalam seminggu, yaitu hari Sabtu, Minggu dan Senin, dimulai pukul 

14.00 sampai 16.00 WIB dan sebelum pulang para siswa melakukan 

sholat ashar berjamaah. Kitab kuning adalah sebutan dari kitab klasik 

yang secara mayoritas kertasnya berwarna kuning. Pelajaran ini 

sebagai upaya untuk menunjang peningkatan mutu lulusan siswa yaitu 

agar nantinya siswa lulus dari aliyah bisa membaca kitab kuning 

beserta maknanya dan bisa menambah pengetahuan agama. Dalam 

pelaksanaannya, pembelajaran kitab kuning diampu oleh guru dari 

luar madrasah. Mereka diminta oleh kepala madrasah untuk mengajar 

kitab kuning. Pembelajaran ini termasuk kurikulum lokal madrasah 

dan termasuk kegiatan kokurikuler. Dalam kegiatan pembelajaran 

kitab kuning selalu diawasi oleh kepala madrasah dan bila ditemukan 

siswa yang tidak aktif mengikuti maka akan dipanggil kepala 

madrasah.
14

  

Dalam pembelajaran kitab kuning, kitab yang dibahas adalah 

yang berkenaan dengan fikih, tauhid, akhlak dan shorof. Untuk 

mengetahui sejauhmana tingkat pemahaman siswa tentang 

pembelajaran kitab kuning diadakan ujian setiap 3 bulan sekali. 

Jadi, Dalam pelajaran kitab kuning peran humas dalam 

meningkatkan mutu lulusan dilakukan oleh guru pembelajaran kitab 

kuning, Kepala Madrasah, Waka Humas dan Waka Kurikulum. Guru 

pelajaran kitab kuning mengomunikasikan melalui materi kitab 

kuning kepada siswa dan mengevaluasi hasil pencapaian kemampuan. 

Bila hasil ujian nilainya kurang bagus maka guru mengadakan remidi. 

Waka Kurikulum dan Kepala Madrasah menyelesaikan masalah bila 
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ada siswa yang tidak disiplin dalam mengikuti kegiatan pembelajaran 

kitab kuning. Waka Humas menjalin hubungan kerja sama dengan 

guru instansi lain. Pembelajaran kitab kuning ini akan menghasilkan 

lulusan yang unggul dalam bidang keagamaan. 

2. Pengetahuan Prosedural  

Pengetahuan prosedural adalah tentang cara melakukan sesuatu. 

Konsep prosedural kerapkali berupa rangkaian langkah yang harus  

diikuti. Pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang keterampilan, 

algoritme, teknik, dan metode, yang semuanya disebut tentang prosedur. 

Jika pengetahuan faktual dan konseptual mewakili pertanyaan “apa”, 

pengetahuan prosedural bergulat dengan pertanyaan “bagaimana”. Dengan 

kata lain, pengetahuan prosedural merupakan pengetahuan tentang 

beragam “proses”.
15

 

Untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan prosedural, 

Madrasah Aliyah Darul Istiqomah mengembangkannya melalui kegiatan 

berikut: 

a. Kegiatan Ekstrakurikuler  

1) LBT (Leadership Basic Training)
16

 

Latihan dasar kepemimpinan siswa merupakan sebuah 

kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan sumber daya siswa 

dan untuk mengenalkan siswa kepada konsep-konsep organisasi. 

Dilaksanakannya LBT bertujuan untuk memberikan pelatihan 

kepada siswa agar dapat mengasah jiwa kepemimpinan yang 

dimilikinya. Meningkatkan kemampuan berorganisasi, meningkatkan 

serta mengarahkan potensi kepemimpinan. Latihan dasar 

kepemimpinan bagi pengurus OPIDS merupakan salah satu jalur 

pembinaan yang difokuskan pada kompetensi individu. 

LBT di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah merupakan 

tahapan yang harus dilalui oleh siswa. Kegiatan LBT bertujuan untuk 
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memberi bekal kepada siswa yang nantinya akan menjadi pemimpin 

entah di madrasah ketika menjadi pengurus OPIDS atau menjadi 

pemimpin di masyarakat ketika lulus nanti. Kegiatan yang dilakukan 

dibagi menjadi dua jenis yaitu pelatihan fisik dan mental. Siswa akan 

ditanamkan sikap dan nilai kepemimpinan secara mendalam 

diantaranya:  

a) Menjadi pemimpin yang bijaksana dan memiliki mental yang 

kuat dalam mengahadapi berbagai tantangan dalam menjalan 

tugas,  

b) Kedisiplinan diharapkan siswa dapat menjalankan kegiatan 

dengan sukarela tanpa adanya paksaan dan memiliki loyalitas,  

c) Tanggung jawab merupakan sikap yang harus dimiliki untuk 

menunjukkan loyalitas dalam bekerja. 

Madrasah memiliki peran yang sangat penting untuk 

membentuk seorang pemimpin. Madrasah memberikan fasilitas 

kepada siswa yang terpilih menjadi pengurus OPIDS untuk 

mengikuti pelatihan formal yang bertujuan untuk menumbuhkan dan 

memberikan bekal kepemimpinan kepada siswa. 

Peran kegiatan latihan dasar kemimpinan (LBT) dalam 

menumbuhkan sikap kepemimpinan bertujuan untuk memberikan 

pendidikan mengenai kepemimpinan dan organisasi. Semua siswa 

yang terpilih menjadi pengurus OPIDS diberikan pendidikan yang 

tidak diberikan kepada siswa lain mengenai pemimpin. Siswa 

diberikan bekal mengenai kepemimpinan dan juga organisasi yang 

belum mereka dapatkan ketika menjadi siswa madrasah tsanawiyah. 

Tujuan LBT untuk menumbuhkan sikap kepemimpinan yang 

dimiliki siswa dan memberikan pengetahuan mengenai organisasi 

kepada siswa. Semua siswa yang kelas 2 Aliyah akan menjadi 

pengurus OPIDS memiliki bakat menjadi pemimpin. Bakat saja tidak 

bisa menjadikan siswa memiliki sikap kepemimpinan, motivasi 

siswa juga dibutuhkan dalam menumbuhkan sikap kepemimpinan. 
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Latihan dasar kepemimpinan (LBT) menjadi perlu karena dianggap 

sebagai salah satu kegiatan dalam pembentukan sikap kepemimpinan 

siswa terutama bagi pengurus OPIDS. Kegiatan LBT yang berperan 

sebagai salah satu jalur pembinaan siswa yang mewujudkan tugas 

pokok dan fungsinya. Di dalam menumbuhkan sikap kepemimpinan 

tidak hanya kemauan dan kemampuan yang berperan penting namun 

pembinaan yang dilakukan secara terus-menerus dan teratur harus 

tetap dilaksanakan.
17

 

Dalam kegiatan Leadership Basic Training (LBT) peran 

humas dalam meningkatkan kompetensi pengetahuan prosedural 

dilakukan oleh OPIDS, Kepala Madrasah dan Waka Kesiswaan. 

OPIDS berperan sebagai panitia pelaksana, dan mengkomunikasikan 

pelaksanaan kegiatan LBT kepada siswa. Kepala Madrasah dan 

Waka Kesiswaan berperan sebagai pengawas jalannya kegiatan 

LBT, bila ditemukan masalah maka mengomunikasikannya kepada 

OPIDS dan menyelesaikannya. Kegiatan LBT diadakan untuk 

meningkatkan kompetensi prosedural tentang tata cara menjadi 

seorang pemimpin untuk lulusan yang bermental kuat dan tangguh, 

agar nantinya ketika mereka lulus dari Madrasah Aliyah Darul 

Istiqomah siap menjadi seorang pemimpin.  

2) KMD (Kursus Mahir tingkat Dasar) 

KMD adalah jenjang pertama Kursus Pembina Mahir. 

Peserta KMD adalah anggota dewasa (Pembina) dan Pandega yang 

akan membina peserta didik di gugus depan. Kegiatannya adalah 

mempelajari teori dan pengetahuan kepramukaan untuk dipraktikkan 

setelah KMD selesai. Setelah lulus KMD dan mendapat sertifikat 

maka seseorang dapat menjadi pembina pramuka. Tujuan KMD 

adalah untuk memberi bekal pengetahuan dasar dan pengalaman 

praktis membina pramuka melalui kepramukaan dalam Satuan 

Pramuka ialah Perindukan Siaga, Pasukan Penggalang, Ambalan 
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Penegak dan Racana Pandega. Setelah mengikuti KMD, peserta 

diharapkan memiliki pengetahuan yang lebih luas tentang pramuka 

sehingga dapat menjadi pembina pramuka yang cakap. 

Setelah selesai KMD, mereka diharuskan melaksanakan masa 

pengembangan yang disebut dengan Rencana Tindak Lanjut atau 

RTL, yaitu mempraktikkan dan mengembangkan pengetahuan yang 

diperolehnya selama KMD guna mendapatkan pengalaman membina 

pada gugus depan selama 6 bulan. Pada masa pengembangan 

didampingi seorang Pelatih Pembina. 

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah kegiatan KMD 

dilaksanakan 2 tahun sekali, yaitu mengikutsertakan kelas 1 dan 2 

Madrasah Aliyah Darul Istiqomah. Kegiatan KMD dilakukan satu 

minggu, yaitu 3 hari proses pembelajaran dan pelatihan di Madrasah 

Aliyah Darul Istiqomah dan 4 hari di luar madrasah.
18

  

Madrasah Aliyah Darul Istiqomah menjalin kerja sama 

dengan Kwarcab Ponorogo dalam kegiatan pramuka, yaitu KMD 

(Kursus Mahir tingkat Dasar). Dalam pelaksanaannya kegiatan 

KMD sebagai panitia pelaksana kegiatan adalah Koordinator 

Pramuka dan OPIDS (Organisasi Pelajar Islam Darul Istiqomah). 

Pada tahun 2019 ini, kegiatan KMD dilaksanakan di Desa Sumberjo 

Balong Ponorogo. Sebelum pelaksanaan kegiatan KMD ini 

dilakukan, Koordinator Pramuka dan waka Humas melakukan 

perizinan ke Kepala Desa.
19

 

Dalam kegiatan Kursus Mahir tingkat Dasar (KMD) peran 

humas dalam meningkatkan kompetensi prosedural tentang tatacara 

menjadi seorang pembina pramuka untuk lulusannya dilakukan oleh 

pelatih dari luar madrasah, yaitu pelatih dari Kwartir Cabang 

Ponorogo, koordinator pramuka, Kepala Madrasah dan Waka 

Humas. Koordinator pramuka menjalin kerjasama dengan Kwarcab 
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ponorogo, sedangkan Kepala Madrasah dan Waka Humas menjalin 

kerja sama dengan masyarakat tentang pelaksanaan kegiatan KMD. 

Dari kerja sama dengan Kwarcab Ponorogo ini dalam kegiatan KMD 

akan mampu menghasilkan lulusan yaitu pembina pramuka yang 

kompeten dan sudah mendapat sertifikat KMD. Pelatih KMD 

berperan sebagai pemateri dan pelatih, serta mengomunikasikan 

materi kepramukaan kepada siswa. Kegiatan KMD ini diadakan rutin 

untuk meningkatkan kompetensi prosedural berupa menjadi seorang 

pembina pramuka yang sudah mempunya sertifikat resmi dan bisa 

meneruskan ke jenjang selanjutnya, yaitu Kursus Mahir tingkat 

Lanjut (KML), Kursus Pelatih tingkat Dasar (KPD) dan Kursus 

Pelatih tingkat Lanjut (KPL). 

3. Pengetahuan Metakognitif  

Pengetahuan metakognitif adalah pengetahuan tentang kognisi 

secara umum dan kesadaran, serta pengetahuan tentang kognisi diri 

sendiri. Dalam artikel klasiknya tentang metakognisi menyatakan bahwa 

metakognisi mencakup pengetahuan tentang strategi, tugas, dan variabel- 

variabel person. Dalam kategori-kategori pada kerangka pikir ini, 

memasukkan pengetahuan  siswa tentang strategi-strategi belajar dan 

berpikir dan pengetahuan siswa tentang tugas-tugas kognitif, kapan dan 

mengapa harus menggunakan beragam strategi ini, juga mencantumkan 

pengetahuan tentang diri dalam kaitannya dengan komponen-komponen 

kognitif dan motivasional dari performa (pengetahuan diri).
20

 

Untuk meningkatkan kompetensi pengetahuan metakognitif, 

Madrasah Aliyah Darul Istiqomah terdapat 3 aspek, yaitu aspek 

pengetahuan strategi, aspek pengetahuan tugas, dan aspek pengetahuan 

diri. 3 aspek tersebut termuat dalam Ulangan Harian, UTS, UAS, UNBK 

dan UAMBK. 
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Penilaian yang harus dilakukan oleh para guru di setiap satuan 

pendidikan atau sekolah diantaranya yaitu penilaian ulangan harian, 

ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan 

kelas sekolah. Sejalan dengan Permendikbud No. 23 Tahun 2016 yang 

membahas tentang penilaian, ulangan Ulangan adalah proses yang 

dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara 

berkelanjutan dalam proses pembelajaran untuk memantau kemajuan dan 

perbaikan hasil belajar peserta didik.
21

  

Pelaksanaan penilaian merupakan kewenangan guru, ada juga yang 

menjadi kewenangan guru tetapi di bawah koordinasi sekolah atau satuan 

pendidikan, serta ada pula penilaian yang dilakukan oleh pemerintah 

sendiri. Ulangan yang dilakukan oleh pendidik atau guru adalah ulangan 

harian yaitu suatu proses kegiatan yang dilaksanakan secara periodik dan 

berkelanjutan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi dasar siswa 

setelah menyelesaikan satu kompetensi dasar atau lebih pada akhir 

kegiatan pembelajaran siswa. Kemudian penilaian yang dilakukan oleh 

pendidik atau guru di bawah koordinasi satuan pendidikan atau sekolah 

yaitu Ulangan Tengah Semester (UTS), Ulangan Akhir Semester (UAS), 

dan Ulangan Kenaikan Kelas (UKK). Ulangan Tengah Semester (UTS) 

yaitu suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengukur 

pencapaian kompetensi dasar siswa setelah melaksanakan 8-9 minggu atau 

pertengahan semester. Sedangkan Ulangan Akhir Semester (UAS) adalah 

suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh unit kependidikan untuk 

mengukur pencapaian kompetensi siswa di periode akhir semester. 

Ulangan yang dilaksanakan pada UAS ini mencakup semua KD yang telah 

diajarkan kepada siswa pada semester tersebut. Sementara itu, Ulangan 

Kenaikan Kelas (UKK) adalah proses kegiatan yang dilakukan oleh 

pemerintah di akhir semester genap pada satuan pendidikan yang 

menggunakan sistem paket untuk penentuan akhir kemampuan siswa layak 
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atau tidaknya siswa tersebut naik kelas ke jenjang berikutnya yang lebih 

tinggi, ulangan ini bersifat menyeluruh pada satu tahun ajaran.
22

 

Ulangan Harian, UTS, UAS, UNBK dan UAMBK adalah suatu 

proses untuk menentukan lulus tidaknya dari satuan pendidikan seperti 

dijelaskan di bab II. Hasil dari ujiannya baik maka tingkat mutu kelulusan 

suatu madrasah menjadi baik.  

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah mengadakan UTS dan UAS 

2 kali dalam setahun, untuk UAS tidak hanya dilaksanakan dengan ujian 

tulis, melainkan juga dengan ujian lesan. Mata pelajaran yang di ujian 

lesan hanya materi-materi keagamaan dan bahasa Inggris, seperti:  

a. Ujian bahasa Arab mencakup mata pelajaran bahasa Arab, Nahwu, 

S}orof, Tamri>na>t, Mut>}ola’ah dan lain sebagainya. 

b. Bahasa Inggris mencakup bahasa Inggris, English Lesson dan 

Grammar. 

c. Al-Qur’an dan fikih mencakup hafalan surat pendek dan praktik 

mengurus jenazah. 

Untuk ujian kelas akhir yaitu kelas 3 aliyah ditambah dengan ujian 

hafalan al-Qur’an bagi jurusan IPA dan hafalan surat yasin dan imam 

tahlil bagi semua jurusan.
23

 

1) Pengetahuan tentang pemilihan strategi yang sesuai konteks dan 

kondisi diri-sendiri 

Berkenaan dengan jenis strategi yang digunakan, siswa 

menggunakan ketiga strategi belajar umum yang ada yaitu 

pengulangan, organisasi, dan elaborasi. Siswa menerapkan salah satu 

jenis dari masing-masing strategi yaitu menggarisbawahi 
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(pengulangan), membuat catatan (organisasi), dan membuat rangkuman 

(elaborasi).
24

 

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah siswanya lebih 

kecenderung menggunakan strategi pengulangan dalam mengahadapi 

ujian, siswa mempunyai kecenderungan menggunakan strategi 

pengulangan karena siswa merasa strategi ini paling mudah diterapkan 

dan paling sering diajarkan oleh guru. Karena, dalam ujian yang 

sebagaimana dijelaskan di atas, seperti hafalan surat yasin, imam tahlil, 

hafalan al-Qur’an dan lain-lain, membutuhkan strategi pengulangan 

untuk memudahkan dalam menghafal.
25

 

2) Pengetahuan dalam Menyelesaikan Tugas  

Berhubungan dengan tingkat kesulitan tugas, siswa dapat 

membedakan karakteristik tingkat kesulitan tugas mengerjakan soal 

jenis pilihan ganda dengan soal isian atau uraian. Siswa mengetahui 

bahwa soal pilihan ganda lebih mudah dari pada soal isian atau uraian 

karena soal pilihan ganda hanya membutuhkan pengenalan jawaban 

yang dianggap paling tepat dari pilihan yang telah disediakan. Berbeda 

dengan soal isian atau uraian yang penyelesaiannya membutuhkan 

pemahaman dan pemikiran yang lebih mendalam.
26

 Artinya siswa bisa 

memilih tugas yang harus dikerjakan dulu dan mana yang harus 

dikerjakan diakhir. 

Berkaitan dengan kepemilikan hal-hal yang relevan dengan 

tugas, siswa laki-laki cenderung kurang memiliki pengetahuan awal, 

ketepatan waktu, dan persiapan yang relevan dengan tugas karena 

kurangnya atensi dan motivasi siswa pada aktivitas belajar. Sementara 

siswa perempuan memiliki pengetahuan awal, ketepatan waktu, dan 

persiapan yang relevan dengan tugas yang lebih baik daripada siswa 

                                                           
24

 Dyah Vija Rukminingrum, dkk, “Pengetahuan Metakognitif Belajar Siswa Kelas V SD”, Jurnal 

Pendidikan: Teori, Penelitian, dan Pengembangan Volume: 2 Nomor: 2 Pendidikan Dasar-

Pascasarjana Universitas Negeri Malang, (2017), 282. 
25

 Siswa Mempersiapkan Diri dalam Ujian, observasi, Madrasah Aliyah Darul Istiqomah, 30 April 

2019. 
26

 Ibid. 



59 

 

 

laki-laki. Perempuan umumnya mempunyai hippocampus dan cerebral 

cortex yang lebih besar, aliran darah 20% yang lebih banyak, dan 

koneksi saraf yang lebih banyak pula sehingga berpotensi memiliki 

memori penyimpanan jangka panjang, kontrol pikiran, kemampuan 

pengambilan keputusan, dan fungsi intelektual yang lebih baik daripada 

laki-laki.
27

  

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah siswa lebih banyak 

menggunakan strategi pengulangan dalam menyelesaikan tugas atau 

ujian. Untuk mendapatkan nilai yang tinggi dalam ulangan harian, UTS, 

UAS, UNBK dan UAMBK lebih cenderung menggunakan strategi 

pengulangan karena seringnya suatu pekerjaan atau kegiatan yang 

dilakukan berulang-ulang, maka akan memudahkan untuk 

melakukannya.
28

 

3) Pengetahuan tentang kemampuan diri sendiri 

Berkenaan dengan kelebihan dan kelemahan diri sendiri dan 

orang lain, siswa mengetahui kelebihan dan kelemahan dirinya sendiri 

dan orang lain. Terlihat dari siswa dapat mengetahui kelebihan dan 

kelemahan dirinya sendiri dan orang lain pada suatu bidang (mata 

pelajaran). Bidang yang menjadi kelebihan dan kelemahan siswa tidak 

hanya terkait akademik saja tetapi juga nonakademik seperti olahraga.
29

  

Berhubungan dengan tujuan dan minat pribadi, siswa memiliki 

tujuan dan minat pribadi pada suatu bidang serta memilih suasana 

belajar yang tenang. Tujuan dan minat pribadi yang dimiliki siswa 

menjadi pendorong belajarnya sehingga berpengaruh pada prestasi 

yang diperoleh siswa.
30

 

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah kemampuan siswa terkait 

kemampuan dirinya sendiri adalah dengan tujuan mampu memilih 

bidang studi apa yang harus dipilih jika meneruskan studinya setelah 
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lulus nanti. Kemampuan tersebut digali melalui ulangan harian, UTS, 

UAS, UNBK dan UAMBK. 

Dalam evaluasi ujian, seperti ulangan harian, UTS, UAS, UNBK 

dan UAMBK. Pada ulangan harian, UTS dan UAS guru akan meremidi 

siswa yang nilainya masih di bawah KKM.
31

 Pada UNBK dan UAMBK 

Kepala Madrasah mengikutsertakan siswa yang belum lulus, dan guru 

mata pelajaran akan memberi bimbingan tambahan kepada siswa yang 

belum lulus, operator komputer yang mengajari siswa tentang teknis 

menggunakan komputer dalam mengerjakan UNBK dan UAMBK. Tujuan 

diadakan evaluasi ujian adalah siswa menjadi lulus ujian, yaitu lulusan 

yang mendapat  nilai yang baik.
32

  

Jadi, peran humas dalam meningkatkan mutu lulusan pengetahuan 

metakognitif dilakukan oleh guru mata pelajaran, Kepala Madrasah dan 

operator komputer. Guru mata pelajaran yang menyelesaikan masalah 

dalam ujian agar menjadi lulus dan nilai baik. Kepala Madrasah 

menyelesaikan masalah dalam UNBK dan UAMBK bagi siswa yang tidak 

lulus, dengan mengikutsertakan mereka pada UNBK dan UAMBK 

susulan. Operator komputer yang menyelesaikan masalah dalam 

mengajari komputer kepada siswa dalam mengerjakan ujian. Dari ulangan 

harian, UTS, UAS, UNBK dan UAMBK mampu menghasilkan lulusan 

yang nilainya di atas standar. 

C. Kompetensi Keterampilan  

1. Kegiatan Kokurikuler  

a. Muh}a>d}oroh  

Muh}a>d}oroh  adalah kegiatan belajar berpidato 4 bahasa, yaitu 

bahasa Indonesia, Jawa, Arab dan Inggris. Selain belajar berpidato, 

dalam Muh}a>d}oroh siswa juga belajar bercerita dan belajar mengambil 

kesimpulan dari temannya yang berpidato. Muh}a>d}oroh akan 

bermanfaat bila kegiatan ini dilaksanakan dengan baik dan diikuti oleh 
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peserta dengan serius. Adapun tujuan diadakannya kegiatan 

Muh}a>d}oroh di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah antara lain: 

1) Melatih dan membiasakan siswa berpidato/berceramah, 

2) Membiasakan siswa untuk tampil berbicara di depan umum, 

3) Melatih siswa untuk terampil berkomunikasi di depan orang 

banyak, 

4) Melatih calon da’i yang pandai menggunakan bahasa Arab dan 

Inggris.
33

 

Pelaksanaan Muh}a>d}oroh di  Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

berlangsung setiap hari Selasa pada siang  hari setelah KBM berakhir 

dan pada hari Kamis malam Jum’at 2 minggu sekali. Kegiatan ini 

dalam rangka mengasah, menampilkan kreativitas  siswa dalam 

menampilkan bakat di bidang dakwah. 

Tujuannya diadakannya kegiatan Muh}a>d}oroh adalah untuk 

mendidik siswa untuk belajar memberanikan diri berbicara di depan 

orang banyak dan terampil berbicara dengan menggunakan bahasa 

Arab dan Inggris. Siswa diberi keleluasaan selama waktu Muh}a>d}oroh 

itu tiba, agar siswa dapat mempersiapan materi untuk kegiatan 

Muh}a>d}oroh tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan dan 

melatih siswa dalam meningkatkan mutu lulusan, terutama melatih 

kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa asing  agar nantinya 

berguna untuk di masyarakat.
34

 

Kegiatan Muh}a>d}oroh ini merupakan kurikulum KMI dan 

kegiatan ini wajib untuk semua siswa madrasah aliyah. Dalam 

pelaksanaannya kegiatan ini dipegang oleh OPIDS. Untuk putra dan 

putri dalam kegiatan Muh}a>d}oroh ini dipisah, untuk putra yang 

memegang kendali yaitu pengurus putra dan yang putri yang 

memegang kendali pengurus putri. 
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Jadi, Dalam kegiatan Muh}a>d}oroh peran humas dalam  

meningkatkan kompetensi keterampilan berupa berpikir dan bertindak 

komunikatif menggunakan bahasa Arab dan Inggris untuk lulusannya 

dilakukan oleh OPIDS dan Kepala Madrasah dan Waka Kesiswaan, 

yaitu OPIDS berperan mengatur pelaksanaan kegiatan Muh}a>d}oroh dan 

melakukan bimbingan kepada siswa/adik kelasnya tentang bagaimana 

berpidato yang baik dan benar, bercerita yang baik dan mengambil 

kesimpulan yang benar menggunakan bahasa Arab dan Inggris. 

Kepala Madrasah berperan mengawasi jalannya kegiatan Muh}a>d}oroh 

bersama Waka Kesiswaan. Kegiatan Muh}a>d}oroh ini sebagai upaya 

untuk siswa agar kemampuan berbicara di depan umum menjadi 

meningkat dan terampil menggunakan bahasa Arab dan Inggris. 

b. Muh}a>dathah  

Menurut bahasa muh}a>dathah adalah percakapan, dialog atau 

berbicara. Muh}a>dathah adalah kegiatan seseorang dalam 

menggunakan suara, intonasi, atau kalimat-kalimat untuk 

mengungkapkan pikiran seperti pendapat, keinginan dan perasaan. 

Keterampilan berbicara atau muh}a>dathah adalah kemampuan 

mengungkapkan pendapat atau pikiran dan perasaan kepada seseorang 

atau kelompok secara lisan, baik secara berhadapan ataupun dengan 

jarak jauh.
35

 

Percakapan merupakan pertukaran pikiran atau pendapat 

mengenai suatu topik tertentu antara dua atau lebih. Percakapan 

merupakan dasar keterampilan berbicara baik bagi anak-anak maupun 

orang tua. Pembelajaran muh}a>dathah (berbicara) merupakan 

pembelajaran bahasa Arab yang pertama-tama diajarkan. Tujuannya 

adalah agar siswa mampu bercakap-cakap (berbicara) dalam 

pembicaraan sehari-hari dengan menggunakan bahasa Arab dan dalam 

membaca al-Quran dalam sholat dan berdoa.  
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Dalam setiap bahasa terdapat unsur-unsur yang dapat dilihat 

secara terpisah-pisah, meskipun satu sama lain saling berhubungan 

dengan erat bahkan menyatu sehingga terbentuk sebuah fenomena 

yang bernama bahasa. Performansi dan kemampuan berbahasa juga 

bermacam-macam. Ada yang berbentuk lisan dan ada yang berbentuk 

tulisan. Ada yang bersifat reseptif (menyimak dan membaca) dan ada 

yang bersifat produktif (berbicara dan menulis). Dan telah dijelaskan 

pula bahwa pengajaran bahasa di dalamnya terdapat unsur-unsur 

seperti tata bunyi, keterampilan berbahasa yang terdiri atas: membaca 

(al-Qiro’ah), menulis (al-Kitabah), berbicara (al-Kalam), dan 

menyimak (al-Istima’) untuk melatih dan mengajarkan masing-masing 

unsur dan keterampilan tersebut, telah dikembangkan berbagai cara 

atau teknik.
36

 

Keterampilan berbicara (maharah al-kalam) adalah 

kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata 

untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, keinginan, atau 

perasaan kepada mitra bicara. Dalam makna yang lebih luas, berbicara 

merupakan suatu sistem tanda-tanda yang dapat didengar dan dilihat 

yang memanfaatkan sejumlah otot tubuh manusia untuk 

menyampaikan pikiran dalam rangka memenuhi kebutuhannya.
37

 

Dengan demikian yang dimaksud pembelajaran muh}a>dathah 

adalah cara menyajikan bahasa dalam pelajaran bahasa Arab melalui 

percakapan, dan percakapan itu dapat terjadi antara pendidik (guru) 

dan terdidik (murid) atau antara murid dengan murid sambil 

memperkaya perbendaharaan kata-kata vocabulary yang semakin 

banyak. 
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Tujuan pengajaran keterampilan bahasa Arab (muh}a>dathah) 

adalah:
38

 

1) Melatih lidah anak didik agar terbiasa dan fasih bercakap-cakap 

(berbicara) dalam bahasa Arab, 

2) Terampil berbicara dalam bahasa Arab mengenai kejadian apa 

saja di dalam masyarakat dan dunia internasional yang diketahui, 

3) Mampu menerjemahkan percakapan orang lain lewat telepon, 

radio, tv, tape recorder dan lain-lain. 

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah kegaiatan muh}a>dathah 

tidak hanya menggunakan bahasa Arab, tetapi juga menggunakan 

bahasa Inggris. Kegiatan ini bertujuan agar lulusannya terampil 

menggunakan bahasa Arab dan Inggris.
39

 

Dalam kegiatan muh}a>dathah peran humas dalam meningkatkan 

kompetensi keterampilan pada lulusan dalam berpikir dan bertindak 

komunikatif dalam menggunakan bahasa Arab dan Inggris dilakukan 

oleh OPIDS dan Kepala Madrasah. OPIDS berperan sebagai 

pelaksana kegiatan muh}a>dathah dan mengomunikasikannya kepada 

siswa tentang materi  bahasan kegiatan muh}a>dathah. Kepala Madrasah 

berperan mengawasi dan mengevaluasi bersama dengan OPIDS agar 

kegiatan muh}a>dathah  berjalan dengan lancar. Kegiatan muh}a>dathah 

ini bertujuan agar lulusannya terampil menggunakan bahasa Arab dan 

Inggris.  

c. (‘Amaliyyatu Tadri>s) Praktik Mengajar dengan Menggunakan 

Bahasa Arab dan Inggris 

‘Amaliyyatu tadri>s adalah praktik mengajar menggunakan 

bahasa Inggris dan bahasa Arab. Kegiatan ini termasuk dalam 

kurikulum KMI Gontor. Sebelum siswa melakukan praktik mengajar, 

mereka harus membuat i’da>t (RPP) dulu dan melakukan bimbingan 

dulu sebelum i’da>t dicetak. Dalam pelaksanaannya kegiatan ini 
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dipegang oleh pembimbing dan dibantu oleh Waka Kurikulum dan 

waka kesiswaan. 

Kegiatan ini dilaksanakan sebagai upaya untuk menunjang 

peningkatan kemampuan siswa dalam keahlian mengajar, agar 

nantinya siswa lulus dan kembali ke masyarakat sudah mempunyai 

kemampuan mengajar menggunakan bahasa Inggris dan Arab dengan 

baik dan lancar. kegiatan ini hanya dilaksanakan untuk kelas 3 Aliyah 

sebagai syarat untuk lulus dari madrasah aliyah.
40

  

Dalam ‘amaliyyatu tadri>s peran humas dalam meningkatkan 

kompetensi keterampilan yaitu terampil menggunakan bahasa Arab 

dan Inggris untuk lulusannya dilakukan oleh Kepala Madrasah, Waka 

Kurikulum dan guru mata pelajaran.  

1) Kepala Madrasah danWaka Kurikulum berperan membuat jadwal, 

menentukan pembimbing dan tempat dimana ‘amaliyyatu tadri>s 

dilaksanakan. Waka Kurikulum dalam melaksanakan tugasnya 

tegas terhadap siswa. Siswa harus tepat waktu dalam mengerjakan 

tugasnya mengikuti ujian ini, karena waka kurikulum siap 

mengevaluasi dan menghukum siswa yang tidak disiplin dalam 

melaksanakan kewajibannya. Ujian ini akan menentukan lulus 

tidaknya siswa sebagai syarat lulus dari madrasah aliyah. 

‘amaliyyatu tadri>s sebagai penunjang kemampuan bahasa Arab 

dan Inggris lulusannya dan kemampuan mengajar lulusan. 

2) Guru mata pelajaran atau pembimbing kelompok merupakan 

pihak yang akan membimbing siswa mulai dari mengerjakan i’da>t 

(RPP) tentang bahasa, langkah-langkah sampai cara 

pelaksanaannya. Mereka yang bertanggung jawab dan menilai 

kemampuan siswa dalam menggunakan bahasa asing dan 

kemampuan mengajarnya. Guru pembimbing merupakan guru 

mata pelajaran bahasa Arab dan Inggris.  
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d. Pelatihan Mengurus Jenazah  

Pelatihan mengurus jenazah merupakan pengembangan dari 

materi pelajaran fikih dari kurikulum Kemenag. Pelatihan ini 

dilaksanakan untuk kelas 3 Madrasah Aliyah Darul Istiqomah sebagai 

bekal siswa setelah lulus nanti di masyarakat bisa mengurus jenazah 

mulai dari memandikan jenazah, menshalatkan jenazah, mengkafani 

jenazah  dan menguburkan jenazah. 

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pelatihan mengurus jenazah 

dibimbing langsung oleh guru mata pelajaran fikih, karena dia sudah 

mempunyai banyak pengalaman di masyarakat tentang mengurusi 

jenazah. Media yang digunakan dalam pelatihan ini adalah teman 

sendiri yang menjadi pemeran jenazah. Dalam kegiatan pelatihan ini 

tidak langsung semua ikut pelatihan secara bersamaan, tapi siswa akan 

dibuat menjadi beberapa kelompok dan dibimbing sesuai urutan 

kelompoknya. Kegiatan pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan 

mutu lulusan agar mampu mengurus jenazah di masyarakat dengan 

benar.
41

 

Dalam kegiatan pelatihan mengurus jenazah peran humas 

dalam meningkatkan kompetensi keterampilan dalam berpikir dan 

bertindak kolaboratif dan mandiri melalui kegiatan pelatihan 

mengurus jenazah dilakukan oleh guru mata pelajaran fikih, Waka 

Kesiswaan dan Kepala Madrasah. Guru mata pelajaran fikih berperan 

sebagai pelatih kegiatan dan mengomunikasikan materi pelatihan 

mengurus jenazah kepada siswa. Kepala Madrasah dan Waka 

Kesiswaan berperan membuat jadwal dan teknik kegiatan pelatihan 

mengurus jenazah agar berjalan dengan baik dan lancer. Kegiatan 

pelatihan mengurus jenazah ini bertujuan agar lulusannya terampil 

dalam kerja sama dan mandiri dalam mengurus jenazah di masyarakat. 
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e. Simaan al-Qur’an  

Kegiatan simaan al-Qur’an adalah kegiatan tahunan yang 

dilaksanakan di masyarakat secara langsung. Kegiatan ini berlangsung 

sehari dan diikuti oleh semua siswa. OPIDS adalah panitia pelaksana 

dari kegiatan simaan al-Qur’an ini. Waka Humas adalah yang 

mengurus izin ke tempat kegiatan. Yang menjadi pengisi simaan 

adalah siswa yang mempunyai hafalan al-Qur’an yang banyak dan 

baik dalam bacaannya, dibantu oleh guru tahfidz.42  

Tujuan diadakan kegiatan simaan al-Qur’an keliling ini adalah 

untuk mengembangkan kompetensi hafalan siswa dan menjadi media 

pembentuk citra positif terhadap madrasah. Dengan adanya kegiatan 

seperti ini masyarakat akan menjadi tahu bahwa di Madrasah Aliyah 

Darul Istiqomah ada program tahfidz al-Qur’an dan siswanyapun 

mempunyai hafalan yang banyak dan bahkan hafal 30 juz.43  

Jadi, dalam kegiatan simaan al-Qur’an keliling peran humas 

dalam meningkatkan kompetensi keterampilan pada lulusannya 

dilakukan oleh OPIDS, Kepala Madrasah dan Waka Humas. OPIDS 

berperan menjadi panitia pelaksana kegiatan yang sehingga mampu 

membentuk citra positif madrasah terhadap masyarakat. Waka Humas 

yang mengurus perizinan kegiatan kepada tokoh masyarakat. Kepala 

Madrasah berperan merencanakan dan menentukan kegiatan simaan 

al-Qur’an agar berjalan dengan lancar. Kompetensi hafalan bisa 

berkembang setelah diterapkan melalui strategi pengulangan yaitu 

simaan al-Qur’an.  

2. Kegiatan Ekstrakurikuler  

a. Perlombaan Daris Competition 

Lomba Daris Competition ini diadakan diakhir tahun KBM, 

panitia dalam lomba ini sepenuhnya dipegang oleh Organisasi Pelajar 

Islam Darul Istiqomah (OPIDS) dan penanggung jawab sepenuhnya 
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dipegang oleh pembimbing kegiatan lomba. Tujuan diadakan lomba ini 

adalah sebagai ajang belajar dan unjuk kemampuan siswa dalam 

berpidato (bahasa Jawa, Indonesia, Arab dan Inggris), hadroh, drama, 

mewarnai (TK sekecamatan Balong), PILDACIL untuk Madrasah 

Diniyah, TPQ dan TPA sekabupaten Ponorogo, dan lain sebagainya.   

Selain dengan tujuan yang telah dipaparkan di atas, ada tujuan 

lain diadakannya kegiatan ini, yaitu lulusannya menjadi terampil 

berpikir dan bertindak kolaboratif dan mandiri yaitu manajemen suatu 

kegiatan, mulai dari perlengkapan, keuangan, proses jalannya kegiatan 

dan evaluasinya, serta dalam pelaksanaannya terdapat peserta lomba 

dari luar madrasah, kegiatan ini dijadikan media promosi.
44

 

Dalam kegiatan Daris Competition peran humas dalam 

meningkatkan kompetensi keterampilan dalam berpikir dan bertindak 

kolaboratif dan mandiri melalui kegiatan Daris Competition dilakukan 

oleh OPIDS, Kepala Madrasah dan Waka Kesiswaan. OPIDS berperan 

sebagai panitia pelaksana kegiatan dan mengomunikasikannya tentang 

jalannya kegiatan kepada peserta lomba. Kepala Madrasah dan Waka 

Kesiswaan berperan merencanakan dan mengawasi jalannya kegiatan. 

Kegiatan Daris Competition ini bertujuan agar lulusannya terampil 

dalam kerja sama dan mandiri dalam mengadakan sebuah kegiatan dan 

menjadi media pembentuk citra positif madrasah terhadap publiknya. 

b. PKL (Praktik Kerja Lapangan) 

Praktik Kerja Lapangan adalah kegiatan tahunan yang 

dilaksanakan pada bulan Ramadhan yang diikuti oleh siswa kelas 3 

aliyah. Dalam kegiatan ini para siswa ditempatkan di satu desa tertentu 

dan mereka hidup dan berbaur dengan masyarakat yang asing atau 

belum mereka kenal sebelumnya di sana selama kurang lebih 20 hari.
45

 

Sebelum mereka terjun ke suatu desa tertentu, mereka wajib membuat 
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program kegiatan selama di sana nantinya dan biayanya berapa juga 

harus terinci dengan baik.  

Tujuan diadakannya kegiatan ini adalah siswa belajar hidup 

bermasyarakat secara langsung di sana dan sekaligus mengembangkan 

ilmunya yang telah mereka dapatkan selama di madrasah aliyah, yaitu 

terampil dalam berdakwah, terampil dalam mengajar dan lain 

sebagainya. Tujuan utama adalah supaya lulusannya terampil bertindak 

kolaboratif dan mandiri, serta menjadi media pembentuk citra positif 

madrasah terhadap publiknya.
46

 

Dalam kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) peran humas 

sebagai dalam meningkatkan kompetensi keterampilan dalam berpikir 

dan bertindak kolaboratif dan mandiri melalui kegiatan PKL (Praktik 

Kerja Lapangan) dilakukan oleh Kepala Madrasah, Waka Humas dan 

Waka Kesiswaan. Kepala Madrasah berperan merencanakan kegiatan 

PKL dan mengawasi jalannya kegiatan. Waka Humas dan Waka 

Kesiswaan yang mencari lokasi kegiatan PKL (Praktik Kerja Lapangan) 

dan mengurus perizinan ke lokasi serta memonitoring kegiatan PKL. 

PKL (Praktik Kerja Lapangan) bertujuan agar lulusannya terampil 

dalam kerja sama dan mandiri dalam mengadakan sebuah kegiatan, dan 

menjadi pembentuk citra positif madrasah. 

c. Praktik Imam Tahlil di Masyarakat  

Di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah pada kelas 3 diadakan 

ujian praktik imam tahlil di masyarakat. Sebelum kegiatan ini 

dilaksanakan waka humas mengurus perizinan kepada tokoh 

masyarakat. Kegiatan ini rutin dilakukan setiap tahun, untuk 

pengembangan kemampuan menjadi imam tahlil. Selain untuk media 

pengembangan kompetensi siswa, kegiatan ini bertujuan untuk 

pendekatan ke pada masyarakat. Dengan melakukan pendekatan dengan 

para tokoh masyarakat sekitar, terutama ketika ajaran baru/penerimaan 

siswa baru, karena Madrasah Aliyah Darul Istiqomah adalah sekolah 
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swasta, dan jumlah murid di awal ajaran baru adalah prioritas dan peran 

tokoh-tokoh masyarakat di sini adalah bantuannya untuk 

mempromosikan informasi-informasi dari Madrasah terutama tokoh 

agama lewat pertemuan-pertemuan kemasyarakatan seperti jama`ah 

tahlilan. Untuk mengajak para jama`ah agar menyekolahkan putra-

putrinya ke Madrasah Aliyah Darul Istiqomah.47 

Jadi, dalam kegiatan praktik imam tahlil di masyarakat peran 

humas dalam meningkatkan mutu lulusan dilakukan oleh Kepala 

Madrasah dan Waka Humas. Kepala Madrasah berperan merencanakan, 

mengawasi dan memutuskan tempat praktik imam tahlil. Waka Humas 

menjalin kerja sama dengan masyarakat berupa melakukan perizinan 

kepada tokoh masyarakat, dengan tujuan membuat kesan positif 

madrasah terhadap publiknya. Dengan adanya kegiatan ini mampu 

meningkatkan kompetensi lulusan, yaitu kemampuan menjadi imam 

tahlil. 
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BAB V 

PENUTUP  

A. Kesimpulan  

Dari serangkaian pembahasan dan beberapa paparan di atas, maka 

penelitian ini dapat disimpulkan sebagai bahwa Peran humas sebagai 

communicator, relationship, back up management dan corporate image 

dalam meningkatkan mutu lulusan di Madrasah Aliyah Darul Istiqomah 

adalah pada kompetensi: a. Sikap melalui kegiatan spiritual keagamaan, 

budaya disiplin, hidup bersih dan jiwa sosial. b. Pengetahuan: 1) Faktual 

melalui kegiatan intrakurikuler dan kokurikuler. 2) Prosedural melalui 

kegiatan ekstrakurikuler. 3) Metakognitif melalui kegiatan kokurikuler. c. 

Keterampilan melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. 

B. Saran  

1. Bagi Kepala Madrasah  

Memberikan dukungan maksimal kepada seluruh warga 

madrasah. Khususnya para wakil kepala madrasah untuk menjalankan 

tugas sesuai dengan programnya masing-masing. Semisal membuat 

program atau kegiatan untuk meningkatkan mutu lulusan siswa berupa 

kegiatan Praktik Kerja Lapangan (PKL) yang diketuai langsung oleh 

Waka humas dengan beberapa staf yang membantu kerja humas. Dengan 

adanya struktur resmi akan memacu semangat peran humas dan untuk 

melaksanakan tugasnya secara maksimal, sebab selain didukung penuh 

oleh kepala madrasah, peran humas yang diperankan oleh semua warga 

madrasah  dalam melaksanakan tugas sesuai programnya. 

2. Bagi Wakil Kepala Madrasah Bidang Hubungan Masyarakat 

Senantiasa mengembangkan wawasan terkait dengan ilmu-ilmu 

baru seperti teori-teori humas yang up to date, dengan cara mengikuti 

seminar nasional terkini yang bertemakan kehumasan untuk kemudian 

diterapkan di madrasahnya sesuai dengan amanat humas yang menjadi 

tanggung jawabnya. Dengan adanya peningkatan pemahaman tentang 
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kehumasan diharapkan humas dan seluruh warga madrasah mampu 

meningkatkan mutu lulusan siswanya yang lebih unggul dan baik lagi. 

3. Bagi Peneliti Selanjutnya 

Para peneliti selanjutnya, agar dapat melakukan kajian yang lebih 

mendalam dan komprehensif yang berkaitan tentang tema peran humas 

dalam meningkatkan mutu lulusan madrasah aliyah sehingga mampu 

mengembangkan apa yang sudah peneliti temukan di lapangan atau justru 

bisa menemukan model baru lagi dalam penelitiannya. 
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